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RESUMO 

 

Esta tese investiga as práticas de comunicação pública no Facebook do Senado Federal do 

Brasil. Os objetivos são analisar os tipos de informação e as características das publicações 

(linguagem, critérios de seleção dos assuntos, uso de recursos audiovisuais); as situações de 

interação e a forma de posicionamento do Senado Federal nos comentários; os 

questionamentos direcionados à página e como essas demandas são solucionadas; as 

conversas (comportamento dos participantes, assuntos discutidos, expressão de sentimentos) 

na publicação que obteve a maior quantidade de comentários no período estudado; e quais dos 

pré-requisitos da comunicação pública (transparência, acesso, interação, ouvidoria) estão 

presentes no Facebook. A coleta do material foi realizada pelo aplicativo Netvizz entre julho e 

dezembro de 2017. Os métodos adotados são a Análise de Conteúdo e a Hermenêutica de 

Profundidade. Uma entrevista com o coordenador do núcleo de mídias sociais se fez 

necessária para compreender melhor a dinâmica do trabalho de comunicação do Legislativo 

nas redes sociais virtuais. A discussão teórica se baseia nos conceitos de comunicação pública 

e dos seus pré-requisitos e aborda ainda a visibilidade de instituições públicas no contexto 

digital, a ação e impacto do algoritmo do Facebook no acesso a informações políticas e 

experiências de governos na internet. Os resultados mostram que a divulgação de publicações 

cumpriu com os requisitos de oferecer acesso e dar transparência às informações de interesse 

público, mesmo que nem tudo o que ocorre no Senado Federal seja publicado no Facebook. 

As perguntas dos seguidores que foram respondidas denotaram temas de interesse público, 

como as novas regras da reforma trabalhista. Porém, em relação à totalidade dos comentários 

deixados nas publicações no período analisado, constatou-se que os momentos de interação 

entre o Senado Federal no Facebook com seus seguidores foram ínfimos. No geral, os 

comentários de uma publicação sobre a reforma trabalhista expressaram a falta de confiança 

nas instituições políticas e em seus representantes e o descontentamento com a política 

brasileira, exibidos nas trocas comunicacionais entre os participantes. Pode-se dizer que os 

pré-requisitos da comunicação pública estão presentes na página, todavia as práticas desse 

tipo de comunicação no ambiente virtual continuam sendo um desafio no que tange a garantir 

uma experiência plena de transparência e interação. 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Estudos da mídia. Comunicação pública. Senado Federal. Redes 

sociais. Facebook. 
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ABSTRACT 

 

 

This thesis investigates the public communication practices on Facebook of the Federal 

Senate of Brazil. The objectives are to analyze the types of information and the characteristics 

of publications (language, subject selection criteria, use of audiovisual resources); the 

interaction situations and the Federal Senate's position in the comments; the questions 

directed to the page and how these demands are solved; conversations (participant behavior, 

topics discussed, expression of feelings) in the publication that received the most comments 

during the study period; and which of the prerequisites of public communication 

(transparency, access, interaction, ombudsman) are present on Facebook. The material was 

collected by the Netvizz application between July and December 2017. The methods adopted 

are Content Analysis and Depth Hermeneutics. An interview with the coordinator of the social 

media center was necessary to better understand the dynamics of the Legislative's 

communication work on virtual social networks. The theoretical discussion is based on the 

concepts of public communication and its prerequisites and also addresses the visibility of 

public institutions in the digital context, the action and impact of the Facebook algorithm in 

accessing political information and experiences of governments on the internet. The results 

show that the publication of publications fulfilled the requirements of offering access and 

providing transparency to information of public interest, even if not everything that occurs in 

the Federal Senate is published on Facebook. The followers' questions that were answered 

denoted topics of public interest, such as the new labor reform rules. However, in relation to 

the totality of comments left in the publications in the analyzed period, it was found that the 

moments of interaction between the Federal Senate on Facebook with its followers were 

negligible. Overall, comments in a publication on labor reform expressed a lack of confidence 

in political institutions and their representatives and discontent with Brazilian politics, shown 

in the communication exchanges between participants. It can be said that the prerequisites for 

public communication are present on the page, however the practices of this type of 

communication in the virtual environment continue to be a challenge in terms of ensuring a 

full experience of transparency and interaction. 

 

 

KEYWORDS: Media Studies. Public communication. Federal Senate. Social Networks. 

Facebook. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Esta tese objetiva identificar as práticas de comunicação pública do Senado Federal do 

Brasil no Facebook. Entende-se como prática comunicativa a aplicação das diretrizes que 

regem a produção de informação, ou seja, o fazer jornalístico na publicação das notícias nessa 

rede social; os critérios de seleção dos temas, dos links de notícias; as ações e os métodos 

adotados na tessitura das notícias, a escolha dos comentários a serem respondidos e dos 

momentos de interação com os seguidores. 

O Senado Federal é uma das casas legislativas mais relevantes do poder político no 

Brasil e sua presença nos sites de redes sociais começou em 2009, no Twitter. Mas um ano 

depois, as ações de comunicação para propagar as atividades do Parlamento se iniciaram 

também no Facebook. Compreender a linguagem e interpretar uma publicação de teor político 

e todos os trâmites das comissões exige ações estratégicas de comunicação pública que 

possam garantir mais visibilidade às atividades realizadas por essa instituição governamental 

e, principalmente, atendimento às necessidades de informação dos que buscam participar da 

página e conhecer o trabalho desenvolvido por essa esfera de poder. De acordo com a página 

e com as demandas dos participantes, ao longo dos anos, as ações de comunicação podem ser 

aprimoradas.  

A comunicação pública é um conceito em construção e possui significados e enfoques 

diferenciados dependendo do contexto ao qual é empregado, do autor que aborda o tema e do 

país (BRANDÃO, 2012; MONTEIRO, 2012; DUARTE, 2012) e diz respeito a possibilitar o 

acesso à informação de interesse público, coletivo e a oferecer um espaço de escuta às 

demandas sociais. As premissas da comunicação pública são identificadas com ações da 

comunicação organizacional, governamental e política. Uma característica constitui o seu 

foco principal, a de ouvir e informar o público (ZÉMOR, 2012; DUARTE, 2012). A busca por 

transparência na prestação de contas das instituições, mais acesso e interação com 

participação ativa da sociedade em decisões políticas, além da consecução de pesquisas de 

satisfação são pré-requisitos essenciais para a prática da comunicação pública. Uma das 

premissas dessa pesquisa é verificar quais deles fazem parte da página do Senado Federal no 

Facebook.  

A presença online amplia a visibilidade e obriga as instituições a manterem canais de 

comunicação e diálogo com os cidadãos que buscam por esclarecimento de dúvidas, respostas 

e soluções para suas demandas. Dessa forma, as organizações públicas online possuem uma 

estrutura mais operacional e interativa, que possibilita a integração de setores, serviços e 
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sistemas de informações e banco de dados, criando espaços que possam satisfazer as 

necessidades e expectativas cidadãs (BRITO, 2006). Pela internet, qualquer pessoa – e não 

apenas empresas de comunicação - pode produzir, distribuir e consumir informação em 

diferentes formatos no tempo e espaço distintos. Isso significa que a mídia de massa deixa de 

ter o monopólio sobre a opinião pública e sobre a circulação de informação e, nesse contexto, 

abre espaço para novos agentes e mediações, gerando tensões políticas que chegam até o 

centro da pólis no âmbito local e global (LEMOS, 2010).  

A busca de informação online e o intercâmbio de mensagens cívicas, ou seja, usos da 

rede como um recurso e como fórum, influenciam de maneira intensa o envolvimento cívico, 

na maioria das vezes mais do que a imprensa tradicional, a mídia de radiodifusão e do que a 

comunicação face-a-face (SHAH et al., 2005). Nota-se que hoje o cidadão conectado pode 

obter informações que antes não podiam ser acessadas ou era complicado encontrá-las. É 

possível, por exemplo, realizar a declaração de imposto de renda, o pagamento de taxas de 

serviços públicos e consulta ao CPF. É significativo o acervo de informações disponível nos 

sites de estados e capitais brasileiros, que disponibilizam serviços online, chats temáticos, 

enquetes e canais de interação.  

Os brasileiros utilizam a internet para atividades de comunicação, como o uso de 

serviços de mensagens (90%) e de redes sociais (77%), segundo a pesquisa TIC Domicílios 

2017
1
 realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da 

Informação (Cetic.br)
2
. O Brasil tem cerca de 140 milhões de usuários ativos na rede. Entre 

os sites de redes sociais preferidos pelos brasileiros está o YouTube (95%), seguido pelo 

Facebook (90%) e WhatsApp (89%), de acordo com os dados da pesquisa Global Digital 

Report 2019
3
. No contexto mundial, o Facebook assume a liderança, com 2,27 bilhões de 

usuários ativos. Logo atrás, aparece o YouTube, com 1,9 milhão e o WhatsApp, com 1,5 

milhão. Apesar das polêmicas envolvendo o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, e de 

problemas de privacidade e segurança de dados dos usuários, essa rede social continua ativa, 

desde que surgiu em 2004, e passa também a ter a presença de outros segmentos sociais, 

                                                 
1
  A pesquisa TIC Domicílios objetiva medir o acesso e a utilização pela população das tecnologias de 

informação e comunicação. Na sua 13ª edição, foram realizadas abordagens em 23.592 domicílios em 350 

municípios brasileiros, alcançando 71% da amostra planejada de 33.210 domicílios, no período entre novembro 

de 2017 a maio de 2018. Em 20.490 domicílios, foram feitas entrevistas com indivíduos que são população de 

referência da pesquisa TIC Domicílios (pessoas com 10 anos ou mais). 

 
2 
  

 
https://www.cetic.br. 

 
3
  Essa pesquisa foi realizada pela agência We Are Social em parceria com a plataforma de mídia Hootsuite. Dados de 22 

milhões de usuários em 45 países foram coletados para o estudo, que analisa o uso das redes sociais no Brasil e no mundo. 

https://www.cetic.br/
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como as instituições públicas governamentais. Isso explica a escolha pelo site de rede social 

Facebook para as análises desta tese. 

Em relação à literatura sobre democracia digital, os estudos vão além de se investigar 

os benefícios e as limitações das tecnologias. As análises têm se debruçado sobre as formas de 

uso dos media digitais e os efeitos oriundos desse uso no processo de produção da decisão 

política nas instituições do Estado (MARQUES, 2016). Nessa perspectiva, retomando o que 

foi dito inicialmente, o objetivo geral dessa pesquisa é identificar as práticas comunicacionais 

do Senado Federal no Facebook. A pergunta que se pretende responder é: quais são e como 

se evidenciam as práticas de comunicação pública do Senado Federal no Facebook?  

Os objetivos específicos dessa pesquisa são identificar que tipos de informação os 

cidadãos têm acesso (se são de utilidade pública, de interesse geral, informação legal) no 

Facebook do Senado Federal, que temas são priorizados, os critérios de seleção dos assuntos, 

qual a linguagem adotada nas mensagens e como o parlamento garante a visibilidade das 

ações governamentais. Na prática da comunicação pública, o Legislativo deve informar o 

cidadão e prestar contas a ele. Outro objetivo é verificar em que situações o Senado Federal 

interage com os cidadãos e como se posiciona nos comentários publicados pelos seguidores 

no Facebook. A interação e participação cidadãs são um dos pilares para a efetivação da 

comunicação pública. Também pretende-se averiguar quais questionamentos são direcionados 

à página e como o Senado responde às demandas dos cidadãos. Um dos aspectos mais 

relevantes da comunicação pública apontado por Zémor (2012) é escutar o cidadão, ouvir 

suas demandas.  

Outra premissa é analisar a estrutura dos comentários (posicionamentos, assuntos 

abordados, expressão de sentimentos, comportamento demonstrado nas conversas) 

direcionados ao Senado Federal. Como as publicações da página recebem centenas ou 

milhares de comentários, optou-se, para a análise, selecionar a mais comentada entre julho e 

dezembro de 2017, que corresponde ao período escolhido para investigar as práticas de 

comunicação. O espaço virtual do Facebook deve acolher os questionamentos, as opiniões, as 

críticas, as polêmicas e controvérsias dos que ficaram insatisfeitos com decisões públicas. 

Esta é uma das características da comunicação pública na visão de Monteiro (2012). Além 

disso, objetiva-se verificar quais dos pré-requisitos para a efetivação da comunicação pública 

propostos por Duarte (DUARTE, sem data, p. 7) - transparência, acesso, interação e ouvidoria 

- são adotados pela página do Senado Federal no Facebook. A transparência diz respeito à 

prestação de contas. O acesso, para quem é seguidor da página no Facebook, se relaciona à 

qualidade da informação que é divulgada, da inteligibilidade da informação para públicos de 
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diferentes camadas sociais. A interação é a conversação, as trocas comunicacionais entre o 

parlamento e os cidadãos. Ouvidoria é um espaço que funciona como um termômetro da 

comunicação pública desenvolvida pela instituição, por meio de pesquisas de satisfação e é 

um espaço para avaliar se as estratégias de comunicação adotadas atendem as necessidades de 

informação dos cidadãos. 

A hipótese deste trabalho é a de que, pelo Facebook, o Senado Federal procura 

estabelecer uma linguagem que favoreça fácil entendimento e interpretação do conteúdo para 

que o cidadão reflita e agregue conhecimento para exercer sua cidadania. As estratégias de 

publicação de conteúdo utilizam recursos da escrita, imagem, som e links de acesso à 

informação de forma mais completa e aprofundada. Acredita-se, ainda, que o Senado Federal 

faça uso dos dispositivos que viabilizam a interação de forma plena e que as demandas, 

dúvidas e questionamentos dos cidadãos sejam solucionados por essa instituição do Poder 

Legislativo. Na questão dos pré-requisitos da comunicação pública, espera-se que procure 

seguir esses parâmetros. 

A ferramenta utilizada para a coleta e documentação do material no período entre 

julho e dezembro de 2017 foi o aplicativo Netvizz. A escolha por esse período levou em 

consideração o fato de se tratar de um ano sem eleições e, portanto, não submetido a 

sazonalidades, e também o prazo de duração dessa pesquisa, de 2016 a 2018, visto que seria 

necessário, após o recolhimento dos dados, dispor de tempo para a seleção e análise empírica 

do material. Os métodos adotados para as análises foram a Hermenêutica de Profundidade 

(THOMPSON, 2011) e a Análise de Conteúdo (BARDIN; 1977, 2010). Também foi realizada 

uma entrevista com o responsável pelo núcleo de mídias sociais do Senado Federal.  

A tese resultante desta pesquisa está estruturada em quatro capítulos: “Comunicação 

pública”; “Procedimentos metodológicos”; “A comunicação do Senado Federal”; e “Práticas 

de comunicação do Senado Federal no Facebook”. O primeiro discutirá o tema comunicação 

pública, cujas abordagens partirão dos conceitos, tipos e pressupostos dessa forma de 

comunicação e seus pré-requisitos. Os temas da visibilidade pública e a presença virtual das 

organizações, além da presença do algoritmo do Facebook e experiências governamentais na 

rede também serão debatidos nesse capítulo. Nos procedimentos metodológicos, 

apresentamos a Análise de Conteúdo e a Hermenêutica de Profundidade como métodos para 

pesquisas e abordamos os procedimentos para análise empírica. Em “A comunicação do 

Senado Federal” apresentamos um histórico do surgimento dos veículos midiáticos e das 

redes sociais dessa Casa Legislativa, além das políticas de uso do Facebook. Em “Práticas de 

comunicação do Senado Federal no Facebook”, apresentamos os resultados dessa pesquisa. 
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Uma análise qualitativa das publicações na página do Facebook foi realizada entre julho e 

dezembro de 2017, com base em referenciais teóricos, o que nos possibilitou verificar como 

ocorrem as práticas de comunicação nessa página, características e frequência de publicação, 

mensagens mais comentadas em cada mês, interação entre o Senado e os cidadãos, o 

comportamento dos seguidores nos comentários até a verificação de quais os pré-requisitos da 

comunicação pública estão presentes na página do Senado no Facebook.  
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2. COMUNICAÇÃO PÚBLICA 

 

2.1. Conceito, tipos, pressupostos 

 

A comunicação pública, segundo Duarte (2012), diz respeito ao acesso a informações 

de utilidade pública, ou seja, aquelas que versam sobre temas do dia a dia dos cidadãos, como 

serviços e orientações, assuntos de interesse geral, informações legais, direitos e produtos 

disponíveis. A expressão “interesse público” é definida por Duarte (2012, p. 60) como o 

interesse dos que almejam “[...] mídias públicas fortes, uma imprensa mais pluralista e 

democrática, a informação e a interação com o cidadão em bases apropriadas, uma divulgação 

mais próxima do interesse do Estado e da sociedade do que do governo”. Refletir sobre o 

interesse público, de acordo com Weber (2017, p. 36-37): 

 

 

[...] é analisar os debates e a circulação de determinados temas assim 

identificados; reconhecer os modos como as relações e discursos em torno dos 

temas são utilizados; quais os atores envolvidos e sua motivação; quais as 

diferenças e ângulos defensáveis; quais as estratégias discursivas para 

ampliação ou redução do debate. 

 

 

Para Weber (2017), o conceito de comunicação pública tem sido apropriado para 

especificar ações, discursos, propaganda de governos, como também para proteger os laços 

entre a sociedade, a mídia e o Estado. A autora avalia o termo interesse público como um 

símbolo retórico presente nos discursos e práticas democráticos, mesmo que a sociedade não 

participe ativa e diretamente das decisões que envolvem o interesse público. 

 A comunicação pública é compreendida como um “espaço da/para sociedade 

organizada” (MATOS, 2012, p. 47), ou seja, um espaço que privilegie a resposta dos cidadãos 

no que concerne às práticas comunicativas entre a sociedade e o Estado. Matos (2012) explica 

que, muitas vezes, é entendida como a comunicação do Governo, pois suas estratégias, ações 

e processos estão ligados à atividade do Judiciário, Legislativo e Executivo. Bueno (2012) 

afirma que a comunicação pública pode ser chamada de comunicação no serviço público, que 

inclui, além dos três poderes, empresas públicas e mistas, as Forças Armadas, entre outros. 

Em relação à definição, Nobre e Pereira Filho (2016) dizem que a comunicação pública se dá 
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na esfera pública, mesmo que os conceitos não sejam semelhantes. É desenvolvida tanto pelo 

Estado como também pela sociedade civil. “A nosso ver, seu fundamento assenta-se em seus 

procedimentos, que precisam estar abertos à participação ativa da sociedade, e em seus 

objetivos, que têm a ampliação da publicização das questões da sociedade como horizonte” 

(NOBRE; PEREIRA FILHO, 2016, p. 12).  

Outra contribuição em relação ao conceito de comunicação pública é a de López 

(2012) que, assim como Nobre e Pereira Filho (2016), considera que ela ocorre na esfera 

pública: 

 

 

[...] Seja para construir bens públicos (política), para incidir na agenda pública 

(midiática), para fazer a comunicação das entidades do Estado com a sociedade 

(estatal), para construir sentido compartilhado ao interior da organização 

(organizacional), ou como resultado das interações próprias dos movimentos 

sociais (da vida social) (LÓPEZ, 2012, p. 255). 

 

 

A comunicação pública se constitui, na argumentação de Weber (2017), em três 

dimensões. A primeira, a normativa, se concretiza pelos princípios republicanos, cuja “[...] 

comunicação que produz a visibilidade do Estado e da sociedade é pensada a partir da ética da 

política, da resistência e da vigilância da democracia; através do investimento na cidadania e 

na emancipação social” (WEBER, 2017, p. 38). A segunda dimensão, a denominada fática, se 

refere à publicização das ações de prestação de contas e de políticas públicas e sua 

visibilidade. Na terceira dimensão, a chamada crítica, se relaciona à “[...] reação e 

contribuição dos públicos e instituições ao debate público” (WEBER, 2017, p. 39). 

Para Bueno (2012), a definição de comunicação pública não pode ser restrita apenas a 

uma ação, já que ela é entendida como um processo. Seu conceito também não se restringe a 

um processo de comunicação unilateral, de cima para baixo, sem interação e participação 

social, valorizando apenas a função informativa.  

 

 

Não se pode também, novamente para não incorrer em outro equívoco 

conceitual, associar a comunicação de interesse público a ações entendidas 

como de marketing social que, no Brasil, se confundem com objetivos 

confessadamente mercadológicos, como no caso do “marketing verde” 

praticado sobretudo por empresas agroquímicas, mineradoras, produtoras de 

papel e celulose e petrolíferas (BUENO, 2012, p. 138). 
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Weber (2017, p. 43) ressalta que o conceito comunicação pública está atrelado a um 

espaço propício à circulação de assuntos de interesse público e coletivo produzidos por redes 

e sistemas, “[...] assim entendidos por debaterem valores vitais para o Estado, a sociedade e 

indivíduos, tanto nas instâncias de produção, quanto naquelas de recepção. São os temas que 

possuem capacidade para tencionar argumentos, repercutir e exigir resposta pública”. 

A comunicação pública, ou de interesse público, deve ser “plural, social e 

culturalmente diversa” (BUENO, 2012, p. 150), com foco na transparência de informações, 

na credibilidade nas relações de consumo e qualidade de vida dos cidadãos. Bueno observa 

que a comunicação de interesse público e o conceito de responsabilidade social não podem 

ser reduzidos a meras ações pontuais porque, nessa circunstância, se poderia considerar a 

maioria dos anúncios oriundos da iniciativa privada.  

 

 

A Coca-Cola faz anúncio de oportunidade na Semana do Meio Ambiente 

proclamando a qualidade da água que utiliza em seus refrigerantes, ao mesmo 

tempo em que, juntamente com a Pepsi-Cola, é denunciada por uma ONG 

indiana pela presença de pesticidas, inclusive banidos naquele país, nas suas 

bebidas, em níveis dezenas de vezes superiores aos permitidos (BUENO, 2012, 

p. 139). 

 

 

As sociedades democráticas almejam que os interesses empresariais estejam em 

harmonia com os interesses públicos. Para Bueno (2012, p. 151), os interesses privados não 

estão em conflito com os de natureza pública, já que “a convergência entre os interesses 

privados e públicos é um imperativo do mundo empresarial moderno, ainda que, infelizmente, 

não se constitua em uma tendência majoritária em nosso país”.  

O conceito de comunicação pública têm diferentes significados no exterior, segundo 

Matos (1999). No Brasil, uma das referências nessa área é o pesquisador francês Pierre 

Zémor. Um dos aspectos mais relevantes na prática da comunicação pública observados por 

Zémor (2012) é escutar o cidadão, ouvir suas demandas, informá-lo e prestar contas a ele. Nas 

reflexões acadêmicas, sua principal característica é a de ser portadora de interesse geral, 

público, coletivo, “[...] aberto à controvérsia, à polêmica, ao questionamento de quem se 

sentiu prejudicado por uma decisão pública” (MONTEIRO, 2012, p. 39). Ou seja, o interesse 

público deve preceder o interesse particular das instituições, independente se é do universo 

dos negócios ou da política.  
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De acordo com Matos (2012), desde o início do século XX, a definição de 

comunicação pública esteve atrelada à comunicação estatal e à implantação e 

desenvolvimento da radiodifusão (anos 20 e 30, na Europa), seguido pela televisão pública no 

período pós-guerra. Aos poucos, a imprensa foi conseguindo independência perante o controle 

estatal, o que propiciou aos meios de comunicação exercerem o papel de órgãos do serviço 

público.  

Matos (1999) afirma que, no Brasil, a comunicação do governo tende a ser pensada 

como comunicação social e que a Europa começou a desenvolver, nos anos 1980, o conceito 

de comunicação pública. “Este conceito se remete ao processo de comunicação instaurado em 

uma esfera pública que engloba Estado, governo e sociedade, um espaço de debate, 

negociação e tomada de decisões relativas à vida pública do país” (MATOS, 1999, p. 3).  

No entendimento de Nobre e Pereira Filho (2016), a comunicação pública deve se 

desenvolver num espaço em que o dissenso deve ser valorizado, e não apenas o consenso e a 

argumentação racional de ideias devem prevalecer. “A comunicação pública vincularia-se, 

assim, ao estabelecimento desse espaço democrático de disputa, em que diversos atores, 

munidos de suas próprias práticas e estratégias de interlocução com a sociedade, procuram 

apresentar suas demandas e necessidades” (NOBRE; PEREIRA FILHO, 2016, p. 16).  

Nos Estados Unidos, a comunicação pública é vista como comunicação 

organizacional. Matos (2009) ressalta que na França a comunicação pública é estudada sob o 

viés do funcionamento das instituições no tocante a seus objetivos, suas missões, suas 

prestações de contas à sociedade e em suas estratégias para o envolvimento dos cidadãos em 

suas ações. Porém, de acordo com a autora, esse tipo de comunicação não pode ser entendido 

sob essa ótica “auto-organizativa” das instituições, pois há que se considerar nesse contexto 

os fluxos informacionais e os tipos de relacionamento entre a sociedade e o Estado. A 

participação social é fundamental dentro da dinâmica da comunicação pública e, nesse 

aspecto, os cidadãos desempenham papéis que vão muito além da mera recepção de 

conteúdos disponibilizados por órgãos do governo, ou seja, eles são participantes ativos e 

também atuam como produtores. Esse processo envolve, além daqueles que possuem ou não 

vínculo institucional ou associativo, o mercado, a mídia e o Terceiro Setor. “Argumento que a 

comunicação pública deve ser pensada como um processo político de interação, no qual 

prevalecem a expressão, a interpretação e o diálogo construídos em uma esfera pública 

inclusiva e participativa” (MATOS, 2009, p. 6).  

Os estudos nessa área, na perspectiva de Matos (2009, p. 11), não devem conectar a 

comunicação pública como aquela que remete às ações de presidente ou de outras autoridades 
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políticas, pois constitui “[...] um processo de interlocução que preza o interesse coletivo, 

definido coletivamente na esfera pública de troca argumentativa”. 

Duarte (2012) observa que, no contexto interno, ela visa promover transformações nas 

organizações, o desenvolvimento organizacional e a satisfação dos funcionários. 

Externamente se refere às relações públicas, à publicização de serviços e produtos e à 

construção de imagem perante o público. A comunicação pública se preocupa em utilizar a 

comunicação como instrumento de interesse coletivo para fortalecimento da cidadania, prática 

esta alcançada por meio de uma participação ativa e interativa dos sujeitos.  

Na opinião de Brandão (2012), o entendimento do termo comunicação pública está 

atrelado à produção de informações direcionada à esfera pública. Essa perspectiva de 

entendimento é compartilhada pelas Américas do Sul e Central e pelos EUA, cujas 

universidades ofertam cursos de graduação e pós-graduação sobre o assunto. Na visão de 

Brandão, a comunicação pública tem muitos significados. Constitui um sistema comunicativo 

entre o Estado, o governo e a sociedade com a premissa de informar para a cidadania. Matos 

(2009) corrobora com a perspectiva de Brandão e ressalta que a comunicação efetivada entre 

esses atores deve ocorrer num espaço em que se privilegiem as demandas sociais, ao mesmo 

tempo em que sejam legitimadas as ações dos gestores municipais.  

 

 

Há, nesse sentido, a necessidade de investir em meios de comunicação que 

promovam uma maior interação entre atores cívicos e políticos. Assim, a 

necessidade do aprimoramento dos canais de comunicação disponíveis para a 

interlocução com os cidadãos pode criar as condições para o ressurgimento do 

conceito de comunicação pública, seja no formato de jornalismo de serviço 

(principalmente no rádio ou programas de tv locais e/ou regionais) ou em redes 

educativas e/ou culturais, na proposta de jornalismo público (MATOS, 2009, p. 

7).  

 

 

Brandão (2012) observa que há o desenvolvimento de uma nova configuração do 

Estado democrático que era tido como esfera pública e, portanto, protetor do interesse 

público; de outro era tido como representante do setor privado e dos interesses do 

empresariado. Agora, o Terceiro Setor passa a integrar esse ambiente conhecido como a “nova 

esfera pública” e de “privado porém público”.  
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O que se constata é o crescimento das possibilidades de manifestação do 

cidadão que, apesar de ainda não ter aumentado tanto assim a conquista de seus 

direitos, está obtendo a cada dia mais voz no novo espaço público, e isto é uma 

conquista valorosa. É neste cenário que se coloca a comunicação pública, pois 

ela cresce e se organiza na mesma medida em que cresce e se estabelece o poder 

desses cidadãos na nova configuração da sociedade civil (BRANDÃO, 2012, p. 

30). 

 

 

A comunicação pública é vista como um tipo de comunicação tida como libertadora, 

de reconhecimento da atuação do cidadão como peça-chave no processo comunicativo 

(BRANDÃO, 2012). A extensão desse tipo de comunicação vai muito além da informação ser 

de interesse público e dela ser produzida: é necessário que as informações e suas respostas 

cheguem aos cidadãos. Garantir esse interesse público e geral das informações é promover a 

transparência. 

A comunicação pública agrega características de outras formas de comunicação. Seus 

limites e suas finalidades são estabelecidos por três esferas do conhecimento e de ação 

profissional. A primeira delas, descrita por Brandão (2012), se refere à comunicação 

institucional, empresarial ou comunicação organizacional. É aquela que utiliza as tecnologias 

da comunicação, um conjunto de ações e estratégias e o relacionamento com o público para a 

construção e a formação de imagem e identidade de uma instituição. Esse tipo de 

comunicação abrange áreas como a comunicação institucional, a comunicação interna, a 

mercadológica e a administrativa.  

No limiar do século XX, os Estados Unidos desenvolveram os primeiros movimentos 

de Comunicação Empresarial. De acordo com Brandão (2012), em 1906, o jornalista Ivy Lee 

abriu o primeiro escritório de relações públicas em Nova York, com a finalidade de propiciar 

uma nova forma de relacionamento e comunicação entre empresas e públicos, tendo como 

premissas a transparência e a ética. Ainda segundo a autora, a partir da década de 1940, as 

relações públicas foram desenvolvidas no Canadá e em países europeus, como a França, 

Inglaterra, Itália, Noruega, Holanda, Suécia, Bélgica e Finlândia. No Brasil, os primeiros 

passos para o desenvolvimento das relações públicas foi em 1914. Todavia, foi na década de 

1950 que a atividade ganhou força e o termo Comunicação Empresarial passou a vigorar. 

A necessidade de se ter um sistema de comunicação que pudesse trabalhar a imagem 

pública do governo, segundo Matos (2012), surgiu após o golpe militar de 1964. No Brasil, a 

concretização desse sistema de comunicação se deu a partir de 1968 com o surgimento da 

Assessoria Especial de Relações Públicas (Aerp), que tinha como função estruturar a 

comunicação entre o Executivo e a sociedade.  
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No governo do general João Figueiredo (1979-1985) surge a Secretaria de 

Comunicação Social (Secom), cuja tarefa era organizar o país para uma reabertura política 

(MATOS; 2012). Com o movimento das Diretas Já, os cidadãos mostraram vontade de 

participar da vida política e se organizaram para discutir políticas públicas que 

democratizassem a comunicação. Weber (2017) afirma que as formulações sobre o conceito 

de comunicação pública levavam em consideração as obrigações pertinentes ao Estado de 

promover esta comunicação.  

 

 

No Brasil, este conceito foi utilizado de modo político e estratégico. Na medida 

em que eram recuperadas as instituições democráticas, depois do regime militar 

(1964-1985), a definição de comunicação governamental não era suficiente para 

indicar a responsabilidade do Estado brasileiro sobre a difusão de informações e 

o reestabelecimento de relações com a sociedade (WEBER, 2017, p. 26).  

 

 

Matos (2012) afirma que, no governo de José Sarney (1985-1990), a comunicação 

procurou focar suas estratégias na divulgação das ações do Executivo junto à sociedade. 

Matos (1999) afirma que no começo do processo de redemocratização do Brasil, a 

comunicação governamental do presidente Sarney utilizou o momento destinado à veiculação 

de TV gratuita para propaganda do governo com o objetivo de envolver a sociedade civil, 

oportunizando espaços para vozes de grupos organizados e incentivando a participação na 

Constituinte.  

A aprovação da Constituição Federal de 1988 representou um marco, nas palavras de 

Valente (2009), para a consolidação da comunicação pública no país.  

 

 

[...] O modelo institucional das comunicações brasileiras passou a ter o que 

poderíamos chamar de “duas camadas” de regulação: uma, presente na Carta 

Magna, que estrutura o modelo em sistemas; e outra, no plano da regulação dos 

serviços de radiodifusão, que distingue as modalidades de comunicação pelas 

suas outorgas (comercial, educativa e comunitária) (VALENTE, 2009, p. 44). 

 

 

A comunicação proveniente da tecnologia digital transformou o espaço público em 

espaço virtual. Segundo Rothberg e Liberato (2013, p. 82), investimentos nessa área nos anos 

de 1990 “modificou a administração pública, que iniciou um processo de aproximação com os 

cidadãos. Quando novas tecnologias de comunicação e informação amparam a comunicação 
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pública, cria-se a possibilidade de disponibilizar serviços e informações mais abrangentes”. 

Brandão (2012) observa essa transformação na comunicação de âmbito governamental, em 

que surgiu a necessidade de informar o cidadão e de se aproximar da comunicação pública, 

pois a comunicação desenvolvida pelos governos no Brasil “[...] esteve condenada ao uso 

abusivo e quase exclusivo da publicidade - técnica que sempre foi considerada como panacéia 

para todos os males que o setor público diagnosticava como "problemas de comunicação"” 

(BRANDÃO, 1998, p. 3).  

Ainda de acordo com Brandão (2012, p. 10), essa postura de aproximação da 

comunicação pública com a cidadania pode ser percebida a partir do governo de Fernando 

Henrique Cardoso (1995-2002), “[...] quando o Presidente afirmava que a comunicação 

pública era um tema indissociável do funcionamento da democracia, exercendo o papel de 

instrumento de uma relação aberta e franca do governo com a população”. Nessa época, foi 

criado o Programa Continuado de Aperfeiçoamento Profissional em Comunicação do 

Governo, sob a competência da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). Entre os 

poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, o primeiro se destacou tendo maior presença e 

visibilidade pública junto à população.  

No governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), segundo Brandão (2012), o 

conceito de comunicação pública se aproximou do sentido de informação para a cidadania. A 

autora ressalta que cursos de atualização aos técnicos do Executivo e a proposta de se criar a 

função de Gestor da Comunicação Pública foram marcos do primeiro mandato do petista. A 

comunicação foi vista como crucial para manter vivas as esperanças que a população 

brasileira depositou em Lula durante a campanha eleitoral. Por isso, no segundo mandato de 

Lula, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica da 

Presidência da República (Secom), Luiz Gushiken, lançou as bases para uma Política 

Nacional de Comunicação. “Deve-se reconhecer que pela primeira vez depois da era militar 

tratou-se da comunicação governamental com uma preocupação que pretendia ir além da 

propaganda e do marketing político e resgatou-se a noção do civismo, desgastada no tempo da 

ditadura militar” (BRANDÃO, 2012, p. 12). 

Em maio de 2005, na abertura do III Seminário Latino-Americano de Pesquisas em 

Comunicação ocorrido em São Paulo, Luiz Gushiken enumerou os oito princípios da 

comunicação pública. São eles (MONTEIRO, 2012, p. 35): 

1) Todo cidadão tem direito à informação, que constitui a base para o exercício da 

cidadania; 
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2) O Estado possui o dever de informar de forma clara ao cidadão. O conteúdo deve 

ser trabalhado cuidadosamente; 

3) Zelar pelo conteúdo informativo, educativo e de orientação social; 

4) Comunicação pública não deve se concentrar na promoção pessoal de agentes 

públicos; 

5) O cidadão tem direito à prestação de contas, e a comunicação pública deve 

promover o diálogo e a interatividade com os cidadãos; 

6) Criação de espaços para envolvimento do cidadão em políticas públicas; 

7) O serviço público deve ser prestado com qualidade ao cidadão; 

8) A comunicação pública deve ser regida com base na ética, na transparência e na 

verdade. 

A criação da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), por meio da Lei 11.652/2008, 

significou mais um passo na composição institucional da comunicação pública no País, ao 

criar o serviço de radiodifusão pública realizado pelo Poder Executivo federal. “[...] A visão 

por trás do modelo da EBC aproxima-se daquela que compreende a mídia pública como um 

espaço democrático necessário entre o mercado e o Estado” (VALENTE, 2009, p.45). 

Nas contribuições de Brandão (2012), a comunicação pública tem algumas 

características da comunicação governamental, que corresponde ao vínculo de interação entre 

os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário nos âmbitos federal, estadual e municipal com 

os cidadãos, assim como a comunicação realizada por ONGs, associações profissionais e 

comunitárias, agências reguladoras e empresas privadas que prestam serviço público. Brandão 

(2012) ressalta que sua particularidade com a comunicação pública está na prestação de 

contas, de caráter mais informativo, de levar conhecimento sobre projetos, leis e ações de 

interesse coletivo e da participação dos cidadãos nas discussões políticas e públicas. O apelo 

pela legitimidade é ressaltado por Barros e Bernardes (2011) como uma forma encontrada 

pelas instituições de governo para adoção da denominação comunicação pública. Os autores 

alegam que o termo possui uma implicação positiva em detrimento da imagem de desgaste de 

governos. Ao relacionarem suas políticas e missões com a comunicação pública, as 

instituições “[...] encontraram um emblema positivo para substituir os estigmas de 

ineficiência, desinteressante e “chapa-branca”. Comunicação pública, ao contrário, remete a 

uma ordem simbólica de transparência, participação popular, engajamento social, 

interatividade” (BARROS; BERNARDES, 2011, p. 14). Há pontos em comum e divergências 

entre a comunicação pública e a governamental.  
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Na verdade, tanto os autores franceses quanto os brasileiros salientam que é 

correto afirmar que a comunicação governamental possui pontos de interseção 

com a comunicação pública. Contudo, pesquisas feitas por estudiosos 

brasileiros ainda são mais contundentes ao afirmar que a comunicação pública 

se relaciona mais profundamente com as noções de cidadania, participação e 

engajamento cívico (MATOS, 2009, p. 2). 

 

 

Na comunicação governamental, ou comunicação do governo, as instituições 

publicizam informações e prestam contas de suas ações aos cidadãos, que são motivados a 

participar com suas opiniões. “É uma forma legítima de um Governo se fazer presente perante 

a população, uma espécie de lobby junto à opinião pública” (BRANDÃO, 1998, p. 12).  

Na concepção de Matos (2009), um dos aspectos relativos à comunicação pública, ou 

seja, o do engajamento cívico não se realiza nesse caso. 

 

 

[...] Pois ele depende de que os cidadãos deixem de ser vistos apenas como 

“beneficiários” das ações do governo e passem a ser vistos como parceiros 

moralmente capazes de formular, expressar e defender seus pontos de vista em 

processos deliberativos e decisórios. Mudar o status dos cidadãos envolve mais 

do que estratégias de convencimento, publicização de feitos e regulação social. 

Assim, é preciso investir no diálogo e na busca coletiva pelo entendimento, 

visando à solução de questões de interesse público (MATOS, 2009, p. 4). 

 

 

Outra esfera de ação profissional é a que se refere à comunicação política e envolve a 

utilização de ferramentas e técnicas de comunicação para exprimir ideias e posicionamentos 

políticos de governos, partidos e candidatos. Segundo Matos (1999), é uma disputa entre 

quem detém os meios de comunicação e o direito da população de opinar e escolher 

conteúdos de seu interesse. Nesse modelo, destaca Matos (1999, p. 2), “a conquista da 

atenção do público por meio de técnicas de marketing acaba definindo os assuntos e o 

formato como eles são apresentados ao cidadão”.  

Além dessas três vertentes mencionadas pela literatura da área, Brandão (2012) 

acrescenta ainda mais duas modalidades que se identificam com a comunicação pública. Uma 

se refere à Comunicação Científica, que se preocupa em divulgar esse tipo de informação para 

o público em geral por meio de canais de comunicação da ciência, visando o estímulo ao 

consumo de conteúdo de cunho científico. Duas áreas ilustram esse tipo de divulgação: a 

agrícola (comunicação rural); e a saúde pública (alcance de grupos mais necessitados por esse 
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tipo de conteúdo). A outra dimensão é a que se identifica com a Comunicação da Sociedade 

Civil Organizada, conhecida como comunicação comunitária e/ou alternativa, de mobilização 

das comunidades. Estas se apropriam das tecnologias de comunicação para produção de 

conteúdos com sua própria linguagem e estética, de acordo com a realidade das populações.  

Ainda com base no reconhecimento dos âmbitos que realizam esse tipo de 

comunicação, Weber (2017) é mais abrangente que Brandão (2012) e propõe uma tipologia de 

redes de comunicação pública que desenvolvem ações de interesse público e são divididas em 

três eixos de poder. O primeiro, de âmbito estatal, engloba as redes de comunicação dos 

poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e os sistemas de comunicação e radiodifusão 

pública. Os três poderes da república obedecem aos princípios constitucionais, à sociedade e 

sua atuação deve primar pelo interesse público. “O Estado desempenha papel central para a 

existência da comunicação pública, seja na promoção de participação da sociedade em torno 

de questões que lhe concerne, ou por desencadear rejeição ou apoio à adoção de medidas 

políticas” (WEBER, 2017, p. 46). Os sistemas de comunicação e radiodifusão pública são 

regulamentados por legislação e tem como premissa o atendimento ao interesse público. 

Constitui um modelo comunicacional adotado pelo Estado e conduzido por conselhos para a 

divulgação de informações públicas. “Ativados em nome da educação (televisões educativas), 

da cultura (televisão e rádios) e da comunicação pública (Sistema EBC), propriamente dita, 

estes sistemas permitem pensar em caminhos mais próximos da sociedade e mais longínquos 

dos interesses governamentais” (WEBER, 2017, p. 49). 

O segundo eixo descrito por Weber, de âmbito da sociedade, engloba as redes de 

comunicação política, social, mercadológica, científico-educacional e religiosa, com viés de 

transformação social e de defesa das instituições e da democracia. A comunicação política é 

composta por partidos, grupos e organizações que apoiam ações e ideologias de 

transformação social, econômica e política. “Sua comunicação é estratégica e disputam 

espaços de representação e interlocução com os poderes constituídos. Atuam em processos de 

convocação da sociedade e promoção de conceitos e valores” (WEBER, 2017, p. 49). As 

redes de comunicação social são compostas por públicos, movimentos sociais, culturais e 

entidades da sociedade civil organizada com algum tipo de objetivo em comum. A autora 

ressalta que as mídias sociais são uma das características relevantes e complementares às 

redes de comunicação social. Integram, ainda, estas redes os espaços de vigilância dos 

observatórios e ouvidorias, e as mídias alternativas.  

As redes de comunicação mercadológica são constituídas por órgãos privados que 

produzem e disseminam serviços e mercadorias. Organizações do terceiro setor, como as 
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ONGs, que afirmam sua defesa pelo interesse público, também fazem parte desse tipo de 

comunicação. “O poder desta rede está na sua autonomia comunicativa e no seu poder 

financeiro que mantém a rede de comunicação midiatizada em funcionamento e dependente 

deste investimento; que desequilibra a rede política” (WEBER, 2017, p. 51). 

As redes de comunicação científico-educacional são as que se referem à formação 

cidadã e à produção do conhecimento científico, por meio de teses, dissertações e outras 

publicações que problematizam e analisam assuntos de interesse público, compostas por 

instituições privadas e governamentais. As redes de comunicação religiosa são formadas por 

instituições, igrejas e crenças cuja ideologia e discursos versam sobre os assuntos de interesse 

público e coletivo. “O Brasil vive a expansão desta rede com vinculação específica à política. 

A chamada bancada evangélica tem ocupado espaços no legislativo e no executivo com o 

poder de representar a sociedade e de conformar decisões políticas em ato de fé” (WEBER, 

2017, p. 52).  

O terceiro eixo, de âmbito dos sistemas de comunicação mediática, integra as redes de 

comunicação mediática, ou seja, o jornal impresso, o rádio, a televisão, a internet. Seu poder, 

ressalta Weber (2017), é de crucial importância para o debate público. Também possui o poder 

da visibilidade e da interlocução em relação com outras redes. 

As formas de desenvolver a comunicação pública estão relacionadas com a sua 

missão. Com base nisso, Zémor (1995) aponta cinco categorias: o dever que as instituições 

têm de levar informação para conhecimento do seu público; a efetivação do diálogo e 

atendimento pelo serviço público às demandas dos cidadãos; apresentação e promoção dos 

serviços ofertados à população; desenvolvimento de uma comunicação interna e externa para 

o conhecimento das instituições pelos cidadãos; e a promoção de campanhas de informação e 

comunicação em geral. Em relação à prática política, Zémor acrescenta ainda a comunicação 

dos debates públicos e das tomadas de decisão.  

Para Duarte (2012), a prática da comunicação pública é orientada por alguns pré-

requisitos que direcionam o trabalho dos profissionais da mídia. Nessa perspectiva, a 

informação constitui o primeiro passo para o conhecimento. Ela é adquirida por interação 

social, que deve ser multidirecional e contemplar uma pluralidade de opiniões. Para que isso 

seja possível, segundo o autor, é preciso que as instituições ofereçam acesso, ou seja, que 

disponibilizem a informação de forma que o público consiga obtê-la com facilidade, 

propiciando assim mais transparência, clareza na fiscalização e prestação de contas. O 

cidadão precisa de estímulo e orientação para buscar informação e participar com suas 

opiniões. No desenvolvimento de estratégias de comunicação, Duarte (2012) afirma que as 
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instituições devem considerar as informações resultantes do setor de ouvidoria social e de 

pesquisas de satisfação, especialmente para o aprimoramento de ações nos sites de redes 

sociais.  

Um princípio fundamental mencionado por pesquisadores da comunicação pública é a 

questão da obrigação, do dever de levar a informação aos cidadãos, já que cada um deles tem 

o direito a ela, pois representa um canal que dá acesso a outros direitos relacionados à 

cidadania. Informação é a base primeira para o conhecimento e para a democracia. “Sem 

informação não há argumentação e sem possibilidade de criticar, argumentar, não há 

comunicação, sobressai a propaganda, a divulgação do poder que tenta se legitimar e, 

portanto, não há comunicação pública” (WEBER, 2017, p. 28).  

As informações públicas são relacionadas à legislação, normas, decisões públicas, 

arquivos. Ressalta-se que existe uma gama imensa de dados públicos disponível. Além da 

quantidade, o cidadão se depara ainda com a tecnicidade de muitas dessas informações. A 

utilidade desses dados só é possível com o tratamento dos mesmos de forma simplificada, de 

fácil entendimento, para que o acesso, que também é um direito do cidadão, seja estimulado. 

A abundância de textos sobre um tema público e informações contraditórias sobre um mesmo 

assunto podem impossibilitar a viabilidade de um acesso fácil. O zelo pelas informações é 

relevante para despertar o interesse público.    

 

 

Discursos e sinais podem não ser entendidos, informações podem estar em local 

incerto e não sabido, não chegar ao destino, ser mal-interpretadas, estar 

equivocadas, distorcidas, não ser apresentadas no momento adequado, ser 

desinteressantes ou inconsistentes, não ter significado para o receptor ou, 

simplesmente, não ter credibilidade (DUARTE, 2012, p. 63). 

 

 

A interação e o diálogo entre o setor público e os cidadãos é outra vertente importante 

para a concretização da comunicação pública. O sucesso dessa empreitada depende de um 

acolhimento e uma orientação personalizada ao cidadão. Zémor (1995) ressalta a aptidão para 

ouvir como crucial na efetivação da relação entre o cidadão e a verdadeira comunicação 

pública, além da formação dos profissionais. Assim como Zémor (1995), Bueno (2012) 

também acredita que o êxito na interação requer capacitação dos funcionários para atender as 

expectativas cidadãs e do modo como eles recepcionam os questionamentos trazidos pelo 

público. 
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É necessário capacitar os profissionais (comunicadores empresariais, 

educadores, médicos, advogados etc.), sensibilizar as autoridades e, 

particularmente, a classe política (desmoralizada em tempos de mensalão, 

sanguessugas e dossiês) para que assumam definitivamente o seu papel como 

agentes sociais responsáveis. No caso dos profissionais, é fundamental ampliar 

o debate sobre a ética e a transparência no mundo dos negócios e do trabalho, 

estimular o espírito crítico e, sobretudo, criar espaços para uma articulação 

profícua e saudável com a sociedade civil organizada (entidades empresariais, 

sindicatos, igrejas, associações de defesa do consumidor etc.) (BUENO, 2012, 

p. 148). 

 

 

Comunicação pública vai além de fornecer informação. Duarte (2012) ressalta que o 

cidadão deve ter conhecimento da informação que diz respeito a ele, especialmente àquela 

que ele não procura por não saber que ela existe. Ele deve manifestar suas opiniões e ter a 

convicção de que será ouvido e ter a perspectiva de participar de forma ativa no que é de 

interesse público e coletivo. É preciso conhecer as características do público, interesses e 

expectativas. “A viabilização da comunicação exige informação, mas também credibilidade 

dos interlocutores, meios e instrumentos adequados, valorização do conhecimento dos 

sujeitos, facilidade de acesso e uma pedagogia voltada para quem possui mais dificuldades” 

(DUARTE, 2012, p. 64). Os desafios em comunicação não estão na carência de informação 

ou nos instrumentos de comunicação, observa Duarte (2012), mas sim no momento de 

mostrar para o cidadão que ela existe, onde se encontra e como ter acesso a ela, a fim de 

potencializar seu conhecimento e propiciar que ele tome as melhores decisões.  

A informação é adquirida por interação social e é dependente de: “conhecimento de 

sua existência, disponibilidade, oportunidade, acesso, do ambiente em que se viabiliza a 

interação, de linguagem adequada, pedagogia apropriada às circunstâncias” (DUARTE, 2012, 

p. 63). Quem tem conhecimento, tem poder. Duarte (2012) afirma que quem mais precisa de 

informação tem menos acesso a ela e mais dificuldade de compreensão, de decodificação da 

informação e, portanto, a instituição deve se fazer conhecer pelo seu público, por intermédio 

de canais e meios que possam apresentar sua imagem e seus serviços. Duarte (2012) enfatiza 

ainda que a participação do cidadão para melhorar a atuação das instituições públicas depende 

de sua cultura cívica. Se esta não existir ou for deficitária, a discussão de problemas públicos 

deixa de ocorrer pela falta de interesse e apatia cívica.  
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2.2. Pré-requisitos da comunicação pública 

 

2.2.1. Transparência pública, prestação de contas e imagem institucional 

 

A Constituição Brasileira de 1988 trata como fundamental o direito do cidadão à 

informação, especialmente no tocante à liberdade de expressão. A transparência das 

informações públicas e governamentais nas mídias tradicionais e digitais cumpre uma 

obrigação legal do Estado de garantir que os cidadãos tenham o direito de ser informados para 

que possam exercer sua cidadania. Dessa forma, transparência pode ser compreendida como 

uma condição que atende a um princípio moral e democrático (GOMES; AMORIM; 

ALMADA, 2018).  

 

 

Uma condição e um princípio a que se obriga tudo aquilo em que consiste a 

atuação em nome do povo (de decisões administrativas ao processo legislativo, 

do gasto às políticas públicas, das sentenças às regulamentações de leis, da 

decisão policial ao comportamento do agente público), em maior ou menor 

grau, com maior ou menor exigência, a depender do Estado e do nível de 

comprometimento das suas instituições e da sua cultura política (GOMES; 

AMORIM; ALMADA, 2018, p. 5). 

 

 

Transparência também está associada à existência de um “controle cognitivo externo 

de um ato, ou do que dele resulta, para além do agente que o praticou” (GOMES; AMORIM; 

ALMADA, 2018, p. 5). Estes autores definem controle cognitivo como a prática do cidadão 

em poder acessar e compreender as informações produzidas e disponibilizadas por agentes 

públicos. “Iniciativas de e-transparência são aquelas que devem produzir, como resultado, o 

fomento da accountability, o aumento do controle cognitivo do cidadão, bem como as 

possibilidades de fiscalização e monitoramento do Estado [...]” (ALMADA et al., 2019, p. 

168). 

Na questão da transparência governamental, Meijer (2015) apresenta uma 

reconstrução histórica do desenvolvimento dessa expressão ao longo de 250 anos na Holanda. 

Uma variedade de termos foi utilizada para designar transparência – governo aberto, abertura, 

reuniões abertas, publicidade, decisões abertas, acesso a informações, sigilo e divulgação 

(MEIJER, 2015). Outras concepções sobre o termo o remetem à vigilância, à prestação de 
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contas, à simplicidade e noções de regras governadas e a processos de governança que 

assistam os direitos dos cidadãos de “saber” sobre o governo (MARGETTS, 2011). 

A disponibilização de informações e o acesso e apropriação das mesmas pelos 

cidadãos por meio de documentos, publicações, reuniões ou decisões constituem, na visão de 

Meijer (2015), elementos-chave da transparência. “Um aquário é uma metáfora da 

transparência: aqueles que estão fora do aquário podem ver o que aqueles que estão dentro 

dele estão fazendo”
4
 (MEIJER, 2015, p. 191, tradução nossa). Duas fases podem ser 

identificadas na história da transparência, segundo o autor: a concepção do termo relacionada 

à democracia representativa (escolha de representantes políticos), no final do século XVIII e, 

a partir de 1960, a da democracia participativa, em que os cidadãos não só escolhem seus 

governantes, mas participam ativamente dos temas públicos. Nos estudos de Meijer (2015) 

ficou constatado que o aumento da transparência está ligado à modernização do Estado. Seu 

crescimento possui um caráter progressivo. O autor argumenta que, em cada fase histórica da 

humanidade, existiam pessoas que mencionavam o lado negativo da transparência e eram 

contrárias à abertura.  

 

 

Os defensores argumentam que a transparência empoderará os cidadãos e, no 

final, esses empoderados cidadãos confiarão no sistema que os empoderou. Por 

outro lado, os oponentes em todos os períodos argumentam que o 

empoderamento dos cidadãos alimentará o descontentamento e minará a 

legitimidade do governo
5
 (MEIJER, 2015, p. 196, tradução nossa). 

 

 

Meijer (2009) apresentou três perspectivas para aprimorar o entendimento sobre 

transparência: a pré-moderna, a moderna e a pós-moderna. Existe uma discussão entre 

proponentes e oponentes sobre os impactos da transparência mediada por computador na 

confiança no setor público. Segundo as análises de Meijer (2009), os proponentes da 

perspectiva moderna acreditam que esse tipo de transparência online oferta melhores 

informações e favorece a racionalização social. Já os oponentes aderem a uma perspectiva 

pré-moderna ao afirmarem que formas de transparência unidirecionais, estruturadas e 

                                                 
4
 No original: “A fishbowl is a metaphor for transparency: those outside the fishbowl can see what those inside 

of it are doing”.  

 
5
 No original: “Proponents argue that transparency will empower citizens, and, in the end, these empowered 

citizens will trust the system that has empowered them. In contrast, opponents in all periods argue that citizen 

empowerment will nurture discontent and undermine the legitimacy of government”.  
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descontextualizadas gerará perda de confiança. Já os que aderem à perspectiva pós-

modernista defendem formas diversificadas de processos de transparência mediados por 

computador. Com base na aplicação dessas perspectivas sobre o desempenho escolar 

holandês, Meijer (2009) concluiu que é necessário que haja uma diversidade em sistemas de 

transparência objetivando a ampliação dos efeitos na confiança da sociedade. Ou seja, formas 

de transparência mediadas por computador devem complementar as formas tradicionais, a fim 

de evitar um rompimento com a situação antes vigente.  

Meijer (2009) enfatiza que a transparência mediada por computador possibilita mais 

abertura, todavia menos confiança. Fornece um processamento de informações com mais 

qualidade, porém com menos orientação de valor. Na visão desse autor, o caminho de 

desenvolvimento da transparência online poderá ser o da unidirecionalidade, se 

assemelhando, dessa forma, aos meios de comunicação de massa, e contrapondo às 

características proporcionadas pela internet de ser um espaço propício para a interatividade e 

a comunicação bidirecional. 

No que tange à difusão de informação pelas instituições políticas, quanto mais pessoas 

tiverem acesso a ela e quanto mais inteligível ela for, maior será o nível de transparência do 

Estado que diz respeito a: “[...] (a) os assuntos e âmbitos sobre os quais se podem produzir 

informação pública; (b) a extensão e a qualidade da informação disponível, e (c) o montante 

de pessoas e de classes de pessoas a quem é permitido acesso a essa informação” (GOMES; 

AMORIM; ALMADA, 2018, p. 5). Pode-se inferir que a transparência ocorre quando práticas 

e políticas estão em desenvolvimento. Os autores caracterizam os tipos e modelos de 

transparência adotados. O primeiro se refere à pergunta “quem pode ver?”. Nessa perspectiva, 

a transparência pública ocorre quando a informação é disponibilizada para os cidadãos e os 

órgãos e instituições no interior do Estado. O segundo tipo é “O que pode ser visto?”. Os 

compromissos dos Estados com a transparência das informações públicas são variados. 

Informações sobre audiências, eventos oficiais e de caráter governamental estão disponíveis 

para acesso público. Todavia, Gomes, Amorim e Almada (2018) ressaltam que no caso de 

relatórios e documentos críticos ao governo isso não se concretiza por completo.  

Existem partidos opositores ao governo e que o monitoram, apesar de que nem sempre 

as informações que são requeridas não são exatamente aquelas que são disponibilizadas 

(GOMES; AMORIM; ALMADA, 2018). Esses autores consideram que o País dispõe de uma 

imprensa livre e plural, atuante nas discussões governamentais, do qual participam ativamente 

também partidos, grupos mobilizados e cidadãos interessados. “Mas, embora tenhamos 

caminhado aceleradamente para a institucionalização e a legalização do acesso à informação, 
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a transparência consistentemente esbarra em cotas iníquas de poder discricionário ainda em 

mãos dos gatekeepers do Estado” (GOMES; AMORIM; ALMADA, 2018, p. 11). O terceiro 

modelo vai de encontro à questão “Qual é a fonte da informação?” e se relaciona ao controle 

cognitivo sobre as ações realizadas por um agente governamental, ou seja, àqueles que 

produzem e organizam as informações que serão interpretadas e compreendidas pelos 

cidadãos. 

Margetts (2011) se questiona sobre o tipo de transparência que se desponta dos 

espaços de informação digital e chega à conclusão de que existe uma abertura maior e uma 

dificuldade em limitar o acesso informacional vivenciado pelas instituições governamentais. 

Essa transparência garante ainda mais facilidade para o cidadão executar a vigilância sobre os 

governantes e suas atividades, por meio do compartilhamento de dados ou por meio de sites 

como o theyworkforyou.org, lançado em 2004, e que disponibiliza informações de fontes 

parlamentares oficiais do Reino Unido.  

No Brasil, pode-se dizer que a redemocratização do País e a promulgação da 

Constituição de 1988 significaram um importante passo na questão da transparência como um 

fundamento do Estado Democrático de Direito (NASCIMENTO; LYCARIÃO, 2018). Leis 

relevantes para a garantia da transparência foram sancionadas no Brasil desde que a 

Constituição entrou em vigor, como “[...] a Lei de Arquivos (1991), a Lei do Processo 

Administrativo (1999), a Lei de Responsabilidade Fiscal (2000), a “Lei da Transparência” 

(2009) e a Lei de Acesso à Informação (2011)” (NASCIMENTO; LYCARIÃO, 2018, p. 9). 

O Portal da Transparência, de iniciativa da Controladoria-Geral da União, “[...] 

permite ao cidadão verificar receitas e despesas do Governo Federal com pessoas físicas e 

jurídicas, além de dar acesso ao link com formulário para denúncias de malversação de 

recursos públicos” (MARQUES, 2016, p. 24). Lançado em novembro de 2004, o portal 

constitui um abrangente banco de informações, nas considerações de Lemos e Lévy (2010). 

Na visão desses autores, essa iniciativa é “inédita” no Brasil, pois cada cidadão passa a atuar 

como “um fiscal da correta aplicação dos recursos públicos, sobretudo no que diz respeito às 

ações destinadas à sua comunidade” (LEMOS; LÉVY, 2010, p. 142).  

A Lei da Transparência, ou Lei Capiberibe - Lei Complementar 131 -, sancionada em 

27 de maio de 2009 pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, obriga a União, estados e 

municípios à prestação de contas dos gastos públicos na internet. Em caso de descumprimento 

dessa lei, os cidadãos, as associações, os partidos e os sindicatos podem denunciar aos 

tribunais de contas dos estados ou ao Ministério Público. Nesse mesmo ano foi criado o Portal 

da Transparência do Senado Federal, que contém dados sobre gastos com pessoal, licitações, 
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contratações e despesas em geral, contribuindo para que o cidadão possa ter conhecimento 

sobre o orçamento dessa Casa Legislativa e das ações administrativas (NAZÁRIO, 2017).  

Outra iniciativa que contribui para garantir o direito do cidadão à informação foi a 

aprovação da Lei de Acesso à Informação nº 12.527/2011 e “colabora para criar um ambiente 

favorável à promoção da transparência” (MARQUES, 2016, p. 22). Todavia, essa lei foi 

passível de sofrer modificações em 24 de janeiro de 2019, quando foi publicado o Decreto 

9.690/2019 no Diário Oficial da União (DOU) pelo presidente em exercício, Hamilton 

Mourão, que autorizava a ampliação do número de servidores que poderiam impor sigilo a 

informações públicas, contrariando o princípio da Lei da Transparência e da própria Lei de 

Acesso à Informação como foi concebida. Por esse Decreto, um documento poderia levar até 

25 anos para se tornar público. Projetos para anulação desse documento por 

inconstitucionalidade foram apresentados na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Na 

Câmara, os parlamentares rejeitaram o Decreto que ainda seria votado pelos senadores. 

Depois dessa decisão, o presidente Jair Bolsonaro revogou o Decreto que mudava a Lei de 

Acesso à Informação. Com isso, o texto original da lei continua em vigor e limita o poder de 

impor sigilo ao presidente, vice-presidente, ministros, comandantes das forças armadas e 

chefes de missões diplomáticas.  

De acordo com Almada et al. (2019), o Brasil mostrou avanços com a Lei da 

Transparência Pública e com a Lei de Acesso à Informação ao disponibilizar “[...] 

informações fiscais sobre gastos, despesas, receitas e obras públicas e à previsão do 

provimento dessas informações em tempo real na internet [...]” (ALMADA et al., 2019, p. 

176). Os autores constataram que o avanço da transparência no Brasil está em consonância 

com padrões mundiais de abertura de informações, estimuladas por acordos internacionais, 

como o Open Government Partnership (OGP) – Parceria para Governo Aberto – e que 

congrega, desde 2011, além do Brasil, os Estados Unidos, o Reino Unido, a Indonésia, o 

México, a Noruega, as Filipinas e a África do Sul. As finalidades desse acordo são estimular a 

utilização das tecnologias para ampliar a governança, o combate à corrupção e a promoção da 

transparência (ALMADA et al., 2019).  

Nascimento e Lycarião (2018) ressaltam que os profissionais da mídia recorrem a 

essas legislações e a seus instrumentos na efetivação do trabalho jornalístico. Um exemplo 

dado pelos autores foi uma matéria publicada pelo jornal O Estado de São Paulo em 2008 

sobre a utilização irregular de cartão corporativo por ministros do Governo Federal. Segundo 

Nascimento e Lycarião (2018), o gancho para a elaboração da matéria foi uma apuração 

realizada no Portal da Transparência. O fato ocasionou demissão de uma ministra e a criação 
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de novas regras de utilização do cartão. Outro episódio mencionado por Nascimento e 

Lycarião (2018) se refere ao uso da Lei de Acesso à Informação. A produção de matérias pelo 

jornal Folha de São Paulo em 2013, relacionadas aos atos de ministros de estado no Período 

Militar (1964-1985), de acordo com os autores, garantiu a abertura de 412 caixas com 

documentos da época da ditadura. A documentação se tornou acessível aos brasileiros no 

Arquivo Nacional (RJ) após conflitos entre o jornal e o Governo Federal condizentes à 

restrição e negação de acesso aos documentos, ao uso dos recursos da Lei de Acesso à 

Informação etc.  

O Diário Oficial da União (DOM), publicado desde 1862, também constitui um 

instrumento de transparência, pois possibilita ao cidadão brasileiro o acompanhamento das 

informações dos atos oficiais do Governo Federal. Por essa ferramenta são divulgados 

boletins e estatísticas de instituições, a concessão de verbas para obras, a publicação de 

decretos, a nomeação e exoneração de membros do primeiro e segundo escalões dos poderes 

Executivo Federal, Estadual e Municipal (NASCIMENTO; LYCARIÃO, 2018). Com o 

incremento da tecnologia digital em vários setores sociais, a edição impressa do DOM foi 

encerrada em 30 de novembro de 2017, sendo disponibilizada apenas no formato digital. Um 

princípio essencial da transparência, ressalta Marques (2016, p. 22), é a prestação de contas 

de agentes do Estado e/ou mandatários e que se, por um lado, “[...] a representação continua 

se mostrando a forma mais viável de adicionar um componente de soberania popular às 

decisões governamentais, por outro, é justamente a capacidade de acompanhar o desempenho 

dos representantes que permite a manutenção de tal soberania”. A aprovação do Decreto nº 

8.777/2016 que estabelece a política de dados abertos do Poder Executivo Federal constitui 

outro instrumento de publicização e transparência da informação pública (GOMES; 

AMORIM; ALMADA, 2018). 

Nas análises empreendidas por Almeida (2005, p. 362), a autora afirma que existem 

bases legais, especialmente na Constituição, que garantem como legítimo o direito à 

informação. “O país não dispõe, no entanto, apesar do já elaborado sistema de comunicação 

que abriga, de mecanismos de garantia de efetivação desse direito”. Segundo a autora, uma 

das principais tarefas do Congresso Nacional (Senado Federal e Câmara dos Deputados) é dar 

transparência e publicização das ações e documentos públicos à sociedade, por meio de suas 

mídias, incluindo a plataforma digital.  Para Marques (2016), existe a necessidade de cultivo 

de uma cultura da transparência que ultrapasse a ação de publicizar atos do governo. O autor 

sinaliza que, nesse caso, é relevante que se tenha a fiscalização dos atos e seu 

acompanhamento. Ainda na questão de dar publicidade às atividades governamentais, 
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Marques (2016) considera que as ações de transparência devem evitar difundir propaganda 

positiva de governos e cita relatórios de instituições como a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OECD), que pondera que nem sempre a quantidade de 

informações é sinônimo de boa qualidade das mesmas.  

A divulgação de informações de pouca importância, nas palavras de Marques (2016, p. 

25), tem alcançado a legitimidade que as instituições almejam. Uma cultura da transparência é 

desenvolvida com o incremento de dispositivos de comunicação que, em concordância com 

“[...] políticas de Estado (e não somente de governo), impliquem constrangimentos legais a 

servidores, afastando a possibilidade de que as informações oferecidas sejam apenas aquelas 

cuidadosamente calculadas de acordo com interesses políticos”. 

Marques avalia que, por muitos anos, grande parte dos municípios brasileiros não 

possuía um site, “[...] ou, quando este existia, adotava uma configuração rudimentar, tornando 

disponíveis apenas informações básicas sobre população, geografia, nomes dos secretários, 

dentre outros dados que pouco favoreciam a participação, a transparência ou a prestação de 

serviços” (MARQUES, 2016, p. 32). Na visão de Medeiros e Guimarães (2006), o incremento 

da internet pelos governos se deve à necessidade de melhoria de processos internos e aumento 

da arrecadação. Outro aspecto mencionado pelos autores para a adoção da Web seria a 

cobrança da sociedade pela otimização dos gastos governamentais e a exigência por mais 

transparência, qualidade e universalidade no oferecimento dos serviços aos cidadãos. 

Barros e Bernardes (2009) afirmam que uma das razões para o surgimento das mídias 

legislativas se baseia em complementar o que é noticiado pela mídia comercial. Nesse 

sentido, instituições públicas, como o Senado Federal, buscam aprimorar as ideias de 

transparência e visibilidade com a criação de suas próprias mídias para dar conta das 

informações que permeiam o ambiente governamental e político, de forma a contemplar a 

disponibilização de toda e qualquer informação que se relaciona com as atividades da Casa, 

ampliando o agendamento de notícias da mídia tradicional. É importante destacar que a 

pluralização das fontes de informação governamentais propicia ao cidadão, segundo Barros e 

Bernardes (2009), que ele tenha mais opções de escolha para se informar e ter conhecimento. 

Para cumprir a obrigação legal de informar, esses canais devem promover o atendimento ao 

interesse público das informações, ao invés de servir à propaganda política de governos. 

Além disso, os próprios parlamentares manifestam interesse em projetar mais seus 

discursos (FREITAS, 2004; SANT‟ANNA, 2010). Na pesquisa desenvolvida por Freitas 

(2004) com a implantação da TV Senado na década de 1990, constatou-se que os objetivos 

dos parlamentares para potencializar o uso de ferramentas midiáticas estariam embasados em 
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dois pilares. O primeiro seria “[...] justificar a própria existência da atividade parlamentar 

como exercício legítimo da representação política, num regime democrático, ao tentar 

melhorar a imagem do parlamento perante a opinião pública” (FREITAS, 2004, p. 43). O 

segundo diz respeito a garantir maior visibilidade de suas atuações e de seus projetos no 

Parlamento. 

Os parlamentares, atentos à imagem, se posicionam de forma a obter um melhor 

enquadramento pelas câmeras, utilizam um gestual que imprima firmeza e confiança, 

cumprimentam pessoas. “[...] Os senadores passaram a apresentar novos cortes de cabelo, 

ternos impecáveis e gestos elegantes. A própria estética do plenário mudou. A penumbra que 

o encobria, efeito de uma iluminação mais fraca, foi substituída por holofotes [...]” 

(TAVEIRA; LIMA, 1999, p. 18). “Na confiança política baseada no raciocínio psicológico, as 

pessoas buscam sinceridade e confiabilidade na personalidade, na aparência pública, no 

discurso e no comportamento de seus líderes políticos” (CASTELLS, 2015, p. 343). 

As instituições e organismos públicos disponibilizam hoje por meio das redes websites 

documentação de cunho legislativo e regulamentar, organizacional, científico e geral. Zémor 

(2012) ressalta que essa disponibilização informacional em rede moderniza a administração e 

os seus trabalhos. Marques (2016) acredita que as plataformas de conteúdo digital, por serem 

dinâmicas na transmissão de conteúdos, podem inibir comportamentos inapropriados no que 

tange à destinação dos recursos públicos e à violação de direitos e normas que permeiam o 

ambiente democrático. “[...] As redes de comunicação digital abrem novas oportunidades, ao 

permitirem aumentar o quociente de fiscalização e de transparência governamental” 

(MARQUES, 2016, p. 22).  

Experiências políticas mencionadas por Marques (2008) e que evidenciam esse avanço 

em relação à divulgação e acompanhamento da vida pública na internet foram a criação do 

“Portal da Transparência do Governo Federal” (http://www.portaltransparencia.gov.br), em 

2004, para fiscalizar a aplicação de verbas públicas e permitir aos cidadãos acessarem dados 

sobre as verbas repassadas para a consecução de uma obra e monitorar sua aplicação; o 

“Portal da Transparência da Câmara dos Deputados” 

(http://www2.camara.gov.br/transparencia); e os sites “Contas Abertas” e “Transparência 

Brasil”.  

Iniciativas que buscam desenvolver o uso das tecnologias de informação e 

comunicação nos órgãos de governo são relevantes para o aprimoramento e a disponibilização 

de serviços e informações na rede para os cidadãos. A TIC Domicílios 2017 cita dois 

exemplos nessa área, que são o Portal do Software Público Brasileiro 

http://www2.camara.gov.br/transparencia
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(https://softwarepublico.gov.br/social/), plataforma que compartilha e desenvolve projetos de 

software públicos visando modernizar a administração pública; e o Sistema Eletrônico do 

Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC Livre), para gestão de pedidos de acesso à 

informação ao cidadão e está disponível para download a todos os órgãos ou entidades 

públicas do País. 

De acordo com Matos (1999), diferentemente do que ocorre com a imagem do 

Executivo, apesar da rede já disponibilizar todas as informações sobre o trabalho legislativo, a 

imagem do Congresso junto aos brasileiros continua negativa, mesmo que o Congresso 

trabalhe. “A imagem na grande mídia é a de lentidão e de ausências nos plenários, mesmo que 

isso não corresponda à realidade das atuações parlamentares em sua ampla maioria” 

(MATOS, 1999, p. 7). Ela afirma que é no Legislativo que a desconfiança do cidadão é mais 

intensa. Todavia, no início da transmissão das atividades legislativas pela TV Senado, o então 

diretor de comunicação Social do Senado, Fernando César Mesquita, afirmou que essa mídia 

recebia de 40 a 50 telefonemas diários de cidadãos com comentários sobre o que tinham visto 

na programação (TAVEIRA; LIMA, 1999). Fernando Mesquita disse ainda que “[...] a TV 

ajudou a melhorar a imagem do Senado, a transparência da atuação dos parlamentares e 

democratiza a informação. Na sua opinião, o Legislativo recebe tratamento inadequado e 

preconceituoso da mídia privada” (TAVEIRA; LIMA, 1999, p. 20), o que corrobora com a 

imagem negativa descrita por Matos (1999). 

Matos (1999) afirma que os cidadãos desinformados sobre o andamento dos trabalhos 

dessa esfera de poder constituem um entrave à legitimidade das instituições políticas e 

prejudicam a imagem do Parlamento. Para Freitas (2004), o Senado Federal atrasou no 

acompanhamento dos avanços tecnológicos em comunicação que possibilitaram uma rapidez 

no intercâmbio de informações, e isso gera um desgaste do Parlamento junto à opinião 

pública. 

 

 

Por ser pouco informado sobre o processo legislativo, que obedece a rituais que 

garantem a transparência e a possibilidade de todos os lados envolvidos se 

manifestem em condições iguais na discussão dos assuntos em pauta, o cidadão 

chega a questionar, inclusive, a necessidade de se manter estruturas caras como 

as casas legislativas com o dinheiro público (FREITAS, 2004, p. 45). 

 

 

Freitas (2004) afirma que o fenômeno da imagem negativa do Parlamento brasileiro 

junto à opinião pública ocorre também em parlamentos de outros países. Essa afirmação é 
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compartilhada por Castells quando ele ressalta que esse cenário de insatisfação ocorre 

também em democracias avançadas: “Estudiosos argumentam que a cobertura negativa leva 

ao “mal-estar da mídia” entre os cidadãos, agravando os sentimentos de ineficácia, cinismo e 

isolamento [...]” (CASTELLS, 2015, p. 344). O autor ressalta ainda que “[...] a proliferação 

de plataformas da mídia, em particular a televisão, significa que os cidadãos estão cada vez 

mais expostos às ações políticas incivis, o que leva a avaliações piores sobre as instituições 

políticas” (CASTELLS, 2015, p. 344). Freitas considera que [...] “o comportamento da mídia, 

que faz uma cobertura superficial e, muitas vezes, tendenciosa e enviesada da atividade 

parlamentar, parece ser um dos maiores responsáveis pela queda de prestígio do parlamento” 

(FREITAS, 2004, p. 45). Para Hjarvard (2014), a opinião pública aparece de forma indireta 

nos noticiários e expressa o enfoque que se dá a determinados assuntos, o enquadramento e o 

questionamento de fontes. “Ainda que sejam produzidas pelo jornalista e resultem de sua 

interação com diversas fontes, as notícias são interpretadas pelos atores políticos e pelo 

público como um indicador das opiniões predominantes na sociedade, guiando, assim, a 

construção de consenso” (HJARVARD, 2014, p. 95). A edificação de imagem de órgãos 

legislativos ocorre no longo prazo, buscando o estabelecimento da modernização dos meios 

de interação e divulgação de informações e uma aproximação com a sociedade.  

Pelo que se nota nas observações de Matos (1999) e Freitas (2004), a transparência das 

informações não garante uma imagem positiva e a efetivação da cidadania. A participação nos 

trâmites formais e nas tomadas de decisões é extremamente relevante no processo de 

construção da cidadania e contribui para um pensamento de mais credibilidade das casas 

legislativas.  

 

 

É o conflito, base do debate e da democracia, que deveria ser publicizado para 

uma maior legitimação da decisão e, principalmente, para a realização plena dos 

ideais e funções democráticas das instituições legislativas. Encontrar 

mecanismos para essa divulgação, para essa chamada à participação, é 

fundamental para os Legislativos escaparem dos prejuízos institucionais 

causados por um processo de formação da opinião pública incisivamente 

antiparlamentar (MATOS, 1999, p. 11). 

 

 

Silva (2011) considera que disponibilizar conteúdo informacional sobre política em 

sites de redes sociais, por exemplo, garante transparência. Cidadãos utilizam os sites de redes 

sociais para pressionar os estados por mudanças políticas. No Reino Unido, por exemplo, o 
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acesso a um relatório parlamentar ou governamental dependia de pagamento ao HMSO (Her 

Majesty’s Stationery Office - “Escritório de papelaria de Sua Majestade” operacionalizado 

pelo Office of Public Sector Information (OPSI) - “Escritório de Informações do Setor 

Público” que é responsável pelos direitos autorais da Coroa e por outros serviços de 

informação pública no Reino Unido). Margetts (2011) afirma que a internet contribuiu para se 

alcançar níveis de transparência jamais vivenciados antes nesse país. A autora ressalta que por 

muito tempo o HMSO utilizou direitos autorais como forma de resistir ao não 

desenvolvimento e disponibilização gratuitos de relatórios e que governos adotaram medidas 

severas para coibir o site Wikileaks.  

Países mais avançados injetaram recursos financeiros e apoio político para o 

incremento do e-Gov. Segundo Escher et al. (2006), o Reino Unido, em 2005, possuía um 

domínio “gov” com aproximadamente 8 a 23 milhões de páginas e investiu 14,5 bilhões de 

libras anuais em tecnologia da informação na expectativa de que o compromisso do primeiro-

ministro de disponibilização de todos os serviços governamentais até aquele ano fosse 

cumprido. Na maior parte dos países industrializados, mais de 1% do PIB são direcionados 

para gastos com tecnologia de informação de governos (ESCHER et al., 2006).  

A prioridade dada à divulgação de informações institucionais e, portanto, à iniciativa 

de transparência de informações foi constatada na pesquisa de Nascimento (2013) sobre a 

presença das organizações públicas Ministério do Meio Ambiente; Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (Mapa); e Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) 

no Twitter. O propósito era identificar as estratégias de comunicação adotadas por essas 

instituições nessa rede social. Os dados mostraram que 81,6% das postagens eram destinadas 

à publicização de informações institucionais e apenas 1% das postagens (categoria respostas) 

priorizou a conversação on-line. Apesar do Twitter oferecer recursos para a efetivação do 

diálogo e da interatividade entre instituições e seus seguidores, de acordo com Nascimento 

(2013), essas organizações ligadas ao meio ambiente e à agropecuária preferiram o modelo de 

comunicação descendente, baseado na divulgação institucional, tendo o governo como 

emissor e o cidadão como receptor.  

Análises desenvolvidas nos websites do governo federal, dos 29 ministérios, do Portal 

Brasil e do site da Presidência em 2017 por Almada et al. (2019) constataram uma 

concentração maior de iniciativas de transparência pública, em detrimento a iniciativas de 

participação cidadã em decisões; de provimento de informações para a educação e a 

cidadania; da oferta de informações e meios de acesso à justiça; e de iniciativas de 
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deliberação pública, que não foram encontradas pelos pesquisadores. A explicação para esse 

fenômeno de acúmulo de iniciativas em transparência, segundo os autores, se deve à 

obrigatoriedade de publicação de informações impostas pela legislação. Almada et al. (2019) 

também verificaram pouco ou nenhum avanço em relação a projetos de transparência. 

Constatou-se ainda que existe um baixo investimento em iniciativas de participação, sem o 

incremento de novas práticas nessa área. A maioria delas se refere às consultas online, que 

constam como obrigatórias em regimentos dos órgãos governamentais e são consideradas o 

principal instrumento de escuta às demandas sociais adotadas pela esfera federal. 

A publicidade das ações políticas pode ser considerada o primeiro passo para abertura 

e bom funcionamento do sistema democrático e de estímulo à participação, cuja divulgação 

de notícias e informações são relevantes para o monitoramento dos cidadãos. “O fato de 

nunca se ter falado tanto de transparência como agora não implica que a transparência não 

enfrente desafios cada vez maiores” (GOMES; AMORIM; ALMADA, 2018, p. 6). Mesmo 

em governos de democracia liberal, a privacidade e o segredo de informações ainda são 

princípios em vigor.  

 

 

Embora todas as democracias liberais (e até instituições de Estados não 

democráticos e empresas privadas) tenham assimilado o princípio de 

publicidade, e até se comprometido com ele de algum modo, o nível de 

transparência adotado é sempre dependente de políticas de transparência ou de 

estruturas legais, políticas e institucionais que estabelecem o que pode ser visto, 

quando e como pode ser visto e por quem (por quantos) pode ser visto 

(GOMES; AMORIM; ALMADA, 2018, p. 6).  

 

 

Apesar de proporcionar mais abertura, controle e visibilidade às ações 

governamentais, alega-se que a transparência pode diminuir os índices de confiança nos 

cidadãos. Margetts (2011) ressalta que a transparência aumenta as percepções cidadãs de 

benevolência e honestidade nos governos, mas ao mesmo tempo isso acarreta uma redução da 

percepção de competência e dos índices de confiança dos mesmos. Mais transparência gera 

ainda mais responsabilização, em que cidadãos podem questionar sobre contas oficiais e sobre 

a prestação de serviços públicos, por exemplo, diminuindo a confiança. Contudo, essa 

confiança pode ser depositada em determinados grupos, instituições ou pessoas. Iniciativas de 

dados abertos em mais de 15 países, incluindo o Reino Unido e os Estados Unidos, têm 
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disponibilizado gratuitamente um vasto conteúdo informacional aos cidadãos na rede 

(MARGETTS, 2011).  

A observação é a de que iniciativas como as do Reino Unido e dos EUA são 

impulsionadas por qualificados consultores em tecnologia ou por companhias que utilizam os 

dados para fins sociais ou comerciais, e podem não estar preocupados com a responsabilidade 

democrática. O cidadão, nesse caso, precisa confiar em quem pode interpretar esses dados, 

como o exemplo fornecido por Margetts (2011) com o site Wikileaks e seu desenvolvedor, 

Julian Assange. “A governança será mais emocionante e interessante para os cidadãos nesse 

ambiente de informações – mas também mais complexa e imprevisível”
6
 (MARGETTS, 

2011, p. 520, tradução nossa). Os cidadãos precisarão confiar em novos atores, em se tratando 

dos benefícios com a transparência, já que ela engloba um número expressivo de informações 

na internet, ou os processos governamentais necessitam de tradução para a linguagem digital.  

Na internet, as informações governamentais podem ser melhor gerenciadas pelos 

cidadãos. A recuperação delas e sua provisão seletiva é econômica e mais fácil. Em seus 

estudos, Welch e Hinnant (2003) chegam à conclusão de que a confiança no governo está 

ligada à transparência e à satisfação de interatividade. Mas para a chamada “e-democracia”, 

os autores afirmam que os aplicativos de interação precisam ser aprimorados.  

 Conhecer iniciativas de transparência e o que tem sido realizado para ampliá-las é 

relevante, assim como o monitoramento e avaliação das experiências existentes. Bertot, 

Jaeger e Grimes (2010) enfatizam que o termo transparência é utilizado com liberdade, 

todavia existem poucos critérios e métodos avaliativos que possam atestar sua extensão e 

eficácia.  

No Brasil, o Ministério Público Federal (MPF) formula edições do Ranking Nacional 

da Transparência (RNT), integrando estados e municípios, visando a publicização de gastos 

públicos e a verificação de cumprimento à Lei de Acesso à Informação (ATHIAS, 2017). 

Entre setembro e outubro de 2015 foi realizada a primeira avaliação com notificação de 

órgãos públicos que descumpriam a legislação. Após 120 dias, ocorreu uma segunda 

avaliação que indicou uma adequação maior das entidades governamentais. Municípios que 

não têm portal na internet também são notificados. Outra ação mencionada por Athias (2017) 

é a que se refere à Escala Brasil Transparente (EBT), desenvolvida pelo Ministério da 

                                                 
6
 No original: “Governance will be more exciting and interesting to citizens in this information environment - 

but also more complex and unpredictable”.  

 



45 

Transparência e Controladoria Geral da União (CGU) e que monitora o grau de cumprimento 

da Lei de Acesso à Informação nos estados e cidades.  

 Mesmo que os governos enfrentem obstáculos e desafios para a execução de 

iniciativas de transparência online, segundo Bertot, Jaeger e Grimes (2010), é viável vencê-

los por meio da combinação entre vontade política e tecnologia. Na perspectiva desses 

autores, ainda não há uma resposta clara sobre até que ponto as tecnologias de informação e 

comunicação são capazes de gerar uma cultura de transparência e abertura. Porém, os projetos 

iniciais sinalizam positivamente no sentido de que essas tecnologias podem sim proporcionar 

abertura e ações de vigilância para comportamentos corruptos. 

  

 

2.2.1.1. Prestação de contas e desinformação 

 

Em relação à transparência como uma das condições para a prestação de contas e para 

o conhecimento de informações públicas, pode-se dizer que as fake news, notícias falsas 

publicadas nos meios de comunicação e em sites e redes sociais na internet, já eram uma 

preocupação em 2017 e podem interferir na forma como o cidadão é informado. Em 

dezembro do ano citado, o Senado Federal, por exemplo, realizou o seminário “Fake news e 

democracia” para discutir as notícias falsas sobre política publicadas nas redes sociais e os 

desafios e limites no combate às mesmas.  

Esse tipo de notícia causa desinformação, atende a interesses ilícitos e possui um 

poder viral, pois se espalha rapidamente, comprometendo o acesso a informações para o 

desenvolvimento da cidadania. Nota-se ainda que a disseminação de informação falsa pode 

ser também de âmbito não intencional, o que é chamado de “perda de informação”. 

D‟Ancona (2018) afirma que a mentira, especialmente por parte dos políticos, sempre 

existiu, ou seja, a produção de notícias falsas é um fenômeno antigo. Além do próprio meio de 

comunicação interferir no impacto que as notícias falsas ganhariam, Tavares (2017) ressalta 

que existe outra razão para explicar porque elas preocupavam menos. “O foco delas se 

concentrava no valor notícia, ainda que falso. As atuais fake news se concentram na 

construção da mensagem tipicamente replicável e de alto impacto” (TAVARES, 2017, p. 4).  

Delmazo e Valente consideram que a propagação desse tipo de notícia nos sites de 

redes sociais e a cultura do compartilhamento possibilitam que a desinformação alcance outro 

estágio. “Esse problema ganhou visibilidade pela capacidade de influenciar os sistemas 

políticos, especialmente processos eleitorais, e acentuar a polarização política” (DELMAZO; 
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VALENTE, 2018, p. 11). Na visão de D‟Ancona (2018), o que muda é a reação do público em 

relação à desonestidade, à confiança nas instituições públicas e privadas. Existe uma 

pluralidade de fontes de informação disponíveis para consumo e a internet, que é um 

gigantesco banco de dados, constitui uma delas. Imerso nesse ambiente amplo de informações 

contraditórias, o público passa a consumir aquilo que lhe garante segurança e conforto 

emocionais, sem se atentar em verificar se o conteúdo consumido é verdadeiro ou falso e sem 

questionar sua qualidade.  

D‟Ancona (2018) caracteriza esse momento em que as emoções adquirem uma 

relevância renovada e a verdade passa a ser negociável e relativa. “[...] A pós-verdade é acima 

de tudo, um fenômeno emocional. Diz respeito à nossa atitude em relação à verdade, e não à 

própria verdade” (D‟ANCONA, 2018, p. 110). 

O pressuposto das fake news é legitimar opiniões e ideias num contexto cultural cuja 

opinião pública está condicionada pela emoção. 

 

 

[...] Por aquelas características comunicacionais que enquadram o tema da pós-

verdade, onde se tende a praticar e difundir o uso de argumentos – 

nomeadamente de tipo político – mais ligados à dimensão emocional do que à 

dimensão racional e fundamentada, argumentos para os quais as provas de 

refutação são geralmente ignoradas ou desvalorizadas. Nomeadamente, tal 

estará também relacionado com o constante fluxo de informação diária, 

disseminada pelos media, por agentes políticos, empresas e cidadãos ou grupos 

de cidadãos na Internet e, em particular, nas redes sociais, onde a potencial 

viralização dos seus conteúdos podem reforçar o seu efeito de desinformação 

(CARDOSO et al., 2018, p. 15). 

 

 

O termo fake news ganhou destaque durante a campanha presidencial dos Estados 

Unidos, em 2016, quando apoiadores de Donald Trump compartilharam conteúdos falsos 

sobre a concorrente Hillary Clinton. Segundo D‟Ancona (2018), pesquisa de opinião do 

Instituto Ipsos para o site BuzzFeed, divulgada em dezembro de 2016, revelou que 75% dos 

mais de três mil norte-americanos entrevistados consideraram as manchetes das notícias falsas 

como verdadeiras; 58% dos partidários de Hillary Clinton acreditaram nas manchetes falsas 

como corretas, em contraposição aos 86% dos eleitores de Trump.  



47 

Outro evento que ocorreu na mesma época das eleições norte-americanas e contribuiu 

por fortalecer o termo fake news foi o Brexit7, na Grã-Bretanha. Delmazo e Valente (2018) 

complementam as observações de D‟Ancona (2018), com base nos dados do site BuzzFeed 

News, ao afirmarem que as notícias falsas nos últimos três meses das campanhas eleitorais 

nos Estados Unidos conseguiram mais engajamento do que as top stories das notícias 

divulgadas pelo The New York Times, Washington Post, Huffington Post, NBC News. Os 

autores citam uma situação semelhante com a votação da abertura do processo de 

impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Na ocasião, segundo Delmazo e Valente 

(2018), embasados em dados do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas de Acesso à 

Informação da Universidade de São Paulo (USP), três das cinco notícias mais compartilhadas 

no Facebook foram consideradas falsas. 

Aqueles que produzem fake news compram endereços de e-mails e números de 

telefone celular de pessoas para disseminar a informação falsa. Perfis falsos em pleno 

funcionamento, com dados pessoais, foto e publicações, interagem com outros usuários e, 

para ganhar a confiança dos mesmos, mesclam a publicação de notícias provenientes de 

fontes confiáveis com informações falsas, induzindo outras pessoas a fazerem o mesmo. 

Montagens de vídeos e imagens constituem outra fonte fácil de manipulação e propagação de 

informações não verídicas. 

A difusão de fake news pode gerar agressões físicas e mortes, e alimentar discursos 

preconceituosos, xenófobos e de ódio entre pessoas com ideologias políticas distintas. 

Também pode ameaçar a saúde pública e a segurança dos outros, como é o caso das recentes 

campanhas contra vacinação. D‟Ancona (2018) cita um exemplo referente a um estudo 

publicado pela revista Lancet, em 1998. Ele conta que um dos autores desse estudo, Andrew 

Wakefield, tinha dito em uma entrevista coletiva que existia uma relação entre a vacina contra 

sarampo, caxumba e rubéola e a crescente incidência de casos de autismo no Reino Unido, 

onde esse tipo de vacina já era aplicada há 10 anos. Com a propagação da notícia pela mídia, 

as taxas de imunização no Reino Unido caíram de 92% para 73%, e chegava a 50% em 

algumas áreas de Londres. Isso gerou surtos da doença e mortes. Em 2008, a doença se tornou 

endêmica na Grã-Bretanha; isso ocorreu após 14 anos de quase erradicação, segundo relata 

D‟Ancona (2018). Após uma investigação mais apurada da imprensa, chegou-se à conclusão 

de que os resultados do estudo eram insatisfatórios e mostravam conflitos de interesse. Apesar 

                                                 
7
 Brexit significa a saída (exit) da Grã-Bretanha (Br) da União Europeia, após uma consulta popular decidida 

com base em informações supostamente erradas, que foram posteriormente discutidas no contexto das fake news.  
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do artigo ter sido desmentido e das punições aos responsáveis, D‟Ancona (2018) afirma que a 

divulgação da verdade não foi suficiente para apagar o medo e a descrença do público à 

vacinação. No Brasil, o crescimento de casos de sarampo, em 2018, também acendeu um 

alerta em relação à propagação de notícias falsas e contrárias à aplicação de vacinas que 

viralizaram nos sites de redes sociais. O Ministério da Saúde lançou campanhas para 

conscientizar o público sobre a relevância das vacinas.  

A disseminação de informações falsas pode gerar ainda homofobia. Um exemplo foi a 

nota de esclarecimento divulgada em janeiro de 2016 pelo Ministério da Educação (MEC) 

para desmentir a circulação nas escolas de livro de educação sexual citado em um vídeo na 

internet. Na nota8, o MEC esclareceu que “[...] não produziu e nem adquiriu ou distribuiu o 

livro "Aparelho Sexual e Cia", que, segundo vídeo que circula em redes sociais, seria 

inadequado para crianças e jovens brasileiros”. 

D‟Ancona (2018, p. 100) afirma que “[...] a tecnologia digital foi a infraestrutura 

principal da pós-verdade”. Os sites de redes sociais são um espaço propício para a divulgação 

de fake news. Em 2016, as notícias falsas mais lidas no Facebook, por exemplo, segundo 

D‟Ancona (2018, p. 55) foram:  

 

 

A afirmação de que Obama tinha banido o juramento de lealdade à bandeira nas 

escolas; O papa Francisco choca o mundo e endossa Donald Trump para 

presidente; a notícia de que Trump estava oferecendo passagens só de ida 

gratuitas para a África e o México àqueles que queriam ir embora dos Estados 

Unidos; e “O líder do Estado Islâmico pede para os muçulmanos norte-

americanos votarem em Hillary Clinton”.  

 

Em relação à confiança nas notícias publicadas em sites, blogs e redes sociais, a 

Pesquisa Brasileira de Mídia 20169 constatou que 63% dos entrevistados brasileiros confiam 

poucas vezes; 21% nunca confiam e 5% confiam muito. Mais da metade das pessoas ouvidas 

confiam sempre ou muitas vezes nas informações oriundas da TV. No caso do rádio e do 

jornal, seis em cada 10 pessoas disseram confiar sempre ou quase sempre. Cardoso et al. 

(2018) afirmam que países como os Estados Unidos e o Reino Unido apresentam baixos 

                                                 
8
  Nota de esclarecimento publicada em 13 de janeiro de 2016 pelo site do Ministério da Educação sob o título 

“MEC não distribuiu nas escolas livro de educação sexual citado em vídeo na internet”. Disponível em: 

<http://legado.brasil.gov.br/noticias/educacao-e-ciencia/2016/01/mec-nao-distribuiu-nas-escolas-livro-de-

educacao-sexual-citado-em-video-na-internet>. Acesso em 7 de outubro de 2019. 

 
9
 A Pesquisa Brasileira de Mídia 2016 realizou 15.050 entrevistas com pessoas com 16 anos de idade ou mais, de 

todas as classes econômicas (ABCDE), de ambos os sexos, residentes nas 27 unidades da Federação (interior e 

capital). O levantamento foi feito entre os dias 23 de março e 11 de abril de 2016. 

http://legado.brasil.gov.br/noticias/educacao-e-ciencia/2016/01/mec-nao-distribuiu-nas-escolas-livro-de-educacao-sexual-citado-em-video-na-internet
http://legado.brasil.gov.br/noticias/educacao-e-ciencia/2016/01/mec-nao-distribuiu-nas-escolas-livro-de-educacao-sexual-citado-em-video-na-internet
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percentuais de confiança nas notícias e um crescimento da preocupação em relação à 

legitimidade das informações noticiosas. Cardoso et al. (2018) enfatizam que Portugal, em 

2018, de acordo com dados da Reuters Digital News Report, foi considerado o país que mais 

confia nas notícias num ranking de 37 países, ou seja, 62% dos portugueses. A confiança é 

elevada em veículos de comunicação públicos e privados, e considerada baixa em 

informações oriundas de sites de redes sociais. 

Preocupados com a veracidade das informações, alguns veículos da mídia tradicional e 

grandes empresas digitais implantaram um setor específico para atestar a autenticidade do que 

é publicado no espaço virtual. O desenvolvimento de sites de fact-checking começou nos anos 

2000, nos Estados Unidos, segundo Cardoso et al. (2018), por uma parcela de grupos de 

comunicação e averiguavam notícias de cunho político. Esses ambientes são voltados para 

“[...] ajudar o leitor/utilizador a avaliar criticamente um artigo jornalístico, disponibilizando 

esse indivíduo de mais ferramentas para fazer uma apreciação mais cuidada sobre a sua 

veracidade, procurando o site trazer factos que são relevantes para o artigo em questão” 

(CARDOSO et al., 2018, p. 29). 

A BBC formou uma equipe para reconhecer notícias falsas de todos os tipos e 

formatos. O projeto Les Décodeurs, do jornal Le Monde, da França, dá orientações de como 

reconhecer notícias falsas, além de disponibilizar para os cidadãos um banco de dados de sites 

que já foram produtores e difusores de fake news (DELMAZO; VALENTE, 2018).  

O Google também criou um sistema de checagem de informações. Em dezembro de 

2016, o Facebook incrementou uma ferramenta para detectar notícia falsa, sinalizando para os 

usuários cautela no tratamento da mesma. D‟Ancona ressalta que o próprio Facebook, em 

janeiro de 2017, criou o seu Journalism Project, cujo objetivo era o de ““prover as pessoas 

com o conhecimento de que precisam para ser leitores inteligentes da era digital”” 

(D‟ANCONA, 2018, p. 104). Também potencializou a colaboração com a First Draft Partner 

Network (grupo de plataformas e editores) para auxiliar na descoberta de métodos de 

verificação de informações inverídicas nessa rede social. Outras companhias, como o 

Snapchat e a Apple também tomaram providências para combater o problema.  

A coalizão First Draft News, composta por mídias tradicionais de vários países e por 

instituições de checagem de informações, monitorou as eleições de 2016 nos Estados Unidos 

e no Reino Unido, além dos pleitos eleitorais na França e Alemanha, em 2017 (DELMAZO; 

VALENTE, 2018). São oferecidos manuais para os profissionais da mídia, que buscam 

qualificar suas atribuições de apuração e busca por informações; e para os cidadãos, que tem 

acesso a materiais de estímulo ao senso crítico na recepção de conteúdos. A coalizão publica o 
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Field Guide to Fake News, do centro de pesquisa Public Data Lab. Outra organização 

parceira da coalizão First Draft News mencionada por Delmazo e Valente (2018) é a Meedan, 

criadora do projeto Check, composto por ferramentas que auxiliam as organizações no 

acompanhamento e denúncia de notícias jornalísticas falsas. Os autores também destacam 

uma publicação voltada para o cidadão comum e que ensina técnicas de verificação da 

autenticidade de vídeos e imagens: é o Verification Handbook: a definitive guide to verifying 

digital content for emergency coverage, elaborado pelo European Journalism Centre, e que 

está disponível nas redes sociais. 

Baseado no relatório Fake News: Public Policy Responses, Cardoso et al. (2018) citam 

exemplos de políticas públicas adotadas em alguns países para combater as fake news. Na 

China, o governo controla a liberdade de expressão dos cidadãos na rede e, portanto, a 

propagação de notícias falsas. Na Itália, um portal foi desenvolvido para receber demandas 

dos cidadãos sobre fake news. A Ofcom, instituição encarregada da regulação da mídia 

radiofônica e televisiva no Reino Unido, cobra precisão e imparcialidade dos veículos de 

comunicação. Caso contrário, esses meios são passíveis de suspensão ou revogação de licença 

de programas. 

Na Alemanha, o Parlamento aprovou em 2017 uma lei que estipulou multas de até 50 

milhões de euros aplicadas a empresas midiáticas que divulgam informações inverídicas e 

conteúdos ilegais (DELMAZO; VALENTE, 2018). Nesse mesmo ano, a República Checa 

implantou o Centro contra o terrorismo e ameaças híbridas para conter conteúdos que 

incitem “forças radicais ou terroristas”, em meio à difusão de campanhas de desinformação.  

Ainda segundo Delmazo e Valente (2018), a Unesco, Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura lançou o projeto MIL CLICKS, em 2016, visando 

ampliar os conhecimentos dos cidadãos quanto aos meios de comunicação e seu uso. Também 

o relator especial das Nações Unidas para a Liberdade de Opinião e Expressão, David Kaye, 

juntamente com outros membros de organismos internacionais, assinou uma declaração 

conjunta sobre liberdade de expressão e fake news, em decorrência do fenômeno das notícias 

falsas (DELMAZO; VALENTE, 2018). 

No Brasil, para citar alguns exemplos, meios de comunicação como a Folha de São 

Paulo e o site de notícias G1 já possuem uma equipe responsável para checagem de 

informações. Outras iniciativas disponíveis para verificação de dados e informações na rede 
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são as desenvolvidas por agências de jornalismo especializado, como a Agência Lupa10, o 

Boatos.org11 e o AosFatos12.  

 No âmbito político, no final de setembro de 2019, a Câmara dos Deputados lançou a 

ferramenta Comprove. O objetivo é verificar informações, enviadas via WhatsApp por 

cidadãos e parlamentares, para verificar a autenticidade das mesmas referentes a essa Casa 

Legislativa. O conteúdo recebido será classificado como falso, impreciso ou fato. Uma 

página13 foi disponibilizada dentro do portal da Câmara dos Deputados com as checagens 

realizadas, além de oferecer informações sobre as práticas e os cuidados para não ser 

enganado por informações falsas na internet.  

Enquanto instituições midiáticas, governamentais e políticas se preocupam em criar 

setores para atestar a veracidade dos conteúdos online, a própria empresa Facebook caminha 

na contramão dessa proposta. O presidente do Facebook, Mark Zuckerberg, em palestra 

proferida em 18 de outubro de 2019 na Georgetown University, em Washington, afirmou que 

a empresa não tem capacidade para controlar as publicações que são consideradas falsas e que 

o Facebook é uma ferramenta, não uma mídia. Na opinião dele, as publicações de conteúdo 

são de responsabilidade de cada usuário. “Não verificamos se anúncios políticos contém fatos 

ou não”14 (LINDNER, 2019, p. 24, tradução nossa).  

Nesse cenário, as mídias de instituições públicas podem ter ganhado mais relevância 

por serem consideradas fontes de informação confiável e que tem comprometimento com 

notícias sérias. A diretora da Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal, Ângela 

Brandão, ressalta a notoriedade das fontes oficiais, como a do Legislativo, para quem busca 

informação verídica e a checagem de notícias na rede.  

 

 

No passado, a informação do Senado era tida como menor por ser oficial. Isso 

mudou. Hoje, por causa das fake news, ela é valorizada justamente por ser 

oficial. Nas redes sociais, é comum que os internautas compartilhem notícias 

                                                 
10

 https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/.  

 
11

 https://www.boatos.org/.  

 
12

 https://aosfatos.org/.  

 
13

 https://www.camara.leg.br/comprove. 

 
14

 No original: “Wir überprüfen politische Anzeigen nicht auf Fakten”.  

 

https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/
https://www.boatos.org/
https://aosfatos.org/
https://www.camara.leg.br/comprove
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nossas e escrevam: “Quem está dizendo isso é o Senado”. As pessoas entendem 

que o grande diferencial das notícias que produzimos é a credibilidade
15

. 

 

 

D‟Ancona ensina alguns métodos para checar as informações na rede. Para o autor, “a 

sobrecarga de informação significa que todos nós devemos nos tornar editores: filtrar, checar 

e avaliar o que lemos” (D‟ANCONA, 2018, p. 101). Uma das dicas seria classificar as fontes 

midiáticas segundo sua credibilidade, ou seja, os piores sites devem ser listados e sinalizados 

como tal no navegador do usuário. Uma informação verdadeira é retuitada por aqueles que 

tuitam muito e têm muitos seguidores. Os algoritmos podem procurar nas postagens 

comentários pessimistas publicados por esses usuários. Uma ação desse tipo pode sugerir 

boato ou mentira. Para saber se uma notícia é difundida de forma legítima ou por meio do 

trabalho de bots16, é conveniente verificar as conexões daqueles que publicam as mesmas 

histórias. Na perspectiva de Cardoso et al. (2018, p. 33), para se defender das notícias falsas e 

da “desvalorização dos conhecimentos estabelecidos”, é necessário também resgatar a 

confiança nas instituições democráticas. 

 

 

2.2.2. Acesso  

 

 O acesso garante o direito do cidadão à comunicação na rede e é um dos pré-requisitos 

para se alcançar a plenitude da comunicação pública. Como abordamos na nossa dissertação 

de mestrado (FERREIRA, 2014), em relação às vantagens e características inerentes à 

internet, as observações de Lemos e Lévy (2010), Gomes e Maia (2008) e Castells (2015) 

evidenciam o lado positivo dessa tecnologia - o acesso facilitado dos cidadãos aos 

representantes e aos serviços dos órgãos governamentais; grande volume de informação; 

baixo custo e espaço propício para ONGs e movimentos sociais se organizarem. Dessa forma, 

o cidadão aprimora suas práticas de comunicação.  

Para Zémor, o surgimento da internet contribui para um melhor acesso às informações 

administrativas, “com a perspectiva de um reagrupamento de fontes (bancos, bases, sites, 

                                                 
15

 Trecho de entrevista publicada em notícia no site do Senado Federal em 9 de outubro de 2018, atualizada em 

11 de outubro de 2018, sob o título “Mídia do Senado estimula participação do cidadão.” Disponível em: 

<https://www12.senado.leg.br>.  

 
16

 Bots são programas de computador que realizam atividades automatizadas e repetitivas. Um exemplo é o bot 

(robô) que controla o feed de notícias do Facebook, atualizando o conteúdo nas timelines dos usuários sobre as 

notícias, fotos e vídeos publicados pela rede de contatos de cada um.  

https://www12.senado.leg.br/
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portais) de dados públicos, de interatividade para conhecer as medidas tomadas, seguir 

procedimentos ou utilizar formulários” (ZÉMOR, 2012, p. 217). Brito (2006) concorda com 

Zémor (2012) de que a informática e as redes auxiliam no melhor agrupamento das 

informações públicas. 

 

 

As organizações públicas têm no e-Gov uma estrutura organizacional mais 

matricial e interativa, que interliga setores, departamentos, serviços, bases de 

dados e sistemas de informações, numa convergência que cria condições de 

atender as expectativas dos cidadãos quanto às suas necessidades de 

informação, comunicação e de melhores serviços públicos (BRITO, 2006, p. 9). 

 

 

Um espaço que oferece uma quantidade excessiva de informação, como a internet, não 

significa que todas as pessoas que têm acesso aos conteúdos na rede possuam condições 

individuais e sociais de absorver conhecimento por meio dessas informações. “A mídia 

conecta e separa a um só tempo. Inclui e ao mesmo tempo exclui. Oferece liberdades de 

expressão e reclama direitos de vigilância e controle. Ela também possibilita e impede. Cria 

novas desigualdades, assim como procura eliminar antigas” (SILVERSTONE, 2005, p. 268). 

Obviamente, existem as limitações. O volume de dados armazenados, as condições de 

renda, a desigualdade no acesso e a capacidade para lidar com as mídias (media literacy) são 

alguns dos aspectos que podem comprometer a representatividade da esfera pública virtual. A 

rede exige habilidades dos atores sociais para gerenciar, identificar e selecionar informação 

que seja realmente significativa. À primeira vista, a disponibilidade de um grande leque de 

dados pode ser favorável. Entretanto, quando o objetivo é se informar politicamente, a tarefa 

na busca por conteúdos se torna árdua, porque a qualidade daquilo que se consome sobre o 

tema pode não ser confiável. A memória está se acumulando em bancos de dados virtuais que 

dão acesso a informações compartilhadas de forma planetária. Sem uma seleção prévia de 

informação, Lemos e Lévy (2010, p. 92) avaliam como “[...] mais uma perda do que um 

progresso”. 

O uso da Web como canal de participação se concretiza quando se tem acesso a um 

computador e bagagem cultural para utilizá-lo. Hargittai e Litt (2012) afirmam que a adoção 

do Twitter por jovens adultos, por exemplo, depende das experiências online já adquiridas 

com outras redes sociais e habilidade para usar a internet, ou seja, os indivíduos não adotam 

uma nova tecnologia pelos seus benefícios sem saber como utilizá-la.  



54 

Na questão que envolve o acesso, Papacharissi acrescenta que uma pequena parcela 

social tem acesso e que, portanto, “contribui para uma esfera pública eletrônica que é 

exclusiva, elitista e longe do ideal – não muito diferente da esfera pública burguesa dos 

séculos 17 e 18”
17

 (PAPACHARISSI, 2002, p. 14, tradução nossa). Quem consegue acessar 

para postar conteúdo e se expressar pode ter a impressão de se ter poder, como nos sites de 

redes sociais. Mas é preciso atentar que nem sempre o que é publicado é visto por todos ou 

por boa parte dos que acessam esses meios. As discussões abrangem sujeitos espalhados 

geograficamente, de diferentes identidades. Os discursos são fragmentados e geram 

construção de representações e realidades. Nesse aspecto, cada um escolhe, filtra o conteúdo 

que lhe interessa segundo suas preferências e conveniências. Para Eisenberg (2003), a 

fragmentação social está relacionada com uma redução das discussões de cunho político no 

que diz respeito a bens públicos. Isso poderia acarretar ainda “uma drástica redução do espaço 

público e de seu vigor enquanto lócus de convivência de diversidades e de produção de bens 

comuns” (EISENBERG, 2003, p. 509). Na concepção de Papacharissi (2002, p. 17, tradução 

nossa), as tecnologias podem “superenfatizar nossas diferenças ou restringir nossas 

semelhanças”
18

. 

A pesquisa TIC Domicílios 2017 realizada pelo Centro Regional de Estudos para o 

Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br) 
 
revela que existe um crescimento 

do número de domicílios com acesso à internet. Em 2015, eram 34 milhões. Nos resultados de 

2017, são 42,1 milhões. Na pesquisa TIC Domicílios 2018
19

, esse número subiu para 46,5 

milhões. Em relação à quantidade de usuários de internet, segundo a última pesquisa, o Brasil 

tem 126,9 milhões, ou seja, o equivalente a 70% da população com dez anos ou mais. Desse 

total, 97% utilizou a internet pelo telefone celular, e 56% deles acessaram a rede apenas por 

meio desse dispositivo.  

Segundo Matos (2010), a tecnologia digital, pode aprofundar injustiças sociais entre os 

que possuem conhecimento e acesso para participar desse espaço público versus àqueles que 

estão fora desse ambiente por não saberem utilizar e nem terem acesso. Para ela, a internet 

                                                 
17 

 No original: 
 
“A small fraction of the population contributes to an electronic public sphere that is exclusive, 

elitist, and far from ideal – not terribly different from the bourgeois public sphere of the 17th and 18th 

centuries”. 

 
18  

No original: “Overemphasize our differences and downplay or even restrict our commonalities”. 

 
19  A pesquisa TIC Domicílios 2018, 14ª edição, realizou abordagens em 23.508 domicílios em 349 municípios 

brasileiros, alcançando 71% da amostra planejada de 33.210 domicílios, no período entre outubro de 2018 a 

março de 2019. Em 20.544 domicílios, foram feitas entrevistas com indivíduos que são população de referência 

da pesquisa TIC Domicílios (pessoas com 10 anos ou mais). 

 



55 

tem maior presença nas regiões Sudeste e Sul do país. Entretanto, nem mesmo nessas regiões 

o acesso está ao alcance de todos. A pesquisa TIC Domicílios 2018 mostra que, realmente, os 

percentuais mais altos de acesso à internet foram encontrados nas regiões Sudeste (73%) e Sul 

(69%). Nas regiões Centro-Oeste (64%) e Norte (63%) os percentuais encontrados nos 

domicílios conectados à internet foram próximos aos computados no total do país. Os índices 

mais baixos estão na região Nordeste (57%) do País. Além disso, no Sudeste (8,2 milhões) e 

também no Nordeste (7,9 milhões) foram constatadas uma maior quantidade de domicílios 

desconectados.  

A pesquisa TIC Domicílios 2017 apontou que, pela primeira vez, metade da população 

conectada teve acesso à internet apenas pelo celular. O uso exclusivo dessa tecnologia foi 

constatado entre os usuários de classes DE e de áreas rurais. Apesar dos cidadãos de classe 

baixa não possuírem múltiplos dispositivos para acesso, ao contrário das classes AB, como 

ressaltou os resultados, esses dados confirmam as observações de Marques (2016) de que 

outros meios para acesso à internet, sem ser o computador, ajudam a minimizar esse 

problema.  

 

 

É verdade que o surgimento e a adoção maciça de outras plataformas de 

comunicação digital vêm contribuindo para aliviar tal problema. O crescente 

acesso à internet a partir de smartphones, por exemplo, prova que a questão da 

posse dos equipamentos não tem, atualmente, a mesma importância de antes 

(MARQUES, 2016, p. 37).   

 

 

Apesar dos avanços em relação ao crescimento do número de domicílios com acesso à 

internet, constatado pela pesquisa TIC Domicílios desde 2008, ainda existem desigualdades 

socioeconômicas e regionais que permeiam o acesso e uso das tecnologias da informação e 

comunicação, com índices maiores de domicílios desconectados nas regiões Norte e Nordeste, 

na área rural e nos domicílios de classes e rendas mais baixas.  

A rede pode servir de palco para a organização de grupos contrários a debates. Na 

questão participativa, há os que estão presentes em discussões porque elas vão ao encontro de 

seus interesses e compartilham das mesmas ideias. Quando as conversas se mostram 

contrárias às preferências de certas pessoas ou grupos, essas são ignoradas na rede. No espaço 

público virtual - em meio às conversações, pelas próprias características da Web de se ter um 

ambiente mais profícuo à liberdade para participar - o respeito aos direitos e o saber ouvir 

opiniões divergentes são requisitos fundamentais para o desenvolvimento de uma participação 
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democrática e de uma comunicação pública, mas o que se percebe ultimamente nos sites de 

redes sociais é justamente o desinteresse e a falta de paciência por opiniões controversas.  

A liberdade para participar e trafegar na rede esconde um perigo. Indivíduos e grupos 

podem se apossar dessa tecnologia para fins escusos, ilícitos, como para o terrorismo, a 

guerra, a violência, a produção de discursos de ódio, para crimes virtuais que atentam contra 

crianças e adolescentes, entre outros. Maia (2006) ressalta que na direção antidemocrática, as 

novas tecnologias podem ainda fortalecer governos autoritários (que a utilizam para o 

controle de cidadãos e para coibir o dissenso) e centralizar ações de grupos xenófobos e 

homofóbicos dispersos. 

Outro problema que cerca os estudos em tecnologia digital é a invasão de privacidade 

realizada por hackers em sites governamentais, de instituições e de pessoas comuns, pois 

conseguem driblar os mecanismos de segurança e acessar dados confidenciais ou relevantes 

que podem comprometer a idoneidade dos sujeitos vítimas desse tipo de prática.  

No que se refere ao capital social e às relações humanas, as novas tecnologias podem 

interferir na dinâmica dos relacionamentos e na própria comunicação entre os atores. Maia 

(2011) enumera alguns argumentos: enfraquecimento das interações face a face; consumo de 

muito tempo para navegar na rede e nas conversas; exposição da confiança e tolerância nas 

relações comunicativas virtuais que são marcadas pelo anonimato; e aumento da depressão e 

do estresse dos indivíduos. Dahlgren (2013) observa que quando uma informação passa do 

status privado para o público em sites de redes sociais como o Facebook, por exemplo, pode 

acarretar constrangimento, difamação ou mesmo, dependendo da situação, até em suicídio 

(como ocorre nos casos de vazamento de informações e vídeos íntimos na Web).  

Os sistemas de monitoramento e vigilância mantidos por determinados sites e que 

detêm todas as informações que os usuários disponibilizam nesses ambientes, de certa 

maneira, podem ser repassadas para empresas comerciais ou serviços de inteligência, ou ainda 

serem passíveis de vazamento de outra natureza.  

Um recurso presente no contexto digital é o algoritmo, que pode ser descrito como um 

código numérico, uma fórmula que rege as lógicas de um espaço virtual e que coleta todos os 

rastros interacionais deixados pelos usuários. Na perspectiva do acesso a informações 

políticas e de outras naturezas pelas redes sociais, o Facebook utiliza um algoritmo, 

denominado EdgeRank, que regula o conteúdo que será visualizado. É um recurso de seleção 

do conteúdo que aparecerá em destaque no feed de notícias dos usuários. Nem tudo o que é 

publicado por páginas, grupos ou perfis será visto por todos nos feeds. Ele interpretará o 
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comportamento dos usuários e, a partir das preferências deles, estabelecerá o que cada um 

terá acesso em seus perfis.  

Os aspectos que prejudicam ou limitam o acesso dos cidadãos a informações online 

podem ser minimizados, por meio de uma política de governo que vise proporcionar uma 

internet mais rápida para os brasileiros e criar mecanismos para diminuir a desigualdade no 

acesso. O Brasil, segundo Brito (2006), é visto como um país emergente quando o assunto é 

inclusão digital, relevante na relação entre os que governam e os que são governados. “Estar 

on-line deixa de ser um privilégio na sociedade contemporânea para se tornar um direito, à 

semelhança das áreas da saúde e da educação” (BRITO, 2006, p. 6). O cidadão deve buscar 

meios para aprimorar sua experiência online e adquirir competência para lidar com muitas 

informações e fazer as melhores escolhas. A internet possui muitos recursos que possibilitam 

conseguir informação de forma ágil, com menor custo e em curto espaço de tempo. É uma 

janela de projeção para se procurar emprego e fechar negócios. O uso satisfatório ou o 

contrário depende de como cada um utiliza essas ferramentas. 

  

 

2.2.3. Interação mediada por computador 

 

Um dos pré-requisitos que regem a prática da comunicação pública e pode ser 

considerado um dos mais importantes instrumentos no desenvolvimento de uma comunicação 

voltada para o interesse público é a interação. Para Castells (2015), o sistema político-

representativo atual está desgastado. Existe a urgência em encurtar as distâncias entre 

governos e cidadãos e fomentar uma comunicação que transcenda a unilateralidade das 

conversas, propiciando assim trocas informacionais e interativas entre ambas as partes.  

Na visão de Recuero (2012), interações sociais são o resultado das conversas entre 

vários participantes de um grupo social que juntos negociam e dão significado aos sentidos. 

As redes sociais digitais “são as estruturas dos agrupamentos humanos, constituídas pelas 

interações, que constroem os grupos sociais. Nessas ferramentas, essas redes são modificadas, 

transformadas pela mediação das tecnologias e, principalmente, pela apropriação delas para a 

comunicação” (RECUERO, 2012, p. 16). As práticas de comunicação e participação ocorrem 

de acordo com as possibilidades e limitações que o espaço digital oferece. Isso significa que 

as práticas são constantemente negociadas pelos integrantes. 

Outra definição para interação é a que a relaciona a um processo de “ação entre” 

(PRIMO, 2011), ou seja, que conta com o engajamento dos participantes e envolve unidade, 



58 

diversidade e negociação de diferenças. A interação, para Primo (2011), é caracterizada pelas 

mensagens, pela presença dos participantes e, principalmente, pelo relacionamento que se 

concretiza entre eles. O autor classifica as interações mediadas por computador em mútuas e 

reativas. Enquanto um interagente conversa com outro por mensagem em sala de bate-papo 

na Web (interação mútua), ele digita teclas, clica no mouse, monitora a tela (interação 

reativa). 

Conversas e trocas interativas acompanham as sociedades desde o seu surgimento. 

Para Thompson (2009), existem três tipos principais de interação. O primeiro deles é o face a 

face, aquele que se efetiva na co-presença, no mesmo espaço e tempo, com caráter dialógico, 

“no sentido de que geralmente implicam ida e volta no fluxo de informação e comunicação” 

(THOMPSON, 2009, p. 78). O autor observa que, em grande parte da história humana, a 

maioria das interações sociais foi desse tipo. Nas contribuições de Berger e Luckmann (1985, 

p. 47), “a mais importante experiência dos outros ocorre na situação de estar face a face com 

o outro, que é o caso prototípico da interação social. Todos os demais casos derivam deste”. 

As ações, atributos e o comportamento são evidenciados diretamente pelos participantes da 

conversa. Nessa perspectiva, a visibilidade é situada e todo o contexto da conversação é 

visível para os que compartilham o mesmo espaço e tempo. Berger e Luckmann (1985, p. 47) 

consideram que “nenhuma outra forma de relacionamento social pode reproduzir a plenitude 

de sintomas da subjetividade presentes na situação face à face. Somente aqui a subjetividade 

do outro é expressivamente “próxima””. Nesse tipo de interação, os elementos prosódicos 

(RECUERO, 2012) como o tom de voz, as expressões faciais e corporais e o ritmo da fala 

ilustram um determinado contexto e são elementos que retratam algo, transmitem informação 

e orientam os interlocutores na construção do sentido. Existe todo um ritual que envolve a 

comunicação, por exemplo, de como se vestir, que assuntos abordar, a forma de 

cumprimentar os outros, e tudo isso dependerá do contexto da conversa. 

O segundo tipo de interação descrita por Thompson (2008) é a mediada pela mídia, em 

que os interlocutores não estão no mesmo espaço e tempo. Nessa situação, a quantidade de 

troca de informação é definida de acordo com o meio, assim como o número de referências 

simbólicas que serão desenvolvidas nesse processo. É o caso do telefone e da carta. O autor 

define a interação concretizada pela televisão, pelo rádio, pelos jornais e filmes como “quase-

interação-mediada”, que seria o terceiro tipo, com a transmissão de informação monológica 

(num único sentido) para um grande público (multidirecional) que possui acesso e 

conhecimentos para consumir esse conteúdo. 
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Ao contrário do pensamento de Berger e Luckmann (1985), Thompson (2009) não 

considera o surgimento histórico da interação mediada e da quase-interação-mediada 

provenientes da interação face a face. Ele argumenta que com o aparecimento de outras 

formas de recepção e apropriação, a vida social na modernidade é regida crescentemente por 

formas de interação que perderam o imediatismo. “Cada vez mais os indivíduos preferem 

buscar informação e conteúdo simbólico em outras fontes do que nas pessoas com quem 

interagem diretamente no dia a dia. A criação e a renovação das tradições são processos que 

se tornam sempre mais interligados ao intercâmbio simbólico mediado” (THOMPSON, 2009, 

p. 82). 

Às três formas de interação descritas por Thompson em A mídia e a modernidade, 

surge um quarto modelo de interação ao que ele denomina de “interação mediada on-line”. O 

autor remete esse tipo às novas formas de ação e interação provenientes da comunicação 

mediada por computador. Há uma ampliação das proporções do tempo e do espaço e uma 

diminuição das pistas simbólicas. O ambiente, nesse caso, é dialógico, de muitos para muitos 

e se utiliza da escrita. Thompson (2008) observa essas particularidades ao se referir ao correio 

eletrônico e à carta. Entretanto, o que os diferencia é justamente o meio. Enquanto a 

mensagem via e-mail chega ao destinatário no mesmo instante em que o botão enviar é 

ativado, a carta é dependente de um transportador ou outros mecanismos para seu 

encaminhamento até o destino final. No ambiente virtual, Thompson (2018) enfatiza que os 

sites de redes sociais constituem uma outra forma de interação social online, gerando uma 

rede no qual a construção de relacionamentos são contínuos, e tem como características 

diferenciados graus de “[...] familiaridade, fragilidade e pela troca de conteúdo simbólico em 

múltiplos formatos e modalidades – mensagens, comentários, fotos, vídeos, feeds de notícias 

etc. – que é disponibilizado para outras pessoas com diversos graus de abertura e limite” 

(THOMPSON, 2018, p. 21). Uma das características que diferenciam a comunicação mediada 

por computador de outros tipos está centrada na interação.  

Nos sites de redes sociais, Thompson (2018) observa que a interação mediada on-line 

não é a única que ocorre. Ele utiliza o exemplo do Facebook, que possui um feed de notícias 

público e um recurso voltado para mensagens privadas, semelhante ao e-mail. Ou seja, nessa 

situação a interação mediada e a interação mediada online são proporcionadas pela mesma 

plataforma e os usuários têm a possibilidade de se movimentar entre ambas.  

As tecnologias de comunicação e informação (TICs) são instrumentos que podem 

regenerar as estruturas governamentais. Chadwick e May (2001) ressaltam que elas lançam 

desafios e oportunidades nas práticas de comunicação dos estados e governos com a 
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sociedade civil e outras áreas. Elas têm papel relevante ao direcionar as demandas dos 

cidadãos aos governantes e possibilitar a geração de respostas em curto espaço de tempo. Os 

autores identificaram três modelos de interação entre o estado e os cidadãos. O primeiro é o 

“gerencial”, modelo unilinear de informação e que se refere ao fornecimento eficiente de 

informações governamentais; à melhoria da qualidade dos serviços públicos e do fluxo de 

notícias no interior e ao redor do estado. A divulgação de informações de interesse público 

garante transparência e propicia, assim, a abertura do governo aos cidadãos. “Este é um 

modelo de disseminação de informações; o estado colocará informações em fóruns acessíveis 

e o ônus está no usuário para acessá-las”
 20

 (CHADWICK; MAY, 2001, p. 7, tradução nossa). 

Desse modo, ao invés de interlocutores, os cidadãos exercem a função de destinatários nesse 

processo, que tem o Estado como o gerenciador das atividades. Nos estudos realizados por 

Chadwick e May (2001), essa é a forma dominante de interação. Os estudos desenvolvidos 

por Welch e Hinnant (2003) também mostraram que essa propagação unidirecional de 

informações e de serviços na rede está prevalecendo na comunicação entre cidadãos e 

governos. Caso esse cenário se mantenha, a “burocracia da tela” poderia se estabelecer. 

Assim, os índices de interação diminuiriam entre cidadãos e burocratas no e-Gov.  

O segundo modelo de interação existente é o “consultivo”, que tem como 

características a votação e acesso de eleitores ao governo; a realização de referendos, 

consultas públicas, enquetes; reuniões eletrônicas. Esse tipo é visto como um facilitador do 

acesso direto entre cidadão e governo. Os governos eletrônicos podem saber a opinião dos 

cidadãos sobre temas específicos visando o desenvolvimento de políticas. Um dos problemas 

desse modelo envolve a questão do acesso, já que nem todos possuem capacitação para lidar 

com as TICs e participar de fóruns consultivos, cujas opiniões não representem a maioria. 

“[...] Governo e grupos organizados podem mobilizar campanhas eletrônicas para promover 

seus próprios objetivos, ou podem apenas procurar consulta em certas áreas políticas ou com 

certos grupos”
21

 (CHADWICK; MAY, 2001, p. 8, tradução nossa). As contribuições são 

direcionadas do cidadão para o governo, de forma unilinear, de acordo com padrões pré-

estabelecidos pelos desenvolvedores de políticas.  

A terceira forma de interação proposta por Chadwick e May (2001) é a participativa, 

caracterizada por ser um modelo discursivo de informação, mais complexo, com fluxos 

                                                 
20

 No original: “This a „push‟ model of information dissemination; the state will place information in accessible 

forums and the onus is on the user to access it”.   

 
21

 No original: “Both government and organized groups may be able to mobilize electronic campaigns to further 

their own aims, or may only seek consultation in certain policy areas or with certain groups”.   
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multidirecionais de interatividade espontânea entre governo e cidadãos; acesso suficiente para 

uma participação política ampliada; a liberdade e os direitos de expressão são assegurados 

pelo Estado.  

Na constatação de Chadwick e May (2001), existe uma carência expressiva das 

principais características dos modelos consultivo e participativo nos e-Gov‟s. Eles mencionam 

essa limitação presente na política de governo dos EUA, da Grã-Bretanha e da União 

Europeia. Em relação à construção de uma sociedade da informação, os autores acreditam que 

a participação democrática ultrapassa a prática do consumo de serviços e que os cidadãos 

devem procurar o Congresso e o Parlamento para efetivar essas atividades.  

Em 2014, Stromer-Galley lançou o livro Presidential Campaigning in the Internet 

Age, publicado pela Oxford University Press. Nele, a autora traz o conceito de “interatividade 

controlada”. Em uma entrevista concedida a Rossini (2015), a autora afirmou que a internet 

começou muito controlada e depois se tornou social, e não o contrário. Segundo Stromer-

Galley, a Web era estática nos anos de 1994 a 1996, mas existiam elementos ativos, como e-

mails, fóruns de discussão e IRC (Internet Relay Chat). Nesse contexto, o acesso a essas 

plataformas era pequeno a um grupo privilegiado de pessoas. Entretanto, a internet, na 

concepção de Stromer-Galley, era interativa.  

Segundo Stromer-Galley, em entrevista a Rossini (2015, p. 182), na interatividade 

controlada, a elite política e os cidadãos buscam a negociação do relacionamento, cada qual 

com seus objetivos.  

 

O que eu observo é que as elites políticas buscam controlar e estruturar formas 

de participação e interação para minimizar os impactos desses usos 

emancipatórios e o fazem para que possam continuar levando seus interesses 

adiante. Ao mesmo tempo, vejo que cidadãos, geralmente em coletivos ou 

movimentos ativistas, usam as affordances dos meios digitais para pressionar e 

desafiar os controles da elite, em tentativas de influenciar conversas mais 

diversificadas e pressionar agendas distintas. Então é um tipo de dança entre 

elite e cidadãos, que estão constantemente negociando esses relacionamentos. 

Para as elites, é uma questão de preservar poder, definir a mensagem e a agenda 

de discussão. Para os cidadãos, o objetivo é desafiar este controle e pressionar 

por uma abertura de agenda. Essa disputa (entre movimentos sociais, cidadãos, 

elites políticas) sempre existiu. O que é interessante, atualmente, são as novas 

possibilidades abertas pelas affordances dos canais de comunicação digitais 

para incrementar essa disputa. 

 

A presença das instituições na internet requer delas a habilidade de dialogar com seu 

público, de interagir com ele, buscando satisfazer suas necessidades de informação. 
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A mídia permite aos usuários estender comunicações no tempo, no espaço e 

no modo de representação. Dessa perspectiva, as mídias são um recurso para 

representar informação e construir relacionamentos a partir da ação 

comunicativa. Esse recurso geral é disponibilizado para usos diferentes pelos 

meios de comunicação individuais e gêneros: por exemplo, plataformas de 

redes sociais como o Facebook tendem a estruturar a informação como 

conversações escritas parcialmente públicas, em parte privadas, entre uma 

rede estendida de amigos, enquanto a mídia jornalística tipicamente estrutura 

a informação como notícia de alta importância para a sociedade, a ser 

recebida por uma audiência pública de cidadãos. Em ambos os casos, a 

atenção dos amigos do Facebook e a atenção do público são o resultado da 

habilidade da mídia em representar a informação de modos particulares e 

colocá-la em circulação entre certos grupos de usuários, que se tornaram 

relacionados uns aos outros de formas específicas nesse mesmo ato de 

comunicação (HJARVARD, 2014, p. 39).  

 

 

Segundo Recuero (2012), existem rituais de conversação na Web para abertura e 

fechamento de conversas, convenções gráficas e simbólicas na escrita de mensagens, signos 

que podem significar insatisfação, alegria, tristeza, dúvida, descontentamento, surpresa etc. 

Esses símbolos são chamados de emoticons, que são caracteres muito utilizados pelos 

usuários de redes sociais para representar expressões faciais e adequam a linguagem ao 

contexto online e reduzem o caráter formal dos comentários. Foram incrementados pelo 

Facebook no segundo semestre de 2012. Outros recursos também aparecem nas mensagens, 

como repetição de pontuação e letras, abreviação de palavras.  

Em substituição ao botão Curtir (Like) do Facebook, surge, em 2016, as Reactions, 

que permitem ao usuário interagir de forma diferente para demonstrar reação ao conteúdo 

desse site de rede social. As outras opções de reações são: “amei (love)”, que revela forte 

aprovação a uma notícia publicada, felicidade; “uau (wow)”, emoji boquiaberto usado para 

situações surpreendentes, boas ou ruins; “haha”, para conteúdos engraçados, pode expressar 

ainda sarcasmo ou ironia; “triste (sad)”, emoji utilizado em caso de notícias de morte, de 

perdas, e também para momentos de desaprovação; “Grr (angry)”, denota irritação com o 

conteúdo, indignação, raiva ou total desaprovação. 

Apesar de todos os recursos oferecidos pelos sites e redes sociais para a divulgação de 

conteúdo e para a interação, a transição para o ambiente virtual impõe às instituições muitos 

desafios. Ao mesmo tempo em que as redes sociais disponibilizam seus serviços no tempo e 

no espaço, a interação com seu público parece não estar acompanhando essa dinâmica, de 

acordo com estudos desenvolvidos em espaços online. Na questão comunicacional, as 

pesquisas apontam um subaproveitamento dos recursos digitais para a interação do público 
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com as empresas (MARQUES, 2008); ou a dificuldade de acesso e procura por essas 

ferramentas nos sites (MARQUES, 2016; BRITO, 2016); ou esses instrumentos dedicados à 

interação com o cidadão nem existem. Apesar dos avanços em tecnologias de informação e 

comunicação e das expectativas de renovação trazidas por elas, ainda há um longo caminho 

pela frente a ser percorrido no que tange à oferta de mecanismos que providenciem acesso 

facilitado aos serviços e uma comunicação que priorize satisfazer as necessidades 

informacionais do cidadão, especialmente a participação nos processos de tomada de decisão. 

No caso do Legislativo, a comunicação se concretizaria, em sua plenitude, aliada à 

prática da cidadania.  

 

 

O incremento crescente da consciência política e do debate público tem uma 

importância vital para a independência do Legislativo e para o bem-estar 

democrático. Nesse quadro, a comunicação do Legislativo acaba tendo dois 

papéis preponderantes, pois liga-se não somente à informação bruta e simples, 

mas também à formação de atitudes cidadãs, participativas e conscientes 

(MATOS, 1999, p. 9). 

 

 

A prática da prestação de contas e a interação no ambiente online dão visibilidade às 

ações das instituições públicas e governamentais para aqueles que buscam informação política 

por meio de sites e redes sociais na internet e participam de forma ativa nesses espaços. A 

visibilidade das instituições governamentais será o próximo tema a ser discutido. 

 

 

2.3. A visibilidade pública e a presença virtual das organizações 

 

As instituições públicas e privadas dependem dos meios de comunicação para 

propagar informações e suas ações junto à sociedade. Além de divulgar seus eventos, um 

espaço numa página de jornal impresso, ou mesmo num programa jornalístico de rádio e TV 

pode ser utilizado pelas organizações para a prestação de contas ao público. Com isso, elas 

garantem a visibilidade dos seus projetos, a projeção de suas imagens e uma inserção maior 

no mercado. 

O conceito de visibilidade está atrelado, segundo Lycarião (2010, p. 10), “[...] às 

formas expressivas que se dão a ver”, ou seja, àquelas que não estão escondidas, ou sob 

sigilo. A visibilidade midiática está entrelaçada por uma dinâmica deliberativa mais ampla e 
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se manifesta por meio de uma das pautas de âmbito político “[...] que, ao mesmo tempo em 

que lança insumos para a esfera midiática, recebe insumos desta, criando, assim, uma 

dinâmica circular de processamento de questões” (LYCARIÃO, 2010, p. 16). A visibilidade 

democrática está relacionada à prática da representação e em dar transparência às políticas 

públicas, como também “[...] na accountability e no modo de propor participação da 

sociedade e propiciar a deliberação” (WEBER; BAUMGARTEN, 2018, p. 10). As 

tecnologias digitais amplificaram a visibilidade e a publicidade das instituições. De acordo 

com Weber e Baumgarten (2018, p. 10-11), “a visibilidade descontrolada (e salutar para 

democracia) imprime maiores níveis de complexidade para a obtenção da imagem pública 

desejada”. 

O que se nota atualmente é que as instituições e organizações públicas e privadas 

tornaram-se mais estratégicas, especialmente quando se trata de desenvolver uma política e 

um plano de comunicação, esta considerada uma das áreas de grande relevância no século 

XXI. Um dos setores estratégicos são as assessorias de comunicação e de imprensa. Uma de 

suas tarefas é conquistar um espaço na grande mídia e garantir uma visibilidade maior de 

público. Pode-se inferir que, nos últimos anos, as assessorias de imprensa tiveram um 

crescimento notório no País. Brandão (2012) ressalta que isso ocorreu desde o início do 

surgimento das assessorias na área governamental nos anos 1970. Hoje, esse tipo de 

assessoria exige profissionais especializados para atender a essa nova forma de se fazer 

comunicação do Estado. Na visão de Brandão (2012), a expansão das assessorias pode ser 

uma das razões para a formulação do conceito de comunicação pública. Ela ressalta que 

atualmente muitas das assessorias ainda seguem o formato governamental ACS (Assessorias 

de Comunicação Social) dos anos 1970, subordinadas à direção e divididas nas áreas de 

imprensa, relações públicas e publicidade.  

 

 

O modelo corresponde a uma prática de trabalho em que o foco é o atendimento 

à cúpula da instituição, com a função de “dar visibilidade”, ou seja, “colocar na 

mídia” o órgão governamental, ou dela defendê-lo. Algumas instituições 

públicas têm ousado um novo design da comunicação, porém, de modo geral, a 

concepção do trabalho de comunicação nas assessorias governamentais tem 

como foco principal o relacionamento com a mídia e não com o cidadão 

(BRANDÃO, 2012, p. 13).  
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Brandão (2012, p. 13) explica que, “apesar de frequentemente se autodenominar 

comunicação pública, esta é uma atividade tradicional de Relações Públicas, cujo objetivo é 

construir a imagem de um órgão, de um dirigente, de um político ou de um governo (seja na 

esfera federal, estadual ou municipal)”. As assessorias das instituições, por meio do envio de 

releases e outros materiais informativos, buscam a atenção dos jornalistas dos veículos de 

massa para noticiar suas ações.  

 

 

A produção sistemática de informações por parte da assessoria faz com que o 

agente político vinculado a ela seja visto pela imprensa com um maior grau de 

credibilidade, tornando-o mais suscetível a se tornar uma fonte recorrente dos 

jornalistas e assim entrar na esfera de visibilidade pública com mais 

sistematicidade (LYCARIÃO, 2006, p. 8). 

 

 

Além da produção de material a ser encaminhado para a imprensa, as instituições 

governamentais, por exemplo, contam com seus próprios meios de comunicação, como jornal 

interno, rádio e TV para divulgar conteúdo. Mas o público que tem acesso e acompanha a 

programação e o conteúdo nas mídias governamentais é limitado. Nesse ponto, o 

relacionamento dessas instituições com a imprensa torna-se fundamental para alcançar 

fronteiras de publicização de conteúdo mais abrangentes.  

 

 

Uma das variáveis mais importantes da busca de visibilidade e, 

consequentemente, de credibilidade, é a notícia e a ocupação de espaço 

mediático. Nesse sentido, ao mesmo tempo que a instituição gera suas próprias 

notícias, planeja ações estratégicas capazes de gerar pauta junto à imprensa e 

ser requerida como fonte pela mídia (WEBER; CARNIELLI, 2016, p. 15). 

 

 

Cabe àquele que receberá os conteúdos midiáticos fazer uma reflexão crítica a respeito 

da veracidade das informações, porque os veículos tradicionais são eivados de interesses 

particulares e os grandes oligopólios de comunicação são geridos por grupos políticos, 

religiosos ou familiares. A cobertura realizada pela mídia “[...] está, como rotina, 

estreitamente relacionada ao centro do sistema político, e os grupos de interesses políticos ou 

econômicos e representantes do aparato estatal administrativo têm maiores oportunidades de 

propor uma “agenda política governamental” nos media” (MAIA, 2008, p. 180). A escolha 

das notícias veiculadas passa pelo crivo da política adotada por cada empresa de mídia e 
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segundo regras de mercado, utilizando-se da personificação e da dramatização para a 

elaboração das notícias. 

 

 

Pela cobertura jornalística dos assuntos políticos, os veículos tornam-se um 

importante nó de conexão entre os políticos e o público. Graças à pesquisa, à 

seleção e ao enquadramento jornalístico dos temas políticos, eles passam 

influenciar a atenção pública para essa ou aquela parte da realidade política, 

bem como a construção dessa realidade (HJARVARD, 2014, p. 95).  

 

 

Mesmo hoje, as mídias tradicionais continuam a ser os locais de destaque no fluxo de 

informações públicas. Quanto à mídia estatal / pública, ligada aos interesses de quem dirige 

esse tipo de instituição, existe uma desconfiança da sociedade que associa esses canais mais à 

atividade de propaganda do que à divulgação de informação. 

Outro aspecto a ser considerado em relação às assessorias de comunicação é que, 

dependendo da quantidade de ações realizadas por uma instituição, a imprensa comercial não 

tem condições de divulgar todas as informações, pois apenas os assuntos mais relevantes e de 

grande repercussão fazem parte da pauta jornalística. Em relação ao Senado Federal, os temas 

menos polêmicos da agenda perdem espaço para aqueles de maior destaque nacional na 

agenda midiática. Também existe a questão de que as emissoras comerciais não possuem 

repórteres suficientes para cobrir os outros temas. Para o diretor da Secretaria Agência e 

Jornal do Senado, Flávio Faria22, “quem se informa apenas pela grande mídia pode ficar com 

a imagem distorcida de que nada acontece no Senado. A produção legislativa, ao contrário, é 

bastante intensa”. Barros e Bernardes (2009) afirmam que os critérios de noticiabilidade e os 

valores-notícia dos veículos de comunicação legislativos são distintos da mídia comercial, 

que seleciona os assuntos mais excêntricos e com caráter de denúncia. 

 

 

O que é notícia, segundo as diretrizes editoriais que orientam a cobertura dos 

veículos mantidos pelo Poder Legislativo, são os temas relacionados a matérias 

legislativas de caráter institucional, ou seja, que transcendem a esfera da 

atuação parlamentar individual e das iniciativas partidárias isoladas. Assim, 

enquadram-se nessa categoria as deliberações da Mesa Diretora, das comissões 

permanentes, os pronunciamentos de líderes, os debates em Plenário e nas 

comissões técnicas, além de votação de projetos de leis, seminários e audiências 

                                                 
22

 Trecho de entrevista publicada em notícia no site do Senado Federal em 9 de outubro de 2018, atualizada em 

11 de outubro de 2018, sob o título “Mídia do Senado estimula participação do cidadão”, escrita por Ricardo 

Westin. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br>. Acesso em 3 de setembro de 2019. 
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públicas. Enquanto a mídia privada informa apenas o resultado de algumas 

votações avaliadas como de grande impacto social, os veículos institucionais 

transmitem informação a respeito de todo o processo de tramitação de um 

projeto de lei, por exemplo, desde a sua apresentação pelo parlamentar, até as 

alterações realizadas por meio de emendas e substitutivos em cada uma das 

comissões por onde a matéria passa, até a sua aprovação definitiva ou sua 

rejeição, seja no Plenário, seja de modo conclusivo/terminativo (quando não é 

necessário passar pelo Plenário) (BARROS; BERNARDES, 2009, p. 6). 

 

 

O aprofundamento dos temas em discussões e entrevistas e a abertura para múltiplas 

opiniões constitui outra diferença entre a mídia legislativa e a privada. Barros e Bernardes 

(2009) afirmam que os veículos de comunicação do Poder Legislativo se pautam pelo 

princípio da comunicação pública e do jornalismo cívico ao ofertar instrumentos analíticos 

que propiciam um melhor entendimento do processo político em sua plenitude, contribuindo, 

assim, para uma participação mais ativa do cidadão.  

Além disso, a escolha dos políticos do Senado Federal entrevistados pela grande mídia 

segue a mesma lógica da seleção dos temas, ou seja, a preferência é por aqueles que têm 

maior projeção.  

 

 

Assim, se de um lado, a mídia tradicional sempre se mostrará interessada a 

cobrir temas de forte apelo popular, de outro, ela buscará sempre editar tais 

temas. Ela selecionará aquilo que julgará mais interessante para o seu público. 

Cabe, portanto, as mídias das fontes – seja do Legislativo, seja do Judiciário –, 

sem fins comerciais/publicitários a missão de difundir integralmente este tipo de 

conteúdo (SANT‟ANNA, 2010, p. 15-16). 

  

 

No caso do Senado Federal, de acordo com notícia publicada em seu site23, cada 

senador tem espaço igualitário nos seus meios de comunicação, e eventos de envergadura 

privada ou partidária não têm cobertura pelas mídias da Casa. No campo político, a mídia 

comercial possui atuação forte na visibilidade ou invisibilidade.  

 

 

[...] Jornalistas e outros profissionais desempenharam e continuam a 

desempenhar um papel significativo em moldar as maneiras pelas quais os 

líderes políticos, reais e aspirantes, podem aparecer diante dos outros e, mais 

                                                 
23

 Notícia publicada no site do Senado Federal em 9 de outubro de 2018, atualizada em 11 de outubro de 2018, 

sob o título “Mídia do Senado estimula participação do cidadão”. Disponível em: 

<https://www12.senado.leg.br>.  
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amplamente, em dar forma ao que é comunicado a quem e o que é ou não 

tornado visível (THOMPSON, 2018, p. 37). 

  

 

Barros e Bernardes (2009, p. 6) acreditam que os veículos de comunicação do 

Legislativo podem contribuir para “[...] diversificar a cobertura sobre temas políticos no 

Brasil”. Nessa abordagem, pode-se inferir que, especialmente com a presença de instituições 

políticas na internet, o papel do gatekeeper - aquele que seleciona e molda o conteúdo 

informativo de acordo com seus preceitos e interesses da mídia comercial -, perdeu força, pois 

os profissionais da mídia “[...] devem agora competir com um número crescente de 

plataformas, fontes de informação e atores que são capazes de se comunicar com os outros 

distantes sem passar pelos canais controlados por organizações de mídia tradicionais” 

(THOMPSON, 2018, p. 37). Hjarvard (2014) corrobora com esse pensamento ao afirmar que 

os veículos jornalísticos ainda possuem uma posição de destaque no âmbito da comunicação 

política por conseguir imprimir reconhecimento público ao conteúdo político, “[...] todavia, o 

papel do jornalista possivelmente será cada vez menos o de porteiro das informações no 

processo de agendamento e mais o de vigia – comentarista e qualificador – na formação da 

opinião pública” (HJARVARD, 2014, p. 104). O autor explica que um político pode se 

desviar do gatekeeper do jornalismo por meio de postagem no Facebook, fazendo com que o 

conteúdo publicado chegue diretamente aos seguidores e, também, aos partidários e 

jornalistas, já que estes últimos acompanham redes sociais e podem usar informações contidas 

nesses ambientes para o escopo de suas notícias.  

 

 

Na transformação de um circuito dual de comunicação política de massa para 

uma rede estendida de comunicação política mediada, a prática de comunicar-se 

com alguém e ao mesmo tempo ser ouvido por outros tornou-se não apenas uma 

possibilidade, mas também uma condição da política midiatizada (HJARVARD, 

2014, p. 104). 

 

 

Entretanto, as novas plataformas de comunicação que possibilitam aos cidadãos buscar 

informação sem passar pela mídia tradicional também são gatekeepers, afirma Thompson 

(2018). Nesses novos ambientes existem regras e condutas que guiam o funcionamento dos 

meios de comunicação e também daqueles que acessam os conteúdos. Segundo Shoemaker e 

Voz (2011), o processo de gatekeeping está relacionado não somente à seleção e rejeição de 
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conteúdos, mas, principalmente, ao processo de transformar esses conteúdos para que ganhem 

a atenção do público. No campo midiático, “os gatekeepers determinam quais unidades 

passarão para determinado canal e quais passarão de uma seção à outra, exercitando suas 

próprias preferências e/ou agindo como representantes que cumprem uma série de políticas 

preestabelecidas” (SHOEMAKER; VOZ, 2011, p. 28). Esses portões, na visão desses autores, 

podem ser de tamanhos diferenciados. Os sites de internet, por exemplo, fazem a cobertura de 

eventos e notícias que não conseguem espaço na maioria dos programas de rádio e TV. As 

páginas eletrônicas de notícias na internet não são infinitas na questão de tamanho, embora 

possam agregar uma quantidade significativa de informação.  

Além dessas formas de gatekeeper mencionadas acima, sites como o Google, o 

Twitter, o YouTube e o Facebook, para citar alguns exemplos, possuem algoritmos que 

funcionam como um gatekeeper ao controlar o conteúdo e selecionar o que e quem terá 

acesso a determinadas notícias, afetando assim o alcance da visibilidade das publicações e a 

interação nessas plataformas.  

A presença de instituições governamentais na Web e a busca pela realização da 

comunicação pública nesses contextos suscitam reflexões acerca da existência de algoritmos 

no ambiente virtual que modificam a experiência interacional e o trânsito de informações em 

plataformas digitais. Castro (2018) discutiu sobre o uso das redes sociais como modelo de 

governança algorítmica sob as dimensões relacional, vetorial e agenciadora. O autor afirma 

que o indivíduo não constitui a unidade da governança algorítmica. O que a constitui são os 

traços dos indivíduos, que não se dão conta de que seus dados e suas ações estão sendo 

registrados na internet.  

 

 
Sites de comércio eletrônico, como a Amazon, investem na dita inteligência 

coletiva para aprimorar continuamente sua sintonia com o consumidor. Levando 

em conta as compras de um cliente, mas também os itens que ele percorre ou 

coloca em sua lista de desejos, seu perfil vai sendo composto. Com base nos 

padrões calculados a partir das atividades de fregueses que adquiriram produtos 

congêneres ou exprimiram curiosidade por eles, são cogitados outros bens que 

poderiam atraí-lo. Se ele responde a tais sugestões, seja ratificando ou 

declinando o interesse, seja declarando que já possui o que lhe foi aconselhado, 

tudo isso ajuda a refinar ainda mais seu perfil e as sugestões seguintes, numa 

marcha infindável (CASTRO, 2018, p. 177) 

 

 

Castro (2018) avalia que, a partir da década de 1990, o desenvolvimento da internet 

ensejou perspectivas novas de direcionamento. Ele explica que, no caso do Google, é possível 
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conectar automaticamente um anúncio ao que o usuário procura. No Facebook, as práticas de 

navegação não estão ligadas necessariamente ao consumo, mas também a outros estímulos. 

Nessa situação, segundo Castro (2018, p. 178), “[...] a abundância de informações sobre cada 

usuário propicia calibrar ao extremo os parâmetros de personalização”, na medida em que o 

Facebook oferece aos anunciantes informações sobre idade, gênero, estado civil, formação, 

interesses, localização e comportamento dos seus usuários. Nesse viés agenciador da 

governança algorítmica, de acordo com Castro (2018), usuários diferentes obtêm resultados 

de busca divergentes ao procurar a mesma informação. “Cada consulta e cada alternativa 

clicada entre as respostas colabora para um incremento de personalização” (CASTRO, 2018, 

p. 180). 

No contexto político e de governança em redes sociais, Castro (2018) ressalta que o 

algoritmo potencializa afinidades e aproxima as semelhanças, distancia opositores e restringe 

as diferenças.   

 

 

[...] a concentração das interações em torno de interesses e contatos com os 

quais o usuário tem maior afinidade tende a contribuir para a radicalização de 

posições e para a polarização da sociedade entre extremos. Muitos 

comentaristas interpretam a vitória do Brexit e a eleição de Trump em 2016 à 

luz desse panorama (CASTRO, 2018, p. 183).  

 

 

 

Na questão da visibilidade das publicações, Coêlho (2015, p. 47) explica que o 

algoritmo do Facebook, o EdgeRank, “[...] é o que decide o que cada pessoa presente no 

Facebook verá na sua linha do tempo, ou seja, quais postagens vão aparecer e quais não vão 

aparecer”. O chefe do setor de mídias sociais do Senado Federal, Moisés Nazário, afirmou a 

Coêlho (2015) que, geralmente, somente 0,5% dos seguidores de uma página institucional 

nessa rede recebem em sua timeline o que é publicado nessa página. Nesse caso, “[...] o 

algoritmo pode beneficiar (mostrar para mais pessoas) ou punir (mostrar para menos pessoas) 

determinada postagem, dependendo da maneira como ela é feita e de suas características” 

(COÊLHO, 2015, p. 47).  

Esse algoritmo do Facebook incentiva novas práticas de gatekeeping no ambiente 

digital e uma busca por maior engajamento e audiência nesses espaços. No Guia de Atuação 

do Senado nas Mídias Sociais (sem autor, sem data, p. 13) estão descritos alguns critérios de 

medição utilizados pelo algoritmo EdgeRank: “intensidade do relacionamento com páginas e 

amigos; sucesso da postagem nos primeiros minutos; frequência das postagens; evitar o uso 



71 

de “armadilhas” pedindo cliques e compartilhamentos; posts ruins prejudicam o alcance dos 

próximos”. Nazário afirmou a Coêlho (2015) que o funcionamento desse algoritmo é 

desconhecido, mas com a utilização frequente do Facebook, a equipe que trabalha com as 

redes sociais do Senado Federal pode notar quatro particularidades do EdgeRank. A primeira 

percepção é que esse algoritmo pune quem posta muito, mostrando assim as publicações para 

uma menor quantidade de pessoas. Nessa situação, segundo a entrevista de Nazário para 

Coêlho (2015), a tarefa da equipe foi limitar o número de postagens diárias publicadas para, 

em média, seis durante a semana, e cerca de quatro nos sábados e domingos. O objetivo dessa 

ação foi escapar dessa punição.  

O algoritmo também pune quem publica em curtos intervalos de tempo. Dessa forma, 

a equipe adotou a estratégia de publicação a cada duas horas. Outra particularidade percebida 

pela equipe responsável pelo Facebook foi que o EdgeRank beneficia a postagem seguinte 

àquela que tenha conquistado mais curtidas, compartilhamentos e comentários, ou seja, que 

tenha tido um grande envolvimento dos seguidores. Nesse caso, a publicação seguinte 

aparecerá na timeline de mais pessoas. Do outro lado, a próxima publicação à que conseguiu 

baixo envolvimento de seguidores será vista por menos pessoas. Na questão textual, a equipe 

constatou que o algoritmo beneficiava publicações com imagens e punia as que eram 

exclusivamente no formato de texto. No período entre julho e dezembro de 2017, todas as 

publicações do Facebook do Senado Federal continham imagem e vídeo juntamente com um 

texto.  

Na entrevista concedida a Coêlho (2015), Nazário enfatizou que a equipe que lida com 

o Facebook está sempre em busca de novas estratégias para garantir êxito no que diz respeito 

ao envolvimento dos seguidores com as notícias publicadas, já que à medida que uma página 

cresce, fica mais difícil conseguir tal envolvimento. As pessoas que recebem as publicações 

em suas timelines, num primeiro momento, são aquelas que possuem mais interação, que mais 

participam na página. As que não interagem com a página, ou seja, as que não realizam 

nenhuma das ações de curtir, compartilhar ou comentar não veem as publicações. A partir das 

informações sobre o funcionamento do EdgeRank, a equipe de mídias sociais do Senado 

Federal buscou estratégias para driblar suas ações e conquistar mais visibilidade e 

engajamento para a página do Facebook. Nas diretrizes do Guia de Atuação do Senado nas 

Mídias Sociais, ótimos e bons resultados de uma postagem são medidos, respectivamente, 

com base no alcance de visibilidade duas vezes maior que a quantidade de seguidores da 

página e o equivalente ao número de pessoas que seguem a página. O resultado ruim é 
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constatado quando o alcance de visibilidade da publicação é inferior a 50 % dos seguidores da 

página.  

Garantir visibilidade das ações governamentais é um trabalho constante para as 

assessorias. Visibilidade esta que está alicerçada no acesso e na transparência (pré-requisitos 

da comunicação pública), como também na prestação de serviços e ações da instituição e dos 

representantes de cargos públicos e políticos. As instituições têm como uma de suas missões 

divulgar informações em prol do interesse público, em prol da cidadania.  

O Estado tem a obrigação de publicizar todas as ações que se relacionam com o 

interesse público, que diz respeito ao patrimônio e bens públicos, e deve deixar claro em que 

e para onde o dinheiro público é investido. “O compromisso com a publicidade, materializado 

em instituições e normas, vem crescentemente tornando-se uma marca distintiva de qualidade 

democrática dos Estados contemporâneos” (GOMES; AMORIM; ALMADA, 2018, p. 6). 

Maia (2008) distingue entre duas formas de publicidade. A primeira se refere à visibilidade, 

“[...] à exposição social de fenômenos, intenções, planos e atualidades que se oferecem ao 

conhecimento de todos (em oposição ao segredo)” (MAIA, 2008, p. 167). A segunda se 

relaciona às regras que favoreçam a argumentação e a discussão e à negociação comunicativa 

realizada em público. Silva (2012, p. 180) considera que a publicidade seria um 

“compromisso natural e ético” dos governos, governantes e dos servidores públicos. O autor, 

por meio do estabelecimento de uma escala de níveis de publicidade da coisa pública (1. 

publicidade legal; 2. publicidade de utilidade pública; 3. publicidade institucional; 4. 

publicidade mercadológica; 5. patrocínios; e 6. promoções), elencou estágios de visibilidade, 

de zero a seis, ao que denominou de “Espiral da Visibilidade Republicana” (SILVA, 2012, p. 

183). O grau zero corresponde às informações que não podem ser reveladas pelo Estado, 

aquelas consideradas sigilosas, os “Segredos de Estado e/ou Governo”. O primeiro estágio 

descrito pelo autor se destina à “Publicidade oficial”, legal, em que todos os atos do poder 

público são publicados, como ocorre com o Diário Oficial da União e o Diário do Congresso. 

O segundo patamar é destinado aos “Bancos de dados”, que englobam documentos de Estado 

e informações sobre os cidadãos. O terceiro nível se relaciona com a “Interatividade”, com o 

acesso do cidadão às suas informações e seu relacionamento com o Estado, sua participação 

na esfera pública. O “Jornalismo institucional” ocupa o quarto estágio dessa espiral, em que o 

Estado produz conteúdo jornalístico direcionado aos cidadãos, garantindo, especialmente, a 

publicização de notícias que não foram contempladas pela mídia comercial. Em seguida 

aparece a “Radiodifusão estatal”, com disseminação de conteúdos educativos e culturais que 

não estão na pauta da mídia tradicional. O último patamar se refere às “Campanhas públicas”, 



73 

quando o Estado tem a necessidade de contratar serviços de publicidade para dar uma 

visibilidade mais abrangente às suas ações. 

A visibilidade mediática, no entendimento de Trivinho (2011, p. 114), constitui “[...] o 

macrocorredor comunicacional para (super) exposição, circularidade e reciclagem sígnicas 

em tempo real (de pessoas e grupos, governos e empresas, marcas e mercadorias etc.)”, 

dividido em cena pública massificada - jornais, revistas, cinema, rádio e televisão -, cena 

pública interativa, que engloba sites, chats, blogs, fotologs, e redes sociais, como Facebook e 

Twitter) e cena pública híbrida - webradio, web TV, YouTube, entre outros. Maia (2008, p. 

167) argumenta que o espaço de visibilidade oriundo dos meios de comunicação, “[...] 

embora marcado por profundas assimetrias na estruturação da comunicação dos atores 

sociais, contribui para a promoção de um diálogo público generalizado e para a criação de 

uma base reflexiva para a deliberação pública nas sociedades complexas”.  

Nessa discussão, o atendimento aos preceitos da comunicação pública e a necessidade 

de tornar os assuntos das instituições visíveis na mídia e garantir uma imagem positiva junto à 

sociedade faz com que se tenha um “„paradoxo da visibilidade‟” (WEBER; CARNIELLI, 

2016).  “A complexidade da visibilidade institucional – de caráter estratégico, quando 

planejada em seus objetivos, públicos e ações por publicidade – reside em frágeis fronteiras 

entre o público e o privado quanto há interesses privados partidários e pessoais mesclados às 

ações públicas” (WEBER; CARNIELLI, 2016, p. 3). Por meio da mediação jornalística, os 

cidadãos podem monitorar as ações de governos por intermédio da visibilidade de temas, 

como os que envolvem o combate à corrupção na administração pública. Isso contribui “[...] 

para aumentar o nível de informação política da sociedade, como também produzir alta 

desconfiança ou cinismo político dos cidadãos. Esta oposição afeta a confiança política, 

considerada um dos componentes essenciais de qualquer democracia” (NASCIMENTO; 

LYCARIÃO, 2018, p. 19).  

Mesmo com todo aparato tecnológico disponível para viabilizar a comunicação e a 

transmissão de informações, Matos (2009) afirma que a disponibilidade de se ter diferentes 

tecnologias de comunicação para difundir informações não garante a visibilidade dos 

assuntos, nem a discussão dos temas que interessam aos cidadãos, especialmente porque há os 

que preferem o silêncio e a permanência na posição de ouvintes. Gomes (2005) tem uma 

posição diferente da defendida por Matos (2009) na questão da observação silenciosa. O autor 

afirma que nos sites de redes sociais as práticas participativas variam conforme a postura 

pessoal e as habilidades técnicas de cada um. Os denominados lurkers acessam os sites de 

redes sociais e têm conhecimento dos assuntos disponibilizados pelos outros, observam o que 
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foi noticiado mas não publicam nada. Para o autor, acompanhar e ler notícias sobre política 

nos sites, assistir a vídeos e ver fotos e imagens de campanhas são ações e não 

necessariamente participação. Todavia, a participação dita “observadora” não deve ser 

minimizada, pois pode servir como uma orientação, como uma preparação de cidadãos no 

caminho de uma participação política, no incentivo a fazer comentários em algum assunto, a 

compartilhar um conteúdo no instante em que lê uma mensagem, o que dependerá do tipo de 

informação publicada nessas redes por parlamentares e instituições políticas. 

Com o desenvolvimento das mídias interativas e digitais e o seu incremento nas 

estratégias das organizações, a comunicação se tornou imprescindível em espaços como a 

política, a economia, a educação, a saúde, a religião, entre outros. Os dispositivos da 

tecnologia digital se complementam aos já existentes, como o rádio, a televisão e o jornal 

impresso, e contribuem para ampliar a difusão plural de ideias e pensamentos. Thompson 

(2009) ressalta que a suplementação da fala por diferentes meios técnicos pode estender os 

discursos ao longo do tempo, ou seja, os indivíduos: 

 

 

[...] Tornam-se capazes de agir e interagir à distância; podem intervir e 

influenciar no curso dos acontecimentos mais distantes no espaço e no 

tempo. O uso dos meios técnicos dá aos indivíduos novas maneiras de 

organizar e controlar o espaço e o tempo, e novas maneiras de usar o tempo 

e o espaço para os próprios fins (THOMPSON, 2009, p. 29). 

 

 

A forma de pensar e de desenvolver a comunicação teve que ser repensada pelas 

assessorias de comunicação. No caso do Senado Federal, além das mídias como TV, rádio e 

jornal impresso, o portal de notícias e, especialmente, as redes sociais como Facebook, 

Instagram e Twitter ajudaram a ampliar a divulgação de notícias para além das fronteiras 

locais, regionais e nacionais. Com essas mudanças tecnológicas de comunicação, a imprensa 

comercial não é mais dependente das pautas que recebem por e-mail, pois quando necessitar 

pode consultar os sites institucionais, que se tornaram um repositório de notícias, e também os 

sites de redes sociais em busca de informações. Entretanto, isso não significa que o trabalho 

de sugestão de pautas para a grande mídia tenha cessado ou se tornado menos importante com 

a comunicação digital, na medida em que as instituições passaram a divulgar seu próprio 

conteúdo em sites, blogs e redes sociais. Pelo contrário, as assessorias de comunicação de 

organizações mantêm equipes responsáveis para disparar releases com suas notícias para a 
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imprensa. São formas complementares das ferramentas antes existentes e que integram as 

estratégias comunicativas institucionais.  

Os sites de redes sociais amplificaram esse trabalho e propiciam o contato entre o 

público-alvo e as empresas, sejam elas públicas ou privadas, oferecendo a oportunidade de 

conhecerem quem é seu público-alvo e quais as demandas e aspirações desse grupo. Por outro 

lado, a circulação de informações mais aberta gera crítica e “versões (in)consequentes em 

redes sociais”, na opinião de Weber e Baumgarten (2018, p. 11). A comunicação foi estendida 

e a visibilidade com enfoques mais bem definidos pelos governos. “Seus sites se 

transformaram em fontes de informação, nos quais milhares de páginas informam, orientam, 

prestam serviços, numa suposta relação com a sociedade. Milhões de informações e pouca 

comunicação” (WEBER; BAUMGARTEN, 2018, p. 12). 

Apesar da interatividade proporcionada pela internet e pelas mídias digitais é preciso 

atentar que a potencialidade dessas mídias, em parte, é prejudicada pela limitação do acesso 

da sociedade brasileira.  

Os sites de redes sociais poderiam ser uma alternativa, não só para recepção de 

conteúdos informativos, mas para a reflexão crítica e a discussão dos mesmos com outros, 

porque as pessoas buscam se informar por meio dos veículos de comunicação. 

 

 

A mídia de massa e a mídia de rede social, igualmente, oferecem um 

constante fluxo de informação que orienta os indivíduos e as organizações 

para reajustar suas práticas às condições contemporâneas, dessa forma 

implantando uma reflexividade progressiva na própria institucionalização da 

vida social (HJARVARD, 2014, p. 30). 

 

 

Nesse contexto da tecnologia digital, Hjarvard (2014) observa que as lógicas da mídia 

se sobrepõem às lógicas das instituições. Profissionais de mídia são contratados para 

viabilizar conteúdo de fortalecimento de marcas e imagens, como ocorre com os partidos 

políticos. Eles oferecem conhecimento especializado e outras formas de pensar a 

comunicação política, educacional, religiosa. As variadas formas de se fazer comunicação e 

os diferentes tipos de mídia foram abraçados pelas instituições como forma de conquistar a 

opinião pública. Para Hjarvard (2014), esse processo de mão dupla (em que a mídia se 

desponta como uma instituição semi-independente e acoplada a outros ramos institucionais) 

se acelerou e está presente não apenas nas dinâmicas públicas e políticas, mas se encontra em 

todos os âmbitos sociais e culturais.  
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Portanto, a lógica da mídia não influencia apenas como os atores sociais de 

instituições variadas agem na esfera pública, mas também o próprio 

funcionamento de outras instituições e suas interações entre si (que não 

precisam ser realizadas na esfera pública). As mídias estão sendo 

incorporadas a outros domínios porque elas representam um recurso 

importante para a comunicação e a interação (HJARVARD, 2014, p. 36). 

 

 

Estando ou não na Web “todos são afetados pelos processos que ocorrem nas redes 

globais que constituem a estrutura social. As principais atividades que moldam e controlam a 

vida humana em todos os cantos do planeta estão organizadas em redes globais” 

(CASTELLS, 2015, p. 71). A presença da mídia no interior das instituições tem acarretado 

um fenômeno que Hjarvard (2014) denomina como virtualização das instituições.  

 

 

As mídias digitais estão cada vez mais deslocando as práticas sociais de 

ambientes físicos, por exemplo, permitindo que várias formas de trabalho 

sejam conduzidas no lar e tornando possível realizar transações bancárias 

com um computador pessoal. A mídia móvel acentuou essa virtualização 

tornando possível acessar quase todos os espaços institucionais de qualquer 

lugar. Através de seu tablet ou smartphone, você pode visitar a biblioteca ou 

uma exibição de arte, ligar para a família, ou postar um comentário em um 

blog político (HJARVARD, 2014, p. 35). 

 

 

Nas observações de Thompson (2008, p. 23), as tecnologias digitais potencializaram a 

“importância das novas formas de visibilidade criadas pela mídia e, ao mesmo tempo, tornou-

as mais complexas”. As práticas de divulgação de conteúdo organizacional, político, 

governamental, público e privado estão readequando seu conteúdo nos moldes, nas estruturas 

e linguagens digitais. Na perspectiva de Thompson (2008, p. 122), “a visibilidade requeria co-

presença: só se podia ser visível para com aqueles que partilhassem o mesmo ambiente 

espaço-temporal”. Hoje, a visibilidade da co-presença se mescla com a digital. Essa mudança 

na visibilidade midiática pode gerar fragilidades, pois não se tem o controle das referências 

simbólicas e da repercussão que permeiam o contexto das conversas.  

No campo político, as formas de visibilidade e interação sofrem impactos com os 

meios de comunicação digitais. As mídias digitais são capazes de transformar qualquer tipo 

de informação.  
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Sem a racionalidade como exigência primeira, é alterado, significativamente o 

formato da informação política, relativizando o compromisso com a verdade, 

com o próprio tema. Nas redes (também utilizadas por atores e instituições, 

políticas e governamentais) a circulação de informações é de natureza 

especulativa e opinativa, o que retira a responsabilidade sobre as narrativas 

disputadas e estas podem ser apropriadas e reproduzidas qual simulacros, 

indefinidamente. Nesta dimensão as redes podem provocar o debate público, 

mas podem contribuir para a qualificação da democracia?  (WEBER; 

BAUMGARTEN, 2018, p. 15). 

 

 

Para Thompson (2018), as novas formas de interação e visibilidade geram riscos e 

obrigações para políticos e cidadãos. Uma atenção redobrada deve ser conferida ao que o 

autor chama de “gestão da visibilidade” (THOMPSON, 2018, p. 39), ou seja, o saber se 

comunicar, falar e se vestir. Essa visibilidade também não pode mais ser controlada com a 

revolução digital, como é possível nas mídias impressas e eletrônicas, cuja comunicação é de 

um para muitos. Todavia, afirma Thompson (2018), até essas organizações midiáticas 

tradicionais se tornaram híbridas, pois têm uma presença sólida no off-line e uma presença 

substancial no online. “Essa democratização da transmissão transforma todos em uma fonte 

potencial de conteúdo visualizável e compartilhável (embora potencial não seja o mesmo que 

efetivo, é claro)” (THOMPSON, 2018, p. 40). Fatos do passado podem ser facilmente 

capturados e retransmitidos para uma multiplicidade de pessoas nos sites de redes sociais. De 

uma forma ou de outra, com a publicização e a propagação de notícias sobre as organizações 

governamentais e o Estado em ambientes digitais, a imagem e as consequências da 

superexposição ultrapassam os limites do esperado.  

 

 

Até os anos oitenta, a construção de narrativas pelo Estado dependia apenas da 

expertise e competências de profissionais de comunicação (jornalistas, relações 

públicas e publicitários); dos limites dos formatos e da abrangência das mídias 

para a tradução e visibilidade dos projetos políticos. Atualmente, essa 

construção conta com especialistas em comunicação digital que permitem 

amplificar a visibilidade política, mas também a interferência sobre as 

informações veiculadas, então passíveis de crítica, falácias, reforço, dúvidas que 

desequilibram verdades, na medida em que a apropriação e circulação das 

informações multiplicam versões e são praticamente incontroláveis (WEBER; 

BAUMGARTEN, 2018, p. 11). 
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Na questão da visibilidade, Thompson (2018) observa ainda que escândalos políticos e 

temas espinhosos, quando são coletados pela imprensa no ambiente virtual, são providos de 

valor simbólico, expandindo assim o poder simbólico potencial. Nesse caso, os envolvidos na 

matéria são dotados de uma credibilidade e visibilidade que não poderiam ter se fosse de 

outra forma. Em relação aos temas legislativos, o interesse do público é maior para aqueles 

considerados mais polêmicos (SANT‟ANNA, 2010). Os níveis de audiência de emissoras 

legislativas e da mídia comercial crescem com a transmissão de temas como o Mensalão24. 

Com vistas à conquista de público, a grade de programação de algumas emissoras sofrem 

alterações para transmitir as CPIs (Comissões Parlamentares de Inquérito) (SANT‟ANNA, 

2010). Ao mesmo tempo em que o acesso à informação é possibilitado pela veiculação de 

temas como as CPIs, ou a votação da emenda das Diretas Já (1983), ou o impeachment do 

presidente Fernando Collor de Melo (1992), percebe-se que há uma espetacularização desses 

temas (SANT‟ANNA, 2010).  

 

 

O público brasileiro tem por hábito acompanhar tais momentos com a mesma 

paixão que acompanha uma final de Copa do Mundo de Futebol ou do último 

capítulo da novela das oito. Os níveis de audiência são espetaculares superando, 

em muitos casos, os níveis dos melhores programas de rádio ou televisão. Em 

alguns casos se transformaram em verdadeiros fenômenos culturais 

(SANT‟ANNA, 2010, p. 8). 

 

 

 

O Senado Federal conseguiu ter uma grande visibilidade com a CPI do Mensalão, 

segundo Sant‟Anna (2010). A TV Senado, por exemplo, em março de 2005, ocupava a 36ª 

colocação no ranking da audiência de canais por assinatura do Ibope antes da apresentação 

das irregularidades. Com o desenvolvimento dos trabalhos dessa CPI, sua posição foi para a 

23ª (SANT‟ANNA, 2010). Outro levantamento sinalizou a preferência de 76% de 

profissionais da imprensa em acompanhar o andamento das investigações pelas TVs Senado e 

Câmara em detrimento de veículos tradicionais. “Repercussão semelhante foi verificada na 

Internet, na qual os principais fornecedores de acesso, TERRA, UOL IG se valeram do 

mesmo conteúdo para enriquecer as grades dos serviços de webtelevisão” (SANT‟ANNA, 

2010, p. 10). 

                                                 
24

 O Mensalão ficou conhecido como um esquema de compra de votos de parlamentares, descoberto em 2005, 

após denúncias do deputado federal Roberto Jefferson (PTB), durante o primeiro mandato do governo de Luiz 

Inácio Lula da Silva (PT). 
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Existe uma diferença entre transparência e espetacularização. Sant‟Anna (2010) 

explica que a primeira se refere ao acesso às informações secretas do poder governamental, o 

entendimento da linguagem desse campo e “[...] o domínio do ritual das tomadas de decisão” 

(SANT‟ANNA, 2010, p. 11). A espetacularização se relaciona à preocupação com os índices 

de audiência e a fidelização de público, além da busca por amplificar as receitas publicitárias, 

sem ter como premissa a formação do público e a cidadania. A divulgação de notícias pelos 

canais legislativos pode ser vista como um procedimento que garante mais transparência e 

prestação de contas por parte do poder legislativo. Todavia, essa atividade pode ser também 

considerada como “[...] uma ação de marketing, como uma ação de espetacularização da vida 

política” (SANT‟ANNA, 2010, p. 11).  

Apesar da exigência de uma atenção maior hoje ao que é publicado nas mídias de 

forma geral, o fato é que a adoção das mídias nos domínios institucionais é um instrumento 

relevante para a comunicação e a interação. No setor governamental, nota-se o crescimento da 

comunicação entre os poderes vigentes com o cidadão por meio da oferta de serviços 

prestados pelo governo no ambiente eletrônico (e-Gov) disseminados pelos portais 

institucionais, das pesquisas de opinião e consultas públicas via internet. No campo político, 

observa Matos (2009), as tecnologias de comunicação são aliadas no encurtamento de 

distâncias entre as informações políticas e as de cunho mediatizado. A presença da mídia 

pode gerar várias mudanças, novas práticas, mas isso não significa que venha a corroborar 

com mudança de regime ou de paradigmas de uma instituição. 

 

 

Em situações concretas, sujeitos e instituições colocam-se em rede para oferecer 

seus sentidos e opiniões publicamente, em uma atuação que será estratégica ao 

defender causas públicas que podem incluir interesses privados. Atentar para 

esse tensionamento significa avaliar a proximidade ou distanciamento do ideal 

normativo da comunicação pública. A visibilidade de instituições e atores 

associada ao desejo de credibilidade e legitimidade desequilibram a 

comunicação pública no sentido de que o privado pode ser confundido 

estrategicamente com o público (WEBER; CARNIELLI, 2016, p. 5). 

 

 

Nessa perspectiva, Matos (1999, p. 5) discute o tema comunicação pública 

desenvolvida pela administração pública e se baseia em Bernard Miège para questionar se 

esse tipo de comunicação seria uma forma de preencher uma lacuna de cobertura da mídia 

comercial, e se estaria contribuindo para a difusão de informações de utilidade pública ou 

distanciando o cidadão do processo participativo na tomada de decisões. Na opinião de 
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Brandão (2012), a natureza institucional das organizações pode prevalecer sobre o interesse 

público, como ocorreu em 2005, durante a discussão do Referendo sobre a proibição da venda 

de armas de fogo no Brasil. Segundo a autora, o site do Senado Federal se posicionou em 

público contra a venda, ou seja, pela proibição, “[...] inclusive utilizando como imagem, no 

banner que dava acesso à página, a pomba da paz, logomarca utilizada pela frente do Sim. As 

razões podem ser encontradas no fato de o Presidente do Senado ser favorável ao Sim no 

Referendo” (BRANDÃO, 2012, p. 13). Entretanto, experiências online mostram que 

iniciativas de instituições públicas podem contribuir para uma maior divulgação de 

informações públicas e para a participação cidadã nos processos de tomada de decisão.  

 

 

Embora a existência das mídias legislativas se justifique por uma necessidade 

de promover transparência aos acontecimentos políticos, inserida num processo 

de aperfeiçoamento e de garantia da democracia e da cidadania, o mundo 

contemporâneo não está acostumado à abertura voluntária das altas esferas do 

poder (SANT‟ANNA, 2010, p. 9). 

 

 

Nota-se que há países, como a França, em que não é permitido às emissoras fazerem 

imagens das sessões do parlamento (SANT‟ANNA, 2010). Essa regra engloba inclusive os 

dois canais legislativos franceses (LCP/NA e a Public Senat). Nesse caso, um material 

gravado pela comunicação institucional do parlamento francês é disponibilizado para todos os 

veículos. Dependendo da situação, algumas emissoras podem conseguir uma autorização para 

a captação de imagens de dentro do parlamento (SANT‟ANNA, 2010). Em relação às 

comissões, somente algumas são autorizadas à gravação pela imprensa. Apesar disso, a 

abertura governamental no fornecimento de documentos e informações públicas tem sido uma 

prática exigida pelos representados e uma forma de aproximação e legitimação dos governos 

e instituições junto aos cidadãos. Experiências participativas e de difusão de informações 

online no Brasil e no mundo podem ilustrar esse fenômeno. 

 

 

2.4. Experiências governamentais em redes sociais 

 

A internet é um espaço que possibilita às instituições governamentais a oferta de 

serviços públicos virtuais. Alguns exemplos de serviços de e-Gov oferecidos são a declaração 

de imposto de renda, inscrições em concursos públicos, pagamento de taxas de serviços 
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públicos, consulta ao CPF e informações sobre emissão de documentos e empregos (Brito, 

2006). Apesar da tendência de crescimento pela procura de serviços governamentais na Web, 

a constatação da pesquisa TIC Domicílios divulgada em 2018 mostra que, em 2017, 64% dos 

usuários de internet com 16 anos ou mais utilizaram algum serviço disponível na rede por 

governos, ou seja, 66,7 milhões de brasileiros. Já a TIC Domicílios divulgada em 2019 aponta 

queda no número de usuários que acessaram serviços do e-Gov, ou seja, de 55%. A região 

Sudeste foi a que apresentou queda mais significativa, entre a faixa etária de 25 a 34 anos e 

para a classe C.  

A busca por informações governamentais pelos cidadãos na internet ainda é pequena. 

No Brasil, segundo a pesquisa TIC Governo Eletrônico 2017
25

, 7% dos usuários de internet 

com 16 anos ou mais tiveram contato com essas instituições por meio de redes sociais, 6% via 

e-mail e 6% por site. No caso de votações ou enquetes e o envio de sugestões e opiniões em 

fóruns e consultas públicas em sites governamentais, menos de 10% dos entrevistados 

participaram nesses espaços online. 

Na TIC Domicílios 2018, o levantamento mostra que a busca por informações e a 

realização de algum serviço público foi mais assídua entre os mais escolarizados e 

pertencentes a classes mais altas e entre a população economicamente ativa (69%) e 

proveniente de áreas urbanas (66%). Os serviços sobre os direitos do trabalhador ou 

previdência social, educação pública e documentos pessoais foram demandas mais realizadas. 

Ainda segundo a pesquisa, cerca de seis em cada 10 brasileiros realizaram algum tipo de 

serviço eletrônico no período estudado. Porém, para a maior parte das atividades pesquisadas, 

os usuários apenas buscaram se informar pela rede, pois pequena parcela realizou parte ou 

todo o serviço pela internet sem a necessidade de comparecer a um posto de atendimento para 

concluir o processo. As informações relativas aos direitos do trabalhador (16%) e educação 

pública (15%) foram as mais procuradas no ambiente virtual. Já 11% dos usuários declararam 

ter ido a uma central de atendimento para finalizar trâmites em relação a documentos 

pessoais. O serviço que menos exigiu dos usuários seu deslocamento foi o referente a 

impostos e taxas governamentais. 

Os motivos relatados pelos usuários para a não utilização da internet para concretizar 

atividades de serviço público ou pela busca por informação nesse setor foram a preferência 

                                                 
25

A pesquisa TIC Governo Eletrônico 2017 selecionou cerca de 350 órgãos do Executivo e mais de 1.100 

municípios, cada um representando uma prefeitura. A população-alvo do estudo abrange órgãos públicos do 

Brasil vinculados aos poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público da União, dos estados e do 

Distrito Federal. No âmbito local, a população-alvo abrange apenas as prefeituras (Poder Executivo municipal). 

A pesquisa foi realizada entre julho e outubro de 2017. 
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pelo contato pessoal e a inexistência de necessidade por informações e serviços desse tipo. 

Para 51% dos usuários entrevistados, a não realização de serviços de e-Gov se explica por 

eles considerarem complicado utilizar a rede para contatar com o governo, enquanto outros 

25% consideraram difícil encontrar os serviços nesses espaços. De acordo com Brito (2016), 

reclamações de sites fora do ar, dificuldade para encontrar informações, questionamentos que 

ficam sem resposta das instituições e sites mal estruturados e organizados são alguns dos 

problemas que ainda são enfrentados nesse ambiente.   

Atualmente, no que concerne à presença online e ferramentas de divulgação de 

serviços e participação, a pesquisa TIC Governo Eletrônico 2017 revela que 93% das 

prefeituras e 89% dos governos estaduais possuem sites na internet. Na esfera federal, esses 

números chegam a 100%. A disponibilização de endereço de e-mail é oferecida por 98% dos 

órgãos federais com website, 95% dos estaduais e 93% de prefeituras. No caso de sites de 

redes sociais, 93% dos órgãos públicos federais possuem perfis nesses ambientes, enquanto os 

órgãos públicos estaduais e de prefeituras alcançam 75% cada. “Não necessariamente a 

criação de sites sob responsabilidade dos municípios se dá por convicções democráticas de 

prefeitos e prefeitas, mas por pressões da legislação e de órgãos como os Tribunais de 

Contas” (MARQUES, 2016, p. 34).  

Os órgãos públicos federais e estaduais que possuem conta em redes sociais chegam a 

77%, alcançando os 100% no Legislativo, segundo o Comitê Gestor da Internet no Brasil 

(2018). A presença em sites de redes sociais como o Facebook se configura para 89% na 

esfera federal e de 69% no âmbito estadual público. Os órgãos federais (93%) e estaduais 

(83%) priorizam um setor específico ou pessoa responsável para o gerenciamento dos sites de 

redes sociais e o relacionamento com os cidadãos nesses ambientes. Pelo levantamento da 

TIC Governo Eletrônico 2017, constatou-se um aumento do número de órgãos federais que 

optam pela terceirização do serviço de comunicação com o cidadão, ou seja, passou de 8% em 

2015 para 20 % em 2017.  

Em se tratando de perfis em sites de redes sociais, especificamente o Facebook, as 

assembleias de 25 estados brasileiros e o Distrito Federal estão presentes nesse espaço, com 

exceção do Acre (que possui link para acesso ao Facebook em seu site, mas ao clicar aparece 

a mensagem “Esta página não está disponível”) (em anexo). 

Em setembro de 2016 foi realizado em Lisboa, Portugal, o “Colóquio Parlamento 

digital e democracia participativa”, reunindo políticos, pesquisadores e profissionais da mídia 

para discutir a presença ou não do Parlamento português nos sites de redes sociais. Nessa 

época, os debates refletiram sobre a possibilidade de que a presença da Assembleia da 
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República nas redes sociais, como o Facebook, poderia fomentar a participação junto aos 

cidadãos e a transparência das informações. Os presentes relataram a dificuldade dos cidadãos 

em se dirigirem ao Parlamento, a falta de presença institucional nas redes sociais, a 

participação das novas gerações nesse espaço e questões sobre a exclusão digital, os discursos 

de ódio, as fake news, o bullying e a supervigilância. Atualmente, as redes sociais 

disponibilizadas no site do Parlamento português (www.parlamento.pt) são os canais 

“Parlamento dos Jovens”, “Parlamento Cultural” e “ARTV / Canal Parlamento”, com perfis 

no Facebook. Experiências governamentais nos sites de redes sociais de parlamentos como o 

Senado Federal e a Câmara dos Deputados, no Brasil, o da Suécia, o de Barcelona e o 

Parlamento Inglês foram apresentadas no evento.  

Kirkpatrick (2011) dá alguns exemplos de como o Facebook está sendo utilizado por 

governos para se comunicar com cidadãos e funcionários. Ele conta que, em setembro de 

2008, depois da passagem do furacão Gustav pela Louisiana, essa rede social colocou um 

anúncio na parte superior de sua homepage solicitando aos usuários a atualização de status 

relatando seu estado de segurança. Essa informação foi articulada entre o Facebook e órgãos 

estaduais e federais visando fornecer dados em tempo real sobre as necessidades das regiões 

atingidas pelo desastre. Outro exemplo mencionado por Kirkpatrick (2011) foi referente à 

posse de Barack Obama em janeiro de 2009, quando milhares de pessoas não conseguiram 

entrar para acompanhar a cerimônia e ficaram presas por horas em um túnel subterrâneo de 

Washington. Algumas dessas pessoas criaram um grupo no Facebook com mais de cinco mil 

participantes sob a denominação “Sobreviventes do Túnel Roxo da Perdição”. “Pouco tempo 

depois, William Terrance Gainer, chefe do cerimonial do Senado, responsável por grande 

parte da segurança da posse, foi até a página do grupo no Facebook, escreveu um longo 

pedido de desculpas e manteve diálogo com alguns dos que tinham ficado presos” 

(KIRKPATRICK, 2011, p. 284).  

De acordo com este autor, o Departamento de Saúde de Nova York, visando à 

prevenção do HIV e o estímulo ao uso de preservativos, decidiu criar uma página no 

Facebook e um aplicativo no qual os usuários poderiam enviar para outros uma imagem de 

uma e-condom, uma espécie de preservativo virtual. Na época em que Barack Obama foi 

presidente dos Estados Unidos, a Casa Branca transmitia as entrevistas coletivas e os cidadãos 

podiam disponibilizar comentários em tempo real. “Agora, líderes governamentais em muitos 

lugares estão começando a falar de como usar o Facebook para renovar a carteira de motorista 

e interagir de outras maneiras com o governo” (KIRKPATRICK, 2011, p. 284-285). 

http://www.parlamento.pt/
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Em se tratando da participação de seguidores em páginas governamentais de redes 

sociais, as contribuições de Angeli e Sampaio (2019) se basearam em conversas sobre política 

no Facebook com o estudo de caso da campanha “Pequenas Corrupções – Diga Não!”, 

divulgada pela Controladoria-Geral da União (CGU). A pesquisa procurou responder em que 

medida essa iniciativa do governo federal incentivou discussões no Facebook e quais foram as 

características apresentadas nas conversações entre os seguidores. Foram examinados 3.592 

comentários deixados nas publicações. Os resultados constataram poucas discussões e muito 

engajamento, que foi estimulado pelos compartilhamentos dos posts. Na visão desses autores, 

a realização dessa campanha no Facebook mostrou que páginas oficiais de instituições 

políticas nesse site de rede social precisam conseguir difundir campanhas e ideias mesmo que 

existam desafios e obstáculos para promover debates mais aprofundados com os cidadãos. 

Entre 2015 e 2017, Oliveira (2018) pesquisou a página do Facebook do governo do 

Distrito Federal e concluiu que as plataformas de redes sociais poderiam ser adotadas para 

oportunizar accountability, porém era necessário levar em consideração alguns fatores para a 

realização dessa prática, como os entraves burocráticos relacionados à transparência que 

poderiam intervir no conteúdo disponibilizado aos cidadãos. A definição da pauta e a 

responsabilidade pelo fluxo informacional, atividades desempenhadas pelos atores de 

governo, poderiam repercutir na transparência e na imagem dos cidadãos em relação ao 

governo. Oliveira ressalta ainda que as características do espaço virtual de redes sociais 

interferem na accountability. Outra observação de Oliveira (2018) é a de que a organização de 

cidadãos nesses ambientes têm mais possibilidades de influenciar ações governamentais, e 

que a accountability constitui um processo interdependente, pois os fluxos informacionais 

podem influenciar a discussão. 

O uso do Facebook pelos governos de São Paulo (Brasil), da Cidade do México 

(México) e de Montevidéu (Uruguai) foi investigado por Correia (2018). O autor buscou 

entender a experiência de comunicação desses governos nesse espaço virtual e sua relação 

com os índices de participação do cidadão. Os resultados mostraram que o trabalho 

desenvolvido nas páginas do Facebook desses governos esteve voltado para a divulgação de 

informação, eventos, obras e serviços. A resposta aos questionamentos dos seguidores e o 

estabelecimento de uma comunicação maior com os mesmos foram superiores na página da 

Prefeitura de São Paulo. No caso da Cidade do México, respostas às demandas dos cidadãos 

não foram encontradas. Correia (2018) constatou pouca interação nas três páginas de 

governos analisadas.  
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Lenhard (2016) analisou qual era a presença do governo brasileiro no Facebook em 

relação à promoção do diálogo e da participação, quais eram os objetivos da comunicação 

institucional nessa rede social e o engajamento dos seguidores nesse ambiente. Dos 35 órgãos 

dos poderes Executivo, Judiciário e Legislativo federal, o autor constatou que o Superior 

Tribunal de Justiça, o Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal Superior Eleitoral, o Palácio 

do Planalto, o Portal Brasil, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, o Ministério da 

Defesa, o Ministério da Cultura, o Ministério do Meio Ambiente e o Senado Federal foram os 

mais presentes no âmbito nacional no Facebook. Cerca de 90% das publicações analisadas 

por Lenhard (2016) indicaram uma produção de conteúdo informacional dos poderes voltada 

para o consumo do cidadão, por meio da promoção de serviços e de media releases sobre o 

trabalho governamental. Em relação aos poderes Executivo e Judiciário, o Legislativo, na 

constatação de Lenhard, foi o que mais divulgou publicações no sentido de incentivar a 

participação, esta mais significativa no Facebook do Senado Federal do que na Câmara dos 

Deputados. Lenhard (2016) observou que a produção de conteúdo realizada pelo Senado 

Federal objetivou a divulgação de leis e postagens de auxílio ao cidadão, enquanto que a 

Câmara dos Deputados publicava notícias relacionadas às atividades parlamentares, no estilo 

media release. Outra constatação foi a de que publicações que incentivam a participação 

pública alcançam mais engajamento público. 

Entre 2011 e 2012, Rothberg e Valença (2014) realizaram estudos para conhecer a 

qualidade da informação e do uso das redes sociais YouTube, Facebook, Twitter e Orkut do 

governo do Estado de São Paulo. Na observação desses autores, a publicação de dezenas de 

links em um curto espaço de tempo sobre políticas públicas nas áreas de saúde, meio 

ambiente, assistência social e educação nesses espaços virtuais direcionou o cidadão para uma 

leitura mais aprofundada sobre as ações governamentais. Ainda segundo Rothberg e Valença 

(2014), esses canais foram utilizados como um portão de acesso às informações contidas em 

sites e portais eletrônicos de governo. A disponibilidade e a abertura foram maiores no Twitter 

e as atividades ali desenvolvidas mostraram semelhança com uma ouvidoria pública, de 

recebimento e encaminhamento das demandas dos seguidores sobre a qualidade dos serviços 

públicos. Já no Facebook do governo estadual paulista, os autores não identificaram respostas 

às demandas dos seguidores no mural oficial. 

No âmbito legislativo, Barros, Bernardes e Rodrigues (2014) realizaram pesquisa 

sobre a utilização das novas mídias da Câmara dos Deputados para a participação e 

deliberação pública e procuraram verificar potencialidades e limitações desse uso. Pelos 

resultados, concluiu-se que no campo político, a tendência é que a interatividade seja 
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valorizada. As iniciativas de comunicação desenvolvidas pela Câmara foram consideradas 

positivas pelos autores, principalmente no que se refere à redefinição do relacionamento entre 

legislativo e cidadãos. Porém, os estudos mostraram que existe uma relação unilateral de 

participação, ou seja, do cidadão para a Câmara, e que uma resposta não é oferecida a ele. Os 

problemas apontados por Barros, Bernardes e Rodrigues (2014) ao não aproveitamento das 

contribuições cidadãs podem ser explicados pela falta de estrutura dos gabinetes para tal 

tarefa e pela falta de visão dos processos participativos e da importância desses canais dada 

pelos parlamentares, apesar de alguns já utilizarem esses meios de forma mais ativa, e de que 

nem todos os deputados estão dispostos a interagir com os participantes nesses ambientes. 

Mesmo que a cultura política brasileira esteja alicerçada nos parâmetros da democracia 

deliberativa ou participativa, segundo Barros, Bernardes e Rodrigues (2014), nem sempre 

integra o pensamento dos deputados e assessores. Os autores afirmam que o sucesso de 

iniciativas de participação e deliberação depende do engajamento dos deputados e cidadãos 

nessa empreitada, e não da disponibilização e monitoramento de canais para a interação.  

Ferreira (2014) também realizou estudos sobre a Câmara dos Deputados. Seu objetivo 

foi verificar de que modo a Câmara se apropria e utiliza as redes sociais Facebook e Twitter, 

criadas em 2014 e 2009, respectivamente, na publicação das atividades legislativas. A autora 

constatou que não existiu uma prática jornalística específica ou de produção de conteúdo para 

a publicação de notícias nas duas redes em questão, pois o que é divulgado nesses espaços é 

proveniente das mídias tradicionais da Câmara (rádio, TV e jornal impresso). Portanto, essas 

redes são consideradas ambientes para reforçar as informações dos veículos da Casa. Na 

apuração de Ferreira (2014), essa Casa Legislativa não possui uma equipe dedicada 

exclusivamente para o trabalho de produção de conteúdo para as redes sociais, devido à falta 

de infraestrutura e investimentos nesse setor. Também foi constatado que os comentários são 

monitorados e perguntas objetivas dos seguidores são respondidas pelos profissionais de 

comunicação. Comentários ofensivos são excluídos e críticas e provocações não são 

respondidas. Ao mesmo tempo, segundo as apurações de Ferreira (2014) junto à comunicação 

da Casa, essas páginas são utilizadas, desde 2012, para dar visibilidade às enquetes e 

videochats realizados no portal da Câmara dos Deputados.  

Alguns benefícios das tecnologias de informação e comunicação mencionado por 

Faria (2015) são a facilidade dos debates dos temas, o desenvolvimento de relações sociais, a 

concepção de canais alternativos para engajamento político e um maior acesso a informações 

de interesse público. Porém, existe também nos ambientes virtuais destinados à publicização 

de práticas governamentais a fragmentação das discussões online, o estímulo à polarização de 
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interesses nas discussões, “[...] a dispersão de expressão que contribui para a formação de 

outros tipos de elitização da atenção da audiência na internet, a diminuição da capacidade de 

reflexão em face do acesso ilimitado a informações e a falta de eficácia política dos canais de 

participação digital” (FARIA, 2015, p. 293). 

Embora existam limitações, as experiências, segundo Faria (2015), mostram que ações 

estão sendo realizadas para garantir mais porosidade às instituições governamentais e 

públicas, visando reduzir os índices de déficits democráticos. A concretização de práticas 

participativas, gerando uma aproximação entre parlamentares e cidadãos, constitui um 

exemplo dessas ações.  
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

 Esta tese pretende responder à seguinte questão: como se evidenciam as práticas de 

comunicação do Senado Federal no Facebook? A escolha por essa instituição governamental 

se deve ao fato de que o Senado é uma das casas mais importantes do Poder Legislativo do 

Brasil, com votações de projetos de lei e emendas à Constituição, além de ser um espaço para 

elaboração de leis e fiscalização dos atos do Poder Executivo. Uma de suas atribuições 

específicas é a aprovação da indicação feita pelo presidente da República de nomes para 

ocupar cargos, como o do diretor do Banco Central e nomes de diplomatas brasileiros que 

representam o País no exterior. Em relação à rede social Facebook, como foi dito na 

introdução desse trabalho, é uma das redes virtuais mais utilizadas pelos brasileiros.  

Parlamentares, instituições governamentais e a própria mídia procuram desenvolver 

estratégias de comunicação mais bem elaboradas, a partir das funcionalidades da internet e 

das redes sociais. As demandas políticas atuais solicitam práticas que estimulem mais 

engajamento, formação e capacitação para atender às demandas sociais por mais 

transparência dos sistemas públicos e de comunicação com os cidadãos. Assim, uma estrutura 

com fluxos multidirecionais de informação e de comunicação, “[...] é sintoma de uma 

estrutura política na qual se reconhece que a esfera civil tem algo a dizer e pode influenciar 

diretamente a decisão política, de uma estrutura na qual governos e legislativos são sensíveis 

à vontade e à opinião da cidadania” (GOMES, 2008, p. 310). Alguns estudos (ALMEIDA, 

2007; BARROS, BERNARDES, RODRIGUES, 2014; COÊLHO, 2014; NAZÁRIO, 2017) 

enfatizam o uso das mídias legislativas e redes sociais, suas potencialidades na aproximação 

entre o parlamento e a sociedade e analisam o desempenho do Senado Federal com base na 

comunicação e interação desenvolvidas nesses meios. Devido à dinamicidade do ambiente 

virtual, as práticas e estratégias de comunicação são passíveis de mudanças e aprimoramentos 

ao longo do tempo, dependendo do feedback obtido em pesquisas de satisfação ou mesmo na 

identificação de necessidades provenientes do público que acompanha as notícias pelo 

Facebook, por exemplo, e emite posicionamentos e opiniões nos espaços destinados à 

conversação com essa Casa Legislativa.  

No contexto da comunicação digital, o Facebook pode ser um dispositivo associativo 

de práticas sociais e espaço de manifestação público, lugar designado por Sodré (2006, p. 

104) como espaço da “quase-verdade, quase-presença, quase-real, quase-mente”. Lugar onde 

o relacionamento, entremeado por recursos provindos do repertório individual sociocultural e 

da linguagem ritualizada do meio, cria situação de verossimilhança com o cotidiano dessa 
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coletividade de identidades múltiplas. Lugar onde a interação, por meio de mensagens, 

imagens e vídeos, aproxima os usuários que comungam e compartilham mutuamente seus 

conteúdos simbólicos, num processo de negociação de sentidos que, na perspectiva de Hall 

(2003), geram outros modos de sociabilidade, outras práticas sociais. No ambiente digital, as 

práticas de comunicação e participação ocorrem dentro das possibilidades e limitações que 

esse espaço oferece, ou seja, as práticas são frequentemente adaptadas e negociadas pelos 

usuários. 

Nesta investigação, denomina-se por práticas de comunicação o fazer jornalístico na 

publicação das notícias na rede social Facebook do Senado Federal; os critérios de seleção 

dos temas, dos links de notícias; as ações e os métodos adotados na tessitura das notícias, a 

escolha dos comentários a serem respondidos e os momentos de interação espontânea com os 

seguidores. Ao mesmo tempo, o entendimento por práticas nesta pesquisa se refere também às 

trocas comunicacionais, às conversas entre os seguidores e os comentários tecidos nas 

publicações.  

É relevante compreender como o Senado Federal comunica suas atividades aos 

cidadãos, que assuntos são escolhidos e como é a linguagem textual adotada nas publicações, 

já que suas mídias, inclusive os sites de redes sociais, podem ser consideradas fontes oficiais 

de informação política. Assim, o objetivo geral desta tese é estudar as práticas de 

comunicação do Senado Federal.  

O pesquisador francês Pierre Zémor (2012) atribui à informática e às redes um 

importante papel para um melhor agrupamento e acesso às informações públicas. De fato, 

com a internet e a participação em sites de redes sociais, o cidadão tem mais uma opção para 

acessar informação política e exercer sua cidadania. Barros, Bernardes e Lemos (2008) 

observam que existe uma crise de credibilidade política vivenciada pelas instituições públicas 

e que a necessidade pela transparência das informações é requerida pelos cidadãos. Nessa 

perspectiva, Marques (2016) toma como referência Pina, Torres e Acerete (2007) para inferir 

que transparência caminha junto com interatividade, pois os cidadãos precisam de canais que 

viabilizem a prática do questionamento, da escuta, do monitoramento e da fiscalização de 

informações de caráter público. Em suas observações, Marques (2016) considera as redes de 

comunicação digital um espaço propício para o aumento da transparência governamental e do 

accountability.  

Acesso, transparência, interação e ouvidoria são, portanto, os pré-requisitos da 

comunicação pública propostos por Jorge Duarte, e constituem um dos temas centrais desta 

tese, que objetiva investigar como se evidenciam as práticas de comunicação pública do 
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Senado Federal no Facebook. A metodologia empregada para desenvolver a pesquisa está 

baseada em três parâmetros: a) referencial bibliográfico; b) monitoramento das publicações 

no Facebook do Senado Federal e documentação do material; c) análise qualitativa das 

publicações. 

O primeiro passo foi levantar material bibliográfico pertinente ao assunto deste estudo. 

A existência de artigos e livros de autores como Heloiza Matos, Jorge Duarte, Pierre Zémor, 

Elizabeth Brandão, entre outros, foram relevantes para discutir o conceito de comunicação e 

para desenvolver o capítulo teórico destinado ao tema. As leituras também ajudaram a refletir 

sobre a virtualização das instituições e a visibilidade online, com contribuições de Stig 

Hjarvard, John Thompson, Manuel Castells e Maria Helena Weber. Artigos publicados por 

pesquisadores que vivenciam as atividades do Senado Federal e informações do site dessa 

Casa Legislativa, como Cristiane Bernardes e Antonio Barros, Moisés Nazário e Marília 

Côelho proporcionaram uma extensão dos conhecimentos sobre os veículos de comunicação 

dessa esfera do Poder Legislativo. Além disso, os estudos empreendidos por pesquisadores e 

autores sobre o tema fornecerão subsídios para o desenvolvimento de análises qualitativas 

mais sólidas.  

O conteúdo analisado são as publicações do site de rede social Facebook do Senado 

Federal, que constitui uma das mais importantes instituições legislativas do País. Suas 

atividades nessa rede social começaram em agosto de 2010. A página tem, até agora
26

, mais 

de 3,3 milhões de seguidores. Um ranking da SocialBakers coloca o Senado Federal na 

terceira posição das organizações governamentais brasileiras com o maior número de 

seguidores, atrás apenas das páginas do Exército brasileiro e do Ministério da Educação. 

A coleta do material informativo foi realizada pela ferramenta Netvizz v1.6, que foi 

desenvolvida em 2009 por Bernhard Rieder, professor associado em Estudos de Mídia da 

Universidade de Amsterdam e pesquisador do grupo de pesquisa Digital Methods Iniatitive. A 

ferramenta é um aplicativo do Facebook com funções para coletar dados analíticos dessa rede 

social, compilando os resultados em arquivos no formato (. tab), que podem ser trabalhados 

em softwares de edição de planilhas como o Microsoft Excel ou BrOffice Calc, que formulam 

gráficos e esquemas visuais por meio de metadados dispostos em tabelas, o que torna a 

compreensão mais abrangente. 

Os dados brutos são extraídos nas categorias “redes pessoais do usuário” e “grupos 

abertos até cinco mil membros e páginas”, com recuperação das últimas 999 publicações. Os 

                                                 
26 Última visualização da página Senado Federal no Facebook em 15 de junho de 2020.  
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dados são organizados em ordem cronológica. Após o processamento dos resultados, a 

ferramenta disponibiliza o download das tabelas, reunidas em formato (. Zip), estruturando os 

dados em colunas, que mostram o conteúdo de uma publicação, o endereço de uma imagem 

ou vídeo publicados, o número de interações (comentários, curtidas e compartilhamentos) em 

cada publicação. 

A Netvizz é uma opção de ferramenta para pesquisa acadêmica quando se necessita 

compilar dados de grupos e páginas públicas em sites de redes sociais. As análises 

bibliométricas e quantitativas são beneficiadas com esse recurso de levantamento de dados 

que são compartilhados em rede, nas publicações de texto e nos compartilhamentos de links 

externos e informações audiovisuais.  

De todas as ferramentas e dispositivos disponíveis para análise de dados no Facebook 

e pela quantidade de informações que são capazes de extrair, a Netvizz foi considerada a que 

poderia melhor contribuir com os objetivos dessa tese e com a coleta de dados necessários 

para tal tarefa. A extração de dados e sua organização por meio da Netvizz permitiu analisar 

com mais solidez as informações da página do Senado Federal no Facebook. O período para 

coleta e documentação do conteúdo foi estabelecido entre julho e dezembro de 2017. Cabe 

ressaltar que, devido à dinamicidade da rede e da possibilidade de geração de dados 

incompletos, a coleta dos dados utilizando o aplicativo Netvizz foi realizada em outubro de 

2018 e o mesmo procedimento repetido em janeiro de 2019, visando confirmar as 

informações coletadas.  

O aplicativo fornece em planilhas Excel o link da postagem e a mensagem contida em 

cada uma das publicações divulgadas pela página em cada mês. Todos esses links, ou seja, os 

endereços das postagens foram checados e notou-se que alguns deles não condiziam com os 

dizeres da publicação mencionada pelo aplicativo. Nesse caso, consideramos a publicação 

referente ao endereço mencionado pela Netvizz. Esse aplicativo foi desativado pelo Facebook 

em agosto de 2019. Sendo assim, uma terceira verificação dos dados não pôde ser realizada. 

Entretanto, essa tese se baseará nesses dados porque não é possível duvidar da veracidade dos 

mesmos. Não se sabe se a existência de um algoritmo no Facebook, relatado pelo 

coordenador do núcleo de mídias sociais do Senado Federal, Moisés Nazário
27

, controlando 

quantos seguidores verão determinadas publicações, poderia interferir na coleta dos dados 

pelo aplicativo Netvizz, já que o algoritmo privilegia aqueles que compartilham, curtem e 

                                                 
27

 Entrevista de Moisés de Oliveira Nazário à autora, por Skype, em 8 de novembro 2019. 
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postam comentários nas publicações em detrimento dos que são participantes na condição de 

observadores, como é o caso da autora desta tese.   

A etapa seguinte foi reservada à análise empírica das conversas e publicações. Durante 

o processo de descrição dos dados, surgiu a necessidade de realização de uma entrevista com 

Moisés Nazário, que ocorreu em novembro de 2019, via Skype. Não foi possível fazer o 

deslocamento até Brasília para tal tarefa devido ao curto espaço de tempo que restava para 

concluir essa tese.  Thompson (2011) ressalta que, por meio de entrevistas ou outros tipos de 

pesquisa etnográfica, é possível analisar como ocorreu a interpretação e a compreensão das 

formas simbólicas em diferentes contextos sociais. 

No desenvolvimento das análises e para a interpretação das publicações e dos 

comentários postados na página, os métodos adotados foram a Análise de Conteúdo e a 

Hermenêutica de Profundidade.  

A Análise de Conteúdo constitui uma técnica de investigação da comunicação e possui 

um viés qualitativo, o que não inviabiliza a utilização de dados estatísticos pelo pesquisador 

para embasar a fase de interpretação das formas simbólicas comunicacionais. As análises 

desta tese se basearam na Análise de Conteúdo proposta por Laurence Bardin (1977). 

A Hermenêutica é considerada a ciência da interpretação, no qual os sentidos dos 

textos e discursos são decifrados. Estudiosos como Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, 

Gadamer e Ricoeur foram alguns dos que contribuíram com formulação de teorias e 

pressupostos hermenêuticos para aplicação metodológica em pesquisas científicas sobre o 

sentido e a compreensão.  

Esta pesquisa utiliza o enfoque hermenêutico proposto por John Thompson (2011). 

Nesse enfoque, o autor propõe três fases da Hermenêutica de Profundidade: análise sócio-

histórica, análise formal ou discursiva e interpretação/ reinterpretação. Este modelo permite 

diferenciar entre os significados que os seguidores dão às publicações quando recebidas e 

interpretadas, o comportamento oriundo da leitura das mesmas e como elas repercutem em 

suas vidas; quais são as convenções que regem os contextos sócio-históricos na recepção das 

publicações e as dinâmicas de interação (como quem pode ver o conteúdo). É por meio dos 

textos que as experiências e a mensagem que eles carregam podem ser transmitidas e 

vivenciadas por aqueles que as recebem. O processo hermenêutico se inicia no momento da 

contextualização dada pelo autor ao construir um texto com o objetivo de alcançar um 

público-alvo específico. Assim, o texto carrega influências intencionais do enunciador, mas 

também possui sua independência no momento dedicado à intepretação pela audiência. Além 
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do enunciador, o enunciatário também opera dentro de um contexto e dispõe de sua 

subjetividade, de sua intencionalidade que interferem na forma como um texto será lido e 

compreendido.  

No capítulo “Práticas de comunicação do Senado Federal no Facebook”, uma seção é 

destinada à descrição do material coletado e, portanto, visando oferecer um panorama geral 

das atividades empreendidas no Facebook do Senado Federal, dados quantitativos são 

apresentados. Todavia, o objetivo principal desse trabalho é a realização de uma análise 

qualitativa.  

Na descrição do material e sua análise, na classificação do corpus, buscou-se agrupar 

elementos semelhantes de acordo com as características de cada publicação do Senado 

Federal no Facebook. A princípio, procuramos identificar os temas tratados em cada uma das 

165 publicações e isso gerou quase 20 grupos de categorias e subcategorias. Para melhor 

sistematização do material de análise, optamos assim, segundo semelhanças e diferenças entre 

os grupos de publicações, realizar o processo de categorização tendo como parâmetro as 

seções propostas pelo jornal Folha de São Paulo, considerado um dos principais veículos de 

jornalismo impresso do País. Dessa forma, as 165 publicações divulgadas entre julho e 

dezembro de 2017 foram divididas nas seguintes categorias: “Poder” (vida política e 

institucional, movimentos sociais); “Mercado” (notícias sobre economia); “Equilíbrio e 

Saúde” (ciência e saúde); “Cotidiano” (notícias relacionadas à segurança, educação, meio 

ambiente, entre outras); “Ilustrada” (publicações sobre cultura e entretenimento). Além dessas 

categorias, duas outras foram acrescentadas: “Direito” (instituições jurídicas e suas 

atividades); e “Diversos”.  

Todos os comentários dos seguidores na publicação mais comentada no período 

analisado foram lidos. Foram encontrados muitos discursos repetitivos e desfocados do 

contexto das conversas. Procurou-se levantar as principais características desses comentários, 

os assuntos discutidos, o tipo de enfoque exposto nas opiniões e o tipo de comportamento no 

recebimento das publicações legislativas. A partir da identificação dessas peculiaridades, foi 

possível selecionar as conversas que mais se destacaram, seja por trazer informações 

adicionais, seja pela argumentação oferecida ou pela expressão de sentimento, de acordo com 

os objetivos pretendidos por esta tese.  

Como dissemos anteriormente, um dos métodos empregados para as análises foi a 

Análise de Conteúdo, que é um instrumento de diagnóstico e não é um método 

obrigatoriamente quantitativo, que mede a frequência de aparição de determinados elementos 

da mensagem (BARDIN, 1977). A abordagem qualitativa utiliza elementos não-frequenciais 
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passíveis de inferências. Um exemplo oferecido por Bardin (1977) para ilustrar essa 

abordagem é:  

 

 

Qual será a evolução da frequência da palavra <<pátria>> nos manuais de 

História de há cinquenta anos para cá? Estará a palavra <<pátria>> ausente ou 

presente dos manuais de História de 1975? Num dado contexto, por exemplo, os 

discursos de um político, a aparição de uma palavra não esperada, ou própria da 

oposição uma frase mais temperada ou mais restritiva do que as habituais 

proposições sobre o assunto, podem funcionar como índice de peso, se não 

forem diluídas num desconto frequencial (BARDIN, 1977, p. 114). 

 

 

Os métodos quantitativo e qualitativo possuem enfoques diferentes. O quantitativo se 

relaciona com dados descritivos e se utiliza da estatística. Já o qualitativo constitui um 

procedimento mais intuitivo e adaptável à imprevisibilidade de índices ou do avanço de 

hipóteses. “[...] Pode-se dizer que o que caracteriza a análise qualitativa é o facto de a 

<<inferência – sempre que é realizada – ser fundada na presença do índice (tema, palavra, 

personagem, etc.), e não sobre a frequência da sua aparição em cada comunicação 

individual.>>” (BARDIN, 1977, p. 115). 

Entende-se por Análise de Conteúdo um conjunto de ferramentas metodológicas que 

irão auxiliar o pesquisador na análise de conteúdos diversos, como revistas, discursos 

políticos, entrevistas, notícias jornalísticas. Segundo Bardin (1977), são três as fases da 

Análise de Conteúdo e que compõem a organização da análise: pré-análise; exploração do 

material; e o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação.  

A primeira etapa se refere à pré-análise, que é reservada à organização do material a 

ser investigado e ao estabelecimento de ações, de um plano adequado e passível de futuros 

ajustes nos procedimentos. Bardin (1977) explica que essa fase compreende as seguintes 

funções: leitura “flutuante” (primeiro contato com documentos, dados, entrevistas e fontes a 

serem investigadas); escolha do corpus (documentos) a ser analisado; desenvolvimento das 

hipóteses e objetivos; e formulação de indicadores visando à interpretação do material. Estes 

deveres “[...] não se sucedem, obrigatoriamente, segundo uma ordem cronológica, embora se 

mantenham estreitamente ligados uns aos outros [...]” (BARDIN; 1977; p. 96).   

A leitura fica mais precisa com o desenvolvimento das hipóteses, do arcabouço teórico 

referente ao material de análise e com a escolha de métodos e técnicas analíticas. A seleção 

dos documentos, ou seja, do corpus de análise envolve escolhas e regras, de acordo com 
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Bardin (1977). A regra da exaustividade consiste na definição do campo do corpus dispondo 

de todos os elementos que o compõem. A regra da representatividade se refere à seleção de 

uma amostra que seja significativa em relação ao escopo inicial do corpus. “Nem todo o 

material de análise é susceptível de dar lugar a uma amostragem, e, nesse caso, mais vale 

abstermo-nos e reduzir o próprio universo (e portanto o alcance da análise), se este for 

demasiado importante” (BARDIN; 1977; p. 97). A regra da homogeneidade preconiza que os 

documentos estejam de acordo com critérios precisos de escolha, e que sejam homogêneos, 

que tenham o mesmo tema para a realização da comparação “[...] e não apresentar demasiada 

singularidade fora destes critérios de escolha” (BARDIN; 1977; p. 98). A regra da pertinência 

se refere à adequação dos documentos em consonância com os objetivos da análise. 

Na etapa que se relaciona ao desenvolvimento das hipóteses e dos objetivos, o 

pesquisador fará suposições que poderão ser confirmadas ou refutadas após a comprovação 

dos dados. O objetivo constitui, na visão de Bardin (1977), à finalidade geral proposta. 

Na referenciação dos índices e na formulação de indicadores descrita por Bardin 

(1977), os textos a serem analisados podem ser compostos por formas simbólicas que contém 

índices. O trabalho do pesquisador é escolher esses índices com base nas hipóteses (se esta já 

estiver desenvolvida) e construir os indicadores. “Desde a pré-análise devem ser determinadas 

operações: de recorte do texto em unidades comparáveis de categorização para análise 

temática e de modalidade de codificação para o registo dos dados” (BARDIN, 1977, p. 100). 

Antes da análise, o material deve ser organizado. As entrevistas devem ser redigidas e 

as gravações conservadas, os recortes de jornais selecionados, anotação de questões. “A 

preparação formal, ou <edição>, dos textos, pode ir desde o alinhamento dos enunciados 

intactos, proposição por preposição, até à transformação linguística dos sintagmas, para 

standartização e classificação por equivalência” (BARDIN, 1977, p. 101). 

A segunda fase da Análise de Conteúdo é reservada à exploração do material. Após a 

conclusão das atividades da pré-análise, o pesquisador irá seguir as decisões tomadas na 

primeira fase e proceder à codificação do material, à descrição analítica do mesmo com base 

nas hipóteses e nas referências teóricas. Após examinar o material, o pesquisador procederá à 

definição de categorias com classificação dos elementos por diferenciação e o reagrupamento 

por analogia. Nessa etapa, é necessário: 

 

 

[...] identificar as unidades de registro com o objetivo de fazer a categorização e 

a contagem frequencial. Esta é uma ação para identificar a unidade de 
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significação, captando os sentidos das comunicações em uma tarefa para 

codificar segmentos de conteúdo que se mostrem como unidade base. Na última 

tarefa desta etapa, o analista deve identificar as unidades de contexto nos 

documentos para que lhe permita compreender as unidades de registro. Esta é 

uma operação que tem o intuito de individualizar a unidade de compreensão, 

como facilitadora, na codificação das unidades de registro de um segmento de 

uma mensagem estudada (URQUIZA; MARQUES, 2016, p. 119). 

 

 

Na terceira fase, tratamento dos resultados obtidos e interpretação, os dados brutos 

serão organizados, operações estatísticas simples ou complexas serão realizadas para o 

desenvolvimento de quadros de resultados, tabelas e figuras, objetivando sintetizar as 

informações oriundas das análises. Para uma maior confiabilidade, os dados devem ser 

submetidos a testes de validação. “O analista, tendo à sua disposição resultados significativos 

e fiéis, pode então propor inferências e adiantar interpretações a propósito dos objetivos 

previstos, ou que digam respeito a outras descobertas inesperadas” (BARDIN, 1977, p. 101). 

O tratamento do material se relaciona com a codificação, que transforma dados brutos 

do texto em uma representação do conteúdo e esclarece ao pesquisador sobre as 

peculiaridades do texto. Numa análise quantitativa e que, portanto, se utiliza de categorias, a 

organização da codificação engloba três escolhas, segundo Bardin (1977): o recorte (escolha 

das unidades; pode ser uma palavra, uma frase); a enumeração (escolha das regras de 

contagem, como quantas vezes uma palavra aparece num texto); e a classificação e a 

agregação (escolha das categorias).  

A codificação é uma etapa anterior à categorização. Ela deve ser desenvolvida para as 

unidades de registro como também para as unidades de contexto. “Quais os elementos do 

texto a ter em conta? Como recortar o texto em elementos completos? A escolha das unidades 

de registo e de contexto, deve responder de maneira pertinente (pertinência em relação às 

características do material e face aos objectivos da análise)” (BARDIN, 1977, p. 104). As 

unidades de registro mais empregadas, de acordo com Bardin (1977), são a palavra, o tema, o 

objeto ou referente, o personagem, o acontecimento e o documento. A palavra remete a 

palavras-chave, palavras-tema ou categorias de palavras, como substantivos, verbos, 

adjetivos. O tema propicia desvendar os núcleos de sentido que estruturam a comunicação. O 

objeto ou referente diz respeito ao tema central pelo qual o discurso se estrutura. O 

personagem representa um ator social e deve estar sinalizado na análise categorial. O 

acontecimento pode decorrer de relatos e narrações. O documento, se referindo à unidade de 

gênero, como um filme, artigo ou um livro numa dimensão global. 
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A unidade de contexto funciona como elemento de compreensão no momento de 

codificação da unidade de registro e se relaciona ao segmento da mensagem. É relevante 

mencionar o contexto da unidade que será registrada. No caso de análises de mensagens 

políticas, por exemplo, Bardin (1977) orienta que “[...] palavras tais como liberdade, ordem, 

progresso, democracia, sociedade, têm necessidade de contexto para serem compreendidas no 

seu verdadeiro sentido. A referência ao contexto é muito importante para a análise avaliativa e 

para a análise de contingência” (BARDIN, 1977, p. 107). As dimensões de contexto escolhida 

podem variar, dependendo da extensão e da intensidade de uma determinada unidade. “[...] 

Quanto maior é a unidade de contexto, mais as atitudes ou valores se afirmam numa análise 

avaliativa, ou mais numerosas são as co-ocorrências numa análise de contingência” 

(BARDIN, 1977, p. 108). O custo e a pertinência são critérios que orientam o pesquisador na 

determinação das dimensões da unidade de contexto.  

Após a codificação, a categorização é realizada. São duas as etapas: a primeira é o 

inventário, em que os elementos são isolados; e a segunda é chamada de classificação, cujo 

trabalho é organizar os elementos, as mensagens que garantam uma representação mais 

sintetizada dos dados brutos. 

Na Hermenêutica de Profundidade, “formas simbólicas são construções significativas 

que exigem uma interpretação; elas são ações, falas, textos que, por serem construções 

significativas, podem ser compreendidas” (THOMPSON, 2011, p. 357). Nos estudos sobre a 

Hermenêutica, o campo-objeto de investigação social é também um campo-sujeito, ou seja: 

 

 

O mundo sócio-histórico não é apenas um campo-objeto que está ali para ser 

observado; ele é também um campo-sujeito que é construído, em parte, por 

sujeitos que, no curso rotineiro de suas vidas quotidianas, estão constantemente 

preocupados em compreender a si mesmos e aos outros, e em interpretar ações, 

falas e acontecimentos que se dão ao seu redor (THOMPSON, 2011, p. 358). 

 

 

O pesquisador que trabalha com a interpretação de formas simbólicas busca a 

interpretação de um objeto que pode já ter passado pelo processo de interpretação. Assim os 

pesquisadores realizam uma interpretação de uma interpretação (THOMPSON, 2011), 

reinterpretando um campo pré-interpretado. O enfoque da Hermenêutica de Profundidade 

(HP), proposto por Thompson (2011), leva em consideração essa dinâmica, de que os objetos 

das investigações constituem um campo pré-interpretado. Esse enfoque deve se apoiar na 

“elucidação das maneiras como as formas simbólicas são interpretadas e compreendidas pelas 
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pessoas que as produzem e as recebem no decurso de suas vidas quotidianas, este momento 

etnográfico é um estágio preliminar indispensável ao enfoque da HP” (THOMPSON, 2011, p. 

363). O autor considera a HP um método amplo, composto por três fases principais: análise 

sócio-histórica, análise formal ou discursiva e interpretação/reinterpretação. 

Toda forma simbólica é edificada (falada, narrada e inscrita), transmitida e recebida 

(ouvidas, vistas e lidas) “[...] por pessoas situadas em locais específicos, agindo e reagindo a 

tempos particulares e a locais especiais, e a reconstrução desses ambientes é uma parte 

importante da análise sócio-histórica” (THOMPSON, 2011, p. 366). Os meios técnicos, 

responsáveis pela transmissão das formas simbólicas, também estão imersos em contextos 

sócio-históricos específicos. Na primeira fase da HP, o objetivo é realizar a reconstrução dos 

contextos sócio-históricos de produção, circulação e recepção das formas simbólicas. 

Também, nessa etapa, verificar as regras e convenções, as relações sociais, os recursos e 

oportunidades, a distribuição do poder (THOMPSON, 2011). Na segunda fase, da análise 

discursiva, será feita uma descrição das características estruturais e das relações discursivas. 

O discurso, nesse caso, segundo o autor, pode se referir a conversas entre amigos, ou uma 

interação em algum ambiente entre várias pessoas, ou um programa televisivo e, muitas 

vezes, são uma conjunção de frases ou expressões que dão origem a uma unidade linguística 

ordenada. A terceira fase descrita por Thompson (2011) é a da interpretação/reinterpretação. 

Ela cria um novo pensamento e ocorre pela síntese e pela edificação de possíveis significados 

de maneira criativa. “As formas simbólicas ou discursivas possuem o que eu descrevi como 

“aspecto referencial”, elas são construções que tipicamente representam algo, dizem alguma 

coisa sobre algo. É esse aspecto referencial que procuramos compreender no processo de 

interpretação” (THOMPSON, 2011, p. 375).  

As formas simbólicas que serão interpretadas integram o campo pré-intepretado, pois 

já foram interpretadas por aqueles que fazem parte do mundo sócio-histórico. “Ao 

desenvolver uma interpretação que é mediada pelos métodos do enfoque da HP, estamos 

reinterpretando um campo pré-interpretado; estamos projetando um significado possível que 

pode divergir do significado construído pelos sujeitos que constituem o mundo sócio-

histórico” (THOMPSON, 2011, p. 376). 

Os dois métodos, Análise de Conteúdo e Hermenêutica de Profundidade, serão 

utilizados para a mensuração dos dados desta tese, em consonância com os objetivos 

propostos e com as hipóteses a serem comprovadas. A seguir, será apresentado um histórico 

dos meios de comunicação do Senado Federal e, logo depois, as análises sobre as práticas de 

comunicação no Facebook. 
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4. A COMUNICAÇÃO DO SENADO FEDERAL  

 

4.1. Contexto histórico 

 

Pode-se considerar que uma política institucionalizada de comunicação focada no 

encurtamento de distâncias entre os cidadãos e o Poder Legislativo - objetivando uma 

aproximação maior entre o governo e a sociedade - foi estabelecida recentemente, já que o 

surgimento da primeira TV governamental se deu em novembro de 1995, com a criação da 

TV Assembleia de Minas Gerais. Logo depois foi a vez da TV Senado iniciar sua transmissão 

por meio da TV a cabo em 1996, instituída pela Lei 8.977/95, que regulamentou o surgimento 

de canais do Poder Legislativo e Judiciário, de emissoras comunitárias e universitárias. A 

Câmara dos Deputados, por exemplo, criou sua TV em 1998 e seu serviço de rádio data de 

1961.  

Castells (2015) afirma que várias pesquisas, como o Eurobarometer (2007), a Pesquisa 

da Voz do Povo do Fórum Mundial Econômico (2008), o Transparency International (2007), a 

Globescan da BBC (2006), o Accenture (2006) entre outras mencionadas pelo autor “[...] 

mostram que a confiança pública no governo e nas instituições políticas diminuiu 

substancialmente nas três últimas décadas” (CASTELLS, 2015, p. 340). Nos estudos 

empreendidos por Barros e Bernardes (2009), o nascimento de mídias legislativas se baseia 

em alguns aspectos. Pode-se dizer que um deles obedece ao princípio constitucional de que 

todo cidadão tem o direito à publicização das ações, eventos e decisões de toda instituição 

pública, como o Legislativo.  

 

 

O pressuposto é de que quanto maior a visibilidade, maior a possibilidade de 

participação popular e de fortalecimento da representação política, visto que a 

divulgação de informações legislativas é considerada um dos principais 

elementos para aperfeiçoar a relação entre os parlamentares e seus eleitores 

(BARROS; BERNARDES; LEMOS, 2008, p. 2). 

 

 

A mídia comercial não tem condições de dar atenção a todas as demandas do 

Legislativo. Dessa forma, segundo Barros e Bernardes (2009, p. 2), “a criação desses veículos 

baseia-se, ainda, no diagnóstico de que é dever da instituição complementar a atuação da 

imprensa na publicização das atividades parlamentares, buscando compensar as deficiências 

da mídia privada”. Essa ideia também é compartilhada por Freitas (2004, p. 11) ao se referir, 
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especialmente, à implantação da TV Senado como sendo uma iniciativa “mais completa e 

imediata da atividade legislativa, independente das conveniências editoriais da mídia 

tradicional”. Com o objetivo de aproximar as instituições políticas dos cidadãos, uma 

estratégia foi contratar profissionais de jornalismo e de criar jornais e emissoras nos âmbitos 

legislativos.  

O primeiro material jornalístico produzido pelo Senado Federal, segundo Freitas 

(2004), foi ao ar no programa “Hora do Brasil”, criado em 1934 pelo presidente Getúlio 

Vargas. Entretanto, a participação dessa Casa Legislativa nesse programa só foi possível em 

1962, após a aprovação do Código Brasileiro de Telecomunicações. Um ano depois, o Senado 

Federal implantou o serviço de radiodifusão, considerado o primeiro órgão incumbido da 

divulgação dos trabalhos da Casa. As notícias eram divulgadas diariamente para a “Hora do 

Brasil”, num espaço de 10 minutos, além da produção de notícias sobre as sessões plenárias e 

sua divulgação para os outros veículos. Em 1967, iniciou a edição da “Súmula Informativa” – 

resumo impresso sobre política nos jornais do Rio de Janeiro e São Paulo voltado para os 

senadores. Nessa mesma década, uma comissão de senadores foi formada para viabilizar a 

criação de uma emissora de rádio da Casa, mas devido ao Ato Institucional nº 5 o Congresso 

Nacional foi fechado por tempo indeterminado.  

Mais tarde, no ano de 1972, o serviço de Radiodifusão se tornou Secretaria de 

Divulgação e de Relações Públicas. Freitas (2004) afirma que, em 1985, período em que 

Tancredo Neves foi eleito presidente, o plenário ganhou cabines de televisão para divulgação 

dos trabalhos do Senado Federal ao povo brasileiro. O setor de comunicação do Senado 

também passou por transformações suscitadas pelos trabalhos desenvolvidos pela Assembleia 

Nacional Constituinte, pois o programa “A Voz da Constituinte” ocupou o espaço reservado 

ao Poder Legislativo na “Voz do Brasil”. Após a promulgação da nova Carta, o Congresso 

Nacional ganhou novas funções e o setor de divulgação do Senado Federal passou a se 

chamar Secretaria de Comunicação Social (Secs).  

Antes da Constituição de 1988, o Congresso registrava suas atividades políticas sob o 

formato de atas. Almeida (2005, p. 358) afirma que, com o intuito de democratizar as notícias 

legislativas, algumas ações foram realizadas, entre elas a concretização do primeiro concurso 

público para jornalistas, em 1989. Com a autorização do presidente da época, José Sarney, os 

38 funcionários empossados elaboraram um plano para renovar o sistema de comunicação do 

Senado Federal. Esses trabalhos começaram em 1993 e tinham como premissa atender as 

demandas por informações sobre a Casa Legislativa e garantir a criação de outros espaços, 

fora da mídia comercial, para propagação de notícias.  
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Em 1991, segundo Freitas (2004), o Senado Federal firmou um convênio com a 

Universidade de Brasília, e isso viabilizou a criação, em 1993, de uma estrutura de produção 

televisiva. Com a contratação de concursados, a Central de Vídeo (que está nas origens da TV 

Senado) filmava as sessões e reuniões plenárias e os vídeos eram encaminhados para a mídia 

comercial televisiva, além de serem veiculados pelo sistema VIP (Voz e Imagem do Plenário) 

no jornal “O Senado Hoje”, com os acontecimentos mais relevantes da Casa. Pelo VIP, os 

senadores podiam acompanhar os debates dentro dos seus gabinetes.  

Segundo Almeida (2005), o primeiro veículo de comunicação que surgiu foi a Agência 

Senado (1995). Depois surgiram o jornal (1995), a TV Senado (1996) e a rádio (1997), todos 

eles no formato de núcleos de produção. Ainda de acordo com Almeida (2005), em 1995, com 

a regulamentação da TV a cabo e com a internet, o sistema de comunicação do Senado 

Federal sofreu avanços e os núcleos foram reestruturados em subsecretarias por meio da 

Resolução nº 9 de 1997. A partir de 1990 surge ainda um serviço de atendimento ao cidadão, 

o Alô Senado (chamado “Fale com o Senado”), e, mais tarde, a Ouvidoria. “Disponíveis na 

internet e também por telefone (em ligação gratuita), esses serviços permitem o envio de 

dúvidas, reclamações, sugestões, denúncias e opiniões que depois são encaminhadas aos 

senadores” (NAZÁRIO, 2017, p. 44). 

 A seguir, será feita uma apresentação das mídias do Senado Federal. Informações 

sobre programas e dados numéricos foram obtidas no site28 dessa Casa Legislativa. A estrutura 

de comunicação do Senado Federal é composta por jornal, revista impressa, emissora de TV, 

emissora de rádio, agência de notícias na internet, núcleo de mídias sociais, departamento de 

relações públicas e serviço de atendimento ao cidadão (NAZÁRIO, 2017). 

O Senado Notícias é o portal que disponibiliza notícias, reportagens especiais, 

fotografias, áudios, vídeos e infografias produzidos pela equipe de jornalismo da Agência, da 

Rádio e da TV Senado sobre as atividades diárias no Senado e no Congresso Nacional. A 

Secretaria de Comunicação (Secom) é responsável pela cobertura jornalística do site e a 

edição é realizada pela Secretaria Agência e Jornal do Senado (SAJS). A página já registrou 

cerca de 25 milhões de visualizações e 10 milhões de usuários. A newsletter do Senado 

Notícias é encaminhada para 24 mil endereços de e-mails cadastrados29.  

                                                 
28

 Informações na página do Senado Federal. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/blog/guia-de-

servicos-da-secretaria-de-comunicacao-social-1>. Acesso em 12 de janeiro de 2019.  

 
29

 Informações na página do Senado Federal. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/blog/guia-de-

servicos-da-secretaria-de-comunicacao-social-1>. Acesso em 12 de  janeiro de 2019.  

 

https://www12.senado.leg.br/blog/guia-de-servicos-da-secretaria-de-comunicacao-social-1
https://www12.senado.leg.br/blog/guia-de-servicos-da-secretaria-de-comunicacao-social-1
https://www12.senado.leg.br/blog/guia-de-servicos-da-secretaria-de-comunicacao-social-1
https://www12.senado.leg.br/blog/guia-de-servicos-da-secretaria-de-comunicacao-social-1
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Criado em maio de 1995, o Jornal do Senado circula de segunda a sexta-feira com 

notícias de discussões e decisões legislativas. Ele possui duas versões. A que é direcionada 

aos órgãos públicos federais e que circula de terça a sexta-feira apenas no Distrito Federal. A 

outra versão é semanal, com reportagens especiais e é voltada para os leitores de todo o País. 

Uma edição em braile também é disponibilizada pelo jornal.  Semanalmente, são publicadas 

matérias especiais de serviço à população na coluna Especial Cidadania e, mensalmente, 

matérias com viés histórico na coluna Arquivo S, uma parceria com o Arquivo do Senado. 

Essas publicações também são divulgadas no site do Senado Notícias. A edição é realizada 

pela Secretaria Agência e Jornal do Senado (SAJS). A tiragem30 diária do Jornal do Senado é 

de 4.172 exemplares, distribuídos em Brasília no aeroporto, na rodoviária interestadual, na 

Esplanada dos Ministérios e em todo o Congresso. O jornal também é encaminhado para 15 

mil e-mails cadastrados voluntariamente. A Agência Senado se fundiu com o Jornal do 

Senado em 2014, tornando-se Secretaria Agência e Jornal do Senado. Todos os veículos dessa 

Casa Legislativa se pautam pelo Plano Estratégico da Secretaria de Comunicação Social do 

Senado (Secom) desenvolvido para os anos de 2010 a 2018 (COÊLHO, 2015). 

Os eventos legislativos são feitos por uma equipe de fotógrafos da Agência Senado. As 

fotografias estão disponíveis para uso público e da imprensa. Para acesso e download, um 

banco de dados no Flickr dispõe de mais de 188 mil fotos. Mais de um milhão de fotos são 

contabilizadas no acervo fotográfico, que contém imagens de parlamentares e de outras 

autoridades em eventos e trabalhos legislativos da Casa. 

 A Rádio Senado, inaugurada em 29 de janeiro de 1997 pelo então presidente do 

Senado, José Sarney, é responsável por transmitir pronunciamentos, discussões e votações do 

Senado ao vivo ou em reprise. Seu objetivo era oportunizar um canal de relacionamento 

direto com os cidadãos e prestar contas dos atos legislativos. A Radioagência é um canal de 

relacionamento e possui mais de 1.200 emissoras de rádio conveniadas em todo o País que 

recebem o material produzido pela equipe da Rádio. Além disso, dez capitais recebem o sinal 

da Rádio – Brasília, Cuiabá, Natal, Fortaleza, João Pessoa, Teresina, São Luís, Macapá, 

Manaus e Rio Branco. A emissora do Senado ainda gerencia um site no qual é disponibilizado 

o conteúdo ao público. Os jornalistas da emissora produzem o “Jornal do Senado” que vai ao 

ar no programa “A Voz do Brasil”. Dentro da grade de programação da emissora estão os 

seguintes programas: “Boletim.Leg” (notícias sobre o Senado são transmitidas em três 

                                                 
30

 Informações na página do Senado Federal. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/blog/guia-de-

servicos-da-secretaria-de-comunicacao-social-1>. Acesso em 12 de janeiro de 2019.  
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edições diárias, de segunda a sexta-feira); “Conexão Senado” (programa com informação de 

serviço, entrevistas com especialistas sobre temas variados e participação de ouvintes. Espaço 

para o aprofundamento de temas pelos senadores da Casa); “Primeiro Item” (Comentários, 

entrevistas e reportagens dos assuntos mais importantes em debate e votação no Congresso 

Nacional); “Projetos da semana” (apresentação de projetos e propostas que tramitam no 

Senado).  

A regulamentação do sistema de televisão a cabo impulsionou a criação de canais de 

televisão legislativos. A TV Senado iniciou suas transmissões, em caráter experimental, em 5 

de fevereiro de 1996. A implantação da TV Senado e de outros canais legislativos no País foi 

possível por meio da publicação da Lei de Cabodifusão (Lei nº 8977 de 06 de janeiro de 

1995), sancionada na época pelo presidente Fernando Henrique Cardoso e que obriga destinar 

às casas legislativas canais específicos, sem codificação, dentro dos pacotes ofertados pelas 

empresas de televisão por assinatura. Entretanto, de acordo com Freitas (2004), essa 

obrigatoriedade não foi bem aceita por representantes da mídia e do empresariado sob o 

argumento de que o incremento dos canais legislativos de forma gratuita ao pacote básico de 

canais de TV por assinatura seria uma maneira de se apropriar da máquina pública para fins 

eleitoreiros.  

Antes da criação da TV Senado, profissionais de comunicação e opinião pública se 

reuniram com senadores e funcionários para debater sobre a imagem de descrédito que os 

cidadãos tinham do Senado Federal, as causas e o que poderia ser feito para reverter esse 

cenário. Um dos resultados dessas discussões foi a de desconhecimento dos cidadãos sobre as 

funções dessa Casa Legislativa. Além disso, alguns funcionários que integrariam o corpo de 

profissionais da TV Senado foram até Washington, nos Estados Unidos, para visitar a C-

SPAN, incumbida de operar canais de televisão que transmitiam o trabalho no Congresso.  

A inauguração oficial da TV Senado ocorreu em 9 de julho de 1996, com transmissão 

ao vivo e a participação do então presidente da Casa à época, José Sarney, que ressaltou a 

necessidade do Senado Federal e suas ações terem visibilidade junto aos cidadãos. No 

começo, apenas Brasília recebia as transmissões da TV Senado, que ficava 15 horas no ar. 

Depois, a emissora estava presente por via satélite em todo o País. Freitas (2004) afirma que a 

estrutura inicial da TV Senado contava com dois equipamentos para edição de matérias, um 

de pós-produção, cinco câmeras para a filmagem, um gerador de caracteres e um pequeno 

estúdio. A TV Senado inspirou países como Argentina, Chile, Uruguai e os de língua portuguesa 

na implantação desse modelo em suas nações (TAVEIRA; LIMA, 1999). 
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Na análise desenvolvida por Freitas (2004), comparando-se o antes e o depois da 

implantação da TV Senado, constatou-se que em oito anos de funcionamento (1996-2003) a 

quantidade de proposições apresentadas triplicou, assim como dobrou o número de discursos 

no plenário e houve um crescimento do número de comissões parlamentares de inquérito. O 

autor atribui esses fatos “[...] à busca por maior visibilidade nas transmissões televisivas [...]” 

(FREITAS, 2004, p. 61), além de ter impactado na dinâmica dos trabalhos dos senadores, que 

se sentiam mais fiscalizados pelos cidadãos, e do próprio Senado Federal. 

Hoje, assim como a Rádio Senado, a TV Senado também transmite os 

pronunciamentos, votações e debates ao vivo e em reprise do que ocorre na Casa Legislativa. 

Durante a programação, de segunda a sexta-feira, flashes ao vivo com parlamentares retratam 

projetos e assuntos em debate no Senado. Dos programas da emissora, destacam-se: 

“Argumento” (cobertura do trabalho legislativo e entrevista com senadores sobre os temais 

relevantes na Casa); “Assunto de Estado” (espaço para os senadores tratarem de assuntos 

regionais ou de interesse do Estado pelo qual foi eleito); “Cidadania” (entrevistas com 

parlamentares, especialistas e representantes da sociedade civil para aprofundamento de 

assuntos de interesse geral); “Em Discussão!” (discute temas em pauta nas audiências 

públicas que ocorrem nas comissões do Senado); “Salão Nobre” (gravado no Salão Nobre do 

Senado e discute temas relevantes com líderes partidários, presidentes de comissões, autores e 

relatores de projetos); “Senado Notícias Revista” (resumo semanal de tudo o que ocorreu no 

Senado); “#FALASENADOR(A)” (pílulas de um minuto durante a programação com recados 

dos senadores, além de abordar assuntos sobre eventos legislativos e informações de serviços 

aos cidadãos).  

A TV Senado está na internet, espaço em que o cidadão tem acesso à transmissão em 

tempo real, de reuniões de comissões ou sessões do Plenário por meio de oito canais. Os 

discursos dos senadores no Plenário e trechos de reuniões das comissões são divulgados na 

internet e pelas redes sociais Twitter, YouTube, Google + e Facebook. O cidadão pode 

acompanhar a programação da TV Senado pelo canal no YouTube.  

O portal e-Cidadania, que integra o site do Senado, constitui uma ferramenta relevante 

de participação. Criado em maio de 2012, baseado no projeto e-Democracia da Câmara dos 

Deputados, possibilita aos cidadãos cadastrados no sistema apresentar uma ideia para o 

desenvolvimento de um projeto de lei. Nazário (2017) explica que as propostas recebidas pelo 

portal http://www.senado.leg.br/ecidadania, por meio do link “Proponha uma ideia 

legislativa”, são avaliadas em dois aspectos: se são ideias repetidas e se há 

inconstitucionalidade nelas. Após essa etapa de verificação, as ideias são disponibilizadas no 

http://www.senado.leg.br/ecidadania
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site e permanecem por quatro meses para que os participantes possam se manifestar. As que 

alcançam no mínimo 20 mil manifestações favoráveis são enviadas para a Comissão de 

Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) no formato de sugestões legislativas. 

Após análise da Comissão, as ideias podem se transformar em projetos de lei, ou podem ser 

arquivadas. Por esse mesmo portal, os cidadãos podem propor uma audiência pública no link 

“Proponha um debate”. Nesse caso é preciso atingir 10 mil manifestações num prazo de três 

meses. As propostas são enviadas à comissão temática pertinente, que analisa se a audiência 

será realizada ou não.  

Outra ferramenta do portal permite que o cidadão cadastrado no sistema teça opiniões 

contra ou a favor de qualquer projeto em tramitação, relatórios ou emendas. Os usuários do 

portal podem acessar o SigaBrasil (para acompanhamento da execução do orçamento federal) 

e o Portal da Transparência do Senado. 

 

 

4.2. O Senado Federal nas redes virtuais 

 

O registro da primeira conta criada em redes sociais pelo Senado Federal foi o perfil 

@Agencia_Senado, no Twitter, em maio de 2009. Hoje a página é conhecida por 

@SenadoFederal. Depois, outros órgãos internos dessa Casa Legislativa foram lançados, 

como a rádio, o jornal, a TV Senado, o Instituto Legislativo Brasileiro (ILB), a biblioteca. 

Segundo Nazário (2017, p. 48), o perfil da Agência Senado, responsável pela divulgação de 

notícias, “[...] foi, durante os primeiros meses, atualizado automaticamente graças à utilização 

de um aplicativo (no jargão da área, um “robô”) que replicava os títulos de todas as matérias 

publicadas, com os respectivos links”. Em 2010, devido ao crescimento e relevância da rede, 

um funcionário foi designado para cuidar desse trabalho. Assim, a publicação automática não 

foi mais realizada e a interação com seguidores passou a ocorrer.  

Nazário (2017) afirma que, em 2010, a Agência Senado foi pioneira ao lançar uma 

fanpage no Facebook31. Desde então, a página sofreu alterações de seu nome e hoje a 

denominação é “Senado Federal”. Páginas foram criadas em outras redes sociais, como 

Youtube, Instagram, Google +, Pinterest e Tumblr, mas o Facebook é a rede que demanda 

mais atenção (NAZÁRIO, 2017). 

                                                 
31 http://www.facebook.com/senadofederal. 
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O manual de comunicação da Secretaria de Comunicação (Secom) do Senado 

Federal32 estipula regras quanto à política de atuação da Secom, desde a conduta profissional 

até o padrão de qualidade, e da gestão informacional até a responsabilidade social. Uma 

publicação no Facebook do Senado Federal para divulgar esse manual com os seguidores foi 

realizada em 8 de novembro de 2015. De acordo com as diretrizes, as redes sociais possuem 

as seguintes finalidades: divulgação de programas, reportagens, campanhas e serviços 

institucionais produzidos pela Secom; publicação da cobertura jornalística dos trabalhos 

legislativos e institucionais da Casa; abertura de espaços de diálogo e incentivo à participação 

cidadã; promoção da imagem do Senado Federal; e monitoramento da participação do Senado 

nas redes sociais. 

A Secom também dispõe de diretrizes para atuação dos profissionais nas redes sociais, 

publicado no site em 2012 e atualizado em 2015. Segundo o Guia de Atuação do Senado nas 

Mídias Sociais (sem autor, sem data, p. 2), as “mídias sociais são ferramentas da internet que 

democratizam a informação gerada pelo Senado, promovem a compreensão e o envolvimento 

dos cidadãos com o funcionamento da Casa e da democracia e dão um tom mais informal e 

humano à instituição”. As regras estabelecem procedimentos que direcionam o trabalho dos 

profissionais que lidam com sites de redes sociais, como postagem de conteúdo, orientações 

para respostas em redes sociais, linguagem utilizada, postura adotada em relação a 

comentários ofensivos, identidade visual desses espaços virtuais, segurança, monitoramento, 

produção de relatórios de avaliação, gestão de crise e política de uso dos perfis.  

 No que tange ao conteúdo, a escolha levará em conta a repercussão do tema na vida 

do cidadão e o interesse público. Segundo o Guia de Atuação do Senado nas Mídias Sociais, 

recomenda-se que haja uma uniformização da quantidade de publicações e da relevância da 

informação no Facebook. Os profissionais devem prestar atenção aos horários, à frequência 

de publicações e à diversidade dos assuntos, já que a repetitividade de temas pode acarretar 

baixo interesse dos seguidores. Fatos que incidam diretamente na vida do cidadão, segundo o 

manual, devem ser priorizados. É obrigatório que o conteúdo publicado nos sites de redes 

sociais do Senado Federal faça menção ao Senado Federal, ao Congresso Nacional e à 

Constituição Federal, além de garantir consonância lógica com o ambiente do perfil, de 

acordo com o Guia de Atuação do Senado nas Mídias Sociais. Campanhas da área de saúde 

ou contra a corrupção poderão ser postadas ou replicadas de outros perfis do governo. No 

caso de conteúdos externos com links para outros endereços eletrônicos do governo, a 

                                                 
32 https://www12.senado.leg.br/manualdecomunicacao/fundamentos-e-diretrizes. Acesso em 30 de abril de 2020. 
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recomendação é que podem ser excepcionalmente publicados, desde que seja apresentada 

uma justificativa para a postagem segundo o planejamento da página e das regras do manual. 

Na tessitura do conteúdo, o Senado Federal aconselha a não utilização de links para sites 

privados.  

Os temas de maior interesse do cidadão que acompanha a página do Senado Federal 

no Facebook, de acordo com o manual, são: segurança pública, educação, saúde, relações de 

consumo, cidadania, direitos humanos, questões trabalhistas e assuntos polêmicos; 

fiscalização do governo; informações sobre direitos dos cidadãos e leis em vigor; assuntos 

específicos chamam mais atenção que assuntos gerais; postagens de serviço, principalmente 

institucionais. Os seguidores também se interessam por listas (“As 10 coisas que…”; “5 

projetos que…”). Os títulos devem ser mais diretos, menos formais, sem siglas e os conteúdos 

devem atentar para respeitar a legislação vigente e as regulamentações constitucionais. Os 

princípios do estado laico devem ser observados, de acordo com o artigo 19 da Constituição. 

Temas de teor religioso devem ser evitados.  

O Guia de Atuação do Senado nas Mídias Sociais também traz orientações para a 

realização da interação entre os profissionais de redes sociais com os seguidores, no momento 

de responder alguma demanda ou questionamento. A recomendação é a de que a equipe que 

lida com essas redes não polemize com o cidadão e responda aquilo que for da competência 

do setor. A neutralidade é requerida nas respostas, assim como o uso da primeira pessoa do 

plural. A interação dos profissionais com os seguidores do Senado Federal no Facebook é pré-

configurada, de acordo com o Guia de Atuação do Senado nas Mídias Sociais (sem autor, sem 

data, p. 7), já que “os operadores das redes sociais devem adotar um banco de respostas 

frequentes a fim de facilitar e uniformizar o trabalho, além de evitar erros”. Avaliações sobre 

os impactos das respostas são recomendadas de serem realizadas, tendo como base o perfil do 

órgão e o tema abordado. Nas diretrizes de atuação do Senado nas mídias sociais, a resposta 

às demandas dos seguidores deve ser realizada no menor tempo possível quando do 

recebimento da mensagem ou da menção à página; se ela não ocorrer imediatamente, os 

profissionais devem informar aos seguidores de que está buscando a informação; caso a 

resposta esteja em um dos portais do Senado, o seguidor deve ser informado de como buscá-

la. 

Mensagens enviadas fora do expediente e nos fins de semana e feriado são 

respondidas no próximo turno. Os profissionais devem se desculpar com os seguidores pela 

demora nas respostas e agradecer pelo contato e citação da instituição. Ainda segundo esse 
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manual do Senado nas mídias sociais, as mensagens enviadas pelos seguidores podem se 

transformar em sugestão de pauta para a produção de matérias jornalísticas. 

Na questão que envolve a linguagem adotada nas publicações em redes sociais, as 

regras orientam a padronização de URLs e a indicação de ferramentas, como o bitly.com, que 

forneçam estatísticas sobre cliques. O uso de robôs é proibido para atualização automática 

entre as redes sociais da instituição. Já o recurso do agendamento de publicações é autorizado. 

Segundo o Guia de Atuação do Senado nas Mídias Sociais, o tratamento ao cidadão 

deve ser cordial, objetivo e respeitoso. A linguagem adequada nas respostas às demandas 

cidadãs deve ser coloquial, menos formal, em tom institucional, desprovida de gírias, fugindo, 

quando possível, de estrangeirismos e abreviações. Se uma imagem publicada contiver erro e 

não puder ser corrigida, se não prejudicar o entendimento do conteúdo, a postagem poderá ser 

mantida e o cidadão deverá ser informado. A identidade visual dos perfis (avatares, papéis de 

parede, definição de cores e fontes) segue padrões do Manual de Identidade Visual do Senado 

Federal. O Senado Federal deve dispor de um banco de imagem para os sites de redes sociais 

ou utilizar imagens com licenciamento Creative Comons de bancos de dados gratuitos 

(PixaBay ou FreePik). 

 A leitura da quantidade máxima de comentários possível constitui uma das 

recomendações do manual do Senado nas mídias sociais aos profissionais de redes sociais, até 

porque eles são considerados um medidor do interesse dos seguidores pelos conteúdos das 

redes sociais. Os comentários considerados ofensivos e inadequados podem ser retirados, ou o 

perfil do reincidente poderá ser bloqueado. Comentários difamatórios e que fira direitos de 

terceiros são enviados à Polícia do Senado Federal.  

O desenvolvimento de relatórios estatísticos periódicos pelos responsáveis dos perfis 

de redes sociais, com informações sobre a quantidade de publicações e de temas postados, 

constitui outra recomendação do Guia de Atuação do Senado nas Mídias Sociais. Quantidade 

de publicações e de temas tratados nas postagens, engajamento, alcance e demografia dos 

seguidores são algumas das métricas observadas. Por meio desses relatórios, aprimoramentos 

editoriais podem ser sugeridos.   

 

 

4.3. A rede social Facebook 

 

A empresa Facebook foi criada em 4 de fevereiro de 2004, sob o endereço eletrônico 

Thefacebook.com. Mark Zuckerberg, presidente da companhia, contou com o apoio de 
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Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz, Chris Hughes e Andrew McCollum para a fundação da 

mesma, enquanto frequentava a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. A princípio, a 

rede era utilizada apenas pelos estudantes desta universidade. Depois se estendeu para outras 

faculdades, como a Ivy League. Mais tarde, a rede se tornou acessível para estudantes do 

ensino médio e globalizou a participação de usuários a partir dos 13 anos de idade. 

Ao longo de 16 anos de funcionamento ocorreram várias mudanças e 

aperfeiçoamentos na utilização desse espaço.  

Em 2010, por exemplo, introduziu-se o botão “grupos”. Em 2012, o Facebook foi a 

primeira rede social virtual a atingir a marca de um bilhão de usuários ativos, tornando-se a 

maior do mundo. Também nessa época, Zuckerberg comprou o Instagram. Em 2014, a 

empresa comprou o WhatsApp. Em 2015, o Facebook introduziu os vídeos ao vivo. Nas 

eleições norte-americanas para presidente em 2016, surgiram as polêmicas referentes à 

curadoria de notícias. Em 2018 vieram os escândalos, como o caso da consultoria de política 

Cambridge Analytica, que utilizou dados de usuários para influenciar as eleições dos Estados 

Unidos e da Europa. Recentemente, no Brasil, escândalos decorrentes de vazamento de 

informações privadas de usuários envolvendo a empresa de Zuckerberg acenderam um alerta 

sobre a segurança desse site.  

Com o slogan33 “O Facebook ajuda você a se conectar e compartilhar com as pessoas 

que fazem parte da sua vida”, a rede continua a ser a maior do mundo, com base no alcance 

global e na quantidade de usuários ativos. No segundo trimestre de 2019, de acordo com os 

dados da Statista34, de referência mundial, o Facebook possui 2,41 bilhões de usuários 

ativos35. Ainda segundo a Statista, a cada mês, no mesmo período de 2019, o Facebook 

afirmou que 2,7 bilhões de pessoas usavam ao menos um dos produtos da companhia, ou seja, 

o Facebook, o WhatsApp, o Instagram ou o Messenger. Dos países com o maior percentual de 

usuários está a Índia, que ocupa o primeiro lugar na lista, com 270 milhões; em seguida 

aparecem Estados Unidos (190 milhões), Indonésia (130 milhões) e Brasil (120 milhões).  

 

 

                                                 
33

 Disponível em: <http://www.facebook.com.br>. Acesso em 19 de agosto de 2019. 

  
34

 Disponível em: <http://www.statista.com>. Acesso em 19 de agosto de 2019. 

  
35

 Usuários ativos são aqueles que realizaram login no Facebook nos últimos 30 dias.  

  

http://www.facebook.com.br/
http://www.statista.com/
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Gráfico 1: Usuários ativos de mídias sociais mensalmente no mundo.  

Fonte: Statistica/Frankfurter Allgemeine Zeitung (Natur und Wissenschaft, n. 3, p. N1, 31 

dez. 2019). 

 

 

Apesar do Facebook ainda se manter hegemônico no que tange ao número de usuários, 

uma pesquisa do Datafolha, realizada nos dias 2 e 3 de abril de 2019, apontou uma tendência 

de queda de usuários dessa plataforma no Brasil. No levantamento, 56% dos entrevistados 

afirmaram possuir perfil no Facebook, uma queda de cinco pontos percentuais desde 

novembro de 2017, em que 61% dos brasileiros ouvidos pela pesquisa disseram ter conta 

nessa rede social. Além da desconfiança nas redes sociais, o diretor de pesquisas do 

Datafolha, Alessandro Janoni, atribuiu que essa tendência de queda pode ser explicada pela 

“[...] sequência de escândalos envolvendo a rede social, entre eles vazamentos de dados 
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privados de usuários, como um dos fatores para a redução de contas” 36. Apesar disso, o Brasil 

ocupa a quarta colocação mundial na quantidade de usuários presentes nessa rede social.  

Para utilizar o Facebook, os usuários devem se registrar, gratuitamente, e criar um 

perfil pessoal. Nesse espaço, eles podem adicionar e manter vínculo com colegas, amigos e 

familiares, participar de grupos de trabalho, faculdade, categorizar seus contatos em listas, 

atualizar seu status, enviar mensagens públicas e privadas, interagir com os outros e utilizar 

aplicativos (como jogos). Além disso, divulgam seu próprio conteúdo e informação de 

interesse pessoal. Eles podem gerenciar seus perfis ao escolher e publicar uma foto de capa e 

outra que os identifiquem. As conexões são recíprocas e simétricas (uma pessoa envia 

solicitação de amizade e a outra aceita se quiser). Há espaço sem limite de caracteres para os 

conteúdos de texto, bem como existe a possibilidade de anexar imagens e vídeos nas 

mensagens. Nesse sentido, as redes sociais são nodos de relacionamento, são grupos de 

pessoas, comunidades com interesses mútuos que compartilham e conversam sobre temas 

similares (RECUERO, 2012).  

Na definição de Boyd e Ellison (2008), o Facebook é considerado um site de rede 

social que dispõe de serviços que possibilitam aos participantes a construção de perfis 

públicos ou semi-públicos, de acordo com as limitações do sistema, além de permitir a 

formação de listas de pessoas com as quais possam compartilhar, visualizar e percorrer 

conexões uns dos outros.  

O mural na página do perfil possibilita aos participantes a publicação de mensagens 

visíveis para qualquer um que esteja autorizado a visualizar o perfil completo. É um espaço 

em que as pessoas podem deixar recados e avisos temporários. Além de texto, os participantes 

podem publicar anexos no mural. 

Em 2009, o Facebook disponibilizou o botão Like (“Curtir”), que sinaliza se o usuário 

gostou ou não de determinado conteúdo. O compartilhar é um recurso embutido nesse site e 

que permite ao usuário se apropriar dele e expandir seu uso (disseminar fotos, notícias, 

vídeos, links para sites) dentro de suas práticas sociais. Os usuários também podem comentar 

as mensagens alheias. Outros recursos são o link para envio de mensagens diretas (para 

aqueles que não querem torná-las públicas na página do perfil) e os emoticons ou emojis, 

representações gráficas que facilitam a comunicação e ajudam os participantes a 

                                                 
36

 Trecho de entrevista da matéria “Número de usuários do Facebook está em queda no Brasil, diz Datafolha”, 

publicada em 10 de abril de 2019 pelo ANJ Online. Disponível em: 

<https://www.anj.org.br/site/component/k2/73-jornal-anj-online/18622-numero-de-usuarios-do-facebook-esta-

em-queda-no-brasil-diz-datafolha.html>. Acesso em 19 de agosto de 2019. 

  

https://www.anj.org.br/site/component/k2/73-jornal-anj-online/18622-numero-de-usuarios-do-facebook-esta-em-queda-no-brasil-diz-datafolha.html
https://www.anj.org.br/site/component/k2/73-jornal-anj-online/18622-numero-de-usuarios-do-facebook-esta-em-queda-no-brasil-diz-datafolha.html
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demonstrarem o grau de suas sensações. Em 2016, novos tipos de reações, ou emojis, foram 

incrementados nesse espaço (“amei”, “uau”, “haha”, “triste” e “raiva”), ampliando assim a 

comunicação e a interação entre os participantes. 

O Facebook Marketplace, criado em 2007, possibilitou a publicação de classificados 

pelos participantes nas categorias For Sale (“à venda”), Housing (“Imóveis”), Jobs 

(“Emprego”) e Other (“Outros”). 

Por meio do recurso “cutucar” (em inglês, Poke), os usuários puderam dar “cutucadas” 

para chamar a atenção dos outros, ou mesmo para dizer um “olá”. No “Status”, os 

participantes divulgam por meio de fotos, vídeos e links conteúdos que consideram 

interessantes para os outros. Encontros sociais podem ser informados por meio dos 

“Eventos”. 

O “Facebook Vídeo” possibilita o compartilhamento de vídeos dentro do Facebook 

que podem ser adicionados por meio de arquivo de computador, ou por telefone celular pelo 

Facebook móvel, ou com o uso de webcam. Conversas ao vivo (as lives), ao mesmo tempo em 

que os usuários podem comentar, compartilhar e curtir são possíveis por meio da ferramenta 

Live Mentions. O vídeo é disponibilizado na linha do tempo logo após a conclusão da 

conversa ao vivo. 

O Facebook Ads é um recurso voltado para a veiculação de anúncios publicitários e 

dispõe de ferramentas que explicam como construir campanhas mais atrativas. Todas as 

informações dos usuários, assim como todas as suas ações de participação oferecidas pela 

página, são coletadas, armazenadas e vendidas para anunciantes. Essa ação de coleta de dados 

é realizada por um algoritmo, disponibilizado pelo Facebook, denominado EdgeRank, que 

controla a visibilidade de conteúdos publicados pelos usuários e administra o círculo de 

contatos dos mesmos. As interações ocorrem por meio do feed de notícias, em funcionamento 

desde 2006. Os usuários se deparam com uma hierarquização selecionada de publicações de 

amigos elaborada pelo algoritmo em sua timeline.  

 

 

Seu anelo é fornecer ao usuário aquilo que tem o máximo potencial de atrair sua 

atenção. Não se pode ter uma ideia exata dos critérios que norteiam essa 

seleção, pois estamos falando de um segredo comercial, que não é abertamente 

revelado sequer no registro de patentes, prática útil como salvaguarda contra 

concorrentes e para tolher investidas manipulatórias (CASTRO, 2018, p. 177).  
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De acordo com Tessmann (2014), “edge” significa toda atividade efetivada no 

Facebook, ou seja, as curtidas, os compartilhamentos, os comentários, a marcação de foto. Já 

“rank” se refere ao ranking, à classificação realizada pelo algoritmo das ações dos usuários 

nessa rede social. Seu funcionamento é orientado por três fatores, que são: afinidade, tempo e 

relevância. Para entender como esse algoritmo atua, basta analisar, por exemplo, a ação de um 

determinado seguidor que curte, num dia, as páginas X e Y. Passadas algumas horas, esse 

mesmo seguidor receberá as últimas postagens dessas duas páginas e verificará a postura 

adotada diante desses conteúdos. Com o tempo, caso o seguidor desenvolva mais as ações de 

curtir, compartilhar ou comentar com mais frequência na página X, ele verá cada vez mais 

postagens dessa página em sua timeline e menos da Y, já que o algoritmo compreende que 

esse seguidor teria mais afinidade com as publicações de X do que de Y. Assim, o que o 

Facebook faz é combinar informações de acesso para exibir conteúdos específicos para cada 

usuário. Ou seja, o que os usuários veem em suas timelines são conteúdos que o algoritmo 

acredita serem interessantes, não o que os usuários realmente gostariam de ver.  

Desse modo, percebe-se que o algoritmo do Facebook se comporta de acordo com a 

interação dos usuários, na medida em que obriga àqueles, que desejam potencializar suas 

imagens e divulgar suas atividades, a publicarem conteúdo interessante e atraente para 

aqueles que recebem as postagens se sintam estimulados a interagir, seja com comentários, 

compartilhamentos ou curtidas. O algoritmo seleciona o que cada usuário verá no seu perfil e 

com quem irá interagir. Portanto, o EdgeRank constitui um recurso para monitoramento das 

reações e do engajamento dos usuários. Todas as informações disponibilizadas nesse espaço 

virtual e toda a interação realizada são armazenadas pelo algoritmo.  

 

 

Para esses sites, convém que cada usuário tenha o máximo de participação, e 

isso é afetado pelo somatório de seus contatos e por sua propinquidade com 

eles. Por isso a ampliação desse círculo é incentivada. No momento em que 

alguém, ao se cadastrar, confia a um site como o Facebook seu endereço de 

correio eletrônico, o catálogo daqueles com quem ele se corresponde nesse 

endereço pode ser sincronizado com a listagem de usuários do site, para arrolar 

entre os últimos seus conhecidos e sugerir sua adição. Quando alguém adiciona 

um novato, é instado a indicar-lhe outros amigos, epíteto reservado aos contatos 

no Facebook. Mesmo para os veteranos, novos nomes a ser acrescentados 

seguem sendo aventados. Assim, o fato de ter amigos em comum com outro 

usuário é pretexto para que esse usuário seja recomendado como um possível 

amigo. Ademais, diversos instrumentos para manter lubrificados esses laços são 

disponibilizados, de curtidas a lembretes sobre aniversários (CASTRO, 2018, p. 

177).  
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O algoritmo do Facebook afeta o alcance das publicações e, consequentemente, a 

visibilidade das mesmas. Também possibilita a formação de bolhas, com aproximação de 

pensamentos que são semelhantes e distanciamento ao que é divergente. “A rede, por meio do 

algoritmo, reforça as bolhas sociais on-line, ou seja, reforça o convívio virtual entre aqueles 

que compartilham o mesmo discurso, seja ele de amor ou de ódio [...]” (Lemos e Coelho, 

2019, p. 535). 

O termo filtro-bolha foi criado por Eli Pariser, autor do livro The filter Bubble (2011), 

para designar as atividades dos algoritmos como filtros personalizados que estão presentes em 

todos os espaços virtuais e busca identificar os gostos e as preferências dos usuários com base 

nos rastros de navegação deixados na rede.  

 

 

O usuário, fechado em sua bolha, que é construída por informações baseadas no 

que algoritmos julgam ser suas preferências, está cada vez mais se limitando a 

um conjunto de informações que refletem sua própria opinião. Como 

consequência, em um território teoricamente mais aberto, livre e democrático, a 

sociedade está lidando com baixa diversidade de informações, pois a bolha nos 

fecha para novas visões (FAVA; PERNISA JÚNIOR, 2017, p. 286). 

 

 

 

Dessa forma, os algoritmos funcionam como mediadores do espaço digital, e “[...] não 

estão interessados em diversidade, mas em deixar usuários e empresários felizes quando a 

cada clique a sugestão é confirmada, no que podemos denominar como feedback positivo” 

(FAVA; PERNISA JÚNIOR; 2017, p. 287). Pela vasta quantidade e variedade de informações 

online disponível, o usuário pode acessar várias plataformas e conteúdos sem atentar para a 

relevância do que está sendo consumido. Empresas como o Facebook, o Google e o YouTube 

dispõe de filtros personalizados que buscam conciliar as preferências dos usuários com os 

resultados obtidos. Por outro lado, como há uma imensa quantidade de informações na rede, 

esses filtros contribuem para administrar esse conteúdo e minimizar os ruídos 

comunicacionais. 
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Figura 1: Momentos-chave na história do algoritmo do Facebook 

Fonte: https://blog.hootsuite.com/facebook-algorithm 

 

 

Em relação ao algoritmo do Facebook e suas funções, até 2009, o aparecimento das 

postagens nos feeds de notícias era baseado na ordem cronológica reversa. Depois, a 

popularidade das postagens ditou a classificação nas timelines dos usuários. Entre 2009 e 

2019, os ajustes no Facebook buscaram analisar dados para potencializar a quantidade de 

tempo que os usuários gastavam nessa rede social. Isso significava que quanto mais tempo 

gasto pelas pessoas na plataforma, mais anúncios poderiam ser vistos. O recurso “Ver 

primeiro” foi adicionado em 2015 e possibilitou aos usuários selecionar páginas que 

desejariam ter acesso em primeiro plano em seus feeds de notícias. Páginas que publicavam 

muito conteúdo promocional (com conteúdo similar aos anúncios) passaram a sofrer 

punições. Um ano depois, o Facebook passou a dar preferência a postagens de amigos e 

familiares e de conteúdo informativo e divertido. A prática de medição de valor das 

postagens, de acordo com o tempo dispendido pelos usuários, começou a vigorar, além da 

valorização do vídeo ao vivo em detrimento do vídeo comum. Em 2018, modificações no feed 

de notícias foram anunciadas pelo presidente do Facebook, Mark Zuckerberg, que alegou a 

primazia da qualidade e não da quantidade em relação às postagens. Com isso, o algoritmo do 

Facebook passou a valorizar publicações com muito envolvimento (comentários, 

compartilhamentos, respostas a comentários, reações). 

Em março de 2019, o Facebook anunciou como o feed de notícias dos usuários da rede 

é organizado. Dois recursos são utilizados para tal tarefa. O primeiro, “Por que estou vendo 
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essa publicação?”, se encontra em cada publicação no menu suspenso de três pontos e permite 

categorizar as postagens de grupos, páginas e amigos. Também possibilita que o usuário, ao 

responder essa pergunta, gerencie a recepção em maior ou menor quantidade de conteúdo 

proveniente de determinados usuários, grupos ou páginas. A classificação das postagens feita 

pelo algoritmo seguem os seguintes parâmetros: a frequência com quem um usuário interage; 

os recursos (link, imagem e vídeo) utilizados nas publicações; e a medição da popularidade 

das postagens compartilhadas por pessoas, grupos e páginas seguidos pelos usuários.  

O segundo recurso, “Por que estou vendo esse anúncio”, lançado em 2014, sofreu 

aprimoramentos em 2019 e agora dispõe de mais informações sobre a publicidade veiculada 

quando esta for compatível com o perfil dos usuários. Antes as informações publicitárias se 

limitavam a mostrar as visitas a sites externos e o local de residência dos usuários. Além 

disso, os participantes desse espaço virtual têm como saber se o anunciante possui seus dados 

pessoais ou se essas informações foram provenientes de um parceiro de marketing. 

 

 

4.4. Política de uso da página do Facebook do Senado Federal 

 

A página do Senado Federal no Facebook foi lançada em 11 de agosto de 2010, sob a 

denominação de Agência Senado. Em 21 de novembro de 2013, o nome foi alterado para 

Notícias do Senado. Novamente, a página sofre alterações de seu nome para Senado Notícias 

em 2 de março de 2015. A última modificação ocorreu em 15 de julho de 2015 para Senado 

Federal, que está em vigor até hoje. O objetivo da página, segundo Nazário (2017), é divulgar 

as atividades institucionais, políticas e legislativas.  

O link Sobre explicita a política de uso e os objetivos pretendidos por essa Casa 

Legislativa no Facebook. O espaço se intitula como “Página oficial do Senado Federal com 

cobertura das atividades legislativas e institucionais” e é supervisionado pela Secretaria de 

Comunicação Social (Secom). Nas informações de contato encontram-se um número de 

telefone, um link para envio de mensagem direta, o endereço do site do Senado Federal e do 

Instagram. 

De acordo com as informações disponíveis nessa página, os seguidores devem esperar 

publicações diárias com links para notícias do site do Senado Federal. A página do Facebook 

também pode realizar coberturas ao vivo de eventos da Casa, publicar conteúdo com foco na 

prestação de serviço aos cidadãos, oferecer pedidos de opiniões sobre certos assuntos, 

participação em enquetes e um número maior de publicações em momentos de votações e 
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acontecimentos importantes. A atualização e o monitoramento da página são realizados em 

horário comercial, de segunda a sexta-feira, ou no caso de existir atividade legislativa após o 

expediente. No caso dos sites de redes sociais estarem fora do ar, os gerenciadores da página 

informam que a atualização não poderá ser realizada.  

Os administradores da página esclarecem aos seguidores que não têm condições de 

responder a todas as mensagens enviadas. Apesar disso, estimulam a participação nas 

publicações. Com o aumento dos discursos de ódio na internet, o Senado Federal monitora o 

teor das mensagens deixadas pelos seguidores em suas publicações e estipula regras de 

participação na página para garantir um espaço de discussão mais civilizado.  

 

 

Os comentários que forem considerados inapropriados ou ofensivos poderão ser 

removidos e, em caso de reincidência, a conta de quem os postar poderá ser 

bloqueada. Comentário difamatório, que moleste, ameace ou, de qualquer 

forma, viole direitos de terceiros, poderá ser retirado e encaminhado à Polícia 

do Senado para investigação. Para manter um ambiente de civilidade, 

comentários que não respeitem a urbanidade ou sejam agressivos poderão ser 

apagados. "Spams", propaganda eleitoral, publicidade em geral, comentários 

que fujam ao tema e que contenham links externos também poderão ser 

removidos. Em caso de reincidência, a conta de quem violar essas regras será 

bloqueada para comentários
37

. 

 

 

O Facebook do Senado Federal possui regras de conduta e funcionamento da página. 

Entende-se, a priori que, diante de tantos discursos de ódio que circulam nas redes sociais, a 

adoção de algumas premissas pode ser necessária, a fim de manter um ambiente voltado para 

discussões que contribuam para uma evolução crítica daqueles que participam da página. Isso 

requer de quem participa aceitar as disposições impostas. Nazário enfatiza que palavras de 

baixo calão e ofensas são apagadas. “No geral, a gente tem uma ideia de que o cidadão é livre 

para falar e se expressar. Mas se você observar, 99,9% dos comentários estão lá e não são 

apagados. Inclusive comentários muito duros em relação ao próprio Senado, ao trabalho dos 

senadores [...]”
38

. 

De acordo com Charaudeau (2012, p. 68), para concretizar trocas comunicativas é 

conveniente reconhecer as restrições do ambiente conversacional. “Eles se encontram na 

situação de dever subscrever, antes de qualquer intenção e estratégia particular, a um contrato 

                                                 
37

 Disponível em: 
 
<https://www.facebook.com/SenadoFederal/>. Acesso em 2 de dezembro de 2018. 

 
38

 Nazário, idem. 

  

https://www.facebook.com/SenadoFederal/
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de reconhecimento das condições de realização da troca linguageira em que estão envolvidos: 

um contrato de comunicação”. Nos sites de redes sociais, Hjarvard (2016) ressalta que é um 

espaço propício para dialogar com outros, mas existem regras formais, ou seja, leis que 

regulamentam a utilização desses meios pelos participantes, e as regras informais, que são as 

normas sociais que regem as publicações e as ferramentas para curtir as mensagens. “E a 

infraestrutura de tecnologia da informação que suporta a rede social constitui um recurso 

material para o usuário, o que facilita parcialmente a interação, mas também estabelece certos 

limites do que é possível”
39

 (HJARVARD, 2016, p. 241, tradução nossa). 

Por outro lado, assim como a mídia tradicional tem os gatekeepers, esse canal de 

relacionamento e de divulgação de conteúdo da Casa Legislativa, apesar de não fazer parte da 

imprensa comercial, não deixa de ser também um gatekeeper. Thompson (2018, p. 37) afirma 

que as plataformas recentes de comunicação: 

 

 

[...] Estabelecem as regras que determinam quem pode participar e sob quais 

condições; decidem quais tipos de comunicação são permitidas e quais não são; 

moderam – usando operadores humanos e processos automatizados –, 

removendo conteúdo considerado ofensivo, violento ou de alguma forma 

inadequado; desenvolvem algoritmos para antecipar os possíveis objetivos e 

interesses dos usuários com base em suas práticas e preferências anteriores e 

usam essa forma de conhecimento para moldar as notícias e outros conteúdos 

que aparecem nos feeds; fazem recomendações e tiram receitas da publicidade, 

entre outras coisas. 

 

 

A equipe do núcleo de mídias sociais do Senado Federal é composta por sete 

profissionais da área de comunicação social, entre publicitários e jornalistas. Desse total, dois 

são estagiários de publicidade. Todos trabalham em todas as redes sociais do Parlamento. A 

capacitação para lidar com a divulgação de conteúdo nas redes sociais se deu com a prática de 

divulgação e monitoramento das páginas nessas redes, mas não existiu um curso específico 

para tal objetivo, apesar de que alguns profissionais já têm na bagagem cursos e pesquisas 

sobre os sites de redes sociais, segundo Nazário
40

. A principal fonte de informações é o portal 

de notícias do Senado Federal. O trabalho da equipe é adequar as notícias do site à linguagem 

                                                 
39

 No original: “Y la infraestructura de tecnología de la información que da soporte a la red social constituye un 

recurso material para el usuario, que en parte facilita la interacción pero también establece ciertos límites de lo 

que es possible”. 

 
40

 Nazário, idem. 
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do Facebook e de outras redes sociais. Além da disposição dos parlamentares, também a dos 

técnicos do Legislativo “[...] são aspectos fundamentais a determinarem o sucesso das 

iniciativas de democracia digital. Outros aspectos relacionados a esta questão são a 

infraestrutura e o pessoal capacitado que administra os projetos de democracia digital” 

(MARQUES, 2008, p. 17). As atividades de publicação começaram em 13 de agosto de 2010, 

dois dias após seu lançamento, com a mensagem “página oficial da Agência Senado”.  

Em 2014, uma equipe foi designada para produzir conteúdo apropriado para a 

linguagem dessa rede social. De acordo com Coêlho (2015), em entrevista com o chefe do 

serviço de gestão de perfis e conteúdo do Senado Federal, Moisés Nazário, a vinda de um 

servidor do Conselho Nacional de Justiça nesse ano propiciou que a equipe de redes sociais 

pudesse compreender melhor sobre o funcionamento do Facebook no que se refere às 

publicações e ao seu alcance. Coêlho (2015) afirma que as primeiras publicações realizadas 

no Facebook eram replicações de notícias do Twitter. A página do Senado Federal no 

Facebook tem mais de 3,2 milhões de seguidores. 
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5. PRÁTICAS DE COMUNICAÇÃO DO SENADO FEDERAL NO FACEBOOK 

 

5.1. Características das publicações e do trabalho desenvolvido na página  

 

Este capítulo contempla as análises das publicações divulgadas pelo Senado Federal 

no Facebook, ou seja, o tipo de informação disponibilizada nessa página, os temas 

priorizados, a linguagem adotada, os critérios utilizados para a seleção dos assuntos, a 

interação entre o Legislativo e os cidadãos, a estrutura dos comentários deixados na 

publicação mais comentada no Facebook dentro do período de análise e a verificação de quais 

pré-requisitos da comunicação pública (transparência, acesso, interação e ouvidoria, 

propostos por Jorge Duarte) estão presentes na página.  

Dentro do enfoque tríplice da Hermenêutica de Profundidade apresentado por 

Thompson (2011), a primeira etapa, a da análise sócio-histórica, é focada no estudo dos 

processos de produção, transmissão e distribuição das formas simbólicas pelos canais de 

comunicação. Nessa fase, o propósito é ressaltar as características da instituição, as técnicas e 

tecnologias utilizadas, o engajamento de profissionais na realização do trabalho 

comunicacional e a percepção sobre o que fazem e o que procuram alcançar e os 

procedimentos adotados na confecção das publicações. “Essa interpretação da compreensão 

quotidiana, da “doxa”, pode ajudar a ilustrar as regras e pressupostos implícitos no processo 

de produção, incluindo pressupostos sobre a audiência e suas necessidades, interesses e 

capacidades” (THOMPSON, 2011, p. 393). Na segunda fase, a da análise formal ou 

discursiva, a mensagem comunicativa será estudada como uma edificação simbólica 

complexa, ou seja, a concatenação de palavras e imagens, a sintaxe, o estilo e o tom da 

linguagem empregada e a estrutura da narração. 

O Senado Federal é uma instituição governamental e constitui uma das principais 

esferas de Poder Legislativo do Brasil. Possui meios de comunicação próprios, como rádio, 

jornal, TV, portal e sites de redes sociais na internet para disponibilização de informações e 

atividades legislativas. Em 2009, iniciou suas atividades de publicação de notícias nas redes 

sociais. Em 2010, um perfil no Facebook foi criado para tal objetivo. Sete profissionais da 

área de comunicação, entre jornalistas e publicitários, realizam as postagens nas redes sociais. 

As publicações são oriundas da produção da Secretaria de Comunicação do Senado Federal 

(Secom) e disseminadas pelos veículos de comunicação do Parlamento. O portal de notícias 

dessa Casa Legislativa centraliza a produção de publicações e constitui a fonte essencial de 

conteúdo, que será selecionado e distribuído para as redes sociais. Portanto, “os analistas 
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estão oferecendo uma interpretação de uma interpretação, estão re-interpretando um campo 

pré-interpretado [...]” (THOMPSON, 2011, p. 359). As publicações são fruto de notícias sobre 

as atividades legislativas que já passaram por outros setores (ou portões) da Secom do Senado 

Federal e foram modificadas no decorrer do processo. Essa é a premissa básica da escola do 

gatekeeping (SHOEMAKER; VOZ, 2011). 

Na questão da Análise de Conteúdo, proposta por Bardin (1977 e 2010), são três as 

etapas que a compreendem: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos dados, 

inferência e interpretação. Na primeira fase, a da pré-análise, o material foi organizado, a 

coleta das postagens foi realizada pelo aplicativo Netvizz, disponível no Facebook, e 

possibilitou a obtenção de todas as publicações e de todos os comentários recebidos nas 

publicações referentes a um período específico que, no caso desta pesquisa, é de julho a 

dezembro de 2017. Uma leitura de todas as publicações encontradas no período escolhido foi 

concretizada, assim como a realização de entrevista com a coordenação do núcleo de mídias 

sociais do Senado Federal, cuja conversa foi redigida. A seleção do corpus de análise seguiu 

os critérios de exaustividade, representatividade, homogeneidade e pertinência propostos pela 

metodologia de Análise de Conteúdo. As hipóteses e os objetivos foram elaborados 

anteriormente à coleta dos dados.  

Na segunda fase da Análise de Conteúdo, a tarefa foi identificar as unidades de 

registro e de contexto, ou seja, a codificação do material para depois realizar a categorização 

do mesmo. Na codificação das publicações, a escolha da unidade de registro de cada uma 

delas se baseou na seleção de palavras-chave e palavras-tema. Após essa etapa, a 

categorização das mesmas foi realizada por meio do processo de enumeração, que é a 

contabilização das publicações nas respectivas categorias. 

Como foi dito na seção metodológica, a construção de categorias seguiu parâmetros do 

jornalismo impresso, tomando como base as seções do jornal Folha de São Paulo. Num 

primeiro momento, após a análise de cada publicação, uma classificação de categorias e 

subcategorias foi desenvolvida. Verificou-se que os assuntos tratados nessas publicações 

remetiam às áreas do direito, história, política, prestação de contas, datas comemorativas, 

obras jurídicas, direito do consumidor, trabalho, justiça, educação, transporte, saúde, 

economia, segurança, agricultura, direitos humanos, meio ambiente, comunicação, cidadania 

e temas diversos. Para uma melhor sistematização, as categorias foram reagrupadas em Poder, 

Mercado, Equilíbrio e Saúde, Cotidiano, Ilustrada, além de Direito e Diversos (gráfico 2). 

Cabe ressaltar que grande parte das publicações aborda projetos de lei e de emenda à 
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Constituição, resoluções e propostas em diferentes áreas. Na terceira etapa, o tratamento dos 

dados, a análise, a interpretação e elaboração de resultados foram concretizados. 

 

 

Gráfico 2: Categorias de assuntos e quantidade de postagens. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Pode-se inferir que, na concepção de Duarte (2012), as publicações das notícias na 

página do Senado Federal no Facebook procuraram divulgar informações que diziam respeito 

a temas do dia a dia dos cidadãos, como assuntos de interesse geral, informações legais, 

direitos e serviços, ou seja, informações de utilidade pública, o que se relaciona ao conceito 

de comunicação pública. 

Entre julho e dezembro de 2017 foram contabilizadas 165 publicações, uma média de 

27 mensagens publicadas mensalmente. Notamos que a atualização do conteúdo no Facebook 

não ocorreu diariamente no período analisado. 

A categoria Cotidiano possui 59 publicações entre julho e dezembro de 2017. Os 

temas abordaram notícias sobre agricultura, cidadania, comunicação, direito do consumidor, 

direitos humanos, educação, meio ambiente, segurança e transporte. Os temas divulgados nas 

publicações abordaram: uma pesquisa sobre desperdício de alimentos; as dívidas 

previdenciárias do Funrural; um projeto para combater o desperdício de alimentos; a lei de 

cotas para concursos públicos federais; as regras gerais dos concursos públicos; o conteúdo de 

prova para a carreira de servidor público; o concurso público para cargos políticos antes das 
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eleições; o uso de adereços na cabeça em documentos de identidade; um projeto que proíbe a 

construção de usinas nucleares; a cobrança sobre serviços pela programação em pontos-extras 

e o uso do decodificador; o ponto adicional de TV a cabo; o saldo de celular e plano de 

internet; a oferta de serviços promocionais para consumidores em telefonia; o tempo de 

espera no atendimento telefônico; a prática de envio de cartões de crédito; os procedimentos 

no saque de dinheiro; os direitos do usuário do serviço público por adequada prestação dos 

serviços; a venda casada; os direitos dos consumidores na Black Friday; a preferência dos 

idosos com mais de 80 anos nas filas; a legalização da maconha; o processo de adoção; Fies, 

o Enem, o diploma universitário, as regras da língua portuguesa e a base curricular; a 

pichação de patrimônio público; o uso de animais em testes de laboratório; uma pesquisa 

sobre violência doméstica; os assassinatos contra policiais; a violência contra a pessoa idosa; 

a posse e porte de fuzil; o uso da Carteira Nacional de Habilitação (CNH); da omissão de 

socorro no trânsito; do Código de Trânsito Brasileiro; a identidade jovem para acesso ao 

transporte interestadual; o Código Brasileiro de Aeronáutica; as regras de multa de trânsito e a 

limitação do uso de carros oficiais. 

 

 

 

“NÃO DESPERDICE ALIMENTOS. De acordo com pesquisa, no Brasil, 

41% das famílias são desperdiçadoras. Saiba mais: http://bit.ly/2hLpb7W”. 

 

Publicação: 30 de julho de 2017 

 

 

 

“Em junho passado, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a Lei de 

Cotas constitucional. A Lei 12.990/2014 determina que 20% das vagas em 

concursos públicos federais sejam destinadas a negros que se autodeclarem 

de cor preta ou parda. No entanto, a questão das comissões ou bancas de 

verificação, que confirmam ou não a autodeclaração do candidato, ainda 

gera ações na Justiça. Saiba mais: http://bit.ly/2t9vGpk”. 

 

         Publicação: 13 de julho de 2017 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2hLpb7W%3Ffbclid%3DIwAR3In96NGC919Tu1RX4UyNYJr1L0_LXkP38ORUKwtBZLCz2rPz2dzIv5eng&h=AT01LF-RTfDabJxu1o7ODZkVZNNnQt14zMQhsp7r0UbWMxB5mWhPVELjIduki-ayKJODC2uMDzI1Qxormh5bszZYivbuknX3DLP7EBuHR3RkiY66FUNzs0zC7kIdwBdqZDBkOqQbF2s-Hb-iFfSOewtmlJ17LLc8Z4MZknWCtQ4are_zPTWdFQF3kl4YCVRwrNX7R6a4Ek8bhxnBPnBb9B2DMwr3AY9cX6ROw06t8AauBV5-Sa9FnDlPtX7BAYIbPgz227266FZlMEL8sDzg0n6AP-2EZIXv7UjX2maYWVIXKaHyQtgKF08rSif7U2mriK8ImlrpYKolS8FHH8_NVuPMzzQQ9zGKWKBWP2gnxLeR6o3TD63qW64Dk3Iw-LRWp7gm-fwVgTSfKpsurxJOWfuFJXSu828pGTgZvhX2jZTG0j82uwWNiwWHEifTonVBBoKpNXS6K6fB9ZfIRMlI1T4adVvpFypcnYSaOG_7DVVLLO6tOunseFs7BAGaQbwZZnjtYLDlS80eqeyOc0xVnLlZTGnSdvqlw-UlALJJVkFlViSbeF7qzTsRXCpuqe7bRyi1DZPy3gVahfDtsechlkfOTBGw_997U7_USvJbvnzGcm3UEChROjn-60UHjZ5PpiGo
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2t9vGpk%3Ffbclid%3DIwAR1XElt0T75cLRx1ADuOwTnd6tWyHZNpJjWdNj2DDJI4uC8vxzyVT_5vSvg&h=AT3v-abF2tePU15d3OXo8D-9dqwWE4f92vJsu2X2D5-qC_PkN6cCHT-2AUbZ9sf2lHiLKycMBVh00bMG1eVTnjaEE3QL6cmtaW6U3xvuyCMnpYjcXViXVDOSBzInXOycJbH5hmG1oJ8mnLcZR-9uRRwlCAMEg2BNCcIuheZXsliDUN1o6NwUI4t6t9u6Nfhdb5OuuLtOZ8XmcfUQ_dR2lmLpZQiMumpSihwOnk2p5Lv6_HoXaJVA1EvEuRvKlaQgG43xL47f9DpT2SgRFOWOPB1wPKZOaqmdD2dBfCKcBXw3uffS2YgPhLfs6ECIR0ldwhPuvUgPFkOdffI3ltP1EeYLqB7R01PguVtpVP0r8mWok0yc5v0oABcemPNgmHi-4LtaTCYWcYH2NhmMbZvBH1_7tzB9VMx8FbvFqDPc4_y9jehhWtonDs5vthzMGgmS23l0VGATrPmdH2v-NRdphhkxZbnuJWYSPuOYAbFFNfZGsu9yECN6gHqgw3_SEf9PAA38WnOLLPnUflKVfD_ScWwxv6XVqhiE_sg0zAOQ4E1q8QZJxmbSE63VaaFjynVjrg8_5pq0KN6q_O2JxBMggK-RbkzWiLLJ73xc5jnRLHaw6hWzpZo7X9hibbfRjDc0RTsv
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“Antes de compartilhar uma notícia, sempre pesquise para checar se ela é 

verdadeira ou não. Verifique se a fonte é confiável e também a data de 

publicação”. 

 

            Publicação: 21 de outubro de 2017  

 

 

 

 

 

 

                                       

 

         Publicação: 20 de outubro de 2017 

 

 

 

“AGILIDADE NA ADOÇÃO - A preferência será inserida no Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA). A matéria segue para a sanção 

presidencial. Saiba mais: http://bit.ly/adoçaoeprioridade”. 

 

         Publicação: 26 de outubro de 2017 

 

 

 

“Relator da reforma do ensino médio no Senado, senador Pedro Chaves, 

explicou que as mudanças só devem chegar às escolas em janeiro de 2019, 

depois que o Conselho Nacional de Educação (CNE) receber e aprovar a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) do ensino médio. A base para os 

últimos anos da educação básica está em elaboração no Ministério da 

Educação. 

Confira a entrevista completa no programa #SalãoNobre 

http://bit.ly/2xkMNrJ”. 

 

          Publicação: 21 de setembro de 2017 

 

 

 

 “A venda casada é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor, mesmo 

assim, ainda é muito comum encontrar esse tipo de prática no mercado. Mas 

atenção: se os produtos ou serviços também forem oferecidos 

separadamente, não ocorre venda casada. 

Veja os tipos mais comuns de venda casada e como denunciá-

las: bit.ly/vendacasada.”  

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Fado%C3%A7aoeprioridade%3Ffbclid%3DIwAR1_e59SS1GPK5G8MhQ9-Y4D6uVABrdYLwl0QhAbYC1zp8YW1gL4PHUQLOY&h=AT1Du6Dr9NgpXCnvcBhyf4TJshYx0cHK4jRRcpQIMAgyDLL3mVi29A42ypl9MWklqWcBrzNyRzax93PteTu9MmghI8AT-B3EhBLw5XvTaftn4oHk8CymMKP8V5OcosEOzaln82zPmoPmIl3D5PwOIu0XgwGIiJu7uEe4j_mvjzqth-82pdlv2Ce4OpLB052hB9qtVTWSmfgJimofMdfatd2Ha9yM8dOaKu4Xz4PUe1KV9SYoNKQDJ0oL83QYiUn29mhvcFf9BFC0gAKlQ6ao60i7uvJho1Fr_Ih8kWwiBcgrY7e2xN-JlAi2Xf10lIfvqVw5c1W_751DY5I5yiAg_YBo77yHzus21biKhKU37C3nLjWrZZuYYEB1tQYLThgKTNTRMz4nxgNevu4DuZ6Nl_nr83AbNN4w5s94AcO_9a0LwEnR-fO0qmDj2GgzDiOA40KGw0bzzYngthvtzASsVp2Tc751-i3je81t6omElcjT1cBzuf_bWMLKxtjG1Z4WrQNCsuwjnUk4banTmx-83nrbZucrp2Y4Qz9BVUMqz88dHSHYbQnFDpWEJKRc_Q6WusZImDgWZ54AM4OIBwKrnjeCSpChNY4Staubg0mYtVRFqSuk-lClgTRQP57i5Gb_QsAa
http://bit.ly/2xkMNrJ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Fvendacasada%3Ffbclid%3DIwAR0HWtbKjopLdF389h4iQPpsSHt9vrrRO7w9cLyUG9AvNlez2Pg9TWI3JBg&h=AT3s_80LRhCTi9hfKOK4s5Hf3xhgPBA4Few3H_96eZGYSVaCH3TiHM8u95xLfnlD6gBXpqK0NzWWIVF0bWExsNk2dRRvdpRwsy4QkJLAAT39Ht16WfLFMz1e_yYxg5BZ4Cqe_HFp30kVzVz4Qop5CHK2dQNOOcrFiwHwvLE-8PwZUdam-JqBYIhApVkt8b0sJ03z6rCu5grS5_ojf9lNwXMcX2jNDW_MU6ROsRDbh-RNNUjktsXlumHDZFdwakTWI7ZHvpAnpSRhWOU7xUDahgq7gIGPqMMTW_AeYMBPT2-Zs6vDpRDtmln9d_8CSRrOuB3MG_rB6ZaUalb7LgWoaYPVZ3JT2BdsuPxfcUpV-9ZooYOHtaNMOrTXRGdDHfMFfkObfN21DaWJWk6iciB-FFOu1Ni6fnR4fYzkF4G-ymSx7Q2fH4fvNgPaeSQwX-feI_Rt30S-5G0WpEw0hfveHSe6Yd27yN7NJwMul1WhjBbCtZWwiwAOmmD0g6DhV4jsFLx6KaaZG6S8Z-5h_KeVacqkPXUvNIr4lvr3ulpWAzAdB7YsIZpf7d3_h9p_-P9s33rKiSrG26yvoPlYWKGgWOHDrUDdwf8UirQ4vfE__n3B-g7BkfYBpdagKs94whsBXKZ_
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“Pichar patrimônio público ou privado é considerado crime pela Lei de 

Crimes Ambientais. Conheça a lei: http://bit.ly/2edbyx8”. 

 

          Publicação: 24 de julho de 2017 

 

 

“Pesquisa feita pelo DataSenado em parceria com o Observatório da Mulher 

contra a Violência aponta aumento expressivo no percentual de mulheres que 

declararam ter sofrido algum tipo de violência doméstica. De acordo com o 

levantamento, de 2015 para 2017, o índice passou de 18% para 29%. A 

pesquisa, feita a cada dois anos desde 2005, sempre apontou resultados entre 

15% e 19%. Saiba mais: http://bit.ly/2sLQPqr”. 

 

          Publicação: 29 de julho de 2017 

  

 

 

“ERRATA: Onde se lê art. 180, leia-se art. 181] 

Francamente! Algumas situações no trânsito irritam muito. Conheça o CTB e 

esteja atento às normas de trânsito: http://bit.ly/CódigodeTrânsito”. 

 

         Publicação: 21 de agosto de 2017 

 

 

A categoria Direito contabiliza 17 publicações que trataram de assuntos como o 

assédio moral; o crime de feminicídio; a corrupção; o ato de discriminação e preconceito; a 

sabatina de Raquel Dodge para o cargo de procuradora-geral da República; definição e 

atribuições dos tribunais superiores; a forma de nomeação de ministro do STF e a 

importunação ofensiva ao pudor.  

 

 

“Os tribunais superiores são considerados a terceira instância, apesar de esse 

grau de hierarquia não existir formalmente no Poder Judiciário. As decisões 

tomadas em primeira e segunda instância podem ser revistas pelos tribunais 

superiores, por meio de recurso. 

Há quem se refira ao Supremo Tribunal Federal (STF) como instância 

extraordinária, por se tratar da Corte máxima do Judiciário, cujas decisões 

finais não podem ser recorridas a nenhum outro Órgão. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2edbyx8%3Ffbclid%3DIwAR30sKGYNTgffHusduCHoSxJqweiTFjTMQgRVAR4Ckw8lhRR8wbZp1fowD0&h=AT3uNjENcri4seU5gpF2Da3ufg7pqIraoq4VjU6P0y2Gch0FQWjbMdfdIeWO2VMjNQjbfK4mvGHfESoEc5veXFBMN1OWG5zXKuQHVguurxuov-8gk-xQplta6qJfW53PoCPRiYGqXQxJ8YoCPZ3l_2ogXP-H0DTlaQznvf4sD_XikSiY3b7HsI5_Hk2qQxjWZHvXjH-WLGmdLBW-JLv1hHWc0-5TpCZXGvcpnNO4XrlH1KXVmU3Cde2FeqTjMG9xzXGgGwqwJ5fbPKj93l-57u0KG_FH4i4_1snv0rcCAS242XSnWdjH_anCRbBbBcIbkozslrCKQo87RZs0GuElYTMk8BnTERgvxoIqOBxjk0B-0cZBbCJ3pNHZ_liAZ0ut_lDH0vSBUiYvsgoFw8ORHK10MHz3x-zHOWyvvOkIJaps2pxOZvfYTyzoZMT3MLx0OIlgNxX-2lwDEy4wsiC-EGAZ53PPfxNX5QnQvKIdVy5qHHSWhVagyRVNgaxPll5-H1lanoetUTRFkmkxDK2D9TcBDavo-dSwWnpZVsthYts5LJiIV0TcT3uZcJ4D26h2EeVVkjnrIdzj71pUtJnQKawqOMW-iilDrBgzZbze3KGYADSoPX5q24-4Tfy2uwosHxWh
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2sLQPqr%3Ffbclid%3DIwAR1JqXOjgviidQwm52KyNAKdeLC3S3wWaocuQzvPKe3JLPJeKesGNSGwWms&h=AT3xBmda8Nk0m1mnt8KvEYmrd4vwgZblFu7ZTlPoChcGl07MDglVszZtPHkpXbi-zeBRaTmSBqch5EDLXOfTpqt-iLbiCQO-XkrB8MMiim4dVx797idsG-0lTnlkVBwVnw8pvTe7QiTzyhJ-H28Lmz4BEDPeD8YvWVkMqoZw2AbBY0KYt6dk5uzxB4aYvPIsZXBjoPPFPfCdrzaQmqX6sZJSZ_9zrI9ohNzNf4yG6pEiu3DiINQh-qBwnq9ojthn1IUkfmvtcKGstmaZjW-hf9xh-tLpfxPRpRnXUzP4kOt_n8HFxvVAGQ0WzfLB-OcR8r0N7KzGOIklqjy_kJxlCk-lsia5DSrbvgftfIDJvOpsi5SANwts9R1XO8knycifx-XZRGeKm5zjwzwsNSk4wyOdCCjTd2c8eMX4jX8Xf_7qvm1Z3aXOn9gMBAKhnJR_mN_XlqCIP8WC-JGlvySQ-nt7sdWENazaXtlmz-r-dsN2Qhv1NfmVhajWIBCkGkR3tFTbN3irvzV-146J_owv9skfx4CTfi2dvCiJMiJ89IkW4eykZsKO4oLukvF2FptD7Glt3a0aV1RWl6bffS3hg-xpihFpXZjEUbIrrtrGvBeQDY6tuRbUNezLEHUmSIRoeYIg
http://bit.ly/CódigodeTrânsito
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➡ Resumidamente, veja a seguir quais são e o que fazem os tribunais 

superiores: http://www.cnj.jus.br/msqg 

Fonte: Conselho Nacional de Justiça (CNJ)” 

 

          Publicação: 8 de julho de 2017 

 

 

Na categoria Diversos, com oito publicações, se destacaram os temas referentes a 

objetos achados e devolvidos segundo o Código Civil; a uma sugestão cidadã de desconto 

para professores no preço de carros; aos tipos de regimes de bens no casamento; a uma 

sugestão para proibir símbolos religiosos em repartições públicas e atualização de foto de 

capa.  

 

 

 

“Achou algo e devolveu? Isso vale uma recompensa, que deve ter seu valor 

fixado levando em consideração o esforço desenvolvido pelo descobridor 

para encontrar o dono, ou o legítimo possuidor, as possibilidades que teria 

este de encontrar a coisa e a situação econômica de ambos. É o que 

estabelece o Código Civil: http://bit.ly/1IbtYVN”. 

 

          Publicação: 30 de julho de 2017 

 

 

Equilíbrio e saúde é uma categoria composta por assuntos que abordaram a lei que 

trata a saúde como direito fundamental; o programa Farmácia Popular; o uso de bicicletas 

contra o sedentarismo; a venda de medicamentos com receita médica; os direitos especiais 

para portadores de neoplasia maligna; o câncer de mama e a campanha Novembro Azul. Entre 

julho e dezembro de 2017, seis publicações foram encontradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cnj.jus.br%2Fmsqg%3Ffbclid%3DIwAR0Ly4wcUVZZuQvmebyg2WJ1e5vk3lh1yWbRGeZnsZ3VVsPtmGasxhzVfB0&h=AT1v2XOFmqHS-oo98o3Zh7EgXeiF0Dr__cXjYGvPeCXw3AAaoAswNqPqQMShr_6TDcF_cKQoSwwK557Bn8mGd8fZWgX23O0pNSFSqDwnDG0Ys9vkpa_78tgGku8O15jWeoRG8MDGrzgJdBjJ7FCMzH87gPvVU0TZQ3MbFKjHhbltt69P52IAEVjAxbgQWJFKFf3AloCCic99x8lB0z-gXcG-gjwWadTZL8Kt8ji9tJQ5JQpZAU0Yw6hvWnqxkTRA-jrz6LPsrSnaLnKO-ABkuU-Qj9jhut_kY5WKm7bVj6I-2sX5HgxfZOIJAm1aKtNU2MOK6whONbWniN8c0qJ-35CZCLg2EDQchGilMlnCvo5IpyFtUxYXDe59AhZlr3uEMXTeA5EDUI910qWFUWqcD8MXTx04W2bkv1G8Q5Qgbs5TuNt2s0ZNt4m6DdUqQA47VpMfUD6HlWFpgomGkGfGSaURWjP-oEoxK32sYtD0fd4dxcXYx2JO8OXhQ-j1Dd1J9Ezb0FV20JU7h_wYIHBOn3KMPWzgKm8DCPq_lm2IniAbipEHokAwQLy_QIgXdjC1FSYhSKX_iRsSRZbPEYdodKSFe9Lji9xr8hFaxgWNXj1vG41b8DGQnPK_wqXhKsAYp1vo
https://www.facebook.com/cnj.oficial/?__tn__=K-R&eid=ARC1fYBwqsDMkPlpkBf94vZcPEUA9i4VtzZOBK9aCtWq1D6yhFBYcNLnadR0V-qLOAVZiFdxc_wi1tZ4&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDUN4-UicLzopexUN7rQHVgKrGs9brsxMuhvUl-5T1i5fXHh9PKeZqZD4NZh7EZYd-jKeC1BBEhLZ-BmpPSfKDIPbQ3rjLtVKKsoqvY9rxUm740OY9PKeNMxovMmmafGeb8l_QKbL-FIpK-gI-Id_zaztTBzBHYqistGIdkgbJpaa-Af-TK6BNJHWy3DqLHomHQUspTX_uXo5ndAoaJY9SZ-aosJV8sbnKf4hn5AWUTSjMz3IsGKTG-YceDd4drNraJxNpK30ouh68akOgOslD10jkow8Ge4vxJuUB-zlBXw3nKAXCOB8ChghO2x2z7MrMkhTVy24eThwzKoIVK8e3xeQ
http://bit.ly/1IbtYVN


127 

 

“SAÚDE É DIREITO FUNDAMENTAL. A Lei 8.080 de 1990 estabelece as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e 

o funcionamento dos serviços correspondentes. Os níveis de saúde expressam 

a organização social e econômica do País, tendo a saúde como determinantes 

e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento 

básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o 

transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. ➡ Veja a Lei: 

bit.ly/2msH3pS”. 

 

          Publicação: 1 de julho de 2017 

 

 

A categoria Ilustrada, com 16 publicações, abarcou assuntos que se relacionaram a 

datas comemorativas, à história do Brasil e a publicações de livros. Os temas abordados nas 

postagens foram: comemoração ao dia do comerciário, do servidor público, do dentista, do 

profissional de tecnologia da informação (TI), do médico, do professor e o dia nacional do 

livro; o descobrimento do Brasil; a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial; a 

independência do Brasil; a vacinação contra a varíola no início do século XX; o e-book do 

novo Código de Processo Civil; a “Constituição em Miúdos” para jovens; o livro digital de 

direito penal e a versão digital da Constituição Federal. 

  

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

  Publicação: 28 de outubro de 2017 

 

 

 

“Parabéns a todos os servidores públicos que cumprem com seus deveres e 

ajudam a construir uma administração pública mais eficiente, mais cidadã. 

Parabéns, efetivos, comissionados, terceirizados, temporários, estagiários, 

substitutos, concursados, aposentados... Parabéns analistas, técnicos, 

assessores, assistentes, consultores, gestores... Parabéns, funcionários, 

policiais, militares, profissionais da educação, profissionais da saúde, garis, 

profissionais da limpeza, da comunicação, do direito, da informação, de TI, 

de serviços administrativos e todos mais que dedicam sua vida a servir aos 

cidadãos. #DiaDoServidor”. 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/diadoservidor?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCzde7lA3mSro612I8cgCi2RT9dc7P_77svGYY5sF9Y8WN1D2j8JDGAm8pTrvrxbjXEJZZ5P0bVJpPDrsFkhZD4crBDbJ9jFQwOrLoxVW9TCDWuF8f28mXLbzRF16GUYw8shJbudR4ggHmjREvbzGiRpHEklVOPtEeSxd8L6biHRPJXtc_AkMWY1MMa9TIbXxKI-YrtGA-0OLIXMDwfd9FHweaUQgjy2ZjkRLeTMcPT9o9FAkXDXaZuJxcqmttQn38w8ih_0kRMHLyS5nPOswuNNNpqTVQjSCcst5j0o4GmbQLwkRSpSshVidMl1fKtILXQcHZ25b0cRmWt5iJ2KOJu2w&__tn__=%2ANK-R
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“Em 31 de outubro de 1904, o Congresso aprovou uma lei tornando 

obrigatória a vacinação contra a varíola. A população se revoltou e saiu às 

ruas, promovendo um quebra-quebra generalizado e pondo em prova as 

ideias do mais brilhante sanitarista brasileiro: Oswaldo Cruz. Confira esta 

história no vídeo”. 

 

          Publicação: 5 de novembro de 2017 

 

 

 

“Acesse http://bit.ly/1MWVKpY. Ensinar cidadania é preparar os jovens 

para lutar pelos seus direitos e reconhecer suas obrigações. O ensino da 

Constituição Federal é fundamental para que crianças e adolescentes possam 

exercer plenamente a cidadania e participar da construção de uma sociedade 

democrática. 

A Constituição em Miúdos é uma publicação do Senado Federal em parceria 

com a Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas (ABEL) 

e com a Câmara Municipal de Pouso Alegre. Traz parte do conteúdo da 

Carta Magna em linguagem acessível às crianças de ensino fundamental”. 

 

          Publicação: 19 de julho de 2017 

 

 

A categoria Mercado reúne temas que trataram sobre economia e trabalho. No total, 

foram encontradas 29 publicações que abordaram sobre: a Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO); o funcionamento dos bancos aos sábados; a verba para emissão de passaportes e as 

regras para o cadastro positivo; o uso do celular no ambiente profissional; o adicional 

noturno; o saque do saldo inativo do FGTS; a aprovação da reforma trabalhista; a multa para 

o empregador que não assinar carteira de trabalho; a aposentadoria especial para enfermeiros, 

técnicos e auxiliares; a venda de férias ao empregador; o prazo de fechamento de empresas; a 

possibilidade de demissão de servidor público estável; o trabalho escravo;  

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F1MWVKpY%3Ffbclid%3DIwAR0ETsBZ1bmnOp4o-5z62ahq0tXu79XlFY7hJhADyn-BpLG-7u7xPF1i964&h=AT1NJBIERL7pd71G3FB-C-qHISB2novPCV4LL8KazLWYLnmZCMwIAfdWX4e3lzT6WKrCEE2x_bS7nj9Q4UkujkJqT2NQFFWcDr0ggl9tdJ9CMzCJpBlvIjtvZW2_Dwg0-ExiHN3Mv7lSF6IETY5GINDumf6xyUfZ0q-Fs9nxyhiVwaX3pFYr3IttIpl9OtiyUXGTMh_3Xt4uXHPwj-HIKQ6tSGUp3SACV43n1f7Ra9faM1aU11IqwIg1qj2XYQ65O0hSRVrpEtM_alEgA1-7CRxNC4jACkgiIAJXl2xcVBqvPiUckBq57mxQd34XKD9GSArcQqmDJQ98ZmwTyL9UPDFXH9lrXgVyqHMGgWRvEHMfvfM60QHVCkkwkz6Z8JalKsofEWYfE71QFVaXE0ANX5XTH1_C8C4hDq5MVvKiL9EK5bTgVIxAoYCG_uhqQyd7NuLtXZKSe6SMgnsDjK4UOgdUewnAU1jVnwqoap_RcIJYhdPBRE1-4fi0EAeMEa6h0RvvVRPRdr_5bPis-3-O5rL53PaVGvx9CV2HWUSCFKL-lD32oDDb7JlwV2R0zX6Y5PvcB92O_TZgp9KtlfztqDtdZuVdQ5wZ6MheihYyfYTI4tHH6ToclZtBeGXThLpbnodF
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“As novas regras para o cadastro positivo também deixam mais claro o 

conceito da fonte desses bancos de dados, incluindo além dos bancos, 

administradoras de consórcios, prestadores de serviços continuados de água, 

esgoto, gás, eletricidade, telecomunicações e assemelhados. Saiba 

mais: http://bit.ly/cadastropositivo1”. 

 

          Publicação: 26 de outubro de 2017 

 

 

 

“O adicional noturno é devido a quem trabalha depois das 22h. Saiba 

mais: http://bit.ly/1X2yP3p”. 

 

          Publicação: 23 de julho de 2017 

 

 

A categoria Poder engloba 30 publicações sobre atividades do Senado e dos 

parlamentares e prestação de contas aos cidadãos. As postagens trouxeram entrevistas com os 

senadores sobre um tema específico; o funcionamento do processo de votação do Senado 

Federal; o projeto de recall; as formas de governo existentes; a reforma política; as mudanças 

nos veículos de comunicação do Senado Federal; a função do chefe do executivo municipal; o 

programa “Jovem Senador”; a transparência na divulgação de informações sobre o balanço 

das atividades desenvolvidas pelo Senado Federal e a fiscalização de recursos públicos.  

 

 

 

“Presidencialismo, parlamentarismo ou semipresidencialismo? Em tempos 

de crise política, a discussão do sistema de governo volta à pauta. O 

presidencialismo é o sistema atual, em que o chefe de estado e o de governo 

é o Presidente da República. No parlamentarismo, o chefe de governo, que 

toma as decisões políticas, é o primeiro-ministro escolhido pela Câmara, 

como na Inglaterra. Já o semipresidencialismo é um sistema misto adotado 

em Portugal e na França, que divide o poder político entre o presidente e o 

primeiro-ministro”. 

 

          Publicação: 8 de setembro de 2017 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Fcadastropositivo1%3Ffbclid%3DIwAR3mJriKOzeJYLY8NJDGT9XU_hPWhkxl0oHuuwEj8isEUK9KlmRLIjCy0J0&h=AT358w9Z2TVs3RtiR21YwERxH8_nb2x_5OE441RL9eohRyrPscXjupnngYNt4xBD_wnbyAtcBU4ZuGkWFD90iZmoHIWPvCIKFyy4699t_2r5OaOzQR79TxinoW1xzbUwVGMuw_RazP2VdaytD4UivwaytQcUHXT-fAxcpMDXT8RSSt8EMHYLe8VQ84LunKgvBfWgHil_0WK53feDV5Xf6_U-T_LCotjJMQdduf_38Af9NusSzp9jJ6KIa6qcN-Wnjkd0I4HVmmP3YNKvaxE8xtkwvIG79jnMYnPus4OY97BLQI86Tia48veEHgtshHMsBlHaHAgo9azT6XH0SjegPVb-0ig13abUNKuWe5tqbA9tH5Pw1_enzNXhZ126_kFRdl_vCa5MomVhXbNv77-2j8bJ3z8QNSpPVGzfkhGjlemzpPVuz2lif5CkpDg7nEHM3uWaC-uiyUBhnDTiTkk0GoZk0Xv_F7pBMLEKIXFTMSvkaNFbjahsbWydTqY1KvsdlKKLtw9M6ZCyTdNkL57rFAudrDKNC9IOOJuRr5hBfXBu9nsRMb3g_c_A2K2vgL_93upeU2uEn7CySCKuYjn5a5y389uH-jELPTs_M2eecot4nh0c-cmjqYO8VnxY037Ins5w
https://bit.ly/1X2yP3p?fbclid=IwAR0DGrHUDHi5QZC8_FjW-oxZ6oWMH3JTlSgUJSAABf99-nnsJZ8wHg3R0Og
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“TRANSPARÊNCIA NOS MUNICÍPIOS. FISCALIZE SUA CIDADE! 

Conheça o Painel Municípios, ferramenta que vai lhe ajudar a fiscalizar o 

uso de recursos federais em sua localidade: 

http://paineis.cgu.gov.br/municipios”. 

 

          Publicação: 10 de julho de 2017 

  

 

Nota-se que, no período entre julho e dezembro de 2017, os temas que mais receberam 

visibilidade nas publicações foram os que se relacionaram à política. Em seis meses, 17% do 

conteúdo divulgado sobre política no Facebook buscou noticiar entrevistas com senadores; ou 

como era o processo de votação da Casa; o esclarecimento das formas de governo 

presidencialismo, parlamentarismo ou semipresidencialismo; entre outros. Em seguida se 

destacaram os assuntos que dizem respeito ao trabalho, à justiça e à educação, nessa ordem. 

Maia (2008) afirma que o espaço midiático de visibilidade é composto por conteúdos 

diversos, como materiais culturais e artísticos, peças publicitárias, jornalismo com formatos 

diferentes, entretenimento.  

 

 

É preciso salientar que há material de valor cognitivo distinto 

relacionado tanto ao reino político-institucional estrito (informações 

sobre o que faz o governo, a substância da política, falas de 

representantes do sistema político) quanto a informações políticas num 

sentido mais amplo – sobre educação, segurança, cuidados com a saúde 

física e mental, riscos de ambiente de trabalho, problemas de assédio 

sexual no ambiente de trabalho, etc. (MAIA, 2008, p. 172).  

 

 

No caso do Senado Federal, as notícias publicadas na rede social Facebook não se 

limitaram à publicização do ambiente político em particular, mas enfocaram outros temas que 

também são considerados de caráter político numa dimensão mais abrangente. Nessa 

perspectiva, Maia (2008) afirma que existe uma dificuldade na definição do que poderia ser 

uma política ideal, pois esse conteúdo diversificado pode cumprir uma função importante nos 

diversos papéis que os cidadãos assumem, não ficando restritos apenas ao papel de eleitor.  

http://paineis.cgu.gov.br/municipios
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Os profissionais do núcleo de mídias sociais do Senado Federal utilizaram texto, 

vídeo, animação e links na construção do discurso legislativo. Esses recursos propiciados pela 

tecnologia garantiram publicações aprimoradas na forma, no acesso e na visualidade.  

As publicações no Facebook do Senado Federal foram compostas por notas, ou seja, 

por textos curtos contendo informação básica e principal sobre um assunto específico, 

complementada com recursos de imagem, vídeo e hipertexto, como os links, direcionando os 

seguidores para acesso direto a códigos de leis, a entrevistas televisivas, a notícias em portais 

de instituições governamentais e não-governamentais para garantir um aprofundamento dos 

seguidores sobre os temas. 

 

 

 

“Quem sonhava obter financiamento como parte da estratégia rumo ao diploma 

universitário viu criar-se um cenário de grande incerteza a partir das reviravoltas na política 

e na condução da economia. Planejar de maneira mais segura a vida acadêmica e 

profissional exige no momento informação sobre taxas de juros, prazos de pagamento e 

carências. No redesenho dessa política pública que está sendo feito pelo governo e o 

Congresso muitas regras vão mudar. Saiba mais sobre o #NovoFies: 

http://bit.ly/2w6XPzK”. 

 

Publicação: 22 de setembro de 2017 

 

 

A realização de consultas públicas e enquetes opinativas foi uma prática encontrada 

nas publicações que direcionavam os seguidores que queriam participar da votação para sites 

como o “e-Cidadania” e o da “Atividade Legislativa”.  

 

 

 

“Para ajudar os brasileiros a lidarem com o a população idosa que aumenta no país, 

proposta prevê que o tema do envelhecimento e do cuidado e respeito aos idosos façam 

parte do currículo da educação básica. 

Saiba mais http://bit.ly/2jAoGOg 

Opine http://bit.ly/2kaZph1” 

 

Publicação: 24 de julho de 2017 

 

http://bit.ly/2w6XPzK
https://bit.ly/2jAoGOg?fbclid=IwAR0FUPIB9psYC6I6mph6mWBxnWlji5mkBd6qLV3bMJe22DM7rKdFpc2Gysg
https://bit.ly/2kaZph1?fbclid=IwAR2rxaYiBb5lrFJGHnXBDJ6STu43l-MUEbJw6jGTiEOIW9LRIwIoXN-rg4o


132 

No gênero de jornalismo utilitário, foram identificadas publicações com notas sobre 

serviço, como o fornecimento de endereços para downloads de livros digitais gratuitos e 

divulgação de telefones para denúncia. 

 

 

 

“Conheça a livraria do Senado e baixe livros digitais 

gratuitamente: http://bit.ly/EbooksSenado” 

 

Publicação: 12 de outubro de 2017 

 

 

Das 28 publicações de conteúdo político, 18 foram fruto de entrevistas com os 

parlamentares. Marques (2016) ressalta que existem sites que dão mais visibilidade a 

representantes políticos do que a informações de prestação de serviços. Nesse ponto de vista, 

em se tratando de uma rede social específica e não de um site propriamente, constata-se que a 

metade das publicações foi direcionada para esclarecer sobre conceitos e o funcionamento 

político e a outra metade privilegiou as entrevistas com diferentes parlamentares. Os assuntos 

abordados nessas conversas, transmitidas pelo programa “Salão Nobre” da TV Senado, foram 

variados: o projeto de recall; políticas de gênero; aumento de impostos; reforma da 

previdência; perda de cargo por desempenho insuficiente de servidor público; fim do foro 

privilegiado; reformas trabalhista, tributária e política; mudanças na Base Nacional Comum 

Curricular; Plano Nacional de Educação; financiamento de campanha; orçamento e corte de 

recursos para pesquisas, segurança pública, saúde, educação e infraestrutura; o porte de 

armas; a regulamentação dos aplicativos de transporte; e liberalização do plantio de maconha. 

Apesar da garantia de visibilidade para os políticos que participam desse programa, há que se 

atentar para a substância dos temas em pauta nas entrevistas, de teor relevante para as ações 

dos cidadãos.  

Coêlho (2015) relata que um e-mail foi repassado pelo chefe do setor de mídias sociais 

para todos os servidores da Agência Senado em abril de 2015, contendo uma lista de assuntos 

que mais atraíam a atenção dos seguidores no Facebook. Uma delas era de notícias com 

senadores com força nas redes sociais. Nessas 18 publicações disponibilizadas entre julho e 

dezembro de 2017, os parlamentares da Casa entrevistados foram: Antônio Anastasia (PSDB-

https://bit.ly/EbooksSenado?fbclid=IwAR1Nqvbf4mzTY0uWyyPpsCIrXPzWibohQNDAiNl4-OchSuPMKS_8wU64qkE
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MG); Álvaro Dias (Pode-PR); Marta Suplicy (MDB-SP); Raimundo Lira (PMDB-PB); José 

Pimentel (PT-CE); Randolfe Rodrigues (Rede); Lasier Martins (PSD-RS); José Serra (PSDB-

SP); Pedro Chaves (sem partido-MS); Fátima Bezerra (PT-RN); Cidinho Santos (PR-MT); 

Ronaldo Caiado (DEM-DF); Wilder Morais (DEM-GO); Cristovam Buarque (PPS-DF); Otto 

Alencar (PSD-BA); Regina Sousa (PT-PI); Eduardo Lopes (PR-RJ); e Eduardo Amorim 

(PSDB-SE). 

Na análise das entrevistas com os parlamentares, constatou-se que um link direcionava 

os cidadãos para assistir os vídeos da TV Senado. No que tange às publicações de forma 

geral, esse procedimento foi notado na maioria delas, exceto no conteúdo destinado à 

atualização de página, às datas comemorativas e às publicações afirmativas, como “Alô 

consumidor! Fique de olho nos seus direitos” e “Omissão de socorro no trânsito é crime e dá 

multa”, por exemplo. Nos sites de governos municipais, Matos (2009) afirma que o conteúdo 

publicado é resultante de outros meios de comunicação, ou seja, as informações que constam 

nesses sites são provenientes de outras fontes (revistas e jornais institucionais). No Facebook 

do Senado Federal, essa prática foi observada nas postagens, ou seja, as publicações foram 

provenientes do conteúdo postado no portal Senado Notícias. A informação mais importante 

foi priorizada em textos curtos que possuíam links para aqueles que queriam aprofundar o 

conhecimento sobre os assuntos.  

No segundo semestre de 2017, por meio desse recurso hipertextual, os seguidores da 

página foram encaminhados para endereços de sites do próprio Senado Federal (Senado 

Notícias, portal e-Cidadania, jornal do Senado, rádio, TV, Tumblr, Youtube); do Planalto; da 

TV Justiça; do Conselho Nacional de Justiça; da Anatel; do Ministério da Economia; do 

Ministério da Educação; da Imprensa Nacional; da Agência Nacional de Aviação Civil 

(Anac); da Controladoria-Geral da União (CGU); do Superior Tribunal de Justiça (STJ); da 

Caixa Econômica Federal; do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran); do site 

independente de finanças pessoais no Brasil - Konkero e do portal médico. De acordo com 

Nazário (2017, p. 31), “cerca de 30% de todos os acessos feitos ao site oficial provêm de links 

publicados no Facebook, conforme dados do Google Analytics”.  

Cerca de 7% das publicações não continham links. Os temas se referiram à prática 

abusiva de envio do cartão de crédito aos consumidores; multa por omissão de socorro no 

trânsito; venda de parte das férias ao empregador; matéria de prova de concursos públicos; 

datas comemorativas (dia do livro, do servidor público, do dentista, do médico, do 

profissional de tecnologia da informação); alerta para verificação de informação antes de ser 

compartilhada; mudança de foto da página e avatar. 
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Nas 165 publicações disponibilizadas, todas continham imagem ou vídeo para 

complementar o texto escrito. A maioria delas, ou seja, 68%, apresentou imagem e todas têm 

a assinatura “SenadoFederal”. O assunto principal aparece como título em caixa alta e em 

negrito na parte superior do banner. São utilizadas cores de fundo do texto, desenhos 

ilustrativos e a informação complementar é posicionada logo abaixo, com partes do texto em 

destaque. Apesar da grande maioria das publicações apresentar imagem, destaca-se que o 

vídeo foi unanimidade para complementar todas as publicações em agosto de 2017. Na 

questão da análise formal ou discursiva da Hermenêutica de Profundidade de Thompson 

(2011), percebe-se que, nas publicações divulgadas no Facebook, existe uma lógica de 

associação entre texto e imagem, uma justaposição entre ambas, que reforçam o sentido 

dessas publicações e possibilita que esse sentido seja transmitido aos seguidores. Essa 

associação se estabelece também, por exemplo, em publicações que se utilizam de links e na 

menção de nomes de senadores entrevistados pela TV Senado. 

No levantamento realizado por Carrer (2015) na página do Senado Federal no 

Facebook, a autora constatou que das 298 publicações analisadas em abril e maio de 2015, 

somente oito delas eram em formato de vídeos. Em comparação com esse estudo, nota-se que 

as imagens continuam sendo predominantes nas notícias da página do Facebook. Embora o 

número de publicações tenha sido bem superior e a escolha e quantidade dos meses 

analisados por Carrer (2015) sejam diferentes desta pesquisa, observa-se que a utilização de 

vídeos para aprimorar as notícias (incluindo também as transmissões ao vivo) ganhou 

importância ao longo dos anos. Isso mostra uma mudança nas práticas de comunicação 

desenvolvidas pelo Senado Federal nesse site de rede social.  
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Figura 2: Postagens do Senado Federal no Facebook. 

Publicações: 29 de outubro de 2017 e 8 de julho de 2017, respectivamente.   

Fonte: Facebook - Senado Federal      

 

Os vídeos disponibilizados no segundo semestre de 2017 remeteram a 

reportagens da TV Senado; ou os referentes à categoria Ilustrada com duração de 

aproximadamente cinco minutos; ou ainda sobre assuntos exibidos na pílula “Em 

Alta”, produzida pela TV Senado e com duração média de um minuto e meio. A 

produção dos vídeos busca a utilização de recursos audiovisuais, em formato de 

desenho animado, com legenda de texto.  
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Figura 3: Postagens do Senado Federal no Facebook. 

Publicações: 26 de setembro de 2017 e 8 de agosto de 2017, respectivamente.   

Fonte: Facebook - Senado Federal      

 

 

No período estudado, foram verificadas três transmissões ao vivo pela página do 

Facebook. Os temas foram a votação da reforma trabalhista no Senado Federal, a sabatina de 

Raquel Dodge para o cargo de procuradora-geral da República e a participação de uma 

médica respondendo perguntas dos seguidores sobre câncer de mama.  

 

 

“Primeira parte da sabatina de Raquel Dodge, indicada para o cargo de 

procuradora-geral da República. Assista à segunda parte da 

sabatina: http://bit.ly/2uiTSKO”. 

 

          Publicação: 12 de julho de 2017 

  

 

A página do Senado Federal no Facebook procurou dar visibilidade a temas em pauta 

em comissões da Casa ou sugeridos pelos cidadãos no portal e-Cidadania. Foram 

contabilizadas 22 publicações que solicitaram a participação dos seguidores em enquetes e 

consultas públicas. Quatro delas foram de sugestões legislativas, ou seja, de ideias propostas 

https://bit.ly/2uiTSKO?fbclid=IwAR0SS946dPxnNGoRR2tR-TXSVlvOv8WddSV9uQLawAQkYKiSOG0NsRaQE9k
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por cidadãos no portal e-Cidadania e que atingiram 20 mil manifestações favoráveis. Segundo 

informações do portal, a partir do momento do compartilhamento de uma proposição de 

consulta pública no Facebook, uma hashtag identifica a matéria e é incluída no texto visando 

garantir o monitoramento da opinião pública nesse ambiente. As proposições podem receber 

opinião do início até o término da tramitação no Senado Federal. A opinião dos cidadãos é 

recebida somente via internet. De acordo com o Comitê Gestor da Internet no Brasil (2018), a 

realização de consultas públicas online foi a forma de participação mais oferecida por 

instituições de governos federais (40%), estaduais (16%) e por prefeituras brasileiras (17%). 

 

 

 

 

            

 

 

Publicação: 15 de julho de 2017 

 

 

 

“Sugestão legislativa apresentada por uma cidadã de Sergipe pede desconto 

de 30% no preço dos carros para professores. Qual a sua opinião? Vote: 

http://bit.ly/SUG40-2017”. 

 

          Publicação: 12 de setembro de 2017 

 

 

Em relação aos critérios de seleção das notícias disponibilizadas na página do 

Facebook, numa entrevista concedida a Coêlho (2015), o chefe do serviço de gestão de perfis 

e conteúdo do Senado Federal, Nazário, afirmou que a equipe de redes sociais tem 

conhecimento sobre o tipo de publicação capaz de promover resultados positivos, além de ter 

o entendimento de que nem todas as notícias relevantes serão publicadas no Facebook porque 

não serão lidas na mesma proporção que outras nesses ambientes virtuais. Há informações 

que podem ser importantes, mas que interessam a um público específico, como o exemplo 

dado por Nazário com o tema convalidação dos incentivos fiscais. Todavia, um tema como 

uma reforma da previdência, que tem um alto interesse, será publicado nas redes sociais. “A 

 

“Que tal bicicletas sem impostos? Segundo o autor da PEC 27/2015, o uso da 

bicicleta reduz a incidência de doenças associadas ao sedentarismo e traz 

profundos impactos positivos na mobilidade urbana e no meio ambiente. 

Você é contra ou a favor? Vote: bit.ly/PEC27-2015”. 

 

http://bit.ly/SUG40-2017
https://bit.ly/PEC27-2015?fbclid=IwAR1r9jqkZoQyKPnu2P6wcNbmklge6L_8mh5haUrKr0mgHn7T8-euLqUfHMY
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gente está sempre se perguntando: essa notícia interessa a um grande número de pessoas? Há 

um setor específico? Quando é um grande número a chance de ser publicada no Facebook e 

no Instagram é maior”, afirmou Nazário
41

.   

Ao mesmo tempo, as regras de escolha de publicações também levam em 

consideração o algoritmo EdgeRank, que pune o excesso de postagens e quando estas não 

conseguem bons resultados de alcance de usuários, assunto que foi tratado em seções 

anteriores desta tese. 

Na escolha dos assuntos, o desafio é tentar descobrir o que vai agradar a audiência, é 

contar com o feeling na seleção de notícias que despertarão interesse dos seguidores da página 

do Senado Federal no Facebook.  

 

 

De acordo com a percepção da equipe de Mídias Sociais da Agência, há 

temas de preferência dos internautas no Facebook, como porte de armas, 

educação, drogas e questões específicas, que interfiram diretamente na 

vida dos cidadãos. Além disso, as pessoas se interessam por serviços, 

listas e legislações existentes. Temas políticos genéricos, notícias sobre 

meio ambiente, bullying e turismo não interessam tanto (COÊLHO, 

2015, p. 50). 

 

 

 A tomada de decisão na escolha das publicações que constarão na página do Senado 

Federal no Facebook também é influenciada pelos comentários dos seguidores. Segundo 

Nazário, todo o engajamento é monitorado, desde os comentários, compartilhamentos, 

curtidas até o alcance. A equipe do núcleo de mídias sociais do Legislativo consegue, assim, 

identificar os assuntos que geram mais repercussão, e isso auxilia o trabalho de seleção do 

que gerará mais interesse. “Eu sei que meio ambiente é um tema que funciona melhor no 

Instagram do que no Facebook. Então a gente direciona as publicações relacionadas com esse 

tema mais para o Instagram porque a gente sabe que ali tem um interesse maior”
42

, 

exemplifica Nazário.     

Na questão da disponibilização de conteúdo mensal, no período analisado, constatou-

se que o mês de julho obteve mais publicações na página do Facebook do Senado Federal. 

Foram 77 mensagens distribuídas em diferentes temas. As categorias que mais se destacaram 

                                                 
41

 Nazário, idem. 

  
42

 Nazário, idem. 
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foram as referentes ao Mercado e ao Direito. Naquele mês foi votada a reforma trabalhista, 

assunto que mereceu cinco postagens na página. 

 

 

 

 

“AVISE SEUS AMIGOS! 

Vamos transmitir ao vivo aqui no Facebook. PARA SER AVISADO DO 

MOMENTO EM QUE COMEÇAR A VOTAÇÃO, BASTA CURTIR 

NOSSA PÁGINA (http://www.facebook.com/senadofederal). 

O Projeto de Lei da Câmara 38/2017, também conhecido como reforma 

trabalhista, chega agora à sua votação final no Plenário do Senado. Duas 

comissões (de Assuntos Econômicos e de Constituição e Justiça) deram 

parecer favorável, e uma, a Comissão de Assuntos Sociais, emitiu parecer 

contrário. A partir das 11h os senadores se reúnem para tomar a decisão final. 

Veja como será: http://bit.ly/2sz9pl3 

Você também pode acompanhar ao vivo pela TV Senado e pela Rádio 

Senado, e saber de cada atualização por meio do portal Senado Notícias. 

Veja como acessar: 

Senado Notícias: http://bit.ly/SenadoAgora 

TV Senado: http://bit.ly/TVSenadosintonize 

Rádio Senado: http://bit.ly/RádioSenadosintonize” 

 

          Publicação: 10 de julho de 2017 

 

 

O gráfico 3 mostra a somatória da quantidade de comentários, compartilhamentos, 

likes e outras reações recebidas de todas as publicações disponibilizadas em cada dia para 

julho de 2017. É possível ver que o auge das manifestações dos seguidores nas publicações 

ocorreu aproximadamente no meio do mês, momento em que foi sancionada a reforma 

trabalhista pelo Senado Federal. 

 

https://www.facebook.com/SenadoFederal/?__tn__=K-R&eid=ARCd5eG_40q2c5GPigcmf-O4QoHJJhv1HJLPDF5LF-Y_xrgBC5C16Duz17vLRWRbAaMqbm3boTGUCRiL&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCifwf5PN73N5bUgQbeCWChgT7q7GwRf-ZfQ1K3pJ8tnQXJ0pFhlfmEmlyS_Z6NnMWJxdBN4TTTVQAXARALADvr2tQMfU9s0s31dVoB0v3Fv0uLHaUjVRTMo2W56afmjJsOpYgyjdjZ8rjZhg8nUbZFWF1-cLAggjawluOUULco58zx9uosbaaS78EpadKtS8tdt_R8i3mmvA0iKNH0mZg39lrk4iIQOEOjtrDRoZfcN7St2z6yQp2N-eyuli4ip6K-u9UF7EDywoXIvv43q3DHwM9JIq8LWWXx9bPRGM6B9LVJZwAFbfGodVMBvNXhAu6wjCwPlJqTpKtTqGnVjNYnxQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2sz9pl3%3Ffbclid%3DIwAR29akoYqTDHxo5PfEIhbo0RsGk_dJV8HPr1ED7Enkgvrq43KVSL9uWid5Y&h=AT2XQzThjiuSpQ8JCivFN87N0x0YjrrqKhXet7sx1-gH_Jot9vRYP6rwWljFITS1jjh2pdfeRTGBsH-8TRL3HdCOSNrFaRIMXLWPmFCmSPXVjpkWE-LvUq__p8EH9rz0LZNwbJfWUzeOoEtfFnRrXQuwpm4iJYvlVId-KlCNGwWGEiOO4ezexSym747YXklMFH46BYwf4qbWqOIY0UWS2rS8_Rg8KieKlgLK4B2K2pqpiT1uIgwlFSOAQmlbXRx4Z_UqRcuug1f2aVS4bj1cLY1ADq2cZfvUD4pzld9zpixCgwLnMk8zvhk68hAA5LOZnB9Q3VTbi6tQyYFrpEK5URWBmYfV_fsjU3qnVY5YKD0cyu0rBKyOWw2msz3Fo_d3HxNTivbGc2B9wtteMBCAW5flDOatFrRX-_BafHwFxF2_fS5e0RDsnfE9-PFSwjh2lSd2IPO07RbX1yX4eWfDr7CsweJ6NL6Dxsj-8QAFKLDi3_hNywBmH9YPeAiYrKOhwbn1FFtsK4DNkgqArDQiXaPaAJC-Y91-SnE8bc58yvop3oBdy0MN2MWIBcW1IF1uFDa70eJxnEVsd0o3MmDV8Z4EMFXLvBEo6noOQdiT83psFNqGfNo0wjRxztQRYB9ZUAvy
https://bit.ly/SenadoAgora?fbclid=IwAR2vY5PO4zZAY5tWHe6HyyuxHvpxz6LWP_Z6GP-gOoBmuOfzBmrzZ1ZL7n8
https://bit.ly/TVSenadosintonize?fbclid=IwAR2FN5K9ix7o4hsxrIJiNLs2n8s5msQhXeo0JmJ5p1lwhPdEwSVRkj9JQuQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FR%C3%A1dioSenadosintonize%3Ffbclid%3DIwAR12reqA87Dx2wQObr328VJxOtULnAsX8vcq0aSgbdm-_20404XXFgP_Bco&h=AT1u3nht2zrWp3e4JUoxJhJPIq0BI4q61I63ndw9S7pnwnmoy9B-AXGzrhFem6qWB9101tX6LanjGuHYA_ZpZXAxPwkbpm24aFdHUbPRt0Aj6lQUPAlTzy8gMiwWyMMmbH1JkhNrQNjyeNFeSBbFcvUpihCv8V3mwGouim4PhufumEKd0e5A6PKJ9ZDFze_NPhg4Dt8X0vz92JeY3s6_tcKHq-LKaEqXkTeJhIGWUllMCUgCjfl-qE-BrJQtr0T-VyM5fYLIr_4UKLtuMwkgyQstVtMgonrfhbU6aCi78sF8mdnDp2SWvfoA711m2OgG4R0ft21F3tHGPzAV-IKFLCNauKdozHd1NBEnhUvElvuVXtCaUHlKE3Jzswi7bVTJYcdN6BmBHuZl7EMoxDBNLNj907DqUkzqVqg6CxGoyTP821HxRn_k6pb0mAExFt5xcPI_gu8lj4pjswAAxCu1hePKQUaa0hF5-tQ8dYEhXcGtMwBs-BDYs28MwIAbkDQekXc6rzEwfdws5ZkF03P7yw3t2rJXQI8MaPogcOVqju0kAKMOrcnhBk4H_O1cSVTJw-5lU_SZ86x-JlHQd_HIGbJNrE5FEf10-8nKx5B23fmHWNuctEgdoavnycg2q__fAEey
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Gráfico 3: Contabilização das reações às publicações em julho de 2017.  

Data de visualização: 30 de abril de 2019.  

Fonte: Netvizz 

 

 

Em agosto de 2017, a categoria Poder obteve quase a metade das 13 publicações 

disponibilizadas pela página do Facebook. Nesse quesito foram publicizadas entrevistas com 

senadores sobre diferentes assuntos exibidas no programa “Salão Nobre” da TV Senado. 

 

 

 

“Nesta quinta-feira (10), a partir das 20h, a TV Senado exibe o programa 

Salão Nobre com o senador José Pimentel. Ex-ministro da área, ele fala sobre 

a Previdência, déficit, grandes devedores, reforma. Você também pode assistir 

à íntegra da entrevista neste link: youtu.be/hcttXsUBV1g.” 

 

          Publicação: 10 de agosto de 2017 

 

  

 

Os comentários, compartilhamentos, likes e outras reações podem ser visualizados no 

gráfico 4. Os espaços sem manifestações correspondem aos dias em que não tiveram 

publicações na página. No fim de agosto, uma postagem sobre as normas do Código de 

Trânsito Brasileiro foi a que mais chamou atenção dos seguidores, como se pode notar, 

principalmente, pela quantidade de compartilhamentos recebidos.  
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Gráfico 4: Contabilização das reações às publicações em agosto de 2017.  

Data de visualização: 30 de abril de 2019. 

Fonte: Netvizz 

 

 

A página contabilizou 17 postagens em setembro. Novamente, o destaque foi para a 

categoria Poder, com seis postagens. As entrevistas com senadores e a explicação de assuntos 

do campo político dominaram esse quesito. 

 

 

 

“A reforma política é o assunto do momento. A forma como os representantes 

do povo são escolhidos é um dos itens mais importantes - e polêmicos - dela. 

Você já deve ter ouvido falar: distritão, distrital, misto, proporcional, lista 

aberta ou fechada... Não entendeu? A gente explica. Confira o vídeo.” 

 

          Publicação: 26 de setembro de 2017 

 

 

As publicações não foram diárias em setembro, como mostra o gráfico 5. No dia 21, 

duas postagens foram divulgadas e, uma delas, foi a mais compartilhada do mês. 
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Gráfico 5: Contabilização das reações às publicações em setembro de 2017.  

Data de visualização: 30 de abril de 2019. 

Fonte: Netvizz 

 

 

Outubro foi o segundo mês dentro do período estudado que mais registrou 

publicações. Foram 43 no total. A categoria Ilustrada dominou o conteúdo com oito postagens 

disponibilizadas no Facebook. Em seguida, aparecem Cotidiano e Poder.  

 

 

 

          

Publicação: 30 de outubro de 2017 

 

 

 

“Quais os temas podem ser cobrados no ENEM? Como é a prova? O que já foi 

cobrado na redação em outros anos e quais as probabilidades de temas para 

2017? Se você vai fazer a prova, acesse a Reportagem Especial “Nota mil – 

Enem 2017”: http://bit.ly/2ytLOss”. 

 

          Publicação: 21 de outubro de 2017 

 

“30 de outubro é o Dia Nacional do Comerciário. Marque aqui aqueles seus 

amigos que ralam nas lojas, supermercados, shoppings, hotéis, restaurantes, 

lanchonetes, padarias, casas de diversão, serviços de saúde, salões, 

barbearias, e empresas prestadoras de serviço em geral. Conheça a lei que 

regulamenta o exercício da profissão de comerciário: 

http://bit.ly/Lei12790_2013”. 

 

https://bit.ly/2ytLOss?fbclid=IwAR3lypoNHY39xx2j3GuVB-Ll-LFWmIv7MH35TCXHBvAsnBbemr8mRE3_K7Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FLei12790_2013%3Ffbclid%3DIwAR2ZZZzY3RnCyOEmwz4Xf4UlOGIOsofY94tDSKjkMIMtKD7wT_JSe75tOyA&h=AT33Z69-P8yj85PVlINEZQ0sIspEZgyIQtsvOxIWHXmd86cksgYMJCyneJ3zfgI7LuoytUwv2jx37lGWcxl7uCHSwMvDp1pr5XUJYJhBorvdR-5ckwJwiEpFICDzhZp8MgTPEvgy9buM42G5iPq94zPcew5yiEteExUFmU-spaLjPiWRz5YNbQ5FSkblPSnqdB7w7dkxJA3VbXSO_DFun4GD1OUs8_byLzJxjWk_qXTNS71GIZm6lCVuZ2rTPJt6c3vnlUehGZzg64VQrnYT7Qrpkou8MXHJEdzKFtFDE4gINHwjmi7R3uD80_wTWVVF0KuSlJVjbEYWUGrVLwsAuhJNXPDWHMK8ti5TauAhU0vPAQn_fwCrAenqcAeprNnhNtFqKehs8GY01DtVw8QSzK2gUNW-p75CKZfJ-r0dCOwQWB1vkptKjhOOC5YMHjzyHwP3JDe2uErnjAcAR47q3DpnKSqwAfLU3iSmEIh56zxVc-aNWePtWq3tPQY5fFfdUTaZfeyDzptms-MeOs2POWY0Ifq8X2jYk4duK60KOfXe1ZKwO4dDCG05HgMJ0JU2vjC9aJA76fTPRKhx_2w2JjgS3axs0vuzBNkYTlBgEiXJ76EErb70yPPRkZzCvRRkAHaY
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Até o dia 10 de outubro, apenas uma publicação foi feita pelo Senado Federal, no dia 

5, como pode ser visualizado no gráfico 6. Depois, a frequência de disponibilização de 

postagens foi quase que diariamente. O perfil publicou cinco notícias em 19 de outubro, data 

na qual foram registradas mais manifestações.  

 

 

 

Gráfico 6: Contabilização das reações às publicações em outubro de 2017.  

Data de visualização: 30 de abril de 2019. 

Fonte: Netvizz 

 

 

O ritmo de publicações em novembro foi semelhante ao apresentado em agosto. No 

total, 12 notícias foram publicizadas. Poder e Mercado foram os destaques, contabilizando 

oito mensagens. 

 

 

 

          

 

 

 

Publicação: 28 de novembro de 2017 

 

 

 

 

“Eles são 27 estudantes de ensino médio, vindos de todo o país, e neste 

momento tomam posse como Jovens Senadores. Ao longo da semana, 

conhecerão o funcionamento do Senado e vão até apresentar projetos que 

poderão virar lei. Acompanhe! Saiba mais sobre o projeto Jovem Senador: 

http://bit.ly/Jovem_Senador”. 

 

http://bit.ly/Jovem_Senador
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“Projeto prevê o usar os recursos do FGTS para pagar pensão alimentícia 

quando o trabalhador não tiver outra fonte de renda, como no caso dos 

desempregados. O PLS 415/2017 vai a votação terminativa na Comissão de 

Assuntos Sociais. Qual a sua opinião? Vote: http://bit.ly/PLS415-2017”. 

 

          Publicação: 13 de novembro de 2017 

 

 

Em novembro, os comentários, compartilhamentos, likes e outras reações não foram 

intensos (gráfico 7). As postagens não foram disponibilizadas diariamente. No dia 10, uma 

única publicação foi realizada e se destacou como a mensagem mais comentada e a mais 

compartilhada. Também foi a que recebeu mais likes e outras reações dos seguidores. 

 

 

   

Gráfico 7: Contabilização das reações às publicações em novembro de 2017.  

Data de visualização: 30 de abril de 2019. 

Fonte: Netvizz 

 

 

O mês com menor quantidade de publicações disponibilizadas na página e, portanto, 

de menor participação dessa Casa Legislativa foi dezembro, com apenas três notícias: uma 

referente à atualização de foto de capa, outra sobre o novo avatar e a terceira sobre propostas 

aprovadas pelo Senado Federal em 2017. 
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“O Senado aprovou mais de 260 proposições em 2017. Todas elas, de um 

jeito ou de outro, mexem com a sua vida. Nesta retrospectiva, selecionamos 

algumas delas. Clique nas setas para relembrar as principais propostas que o 

Senado aprovou neste ano e clique aqui para saber mais: 

http://bit.ly/2B0Hf7S.” 

 

 

          Publicação: 19 de dezembro de 2017 

 

 

No dia primeiro de dezembro, duas publicações pertencentes à categoria Diversos 

foram disponibilizadas. Em comparação com os outros meses do período analisado, dos dias 

cujas publicações despertaram mais atenção dos seguidores e, portanto, apresentaram a maior 

quantidade de reações, identificou-se nesse mês a menor quantidade de manifestações 

recebidas pelas publicações num único dia (gráfico 8).  

 

 

 

Gráfico 8: Contabilização das reações às publicações em dezembro de 2017.  

Data de visualização: 30 de abril de 2019. 

Fonte: Netvizz 

 

 

Pelas análises empreendidas nesta seção, no que se refere à natureza do saber que é 

transmitido (CHARAUDEAU, 2012), dentro das categorias estipuladas para análise dos 

dados, as relativas ao Cotidiano, ao Mercado e ao Poder foram os assuntos que mais geraram 

publicações pelo núcleo de mídias sociais do Senado Federal. Os temas menos divulgados 

http://bit.ly/2B0Hf7S
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foram os que se relacionaram às categorias Diversos e Equilíbrio e saúde. Na categoria 

Poder, destaca-se, principalmente, discussões com os senadores sobre assuntos como as 

reformas previdenciária, trabalhista, tributária e política; o Plano Nacional de Educação e o 

orçamento e cortes em áreas como saúde e educação. Essas entrevistas com os parlamentares 

e o uso de imagens nas publicações podem ser consideradas formas de reconstrução de fatos e 

permitiram uma descrição do universo legislativo segundo regras de verossimilhança. Entre 

os temas publicados, destacou-se ainda uma postagem de outubro de 2017 alertando os 

seguidores para a verificação de informações na internet antes do seu compartilhamento. Essa 

publicação procurou alertar sobre a desinformação na Web e tinha como mensagem a 

veracidade de notícias e seu compartilhamento, chamando a atenção dos seguidores para as 

denominadas fake news, fenômeno que impactou as eleições norte-americanas para presidente 

em 2016. Apesar de ter sido apenas uma publicação sobre o assunto entre julho e dezembro 

de 2017, observa-se que o Senado Federal sinalizou os participantes da página para a 

existência de notícias falsas sobre política no ambiente virtual.  

A principal fonte de conteúdo e que alimenta as redes sociais é o portal de notícias do 

Senado Federal (senado.gov.br/noticias). Assim os temas são selecionados desse portal e 

distribuídos para as redes. Nessa situação, os sites de redes sociais dependem do conteúdo 

publicado pelo portal do Senado Federal na internet. Nas publicações, imagens e vídeos 

acompanharam os textos como forma de aumentar a visibilidade e driblar um algoritmo do 

Facebook que aplica punições para o excesso de publicações e para as que não atingem bons 

resultados de alcance de público. Com o passar dos anos e com o aprimoramento das práticas 

de comunicação nesse ambiente, os assessores reduziram a quantidade de publicações diárias 

quando descobriram que a atuação de um algoritmo interferia no número de seguidores que 

recebiam as notícias do Senado Federal em suas timelines. De todo modo, essas mudanças 

refletiram nas estratégias e regras para a seleção das publicações que mereceriam ser 

divulgadas, e um dos critérios utilizados foi justamente as informações e os temas que 

suscitavam mais atenção e interesse do cidadão, especialmente assuntos que influenciam 

diretamente no seu dia a dia, como está explicitado também no Guia de Atuação do Senado 

nas Mídias Sociais. Ou seja, nesse aspecto, a busca pela audiência das notícias legislativas, 

que por um lado foi impulsionada pelo algoritmo do Facebook,  por outro foi um fator que os 

assessores consideraram no momento que priorizavam determinados conteúdos para 

transmissão. Nesse sentido, os profissionais de comunicação do Senado Federal, que 

selecionam o que será divulgado, são gatekeepers e “[...] podem facilitar ou restringir a 

difusão de informação conforme decidem quais mensagens permitirão atravessar os portões e 
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quais impedirão, transformando-os em importantes atores no processo de difusão” 

(SHOEMAKER; VOZ, 2011, p. 36). O algoritmo EdgeRank também pode ser considerado 

um gatekeeper. 

O Senado Federal percebeu que as redes sociais amplificaram o acesso às informações 

do portal Senado Notícias e também a quantidade de visualizações das notícias, segundo 

Nazário
43

. Sendo assim, pode-se inferir que as práticas de escolha de conteúdos visando 

alcançar o máximo de pessoas que vão acessar e se apropriar das formas simbólicas 

produzidas pelo Senado Federal se aproximam dos parâmetros adotados pela mídia comercial 

na seleção de notícias para consumo objetivando resultados positivos de audiência. “Justifica-

se assim a profissão de informadores que buscam tornar público aquilo que seria ignorado, 

oculto ou secreto. Essa profissão se define como devendo exercer uma função de serviço: um 

serviço em benefício da cidadania” (CHARAUDEAU, 2012, p. 58). Entretanto, instituições 

governamentais também pautam seu trabalho na rede pela lógica comercial, em que procuram 

atrair grande parte de usuários. Apesar disso, publicações com links solicitando a participação 

dos seguidores em consultas públicas no portal e-Cidadania, por exemplo, são uma forma 

relevante de garantia de participação em decisões que serão tomadas pelos parlamentares em 

tramitações de proposições no Congresso. Sendo assim, a divulgação no Facebook é 

fundamental para dar visibilidade a projetos que estão abertos à participação e votação 

populares. Em um estudo dos websites do governo federal em 2017, Almada et al. (2019) 

concluíram que, apesar das experiências bem sucedidas trazidas pela literatura, no Brasil, a 

participação no espaço virtual ocorre “[...] quase totalmente mediante consultas on-line” 

(ALMADA et al., 2019, p. 178). Nesse sentido, a participação política no ambiente digital 

ainda necessita de avanços. 

Essa ampliação do acesso às informações legislativas e o aumento de visualizações no 

portal transformaram as práticas de comunicação dos veículos do Senado Federal e a 

mecânica na construção do sentido da informação como discurso (CHARAUDEAU, 2012), 

principalmente nas redes sociais, em que a linguagem adotada no início de utilização do 

Facebook, por exemplo, era mais formal, com o uso de jargões e termos específicos do âmbito 

político. O aperfeiçoamento dessas práticas modificou a linguagem, tornando-a mais 

acessível, leve e agradável, nas palavras de Nazário. “A gente tenta fazer o possível para 

traduzir isso, tirando o máximo possível da linguagem técnica, do jargão e colocando numa 

linguagem que seja compreensível por todos. Realmente tem coisas que são muito 
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complexas”
44

. O seguidor da página no Facebook precisa se sentir motivado no instante em 

que acessa a informação. Ela precisa ser direta e útil, ter clareza e simplicidade 

(CHARAUDEAU, 2012). Dependendo da complexidade da informação, os assessores evitam 

traduzir os termos para não incorrer em erros informacionais. Às vezes é realizada uma 

tradução, com o uso de termos que não são específicos de uma determinada área. Há certas 

palavras e termos, que dependendo do contexto em que são utilizados, podem acalentar 

reações dos seguidores. “Apenas o receptor pode julgar o teor de uma informação, enquanto o 

emissor aposta na sua validade. A verdade não está no discurso, mas somente no efeito que 

produz” (CHARAUDEAU, 2012, p. 63). Um exemplo fornecido por Nazário é o termo 

prisão, que na área jurídica se diferencia de detenção e reclusão. “Vários dos nossos 

seguidores apontam essas diferenças, fazem questão da precisão dos termos. A gente 

considera também que de tanto ouvir aquilo, a maioria das pessoas já estão compreendendo 

melhor”
45

. No caso de assuntos complexos, se existir necessidade, os profissionais do núcleo 

de mídias sociais procuram ajuda na Secretaria de Comunicação e, se não for suficiente, 

recorrem ao setor de consultoria da Casa.  

O uso de links foi adotado em 93% das publicações entre julho e dezembro de 2017. 

Observou-se que os profissionais do núcleo de mídias sociais seguiram as recomendações do 

Guia de Atuação do Senado nas Mídias Sociais quanto ao encurtamento de URLs por meio 

do endereço eletrônico bitly.com. 

A percepção sobre o desenvolvimento do trabalho diário de publicação de notícias 

legislativas nas redes sociais, como o Facebook, segundo Nazário
46

, é de aprendizado, além 

do que os profissionais se deparam diariamente com comentários pessimistas em relação à 

política brasileira. Mesmo diante de um ambiente de conversas controverso, eles buscam por 

melhores práticas de comunicar esse tipo de conteúdo e de dar enfoque ao que é positivo 

realizado no Senado Federal.  

No começo das atividades, segundo Nazário
47

, o Facebook era mais relevante em 

relação a outras redes, como Twitter e Instagram. Ele afirmou que hoje essa rede social 

continua sendo importante, mas uma queda em sua popularidade pode ser constatada pela 

evasão de jovens do site, pelas modificações na rede e na disseminação de conteúdo, que 
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privilegia publicações de pessoas físicas a produzidas por instituições. Das redes sociais em 

que o Senado Federal está presente, a relevância dada ao Facebook, Twitter e Instagram está 

hoje no mesmo patamar.  

Os elementos que constituem o discurso do Parlamento se encontram no universo 

discursivo do jornalismo político legislativo. A escolha de termos, da forma de se comunicar e 

do modo de utilização dos recursos da língua para se expressar com os seguidores da página 

são tarefas constantes do núcleo de mídias sociais do Senado Federal. Os que produzem os 

discursos estipulam o que e como dizer algo de acordo com suas próprias representações, com 

as dos seguidores e com o contexto do qual fazem parte (PISA, SOUZA, VIZIBELI, 2018). 

Aquele que produz um discurso é detentor de um saber que os outros desconhecem e é 

necessário que se tenha aptidão para a transmissão desse saber; é preciso ser legitimado nesse 

trabalho de divulgação de publicações (CHARAUDEAU, 2012). Palavras que são utilizadas 

de forma frequente pelos mesmos enunciadores podem vir a ser portadoras de certos valores 

(CHARAUDEAU, 2012). Nas publicações do Senado Federal, constata-se a prática de 

adoção das palavras “urgente” e “atenção” como forma de atrair os seguidores para algum 

assunto de relevância e votações legislativas que ocorrem no Parlamento. Pode-se observar 

também, com certa frequência, o uso de frases imperativas e afirmativas, como “avise seus 

amigos!”; “fiscalize sua cidade!”; “agora é lei!”; “cai na prova!”.  

Constatou-se que a divulgação de publicações no Facebook do Senado Federal 

procurou atender a dois dos princípios da comunicação pública, que são oferecer acesso e 

transparência das informações de interesse público e coletivo, apesar de que nem todas as 

atividades que ocorrem no Parlamento serão divulgadas nesse ambiente. Os seguidores que 

dispõem de tecnologia adequada, capacidade para acessar o conteúdo das notícias na página e 

interesse por política se mantém informados sobre as principais atividades realizadas no 

Parlamento e podem interagir com outros membros e participar em discussões e votações 

políticas. A partir do momento em que o Legislativo disponibiliza informações que interessam 

ao cidadão, a prática da transparência é satisfeita, principalmente porque existe informação 

disponível online que não poderia ser encontrada por intermédio de outras fontes e meios. A 

internet se mostra relevante para os cidadãos que buscam acessar documentos de âmbito 

governamental.  
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5.2. Interação entre o Senado Federal e seus seguidores 

 

A interação entre cidadãos e instituições governamentais constitui um dos principais 

pré-requisitos para o desenvolvimento da comunicação pública. Por isso, um dos objetivos 

dessa tese é verificar quando ocorre a interação entre o Senado Federal e seus seguidores no 

Facebook, e em que momentos e como o Parlamento se posiciona nos comentários publicados 

pelos participantes nesse site de rede social. O que se pretende averiguar aqui é se a busca 

pela conversa por parte dessa Casa Legislativa é espontânea, ou seja, se sua participação não é 

decorrente de uma pergunta gerada por um seguidor em interação com outros seguidores, e 

nem fruto de um questionamento direcionado exclusivamente ao Senado Federal. Pretende-se 

também apurar quais foram os questionamentos direcionados a essa Casa Legislativa, seja por 

meio de perguntas diretas ou decorrentes do diálogo entre os seguidores do perfil, e como 

essa esfera de poder responde às dúvidas desses participantes. Entre julho e dezembro de 

2017, a interação da página com os seguidores foi observada em 24 ocasiões. Julho foi o mês 

que mais ocorreu essa prática, ou seja, foi o período responsável por quase 50% do total de 

interações. 

Os momentos de participação do Senado Federal nos comentários, em resposta às 

demandas dos seguidores, se efetivaram na prática quando surgiram perguntas e 

questionamentos objetivos. “Nós somos servidores do Senado. Se perguntam para a gente 

sobre determinado projeto que está em tramitação a gente tem condições de dar. Mas se 

perguntam uma opinião a gente não dá”
48

, afirmou Nazário. 

Na publicação do quadro 1, o Senado postou dois comentários que não foram 

direcionados a atender demandas de seguidores. Duas frases merecem destaque em caixa alta 

no texto da publicação: “AVISE SEUS AMIGOS!” e “PARA SER AVISADO DO 

MOMENTO EM QUE COMEÇAR A VOTAÇÃO, BASTA CURTIR NOSSA PÁGINA”, 

antecipando os participantes sobre a transmissão ao vivo da votação da reforma trabalhista e 

sobre como acompanhar por meio da página. Em um dos comentários do Senado Federal, 

existe um apelo para que as pessoas curtam a página para receber a notificação do início da 

votação, reforçando uma ideia já contida no texto principal da publicação. No segundo 

comentário, a palavra “ATENÇÃO” aparece em caixa alta como uma forma de preparar os 

seguidores para a informação que vem logo em seguida, que destaca a abertura da sessão 
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deliberativa, a expectativa pelo começo das votações e a sinalização do momento da live no 

Facebook sobre a matéria.  

 

Quadro 1: Comentários procuraram reforçar informações. 

 

“AVISE SEUS AMIGOS! Vamos transmitir ao vivo aqui no Facebook. PARA SER 

AVISADO DO MOMENTO EM QUE COMEÇAR A VOTAÇÃO, BASTA CURTIR 

NOSSA PÁGINA (http://www.facebook.com/senadofederal). O Projeto de Lei da 

Câmara 38/2017, também conhecido como reforma trabalhista, chega agora à sua 

votação final no Plenário do Senado. Duas comissões (de Assuntos Econômicos e de 

Constituição e Justiça) deram parecer favorável, e uma, a Comissão de Assuntos 

Sociais, emitiu parecer contrário. A partir das 11h os senadores se reúnem para tomar a 

decisão final. Veja como será: http://bit.ly/2sz9pl3. Você também pode acompanhar ao 

vivo pela TV Senado e pela Rádio Senado, e saber de cada atualização por meio do 

portal Senado Notícias.  

Veja como acessar: 

Senado Notícias: http://bit.ly/SenadoAgora 

TV Senado: http://bit.ly/TVSenadosintonize 

Rádio Senado: http://bit.ly/RádioSenadosintonize 

Senado vota nesta terça a reforma trabalhista. Ao vivo no Facebook a partir das 11h. 

www.facebook.com/senadofederal. Acompanhe também pela TV Senado, pela Rádio 

Senado e pelo portal Senado Notícias.”  

 

Senado Federal – “Não deixem de curtir nossa página para receber a notificação quando a 

votação começar ;-).” 

Senado Federal – “ATENÇÃO: Já foi aberta a sessão deliberativa em Plenário. Senadores 

fazem discursos, aguardando o início da ordem do dia, quando ocorres as votações. 

Iniciaremos a transmissão quando a ordem do dia for aberta.” 
Publicação: 10 de julho de 2017. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Nota-se que a prática de tecer comentários realizada pelo Senado Federal procurou 

reiterar informações existentes no texto principal da publicação do quadro 2, ou seja, a mesma 

estratégia adotada em um dos comentários da publicação de 10 de julho (acima), como uma 

maneira de reforçar uma informação e chamar atenção para a quantidade de votos 

computados sobre a matéria no plenário. Além disso, os comentários feitos pelo Senado 

Federal procuraram ainda enfatizar a aprovação do texto-base da reforma (com a 

disponibilização de um link para acesso à notícia) e a decisão de voto de cada um dos 

parlamentares. A palavra “URGENTE”, em caixa alta, sinaliza para os participantes o 

momento de votação da reforma trabalhista. Uma dúvida sobre os trâmites da votação foi 

remetida ao Parlamento e foi solucionada pela equipe de assessores. 

 

http://www.facebook.com/senadofederal
http://bit.ly/2sz9pl3
http://bit.ly/RádioSenadosintonize
http://www.facebook.com/senadofederal
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Quadro 2: Reiteração de informações pelo Senado Federal e resposta a seguidor. 

 

“URGENTE: Senado vota a Reforma Trabalhista. O texto principal foi aprovado por 

50 votos a 26 e uma abstenção. Agora estão sendo votados os destaques. Saiba mais: 

http://bit.ly/2t1Y9Cd.”  

 

Senado Federal – “A reforma trabalhista foi aprovada por 50 votos a 26, com 1 abstenção. 

Estão sendo votados os destaques.” 

Senado Federal – “Senado aprova texto-base da reforma trabalhista http://bit.ly/2t1Y9Cd 

WWW12.SENADO.LEG.BR 

Senado Federal – “Veja como cada senador votou o texto-base da reforma trabalhista: 

http://bit.ly/2tKSy03.”  

Usuário 1 – “O presidente ainda precisa assinar e eventualmente aplicar os vetos, é isso?” 

Senado Federal – “ATENÇÃO: o senador Romero Jucá é o último orador. A votação será 

encerrada logo em seguida.” 

Publicação: 11 de julho de 2017. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Na publicação de 13 de julho de 2017 (quadro 3), um participante questionou o valor 

pago pela solicitação de novo passaporte já que, na visão dele, a Polícia Federal não deveria 

cobrar por esse serviço. Um segundo participante postou dois comentários em seguida 

interagindo com a mensagem postada por esse primeiro. Logo depois, o Senado Federal 

publicou um comentário direcionado ao primeiro participante, explicando a destinação dos 

recursos pagos pelos contribuintes. A intervenção do Parlamento nesse contexto foi relevante, 

pois a impressão que o primeiro comentário passa é a de desconhecimento do assunto, o que 

se agrava no comentário posterior e que, naturalmente, seria vista por outros que poderiam 

assimilar essa resposta como coerente. Essa atitude de interação vai de encontro, como Zémor 

(1995) ressalta, ao dever que as instituições têm de levar informação para conhecimento 

público. E isso requer, segundo o pesquisador francês, aptidão para ouvir, importante na 

relação entre cidadãos e a comunicação pública. Além disso, requer também capacitação dos 

funcionários para atuarem como “agentes sociais responsáveis” (BUENO, 2012, p. 148) na 

recepção dos questionamentos e no atendimento às demandas. Observa-se que, nesse caso, a 

interação por parte do Senado Federal exigiu que os profissionais que integram a equipe de 

mídias sociais tivessem conhecimentos relativos aos procedimentos orçamentários para 

responder uma demanda que poderia ser lida por milhares de seguidores. 

 

 

 

http://bit.ly/2t1Y9Cd
http://bit.ly/2tKSy03
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Quadro 3: Esclarecimento sobre verba para emissão de passaportes. 

 

“Aprovada verba extra para retomada da emissão de passaportes 

http://bit.ly/2tkQQkn. 

Emissão de passaportes. Congresso aprova R$ 102,3 milhões para reestabelecer a 

emissão de passaportes pela Polícia Federal.”  

 

Usuário 2: “se eh pago pela emissão do documento p onde vai p dinheiro. Se o governo 

liberou 102 milhoes pq eh cobrado pelo documento.” 

Usuário 3: “É pq eles deram um jeito de cortar a grana da PF por causa das investigações 

da lava jato. Uma forma de tentar intimidar a galera.” 

Usuário 4: “Aí agora eles vem com esse papo de que liberou a verba logo após o luladrao 

roubou meu coração ser preso e a reforma ser aprovada. Tem um cara que mora nos EUA e 

lá estavam emitindo os passaportes normalmente.” 

Senado Federal: “A taxa paga pelo passaporte não é destinada à confecção dele. O valor é 

depositado na conta do Tesouro, junto com impostos e outros recursos. Para que a Polícia 

Federal receba mais recursos orçamentários, é preciso aprovar uma lei, que é o que ocorre 

agora.” 

Publicação: 13 de julho de 2017 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Em outro momento, o Senado Federal divulgou um link para que os interessados por 

direito penal tivessem acesso a livros de forma gratuita por meio do site da livraria do 

Parlamento. Nota-se que uma pergunta deixada nos comentários denotava sarcasmo e se 

relacionou ao contexto de corrupções no País com os trechos “tem certeza” e “acabar 

descobrindo vários golpes que andam rolando no país”. Apesar da ironia, o Senado Federal 

respondeu que a intenção era justamente oferecer vários títulos gratuitamente pelo site da 

livraria, disponibilizando novamente o link (quadro 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2tkQQkn
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Quadro 4: Resposta a seguidor sobre disponibilização de livros de direito penal.  

 

“Baixe aqui a Coletânea Básica Penal: http://bit.ly/coletaneadireitopenal.” Livro 

digital grátis de direito penal. A Coletânea Básica Penal contém: Código Penal; Lei 

das Contravenções Penais; Código de Processo Penal; Lei de Execução Penal; Lei dos 

Crimes Hediondos; Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais; Dispositivos 

constitucionais relacionados; Índice temático do Código Penal.” 

 

Usuário 5 – “Tem certeza que vocês querem dar acesso a esses livros para a população? 

Olha que eles podem acabar descobrindo vários golpes que andam rolando no país.” 

 

Senado Federal – “Olá, usuário 5. Queremos dar acesso a estes e muitos outros. Estão 

disponíveis gratuitamente estes: http://livraria.senado.leg.br/ebooks-1.html. Livros digitais 

gratuitos.” 

Publicação: 13 de julho de 2017 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

O Senado Federal publicou, em 18 de julho, uma lista dos principais projetos 

aprovados pela Casa no primeiro semestre de 2017 (quadro 5). Foi disponibilizado um álbum 

com 11 imagens. Uma delas continha os dizeres: “10 propostas que o Senado aprovou e que 

podem mexer com a sua vida.” O texto do primeiro comentário de um seguidor começou com 

“Senado... mexer com a sua vida”, que são os dizeres dessa imagem. No total, esse mesmo 

seguidor postou outros dois comentários, longos, que são uma continuação da conversa do 

primeiro. O discurso expresso nos textos desse seguidor tinha um tom de reprovação, de 

revolta, de desabafo pelo sistema de governo representativo.  

O Senado Federal interagiu com esse seguidor em dois momentos. Após o primeiro 

comentário, explicando que o sistema brasileiro de representação é bicameral e explicitando 

as atribuições do Parlamento nesse contexto. Na segunda participação, a interação é 

direcionada para o terceiro comentário publicado por esse mesmo seguidor. A resposta da 

Casa Legislativa, nesse caso, foi de encontro a duas passagens do discurso do seguidor: “A 

representação pelo voto é distante, passiva [...]”; e “O objetivo do governo é encurtar 

distâncias para o desenvolvimento, não criar barreiras. E vocês falharam.” Nesse sentido, o 

Senado Federal ressaltou que o povo tem o direito de eleger seus representantes a cada quatro 

anos e que, portanto, os que se sentem insatisfeitos têm essa oportunidade para fazer 

mudanças. Além disso, disse ainda que qualquer cidadão que atenda os critérios para um 

cargo público, como ter ficha limpa, pode se candidatar (quadro abaixo).  

Esse espaço para o diálogo entre o Senado Federal e um seguidor da página nos 

remete a Matos (2009) quando afirma que a comunicação pública requer oportunizar espaços 

http://bit.ly/coletaneadireitopenal
http://livraria.senado.leg.br/ebooks-1.html
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para debates que possibilitem que os cidadãos de diferentes nichos sociais expressem suas 

demandas, opiniões, críticas sobre temas que se relacionam com o interesse coletivo. “É a 

ênfase no dissenso produtivo que permite à comunicação pública descortinar os contextos de 

negociação e conflito que subjazem à comunicação governamental” (MATOS, 2009, p. 4). 

Esse seguidor (usuário 6) também tem ciência de que está dialogando com um funcionário da 

Casa e não com senadores, e se diferencia de comentários que acreditam estar interagindo 

diretamente com parlamentares.  

 

Quadro 5: Questionamento de seguidor sobre o sistema de governo representativo. 

 

“Senado Federal adicionou 11 novas fotos ao álbum "Os principais projetos 

aprovados no primeiro semestre de 2017". O primeiro semestre de 2017 foi um 

período de intensa atividade legislativa. O Senado votou 187 projetos, tendo aprovado 

108 e rejeitado 79. Veja mais números sobre o trabalho do Senado neste ano 

http://bit.ly/2uylbA6. Clique nas setas para saber mais sobre os principais projetos 

aprovados em 2017.”  

 

Usuário 6 – “"Senado... mexer com a sua vida." Quem deu esse direito? Quem permitiu que 

nos tirassem o controle de nossas vidas? Poder ao povo! Se não é sua escolha, é coerção! O 

Governo te tira o livre arbítrio, rouba seu tempo, seu dinheiro. Poder ao povo!” 

Senado Federal – “Usuário 6, nas sociedades modernas, o povo exerce seu poder por meio 

dos seus representantes. Essa representação cabe ao Parlamento, que, no caso do Brasil, é 

bicameral, ou seja, tem duas instâncias, ou duas Casas, a Câmara e o Senado. Ao Senado, 

especificamente, cabe o papel de casa revisora - isto é, que revisa, aprovando ou não, os 

projetos vindos da Câmara -, e de local de representação dos estados. Tudo isso está na 

Constituição, que foi votada e aprovada pelos constituintes, representantes eleitos pelo 

povo com essa finalidade.” 

Usuário – “Veja bem, assesor. O princípio democrático da representatividade é moralmente 

questionado pela prática do poder em Montesquieu. Se um governo é desleal na sua função, 

o que é comprovado pela corrupção, pela falta de compromisso, pelo não cumprimento de 

promessas. Ou seja, em sua essência você não tem direito de atestar que o governo faz pelo 

bem do povo, visto os problemas que causam a dor e a falsa esperança que nos trazem. O 

governo representativo é excludente, e serve de carreira pra exercícios de poder para os 

mais ricos e seus aliados corporativistas, que usam do nosso trabalho para, longe da 

população real, brincar no seu mundinho pensando que é nobreza. Estamos cansados, 

cansados de manter vocês, e mesmo que advento das leis de Roma e sua estrutura que nos 

parece naturalmente correta, vos digo, não o é. Não somos seus escravos, não somos servos 

do seu poder nojento, contrato social é uma falácia, comprovada pela lógica mais simples. 

Se você não cumpre um trabalho, você é demitido, demitiremos o governo, é nosso dever.” 

Usuário 6 – “E a partir do momento que não temos escolha de viver longe de seu jugo, 

estamos presos. A representação pelo voto é distante, passiva, pois vocês continuam 

errando conosco. Vocês sabem disso, mas não abrem mão de seus ideais antiquados e não 

permitem que nossa liberdade natural seja respeitada, que nossa propriedade fosse 

imaculada. Querem nos impor controle social e econômico. O objetivo do governo é 

encurtar distâncias para o desenvolvimento, não criar barreiras. E vocês falharam.” 

http://bit.ly/2uylbA6
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Senado Federal – “Usuário 6, o processo democrático permite que, a cada quatro anos, os 

representantes sejam trocados pela população caso ela não esteja satisfeita com seu 

trabalho. Também permite que qualquer cidadão candidate-se a representar os demais, 

desde que tenha ficha limpa e cumpra os requisitos fundamentais de cada cargo.” 

Publicação: 18 de julho de 2017 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Uma publicação referente às modificações nos meios de comunicação do Senado 

Federal suscitou um questionamento de dois seguidores num mesmo comentário, cuja 

pergunta era saber o motivo de se ter senadores. Assim como ocorreu numa interação em 18 

de julho de 2017, os assessores explicaram que o Parlamento é a “Casa Revisora”, com 

detalhe para as iniciais em maiúsculo, e suas atribuições (quadro 6).  

 

Quadro 6: Questionamento sobre a função dos senadores. 

 

“Eunício Oliveira anuncia mudanças nos veículos de comunicação do Senado. 

Confira: http://bit.ly/2vLd4ki.”  

 

Usuário 7  – “Senado, me responde por qual razão precisamos de senadores?” 

Senado Federal – “Usuário 7, o Senado é fundamental para a democracia. Ele é a Casa 

Revisora, que analisa as decisões da Câmara dos Deputados, podendo acatá-las, rejeitá-las 

ou aperfeiçoá-las. Também é a instância que representa os estados federados, permitindo 

que cada um deles tenha o mesmo peso nas decisões do país. Do contrário, os estados com 

menor população poderiam não ter voz.” 

Publicação: 8 de agosto de 2017. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Ainda no mês de agosto de 2017, duas participações do Senado Federal nos 

comentários ocorreram quando um seguidor questionou o feedback dos administradores da 

página em relação à interação dos seguidores e se as manifestações deixadas nos comentários 

eram consideradas pelo Parlamento. A publicação se referia a mudanças no Código Penal e 

disponibilizava um vídeo explicando como o cidadão poderia fazer para enviar sugestões ao 

relator. A resposta ao seguidor foi que as ferramentas de participação existiam, mas o 

Parlamento não tinha mecanismos de medição para saber se os comentários eram apreciados 

pelas comissões que analisam os projetos e leis. Nazário (2017) afirma que a cobertura dos 

veículos de comunicação do Senado Federal assegura que propostas enviadas ao portal e-

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2vLd4ki&h=AT1HJoK-Vey65b4THYqJU3L8CQITMYFzNxGgWqQpTmnSyleYpr6pKAX5vu3zTB52gSEBnE2e0J6LS2x6RJMQHZaR3BpFN45RpGF51_KvskpLJ7wO1acyJ99FvQG_oSfuzWlTqMlcvDcql7YNURAe3_8WCUTBxeSe8HNSN67PCxuNkFIz_E8dUbHj5lE4NbFuoIiuDl7uNzXS09Lx7YLYa_6r8i0h3JUn-cNxpEoB0QHHFhG63gKnE1T9hF6lrDn4RQxnWitWQFAT1d19cE17ze6b7SjIKBhYsvPWALganSBxmD8XY35ica-Rivu33LLdF1S6_dyxIqXZ1MUIosU7T4ol6Ki73b0PXeGcxrGejDbjTzwk6VYFl9bmtoBAHxrXdT4O88UQ78_aThwdEZ-sqH3U6AHqcv7Uw3yv2vSbvmzEH1-KXPNdWPvW-5nWLYyFxywOp6tAETUNN3D5-TXwtKQYUcpa8wmPJhd5PtbPXYmjuYTDCEtPscTPI_413mG0ZSYS8OurrKGR9dDeIZEnhBSkqYiFqFG2Igk7nPilRYgWTIoPC4_dKI3UdyVCRYJlBnzb6eeJ0E-OhPSjy2mpR_ERTxxuArtx84dQGrD61ZFKiMlFkPKTbqjHaqolyPvl8WiGtXe2dK4jrdRziTiOuqJnS42pdhkUYJLMxhRf1Qw
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Cidadania, por exemplo, tenham visibilidade, que é intensificada pela página do Parlamento 

no Facebook.  

Nazário (2017) verificou esse fenômeno ao estudar o processo de tramitação da 

sugestão pública 8/2014 sobre a regulação do uso recreativo, medicinal e industrial da 

maconha. Nessa situação, constatou-se a geração de 20 mil comentários nessa rede social 

referente ao tema. E o que ocorreu com essas manifestações? Esses comentários postados 

pelos seguidores no Facebook, segundo Nazário (2017), não receberam nenhum tratamento 

fora a moderação habitual que ocorre nesse espaço. “Ou seja, a não ser que os próprios 

senadores os procurem, não são informados sobre o que é dito na principal página do Senado 

no Facebook” (NAZÁRIO, 2017, p. 67). O autor chegou à conclusão de que ainda era 

incipiente o processo de feedback aos senadores das opiniões publicadas pelos cidadãos, tanto 

no portal e-Cidadania como nas redes sociais.  

 

Entretanto, ainda não parece ser possível dizer que a esfera política está 

realmente disposta a levar em consideração a opinião dos cidadãos – uma 

característica típica da democracia digital de terceiro nível. Considerar 

seriamente essas opiniões, com a utilização intensa de canais de consulta 

popular, a ponto de permitir aos interessados uma participação efetiva na 

condução dos negócios públicos é a característica essencial do quarto nível, no 

qual o Senado – ou qualquer outra instituição brasileira – ainda não chegou o 

que fragiliza a busca pela democracia digital (NAZÁRIO, 2017, p. 69). 

 

 

Essa indagação dirigida ao Senado Federal por um seguidor mostra que alguns 

participantes acreditam que suas vozes serão ouvidas pelos parlamentares e por essa Casa 

Legislativa nas redes sociais, especialmente quando a publicação solicita dos seguidores da 

página que votem em consultas e enquetes públicas. Em meio a centenas ou milhares de 

comentários postados pelos participantes, cria-se a expectativa de que as opiniões serão 

levadas em consideração (quadro 7).  
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Quadro 7: Questionamento sobre a finalidade da página do Senado Federal no Facebook. 

 

“Classificar a corrupção como crime hediondo é uma das mudanças contidas no 

projeto de reforma do Código Penal que está sendo discutido no Senado. Saiba mais 

no vídeo e veja como enviar sugestões para o relator.”  

 

Usuário 8: “Gostaria de saber qual é o alcance deste canal de comunicação com o Senado. 

Nao vejo nenhum feedback dos administradores e só vejo o Senado trabalhando em 

proveito próprio, aprovando matérias que pouco interessam à população e desviando os 

olhos do que realmente importa.”   

Senado Federal: “Olá usuário 8, sempre procuramos responder dúvidas objetivas sobre 

projetos em tramitação, votações e publicações que fazemos. Não respondemos quando o 

internauta apenas está emitindo uma opinião ou quando a pergunta tem caráter mais 

subjetivo. Vale lembrar que a página é gerida por funcionários do Senado da área de 

comunicação.” 

Usuário 8 – “Ok, Ok...entendemos que há critérios para o feedback. Mas a pergunta que 

faço é: as muitas opiniões são levadas em consideração? Vários posts a respeito de 

emendas, propostas, votações levam inúmeras curtidas contra e a favor. Faz alguma 

diferença o povo se manifestar desta forma?” 

Senado Federal – “Usuário 8 Não temos como avaliar. Mas as ferramentas de participação 

são fundamentais, pois permitem aos cidadãos se manifestarem.” 

Publicação: 16 de agosto de 2017 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Numa outra situação (quadro 8), a publicação do comentário feita pelo Senado Federal 

objetivou apenas reforçar uma correção de informação contida no texto principal da postagem 

(exemplo abaixo). 

 

 

Quadro 8: Correção de informações em postagens. 

 

“ERRATA: Onde se lê art. 180, leia-se art. 181]. Francamente! Algumas situações no 

trânsito irritam muito. Conheça o CTB e esteja atento às normas de trânsito: 

http://bit.ly/CódigodeTrânsito”  

Publicação: 24 de agosto de 2017 

 

Senado Federal – “ERRATA: no vídeo, onde se lê artigo 180, leia-se 181.”  

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

http://bit.ly/CódigodeTrânsito
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Na publicação “Flores do cerrado” (quadro 9), um seguidor elogia a imagem postada e 

a cidade de Brasília. Diferentemente das publicações analisadas anteriormente, em que o 

Senado Federal procura reforçar, esclarecer ou corrigir informações nos espaços destinados 

aos comentários, os administradores da página buscam o estabelecimento de uma relação 

comunicativa com esse seguidor, de forma descontraída e espontânea, como na interação 

abaixo.  

 

Quadro 9: Estabelecimento de interação espontânea pelo Senado Federal. 

 

“Senado Federal atualizou a foto da capa dele.  

Flores do cerrado. Foto: Marcos Oliveira/ Agência Senado” 

 

Usuário 9 – “Bela foto. Brasília deve ser uma cidade bela” 

Senado Federal – “É uma cidade linda. Venha visitar um dia!” 

Publicação: 14 de setembro de 2017 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Entre os comentários referentes à publicação de esclarecimento sobre o sistema de 

votação eletrônica do Senado Federal, um deles chamou a atenção e gerou réplica: o discurso 

de um seguidor, segundo o qual o objetivo das atividades desenvolvidas pelo Senado Federal 

no Facebook era gerar aborrecimentos para a população. Observa-se que o comentário deixa 

transparecer descontentamento com os rumos da política brasileira. A página publicou um 

comentário direcionado a esse seguidor explicando qual era a função do trabalho realizado 

(quadro 10). 

  

Quadro 10: Comentário de descontentamento sobre a página do Senado Federal. 

 

“Entenda como funciona o sistema de votação eletrônica do Senado. Quer saber como 

os senadores marcam presença e como votam no Senado? Confira o vídeo.”  

 

Usuário 10 - “A função desta página é, claramente, irritar a população.” 

Senado Federal – “Esperamos que não, usuário 10. Nosso objetivo é informar a população 

sobre os projetos que são apresentados, discutidos e votados no Senado, e também explicar 

como o processo legislativo acontece. A informação é um instrumento essencial para os 

cidadãos. Sem ela, como os cidadãos poderiam se manifestar e se posicionar contra ou a 

favor daquilo que é discutido?” 

Publicação: 16 de setembro de 2017 

Fonte: Elaboração própria. 
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Na publicação que parabeniza os profissinais de tecnologia da informação (TI) 

(quadro 11), a página do Senado Federal escreve um comentário de esclarecimento, se 

antecipando a possíveis comentários que poderiam ser gerados pela má interpretação da 

publicação sobre as atribuições dessa categoria. Oferecer uma interpretação sobre algo, na 

perspectiva de Thompson (2011, p. 411), “[...] é fazer uma afirmação que é arriscada e aberta 

à discussão. Quando oferecemos uma interpretação, nós nos expomos; fazemos uma 

afirmação que pode, supomos, ser defendida e sustentada de algum modo”. Ao prestar 

esclarecimento sobre a publicação, a equipe de mídias sociais estava ciente de que as formas 

simbólicas ali presentes poderiam ser apropriadas e significadas por alguns diferentemente do 

sentido e da interpretação produzidos pelos profissionais de comunicação, cujo entendimento 

não seria pelo viés lúdico, mas poderia ser interpretado como uma depreciação da categoria. 

 

Quadro 11: Esclarecimento de postagem sobre homenagem aos profissionais de TI. 

 

“Parabéns aos profissionais que ajudam a manter pessoas e empresas mais conectadas 

e produtivas! Dia 19 de outubro – Dia do profissional de TI. Dê parabéns ao seu amigo 

ou amiga que sempre te socorre nas horas difíceis. “Tem como dar uma olhadinha na 

minha impressora?” “Você pode formatar meu computador?” “Não tá ligando... o que 

que eu faço?” “Tudo bem? É que a internet aqui caiu...””  

 

Senado Federal – “Esclarecimento: essa foi uma homenagem com intenção bem-humorada, 

que apresenta as frases que comumente profissionais de TI escutam das pessoas. Nós 

sabemos que as atribuições não são essas. Nossa equipe de TI, inclusive, aprovou e achou 

divertida, por isso decidimos pela publicação. Temos o maior respeito - mais que isso, 

temos total dependência - ao trabalho dessa categoria profissional valiosíssima no mundo 

contemporâneo. Pedimos desculpas se pareceu de algum modo ofensivo ou reducionista.”  

Publicação: 19 de outubro de 2017 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Em 10 de novembro de 2017, o Senado Federal publicou uma notícia alertando os 

participantes por meio da palavra “ATENÇÃO”, em caixa alta, sobre a implementação da 

reforma trabalhista. Três perguntas foram direcionadas ao Parlamento: sobre o pagamento ao 

sindicato, a demissão e o saque do FGTS e o tempo de intervalo do almoço. Essas dúvidas 

foram sanadas pela equipe de assessores no Facebook (quadro 12). 
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Quadro 12: Respostas às demandas sobre a reforma trabalhista. 

 

“ATENÇÃO! A reforma trabalhista começa a valer neste sábado, 11 de novembro. 

Assista ao vídeo e conheça as principais mudanças. Saiba mais detalhes do que 

mudou: http://bit.ly/InfoReformaTrabalhista. Ajude a divulgar essa informação 

compartilhando o álbum com as mudanças ocorridas na lei: http://bit.ly/2i0i0tT.”  

 

Usuário 11 - “Senado Federal Uai e quando o empregado não quiser pagar o sindicado que 

é previsto na reforma como fica essa situação de acordo?” 

Senado Federal – Usuário 11 “O trabalhador pode tentar negociar sozinho, mas é para isso 

que serve o sindicato: reunindo muitos trabalhadores, negociar em nome deles.” 

Usuário 11 – “Senado Federal Complicado viu, não vejo melhorias infelizmente” 

Usuário 12 – “Se eu fizer acordo não recebo seguro desemprego. E caso for mandada 

embora sem justa causa isso se aplica também? Não vou poder sacar o FGTS total?” 

Senado Federal – Usuário 12 “No caso da demissão sem justa causa não mudou nada. O 

trabalhador continua tendo direito a sacar o FGTS, à multa de 40% sobre o saldo do FGTS, 

ao aviso prévio e ao seguro desemprego (neste caso, desde que cumpridas as regras de 

carência).” 

Usuário 13 – “Senado Federal até porque todas as empresas vão negociar 2 horas de 

almoço sim. Imagino que os 30 minutos sejam opcionais mesmo!” 

Senado Federal – “O que as novas regras permitem é que, por acordo ou convenção 

coletiva (ou seja, com negociação envolvendo sindicato ou representantes dos empregados 

da empresa), é possível estabelecer o intervalo de almoço, desde que não seja menos do que 

30 minutos. Mas pode ser mais.” 

Publicação: 10 de novembro de 2017 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Entre as propostas aprovadas pelo Parlamento estava a que se referiu ao fim do foro 

privilegiado. Notamos que um comentário de um seguidor se recusava em ler a notícia. A 

página do Senado Federal interveio e publicou uma mensagem reiterando a aprovação da 

extinção do foro privilegiado, os votos favoráveis alcançados pela matéria e a 

disponibilização de um link para a página do Senado Notícias sobre o assunto (quadro 13). 

Novamente, a publicação e a interação com o comentário procuraram atender a uma das 

características da comunicação pública e enfatizada por Zémor (1995) que é a de fornecer 

informação para o conhecimento público. Outra situação de interação também atendeu a esse 

critério. Foi o momento em que um seguidor perguntou sobre a lei que torna crime hediondo 

assassinato de policiais e sobre a votação referente à diminuição de pena. 

 

 

 

 

http://bit.ly/InfoReformaTrabalhista
http://bit.ly/2i0i0tT
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Quadro 13: Esclarecimento sobre fim do foro privilegiado e resposta a seguidor. 

 

Senado Federal adicionou 18 novas fotos ao álbum “Principais propostas que o 

Senado aprovou em 2017.”  

O Senado aprovou mais de 260 proposições em 2017. Todas elas, de um jeito ou de 

outro, mexem com a sua vida. Nesta retrospectiva, selecionamos algumas delas. Clique 

nas setas para relembrar as principais propostas que o Senado aprovou neste ano e 

clique aqui para saber mais: http://bit.ly/2B0Hf7S.” 

 

Usuário 14: “Só de falar do fim do foro privilegiado, fica claro o nivel de gozação com a 

cara no povo brasileiro. Não vou nem perder meu tempo lendo o resto!!!” 

Senado Federal: “A PEC que extingue o foro especial por prerrogativa de função nos casos 

de crimes comuns foi aprovada com 69 votos favoráveis e uma abstenção. Saiba mais: 

http://bit.ly/2sfjsw6” 

Usuário 15 - “Quando vai sair a que torna crime hediondo assassinato de policial?” 

Senado Federal – “Olá, usuário 15. Já está na lei desde 2015. Está no inc. VII do artigo 121 

do Código Penal. Olha só: http://www.planalto.gov.br/.../decre.../Del2848compilado.htm.” 

Usuário 15 – “Legal e quando vai ser votado para acabar com diminuição de pena?” 

Usuário 15 – “Que já foi aprovado pela câmara dos deputados esse ano.” 

Senado Federal - “Usuário 15 A qual projeto exatamente você se refere?” 

Senado Federal – “O PLC 143/2017 aguarda votação da CCJ. Você pode acompanhar a 

tramitação aqui: http://www25.senado.leg.br/.../materias/-/materia/131595.” 

Publicação: 19 de dezembro de 2017 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Em relação aos momentos de interação do Senado Federal no Facebook, pode-se dizer 

que sua participação procurou reforçar informações contidas na publicação principal; 

complementar e corrigir dados; esclarecer informações que poderiam ser passíveis de má 

interpretação; levar informação e conhecimento sobre assuntos de interesse público e de viés 

político; e estabelecer comunicação com os usuários da página.  

Nas interações analisadas nesta seção, entendemos que o Senado buscou dar 

transparência a informações de interesse público e propiciar maior conhecimento sobre 

determinados temas. “Somente quando os atos, as intenções ou os planos podem ser 

conhecidos, tem-se a possibilidade de gerar um processo dialógico de troca de razões com o 

objetivo de solucionar situações problemáticas” (MAIA, 2008, p. 168). Isso pode ser notado 

nas conversas que questionaram o pagamento da taxa para solicitação de passaporte, os 

trâmites na votação da reforma trabalhista, o funcionamento do sistema de governo 

representativo, as atribuições do Senado e dos parlamentares, e a lei sobre crime de 

assassinato de policiais.  

http://bit.ly/2B0Hf7S
http://www.planalto.gov.br/.../decre.../Del2848compilado.htm
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As autoridades e funcionários comprometidos com a divulgação dos processos de 

decisão política devem atender os pedidos de explicações públicas sobre as decisões tomadas 

quando solicitadas, mesmo que a prática da ação tenha sido concretizada, como ocorreu com 

a votação da nova reforma trabalhista. A avaliação e revisão posterior da ação praticada, por 

parte dos cidadãos, “[...] com possibilidade, inclusive de desaprovação das políticas e das 

decisões, além da responsabilização dos envolvidos, é fundamental para a democracia” 

(GOMES; AMORIM; ALMADA, 2018, p. 8). Esse posicionamento contrário foi constatado, 

por exemplo, em um dos comentários na publicação em que o Senado Federal lista os projetos 

aprovados no primeiro semestre de 2017. É por meio da interação que a informação é 

assimilada (basta que as instituições governamentais propiciem o acesso à mesma) e o 

cidadão pode se sentir motivado para participar dos debates e ser conduzido para chegar à 

informação que procura (DUARTE, 2012).  

Nessa perspectiva, pode-se afirmar que o Senado Federal buscou, por meio de suas 

publicações de notícias e de comentários, incentivar os seus seguidores à votação de projetos 

em enquetes e para o acompanhamento de votações ao vivo, como foi o caso da reforma 

trabalhista. Outra forma de motivação para participação dos seguidores foram as postagens 

dedicadas a responder questionamentos e nos comentários espontâneos buscando reforçar 

ideias, esclarecer ou corrigir informações. Provavelmente, os usuários que conseguiram ter 

suas demandas solucionadas e seus comentários respondidos se sentiram valorizados e essa 

atitude pode estimular esses participantes a continuarem acompanhando a página e a fazerem 

outros comentários. Aqueles que, de alguma forma, direcionam seus comentários na página 

do Facebook querem ser ouvidos.  

Na discussão sobre participação, dois comentários de um mesmo seguidor chamaram 

atenção porque manifestaram o interesse em saber qual seria o alcance do Facebook como 

canal de comunicação entre o Legislativo e a sociedade e se a participação surtia efeitos nos 

processos decisórios no Parlamento, já que comentários contrários ou favoráveis a 

determinados temas eram deixados nas publicações e as opiniões eram solicitadas pelos 

administradores da página referentes a projetos e consultas públicas em votação e discussão 

no plenário. A resposta enfatizou a relevância de se ter esses canais e afirmou não existir 

meios para medir a sua eficácia em relação à influência dos comentários nas decisões 

políticas.  

A análise desenvolvida por Barros, Bernardes e Rodrigues (2014) sobre a utilização 

das novas mídias, entre elas Twitter, Orkut e Facebook da Câmara dos Deputados, 

considerada junto com o Senado Federal as duas casas mais importantes do Poder Legislativo 
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no Brasil, constatou algo semelhante, de que apenas a sociedade tem participado de forma 

unilateral sem resposta por parte da Câmara. A instituição tem priorizado oferecer canais para 

acolher as demandas sociais, “[...] mas isso, por si só, não garante participação do cidadão nos 

processos decisórios. Faltam, portanto, mecanismos para fazer com que a participação seja 

levada aos gabinetes parlamentares, ao conhecimento dos representantes políticos e assegurar 

que haja resposta à sociedade” (BARROS; BERNARDES; RODRIGUES, 2014, p. 11). Da 

mesma forma, Faria afirma que “a autonomização dos parlamentares e partidos políticos 

durante o exercício do mandato com a consequente desconsideração da opinião do eleitor 

estaria provocando a perda da relação de confiança entre cidadão e parlamento” (FARIA, 

2015, p. 289). 

Alguns comentários de seguidores deixaram transparecer a descrença e o 

descontentamento com o Legislativo brasileiro. O trabalho de publicação das atividades no 

Parlamento e o esforço para interagir e responder os questionamentos provenientes dos 

seguidores não foram suficientes para apagar a imagem negativa que alguns participantes 

exibiram em seus comentários, como Matos (1999) e Freitas (2004) também constataram em 

seus estudos. Algumas das situações analisadas aqui incluíram sarcasmo demonstrado por um 

seguidor com a disponibilização de livros de direito penal como garantia de  mais 

conhecimento para a descoberta de irregularidades; o questionamento sobre a função dos 

senadores; a publicização de notícias na página como forma de aborrecer a população; e a 

recusa de um seguidor para ler uma notícia sobre o fim do foro privilegiado. “Ao mesmo 

tempo em que a capacidade de comunicar do Estado cresce, cresce também sua visibilidade 

que o torna vulnerável. O acesso às informações disponíveis é ininterrupto, embora as linhas 

de comunicação não sejam intensificadas” (WEBER, 2017, p. 47).  

Como os efeitos das informações de caráter público são de longo prazo, segundo 

Monteiro (2012), isso quer dizer que, nesse modelo de comunicação, a relação entre os 

assessores da página que representam o Senado Federal e os seguidores da mesma podem 

precisar de mais tempo para se fortalecer, apesar de que as atividades de publicação de 

notícias parlamentares na página do Facebook datar de 2010. Além de informar, afirma 

Monteiro (2012, p. 40), o objetivo nesse caso seria o de “[...] qualificar o cidadão para exercer 

seu poder de voz, de voto e de veto nas questões que dizem respeito à coletividade”. Nesse 

aspecto, um comentário do Senado Federal, em resposta a um seguidor, vai de encontro a esse 

argumento de Monteiro (2012), quando essa Casa Legislativa afirma que a função da página 

no Facebook é voltada para divulgar informações sobre as atividades legislativas. E sem esse 
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tipo de informação, “[...] como os cidadãos poderiam se manifestar e se posicionar contra ou a 

favor daquilo que é discutido?”  

Percebe-se ainda que existiu uma preocupação com o tom expresso na redação dos 

comentários, com o cuidado na utilização das palavras e no tratamento com os usuários da 

página, mesmo que algumas dessas conversas apresentaram um tom de discordância com a 

publicação principal ou com a resposta dada pelo Senado Federal. O sentido dessas 

publicações é construído por um processo de semiotização, que envolve as etapas de 

transformação e de transação (CHARAUDEAU, 2012). Nessas fases, o mundo a significar é 

edificado em um “mundo significado” segundo regras de escrita, e a construção desse 

discurso possui um objetivo específico e está voltado para atender as expectativas 

informacionais de um público-alvo, que vai decodificar e compreender o conteúdo do 

discurso e agregar conhecimentos à sua bagagem cultural. Esse entendimento pode ser 

controverso, gerar críticas, como ocorreu no comentário que tem como texto de abertura 

“”Senado...mexer com a sua vida”. Quem deu esse direito?””.  

Constatou-se a adoção de uma neutralidade nas respostas (sem geração de polêmicas 

com os participantes) e o uso da primeira pessoa do plural em algumas situações de interação 

(“esperamos”, “nosso”, “queremos dar acesso”, “não respondemos”, “não temos como 

avaliar”), que vão de encontro às normas estipuladas pelo Guia de Atuação do Senado nas 

Mídias Sociais. As respostas seguem um padrão de estilo e estrutura linguísticos, um padrão 

de comportamento interacional e, portanto, podemos afirmar que a busca pela interação se 

mostrou pré-configurada, técnica. De acordo com as diretrizes da página 7 do Guia de 

Atuação do Senado nas Mídias Sociais, os profissionais que lidam com sites de redes sociais 

devem dispor de um “banco de respostas frequentes” objetivando facilitar o feedback e 

minimizar a ocorrência de erros. Essa prática nos remete ao conceito de interatividade 

controlada de Stromer-Galley, na medida em que o ambiente de redes sociais é utilizado para 

publicação de atos do Legislativo e pela busca de interação com os cidadãos em determinados 

momentos. Isso dá a impressão de que o Parlamento está aberto para conversas e para o 

debate político. “[...] Estar presente no Facebook é não apenas conviver com os comentários, 

mas também encontrar formas de gerir esse diálogo” (OLIVEIRA, 2018, p. 85), já que nessa 

rede social específica não é possível desabilitar os comentários, como é viável em websites. 

Do outro lado, os cidadãos veem esse canal de relacionamento como uma oportunidade de 

fiscalizar e controlar as ações do Legislativo, de reivindicar suas demandas e expor sua 

opinião ao Senado Federal e aos parlamentares, acreditando que serão ouvidos.  
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Nesse processo ativo e contínuo de produção de publicações, comentários, entre outras 

atividades de engajamento no espaço virtual do Facebook e diante da disponibilidade de 

interação demonstrada pelo Senado Federal nesse ambiente, principalmente nos momentos de 

esclarecimento das demandas dos seguidores em relação a informações de interesse público, 

pode-se dizer que compreender o que é publicado requer um processo de autocompreensão e 

autoformação, “[...] em que as pessoas estão engajadas, de diversos modos e diferentes 

profundidades, em se compreender a si mesmas, e talvez em se transformar, no decurso da 

apropriação contínua das mensagens recebidas” (THOMPSON, 2011, p. 409). 

Entre julho e dezembro de 2017, foram contabilizados 183.511 comentários. Desse 

total, apenas 24 foram de autoria da equipe do Senado Federal. Isso representa 0,0001% de 

todos os comentários. Se levarmos em consideração o viés quantitativo, as interações 

realizadas no Facebook foram ínfimas. Apesar disso, se considerarmos o viés qualitativo, 

notamos que as interações buscaram solucionar questões e esclarecer os participantes sobre 

temas de interesse público.  

 

 

5.3. Comentários e compartilhamento de notícias 

 

Na página do Senado Federal no Facebook, a prática do curtir, compartilhar e do 

comentar foi bastante utilizada pelos seguidores, no período estudado. Aqueles que se 

identificaram com as publicações clicaram na opção curtir, que constitui uma resposta pré-

estabelecida e mede o grau de avaliação das notícias. A opção compartilhar permite que os 

participantes façam o endereçamento de postagens do Senado para seus próprios perfis. Nos 

comentários, mensagens de questionamento, dúvidas e opiniões são postadas no espaço 

destinado a elas. Essas três ações são um termômetro para se aferir a interação gerada por 

uma publicação na rede. Nas considerações de Nazário (2017), o compartilhamento de 

notícias é a ação mais relevante e a que mais impacta no alcance de uma página na internet, já 

que a publicação é replicada na timeline do usuário e é exibida para sua rede de contatos, 

mesmo que ele não siga a página do Facebook. Nota-se que a quantidade de 

compartilhamentos se sobressai ao de comentários na maioria das publicações entre julho e 

dezembro de 2017. De acordo com a pesquisa TIC Domicílios 2017, 73% dos entrevistados 

compartilham conteúdos produzidos por terceiros, enquanto outros 37% preferem produzir e 

disseminar conteúdos de própria autoria na rede, ou seja, a ação do compartilhamento é tida 

como mais frequente do que o desenvolvimento e a propagação de conteúdos. 
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Nem sempre as publicações mais compartilhadas são as mais comentadas, e vice-

versa, com exceção dos meses de outubro e novembro de 2017, em que as notícias mais 

replicadas são também as que possuem mais posicionamentos dos seguidores. Devido à 

dinamicidade dos sites de redes sociais, uma mensagem disponibilizada em determinado 

turno pode ser curtida, compartilhada e comentada em turnos de fala diferenciados, 

negociados entre os participantes. Serão apresentadas a seguir as publicações com maior 

quantidade de compartilhamentos em cada mês e, portanto, podem ser consideradas como o 

acontecimento do mês. Os dados foram colhidos em 13 de outubro de 2018. 

Em julho de 2017, uma notícia de esclarecimento sobre o ponto adicional de TV a 

cabo foi a que mais os seguidores replicaram para suas timelines. A notícia recebeu 33.710 

compartilhamentos. 

 

 

 

“ESCLARECIMENTO: Embora a cobrança pela programação em pontos-

extras não seja permitida, de acordo com a Anatel, é possível cobrar aluguel 

pela disponibilidade do decodificador. Faremos novo post sobre o assunto. 

Confira na íntegra a Resolução n. 528/2009 da Anatel e veja mais sobre esses 

serviços e cobranças: http://bit.ly/Res528Anatel”. 

 

          Publicação: 9 de julho de 2017 

 

 

No mês de agosto, a publicação mais compartilhada abordou as normas de trânsito e 

foi replicada 34.985 vezes.  

 

 

 

           

 

Publicação: 21 de agosto de 2017 

 

 

 

 

“ERRATA: Onde se lê art. 180, leia-se art. 181] 

Francamente! Algumas situações no trânsito irritam muito. Conheça o CTB e 

esteja atento às normas de trânsito: http://bit.ly/CódigodeTrânsito”. 

 

https://bit.ly/Res528Anatel?fbclid=IwAR0eyO_CHF6NmBEZJQGE7qc6QKXyL_UI-I52LD0z69xdkeMvDVFQgAjev5c
http://bit.ly/CódigodeTrânsito
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Uma notícia sobre saúde foi o assunto em destaque em setembro de 2017, com 10.461 

compartilhamentos. 

 

 

 

“Saúde é direito de todos e dever do Estado”. Isso significa que todos, 

acometidos de qualquer doença, inclusive câncer, têm direito a tratamento 

pelos órgãos de assistência médica mantidos pela União, pelos Estados e 

pelos municípios. A legislação brasileira assegura aos portadores de neoplasia 

maligna – câncer e outras doenças graves – alguns direitos especiais. Saiba 

mais: http://bit.ly/pacientesdecancer”. 

 

          Publicação: 21 de setembro de 2017 

 

 

As principais propostas aprovadas pelo Senado Federal em 2017 aparecem como 

notícia a mais compartilhada no mês de dezembro. Essa publicação foi replicada 1.043 vezes. 

 

 

 

“O Senado aprovou mais de 260 proposições em 2017. Todas elas, de um 

jeito ou de outro, mexem com a sua vida. Nesta retrospectiva, selecionamos 

algumas delas. Clique nas setas para relembrar as principais propostas que o 

Senado aprovou neste ano e clique aqui para saber mais: 

http://bit.ly/2B0Hf7S”. 

 

          Publicação: 19 de dezembro de 2017 

 

 

O assunto que se destacou em julho de 2017 foi a votação da reforma trabalhista. 

Tanto que a publicação mais comentada é sobre a aprovação dessa reforma. O Senado Federal 

realizou uma transmissão ao vivo pelo Facebook no momento do voto. A notícia recebeu 

18.490 comentários. 

 

 

 

 

http://bit.ly/pacientesdecancer
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“URGENTE: Senado vota a Reforma Trabalhista. O texto principal foi 

aprovado por 50 votos a 26 e uma abstenção. Agora estão sendo votados os 

destaques. Saiba mais: http://bit.ly/2t1Y9Cd”. 

 

          Publicação: 11 de julho de 2017 

 

 

O gráfico 9 ilustra as publicações mais comentadas, as reações dos participantes e se a 

postagem vinha acompanhada de foto ou vídeo. Em julho de 2017, os textos com imagens se 

sobressaíram em relação aos textos com vídeos. As Reactions correspondem aos emojis 

implantados em 2016 pelo Facebook em substituição ao botão Curtir (Like). A ferramenta 

Netvizz faz um levantamento das reações de cada postagem realizada categorizando-as em: 

“amei (love)”, que revela felicidade, aprovação a uma notícia publicada; “uau (wow)”, usado 

para situações de surpresas boas ou ruins; “haha”, para conteúdos engraçados, pode expressar 

ainda sarcasmo ou ironia; “triste (sad)”, utilizado em caso de notícias de perdas e também 

como indicativo de desaprovação; “Grr (angry)”,  irritação com o conteúdo, indignação, raiva 

ou total desaprovação; e “thankful”, uma forma de agradecimento. 

 Nem sempre a notícia mais comentada é a que recebe mais reações por parte dos 

seguidores. A votação da reforma trabalhista pelo Senado Federal é assinalada como a notícia 

mais comentada no gráfico 9, mas a reação mais presente nessa notícia foi de desaprovação - 

emoji Grr (angry). É possível visualizar no gráfico que duas postagens, referentes à cobrança 

pela programação de ponto adicional de TV a cabo e ao fim do imposto sindical, aparecem no 

gráfico com uma quantidade maior de reações do que todas as outras publicações do mês. E a 

maioria dessas reações nessas duas postagens foi de amei (love).  

 

 

http://bit.ly/2t1Y9Cd
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Gráfico 9: Comentários e reações às publicações em julho de 2017.  

Fonte: Netvizz 

 

 

Um projeto sobre a demissão de servidor público estável foi a notícia que recebeu 

mais posicionamentos dos seguidores em agosto de 2017. Ao todo foram 1.700 comentários. 

 

 

 

“O Senado analisa um projeto que abre a possibilidade da demissão de 

servidor público estável, ou seja, que já passou pelo estágio probatório. O 

PLS 116/2017 institui avaliação semestral para ocupantes de cargos públicos. 

Quem obtiver rendimento inferior a 30% corre o risco de ser demitido. 

Qual a sua opinião sobre o projeto? Vote: http://bit.ly/PLS116-2017”. 

 

          Publicação: 21 de agosto de 2017 

 

 

As publicações mais comentadas desse mês aparecem no gráfico 10. Percebe-se que, 

além da mensagem de texto, vídeos foram utilizados em todas as 13 notícias postadas em 

http://bit.ly/PLS116-2017


171 

agosto para complementar as informações. De acordo com os dados extraídos pelo aplicativo 

Netvizz, a notícia referente a um projeto sobre a possibilidade de demissão de servidor 

público estável – a mais comentada do mês– obteve uma quantidade maior de reações do tipo 

Grr (angry). Já a publicação sobre uma errata de um artigo do Código de Trânsito Brasileiro 

foi a que recebeu mais reações de todas, grande parte delas do tipo amei (love). 

 

 

Gráfico 10: Comentários e reações às publicações em agosto de 2017.  

Fonte: Netvizz 

 

 

O debate sobre o projeto referente à demissão de servidor público estável foi também 

a publicação mais comentada em setembro de 2017, com 1.713 posicionamentos. 

 

 

“A demissão de servidor público que não tiver um bom desempenho no 

trabalho está em análise no Senado. Representantes da categoria alertam que 

a estabilidade protege o Estado de mudanças políticas e de governo. Confira 

como foi esse debate: http://bit.ly/2fUghFA”. 

 

          Publicação: 29 de setembro de 2017 

http://bit.ly/2fUghFA
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No gráfico 11, nota-se que há predominância das publicações com vídeos (na cor azul) 

em detrimento das postagens com imagens (na cor vermelha). A publicação mais 

compartilhada, “Saúde é direito de todos e dever do Estado”, se destacou no mês de setembro 

de 2017 pela quantidade de reações recebidas em relação às demais. As reações dos 

seguidores a essa postagem sobre saúde foram de amei (love) e haha.  

 

 

Gráfico 11: Comentários e reações às publicações em setembro de 2017.  

Fonte: Netvizz 

 

 

Em outubro e novembro, a publicação mais compartilhada também foi a mais 

comentada, diferentemente do que ocorreu nos outros meses do período analisado. Nesse 

aspecto, a publicação da categoria Ilustrada sobre o dia do profissional de TI foi 

compartilhada por 7.596 seguidores e comentada por 7.933 em outubro de 2017.  
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“DIA DO PROFISSIONAL DE TI - Parabéns aos profissionais que ajudam a 

manter pessoas e empresas mais conectadas e produtivas!” 

 

          Publicação: 19 de outubro de 2017 

 

 

 

Em outubro, os textos com imagens dominaram a página do Senado Federal no 

Facebook (Gráfico 12). As notícias com mais reações dos seguidores foram as referentes à lei 

de porte ou posse ilegal de fuzil como crime hediondo (maioria com reação haha) e ao projeto 

de lei alterando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para garantir diploma 

universitário sem TCC, que recebeu uma quantidade maior de reações Grr (angry) em 

detrimento das demais. 

 

 

 

 
Gráfico 12: Comentários e reações às publicações em outubro de 2017.  

Fonte: Netvizz 
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A vigência da nova reforma trabalhista foi o assunto que recebeu 54.670 

compartilhamentos e 12.601 comentários em novembro de 2017. 

 

 

“ATENÇÃO! A reforma trabalhista começa a valer neste sábado, 11 de 

novembro. Assista ao vídeo e conheça as principais mudanças. Saiba mais 

detalhes do que mudou: http://bit.ly/InfoReformaTrabalhista. Ajude a 

divulgar essa informação compartilhando o álbum com as mudanças 

ocorridas na lei: http://bit.ly/2i0i0tT”. 

 

          Publicação: 10 de novembro de 2017 

 

 

O destaque é para a notícia mais comentada e compartilhada do mês que também 

suscitou mais reações por parte dos seguidores (maioria Grr (angry)) (Gráfico 13). 

 

 

 

Gráfico 13: Comentários e reações às publicações em novembro de 2017.  

Fonte: Netvizz 

http://bit.ly/2i0i0tT
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Dezembro foi o mês menos produtivo de conteúdo pelo Senado Federal. Das três 

publicações - atualização de foto de capa, balanço das principais propostas aprovadas pela 

Casa e novo avatar - esta última se destacou, recebendo 1.787 comentários. Esta publicação 

também se despontou como a que mais reações suscitaram nos seguidores (dos tipos Grr 

(angry) e haha) (Gráfico 14). 

 

 

Gráfico 14: Comentários e reações às publicações em dezembro de 2017.  

Fonte: Netvizz 

 

 

No próximo item, o objetivo será analisar a estrutura dos comentários expressos pelos 

seguidores na página, o tom dos posicionamentos e o comportamento exibido nas conversas  

na publicação mais comentada do período estudado. Dessa forma, o mês de julho apresentou 

a notícia que recebeu  mais comentários em relação às postagens mais comentadas dos outros 

meses. O tema foi a votação da nova reforma trabalhista, que obteve 18.490 posicionamentos. 
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5.4. Análise dos comentários da publicação “URGENTE: Senado vota a Reforma 

Trabalhista” 

 

O espaço digital constitui um lugar para o acolhimento de questionamentos, opiniões, 

ideias, críticas, sugestões e discussões de âmbito político. Uma das premissas da comunicação 

pública é que haja um espaço para a concretização da participação em temas de interesse 

coletivo e nos processos de tomada de decisão pública. Objetiva-se aqui analisar como 

ocorreu a participação dos seguidores da página do Senado Federal no Facebook por meio dos 

comentários postados na publicação “URGENTE: Senado vota a reforma trabalhista”, que foi 

identificada como a mais comentada nesse site de rede social entre julho e dezembro de 2017.  

A referida publicação resultou de uma transmissão ao vivo, com duração de três horas, 

35 minutos e 32 segundos, em 11 de julho de 2017, e recebeu 18.490 comentários. A coleta 

desses dados ocorreu em 9 de outubro de 2018. Pretende-se identificar qual foi o teor das 

conversas suscitadas pela publicação, assim como os traços característicos na linguagem 

escrita dos seguidores e a expressão de sentimentos originados com a divulgação da notícia 

sobre o processo de votação da reforma.  

A análise da recepção e apropriação das conversas comunicacionais integra a terceira 

fase do enfoque tríplice da Hermenêutica de Profundidade proposto por Thompson (2011) e 

pretende determinar como a recepção das publicações varia segundo condições de classe, 

idade e situação geográfica dos participantes, que significados conferem às notícias 

legislativas e a intensidade de apreciação das mesmas. 

Pelo aplicativo Netvizz, disponibilizado pelo Facebook para a mensuração de dados, 

foi possível identificar a reação mais comum nas conversas, presente em mais de oito mil 

comentários, ou seja, a que expressou indignação, raiva e desaprovação total.  

As principais características nas conversações, os comportamentos e as respostas dos 

seguidores ao receber e interpretar a informação sobre a votação da nova reforma trabalhista 

serão analisados e exemplificados nesta tese, transcritos da mesma forma como foram 

redigidos na página do Senado Federal no Facebook.  

Antes de apresentar as análises e os resultados, é necessário contextualizar o momento 

político vivenciado em 2017 para o entendimento dos posicionamentos deixados na 

publicação sobre a votação da reforma trabalhista.  

O Brasil de 2017 era um país pós-impeachment, com vários escândalos de corrupção e 

polarizado politicamente. Em 31 de agosto de 2016, a presidente eleita Dilma Rousseff (PT) 

teve seu mandato cassado pelo Senado Federal. Esse episódio foi considerado por uma 
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parcela representativa como um golpe à democracia orquestrado por parte da classe política, 

da elite dominante e dos meios de comunicação tradicionais. Seu vice, Michel Temer (MDB), 

que estava enfrentando denúncias de corrupção, assumiu interinamente até primeiro de 

janeiro de 2017, quando tomou posse como presidente da república. O pedido de 

impeachment alegava que Dilma Rousseff tinha cometido crime de responsabilidade com a 

prática de “pedaladas fiscais” e por assinatura de decretos de abertura de crédito sem ter o 

aval do Congresso Nacional. A autorização para a abertura do processo de impeachment foi 

dada pelo presidente da Câmara dos Deputados na época, Eduardo Cunha, que estava sendo 

acusado de corrupção, em 2 de dezembro de 2015. Depois ele foi condenado por corrupção e 

continua preso até hoje (2020). 

Entre as reformas propostas pelo governo Temer estavam a PEC (Projeto de Emenda à 

Constituição) do teto de gastos públicos e a previdência social. Uma delas causou muita 

polêmica e manifestações pelas centrais sindicais e pelos trabalhadores ao ser aprovada pelo 

Senado Federal: a Reforma Trabalhista (Lei 13.467, de 2017), que entrou em vigor em 11 de 

novembro de 2017, e retirou direitos da classe trabalhadora e garantidos na CLT 

(Consolidação das Leis do Trabalho) de 1943. Entre as alterações estão as que incidem sobre 

as férias; a contribuição sindical, que deixou de ser obrigatória; a jornada de trabalho de 12 

horas e 36 horas de descanso, sem ultrapassar 220 horas mensais; a permissão para grávidas e 

lactantes trabalharem em locais de baixa e média insalubridade; as regras para demissão, 

salários, uso de uniformes; direito à justiça gratuita; os acordos coletivos entre patrões e 

empregados, que prevalecem sobre o que está fixado na legislação; e o trabalho intermitente, 

reduzindo o tempo de contrato. A estabilidade do trabalhador também foi afetada com as 

novas regras. 

Durante seu governo, Michel Temer foi investigado por suspeita nos crimes de 

obstrução de justiça, corrupção passiva e organização criminosa. Alguns dos seus 

conselheiros políticos chegaram a pedir demissão por causa de denúncias de corrupção. 

Segundo pesquisa Datafolha, divulgada em junho de 2018, Temer foi considerado o 

presidente mais impopular da história. Nesta pesquisa, 82% dos brasileiros consideravam a 

gestão Temer ruim ou péssima.  

Outros casos e denúncias de corrupção vieram à tona com os desdobramentos da 

operação Lava Jato, deflagrada em 2014, e os trabalhos de investigação prosseguiram em 

2017, envolvendo várias autoridades políticas do País. De acordo com a CAUSE, consultoria 
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especializada na identificação e gestão de causas
49

, em parceria com o Instituto Ideia Big 

Data, a palavra que resumiu o ano de 2017, escolhida por 37% dos brasileiros que 

responderam a pesquisa, foi “corrupção”. As palavras vergonha (26%), crise (18%), tenso 

(10%) e mudança (9%) também foram mencionadas pelos entrevistados. “Vergonha”, 

inclusive, foi um dos termos mais comuns nos comentários dos seguidores na publicação 

“URGENTE: Senado vota a Reforma Trabalhista”. Um ranking que avalia o Índice de 

Percepção da Corrupção (IPC) mundial, publicado em 21 de fevereiro de 2018 pela 

Transparência Internacional, segundo a Reuters
50

, mostrou que, em 2017, o Brasil caiu 17 

posições (se comparado a 2016) e passou a ocupar a posição 96 num ranking de 180 países.  

No Senado Federal, o presidente em exercício na época era o senador Eunício Oliveira 

(MDB-CE), também investigado por prática de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, 

inquérito que continua em andamento até hoje. 

Além dos problemas causados pela corrupção envolvendo as esferas do poder 

Executivo e Legislativo, o Brasil estava dividido politicamente. Em meio à crise econômica e 

política vivenciada na época, a postura ideológica dos eleitorados petista, tucano e antipetista 

evoluía no País. De acordo com Miguel (2019), a polarização política diminui a chance de 

discussão entre grupos políticos concorrentes, de um diálogo pleno. Nessa conjuntura, os 

grupos que apoiavam o governo do PT e os grupos de oposição não entraram nesse diálogo e 

acabaram por recorrer a ofensas e ataques difamatórios àqueles que eram contrários ao seu 

pensamento ideológico.  

Essa situação se desdobrou também nas redes sociais numa polarização nas redes, 

bolhas e discursos de ódio. As discussões sobre política na rede têm sido marcadas por 

discursos de ódio, que são fruto de ofensa gratuita, sem existir por parte de quem os pratica 

tolerância e disposição para escutar opiniões divergentes. Na concepção de Brugger (2007, p. 

118), discurso de ódio “[...] refere-se a palavras que tendem a insultar, intimidar ou assediar 

pessoas em virtude de sua raça, cor, etnicidade, nacionalidade, sexo ou região, ou que têm a 

capacidade de instigar violência, ódio ou discriminação contra tais pessoas”. Freitas e Castro 

(2013, p. 344) ressaltam que o discurso de ódio (hate speech): 

 

 

                                                 
49

 Disponível em: <http://www.cause.net.br/corrupcao-e-palavra-ano-de-2017/>. Acesso em 16 de maio de 2020. 

  
50

 Disponível em: <https://br.reuters.com/article/domesticNews/idBRKCN1G527N-OBRDN>. Acesso em 16 de 

maio de 2020. 
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[...] apresenta como elemento central a expressão do pensamento que 

desqualifica, humilha e inferioriza indivíduos e grupos sociais. Esse discurso 

tem por objetivo propagar a discriminação desrespeitosa para com todo aquele 

que possa ser considerado “diferente”, quer em razão de sua etnia, sua opção 

sexual, sua condição econômica ou seu gênero, para promover a sua exclusão 

social. 

 

 

Brugnago e Chaia (2015) consideram o Facebook o principal meio de difusão das 

discussões de âmbito político, plataforma na qual os brasileiros se polarizaram e 

disseminaram ideologias políticas após as manifestações de junho de 2013, que antecederam 

o segundo mandato de Dilma Roussef. Segundo os autores, a polarização entre esquerda e 

direita se solidificou nos últimos processos eleitorais, no qual o centrismo foi deixado para os 

que não comentam sobre política.  

De maneira geral, os discursos exibidos nos comentários deixados na publicação 

“URGENTE: Senado vota a Reforma Trabalhista” deixaram transparecer o clima de 

polarização partidária, além da falta de confiança nas instituições políticas e nos seus 

representantes, decorrentes dos casos de corrupção. No contexto brasileiro, um levantamento 

realizado pela FGV/DAAP em 2017 constatou que 78% dos entrevistados de todas as regiões 

do País, de diferentes faixas etárias e de renda, não confiam nos políticos e 78% desconfiam 

dos partidos.  

A palavra “corrupção” figurou nos comentários, se referindo, por exemplo, a alguns 

senadores sob investigação e à alta remuneração recebida por eles, proveniente dos cofres 

públicos. Esse foi o assunto que angustia 63% dos que responderam a pesquisa da 

FGV/DAAP 2017. “O asco pela corrupção sistêmica da política foi um fator determinante na 

falta de confiança em representantes que eram pagos pelos próprios cidadãos e que, contudo, 

se proporcionavam um generoso salário extra aproveitando-se do cargo [...]” (CASTELLS, 

2018, p. 24). A corrupção é considerada, inclusive, um dos motivos para a eclosão de uma 

crise de legitimidade política (CASTELLS, 2018). 

Ao longo dos comentários, a falta de credibilidade nos partidos se fez presente. 

Críticas foram remetidas a diversos partidos, independente de suas ideologias, que, para 

alguns, não era um quesito de mensuração de distinção entre eles. A insatisfação com os 

políticos acarreta também uma crise de representação partidária. Para os 47% dos que 

contribuíram com a pesquisa da FGV/DAAP, os partidos não são relevantes e o País não 

estaria pior sem eles.  
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Quando a representação apresenta falhas e se abre caminho para a desconfiança 

popular, uma das alternativas de demonstrar indignação à classe política é por meio dos 

protestos de rua. As manifestações foram apoiadas por 74% dos entrevistados da pesquisa 

FGV/DAAP, pois eles acreditavam que por meio delas pode-se transformar o comportamento 

dos governantes; e 58% consideraram que os políticos têm medo do povo nas ruas. 

Constatou-se nas mensagens demonstrações de chamamento pelos protestos de rua. 

Entretanto, comentários observaram que não bastavam as palavras pela realização dessas 

ações, e sim a efetivação na prática.  

 

 

Em situação de crise econômica, social, institucional, moral, aquilo que era 

aceito porque não havia outra possibilidade deixa de sê-lo. E aquilo que era um 

modelo de representação desmorona na subjetividade das pessoas. Só resta o 

poder descarnado de que as coisas são assim, e aqueles que não as aceitarem 

que saiam às ruas, onde a polícia os espera. Essa é a crise de legitimidade 

(CASTELLS, 2018, p. 14).  

 

 

Na pesquisa, o uso de sites de redes sociais foi considerado instrumento de poder para 

discussões políticas, e como canal de registro de irregularidades na esfera legislativa e de 

comunicação de insatisfações aos parlamentares. De acordo com a FGV/DAAP 2017, as redes 

sociais foram a terceira fonte de informação utilizada pelos 22% dos respondentes da pesquisa 

para busca de informação política, perdendo apenas para a televisão (69%) e sites de notícias 

e portais (24%).  

Após esse breve panorama da situação vivenciada pelo Brasil em 2017 e das primeiras 

impressões identificadas nos comentários, partimos para a análise da estrutura dos 

comentários e do comportamento manifestado nos mesmos. A análise do que foi dito nas 

conversas entre os seguidores, do que está por trás dos discursos e sua interpretação 

constituem etapas da Análise de Conteúdo proposta por Bardin (1977) mencionadas 

anteriormente nesta tese.   

Pelas conversas, notou-se que alguns seguidores postavam mais de um comentário 

seguido. O uso de sinais de pontuação exclamativa, interrogativa e reticências, assim como 

palavras e frases em caixa alta, repetição de letras e abreviação de palavras foram recursos 

muito comuns identificados nos comentários dos participantes. Erros de ortografia, 

desatenção à pontuação de palavras, à coerência e coesão de frases também foram 

constatados. A forma de escrever e a linguagem utilizada nos comentários se assemelham ao 
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discurso oral, sem a preocupação com as regras linguísticas disponíveis em livros de ensino 

gramaticais. “O uso de expressões na comunicação do dia a dia é ordenada, mas esta ordem 

deriva de, e reproduz uma gramática prática, uma sintaxe prática, que é tanto adquirida, como 

empregada no intercâmbio corrente das expressões linguísticas do dia a dia” (THOMPSON, 

2011, p. 371).  

  

 Quadro 14: Práticas de comunicação e escrita nos comentários. 

Usuário 16: “Que absurdo!! Esses Senadores 

que votaram não representam o povo e sim 

uma elite usurpadora!!! Os senhores são uma 

vergonha para nós!!” 

 

Usuário 19: “FORAAAAAAAAAAA PSDB, 

parte do PMDB, DEM, PSC, PP, PPS, PRT, 

PR, PV e ALIADOSSSSSSSS!!!!” 

 

Usuário 17: “Melhorar o que??? Desde 

quando funcionario, empregado, 

"colaboradores" podem negociar com 

patrões...puxa a cadeira e me serve um cafe 

vms negociar. Piada” 

 

Usuário 20: “so balela ao e tudo hipocrosia 

farinha do.mesmo.saco. Ja dizia General 

Eissel estao visando seus proprios interesses 

e nao o do povo!” 

 

Usuário 18: “"Direito" ou "Deveres" se é um 

direito pq nos obrigam? Não deveríamos ser 

obrigados a contribuir com essas palhaçadas 

( FGTS, INSS...) CHEGA DE 

IMPOSTOS!!” 

 

Usuário 21: “AUTÔNOMO EXCLUSIVO 

PARA QUALQUER PROFISSAO - 

TCHAU FGTS” 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

  

A repetição de letras, palavras e frases longas e curtas foi um dos recursos adotados 

para chamar a atenção dos outros, uma forma de produzir eco na voz, de gritar alto para ser 

ouvido, de expressar de maneira mais contundente um sentimento de insatisfação, de protesto, 

de apelo. Em tom de campanha antecipada, frases foram construídas com menção de políticos 

para presidente. Ainda foram encontrados comentários repetidos com a relação de nomes de 

deputados federais de São Paulo que votaram a favor da reforma. Alguns exemplos presentes 

em comentários na página de reprodução de palavras e frases curtas foram: “Respeitem o 

poVoooooooo!”; “Mentirosoooooos!”; “Entreguistasssss!”; “Traidoresssss!”; “ladrões”, 

“canalhas” e “Nos vemos nas urnas”; “Vamos acabar com imposto sindical”; “Fora PT”; 

“Fora Temer”; “VOLTA PT”; “Temer fica”; “DIGA NAO A REFORMA TRABALHISTA”. 
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A repetição de frases longas por várias vezes também foi uma estratégia de ecoar 

mensagens (quadro 15). 

 

Quadro 15: Repetitividade de comentários. 

 

“Parabéns aos senadores que votaram SIM pelo fim das mamatas do Governo do PT e dos 

movimentos sindicais #ForaPT #AcabouCUT” 

 

“#Pais #Brasil resiste a tantos maus tratos de políticos sem nenhuma vocação que não mais 

representa a nação #Brasilera” 

 

“Viva o fim da contribuição sindical obrigatória fascista!” 

 

“Os que votam SIM são os que NAO SE IMPORTAM COM O POVO BRASILEIRO” 

 

“Deputado e senador que votar a favor desta reforma da previdência e trabalhista não terá 

meu voto em 2018 e em nenhuma outra eleição. ðŸ‡§ðŸ‡•ðŸ‡§ðŸ‡•ðŸ‡§ðŸ‡•Meu voto 

será nulo e branco para todos os canditados,seja para senadores,deputados ,presidente 

,governador ,para mim na minha humilde e singela opinião ,todos políticos são lixos e 

corruptos e não representa o povo . Para dizer o mínimo estou com vergonha do meu titulo 

de eleitor, ele não vale mesmo mais nada.” 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A hashtag (#), que antecede palavras ou frases, apareceu nos comentários dos 

seguidores da página do Senado Federal no Facebook. Ao fazer uso desse recurso, o usuário 

atribui ao termo um link que, ao ser clicado, possibilita que outros tenham acesso a um feed 

de mensagens específico sobre o assunto da hashtag. A formulação de frases de efeito, aliada 

à função da hashtag e a repetição de comentários com as mesmas palavras, frases ou textos 

(dando a impressão de bots), foi constatada nas conversas e pode-se inferir que, de certa 

forma, gerou poluição textual pelo excesso na duplicação, na repetitividade desse tipo de 

comunicação. Um exemplo foi a publicação de cinco comentários: cada um deles possuía 149 

linhas, sendo que cada linha continha a frase “#BOLSONAROPRESIDENTE2018” escrita 

duas vezes.  

Seguidores mencionaram nomes de outras pessoas nos espaços destinados aos 

comentários. Uma prática que também foi observada nas conversas se refere ao uso de 

hashtags (#), posicionadas antes de nomes de políticos e de palavras como fim, fora, revolta, 

reprova, não, e para sinalizar mobilização de rua (“#VemPraRuaBrasil”). 
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Na perspectiva dos comentários, pode-se inferir que dois tipos foram encontrados nas 

conversas. Aqueles que remeteram diretamente à publicação e os que se dirigiram aos 

comentários postados por outros seguidores, como o que ocorreu entre os usuários 22 e 23 

sobre a discussão da representatividade dos senadores na votação da reforma trabalhista.  

 

Quadro 16: Interação entre seguidores da página. 

Usuário 22: “Em um momento de crise tão profunda (sobretudo ética) tomar decisões tão sérias? 

São idôneos estes senhores para uma reforma deste nível? A discussão não poderia voltar pra 

sociedade e ser amadurecida?” 

 
Usuário 23: “Como assim, se são idoneos? Não foram eleitos pelo povo? Como contestar a 

idoneidade de todos lá? Podemos até discordar de suas atividades e posições no exercício do 

mandato, mas eles estão lá porque o povo os elegeu. Não é a mesma coisa que aconteceu com a 

Dilma e muitos até hoje insistem na teoria do "golpe", alegando que ela foi eleita legitimamente 

pelo povo? O mesmo não vale para os senadores? Tenhamos critérios!!!” 

 
Usuário 22: “Usuário 23, eles não são idôneos, mais do que comprovado. Mas eu te pergunto: você 

realmente tem esperança de que em 2018 isso mudará? Collor, Sarney, Maluf, Renan Calheiros e 

uma lista sem fim, simplesmente são REELEITOS há anos! Desde antes de eu nascer. Como vai 

mudar?!!” 

 

Fonte: Elaboração própria. 

  

 

Grande parte dos comentários se mostraram insatisfeitos com a política brasileira. 

Uma série de xingamentos e o uso de palavras pejorativas, sinalizados por acentuação 

exclamativa, repetição de letras e frases em caixa alta, transmitiram sentimentos de revolta e 

descontentamento com a aprovação da reforma (“Deixem se ser alienados!”; “Discurso 

mentiroso!!!”; “Traidores!”; “Malditos!”; “Que vergonha!”; “vcs são asquerosos!”; 

“Calhordas!!!!”; “Picaretas!”; “#triste!”; “Cala a boca”; “ladroes”; “corruptos”; 

“mentiroso!!”; “Criminosos!!!!”). Independente do singular ou plural, do gênero masculino 

ou feminino, as palavras que mais apareceram nas conversas foram “corruptos”, “ladrões”, 

“golpistas”, “traidores” e “mentirosos”.  

 

Quadro 17: Palavras mais citadas nos comentários. 

Usuário 24: “Golpistas, traidores estão 

revogando a Lei Áureaaaaaa!!!! 

Entreguistasssss, vendidossssssss, 

traidoressssss!!!!!!” 

 

Usuário 26: “Deveriam reformar a política, 

isso sim. Diminuir os ganhos de vocês. 

Rebanho de ladrões, sugadores.” 

 

Usuário 25: “REFORMEM SEUS 

SALÁRIOS, SEUS PRIVILÉGIOS, 

Usuário 27: “Evanjegue!! Minha senhora, e o 

pessoal da sua época fez o q? Nada!! Tudo 
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REBANHO DE CORRUPTOS!” 

 

roubando e vcs votando nos piores ladroes!! 

Se Jesus estivesse aqui, te faria engolir essas 

palavras mentirosas!” 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Outras expressões muito comuns nos discursos dos seguidores foram “vergonha” (se 

referindo a políticos que representam o povo; à nacionalidade brasileira; à retirada de direitos 

dos trabalhadores; à nova reforma trabalhista; à corrupção); e “escravidão” e termos da 

mesma família, como escravagista, escravista, escravo etc. Neste caso, a utilização do termo 

fez referência a alguns pontos da reforma e ao favorecimento de empresários e parlamentares. 

 

Quadro 18: Palavras “vergonha” e “escravidão” citadas nos comentários. 

Usuário 28: “Hoje tenho vergonha de ser 

brasileira, de um país tão corruptível.” 

 

Usuário 34: “Pelo amor de Deus, seus 

abutres que votaram a favor dessa reforma 

escravista, criem vergonha na cara e 

entendam que o povo colocou vcs aí pra 

defender causas justas.” 

 

Usuário 29: “Vergonhaaaa esse senado. Eu 

tenho vergonha de vocês!!!! Eu tenho 

vergonha de empresários senadores que estão 

votando. Políticos mesquinhos.” 

 

Usuário 35: “Hora extra transtorno em banco 

de horas, 30 minutos para almoço, férias a 

ser negociado com o patrão, grávida 

trabalhando em função insalubre...e por aí 

vai ... Escravidão do caramba” 

 

Usuário 30: “Desmonte da CLT Vergonha 

Congresso a serviço do mercado e contra o 

trabalhador.” 

 

Usuário 36: “Com a reforma os trabalhadores 

perde seu direito de ganhar hora extra suas 

férias parceladas e sem décimo terceiro e 

agora Brasil vai ser escravidão” 

 

Usuário 31: “Maior vergonha do nosso 

Brasil, essa reforma trabalhista.” 

 

Usuário 37: “O presidente Índio da 

Odebrecht, Tasso Jereissati...alguns dos 

muitos senadores, grandes empresários, 

ESTÃO legislando em causa própria, estão 

votando a reforma ESCRAVAGISTA, 

querem o retorno a escravidão.” 

 

Usuário 32: “Vergonha Nacional, por troca 

de parlamentares indicado pelo líderes, é 

legal, mas imoral! Fora corruptos!” 

 

Usuário 38: “Essa reforma trabalhista é 

apenas para favorecer os empregadores...a 

fazerem os empregados em escravos 

modernos..q eles poderão manipular e 

fazerem o q quiser..Na realidade o Temer e 

muitos Senadores e Deputados estão 

querendo pagar o que as empresas deram na 
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campanha para se elegerem.” 

 

Usuário 33: “se nao bastasse a vergonha dos 

desvios,das malas de dinheiro...da compra de 

votos...dde um sub presidente sem 

representatividade......quero ver se o povo 

fizer maioria no senado e no congresso......” 

 

Usuário 39: “Quem financia campanha tem 

direito de exigir como escravizar o povo. 

Quem se elege via financiamento tem 

obrigação de blindar seus senhores...e o povo 

a obrigação de conhecer a podridão da 

política antes de empoderar traidores....” 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Uma característica verificada nos comentários foi referente à menção a nomes de 

parlamentares e partidos políticos. As citações criticavam a postura política e mostravam 

descontentamento com a escolha de voto de determinado senador (a) ou elogiavam a atuação 

dele (a). Também foram encontrados comentários que aplaudiam ou contestavam a atuação 

dos senadores (as) de forma geral, sem mencionar nomes.  

Não se sabe se os senadores recorrem ao Facebook para saber a opinião das pessoas 

que seguem a página sobre determinado tema em discussão no Parlamento. Pelo teor dos 

comentários existe um imaginário de que os parlamentares estão conectados nesse espaço e 

que as conversas serão vistas por eles. Ao fazer comentários, os seguidores se envolvem com 

profissionais de comunicação do setor de mídias sociais que produzem as publicações ou com 

os parlamentares que são representados nessas publicações. “[...] Essas formas de 

envolvimento podem afetar as maneiras como os receptores entendem e avaliam as 

mensagens, as maneiras como eles falam sobre elas e a assiduidade com que eles continuam a 

recebê-las” (THOMPSON, 2011, p. 408). A interpretação dos seguidores em relação às 

publicações legislativas produzidas pelos servidores é a de que o Facebook constitui um dos 

canais de comunicação direta com a instituição governamental Senado Federal e com os 

próprios senadores. E isso interfere no modo como eles se apropriam das publicações e na 

expressão de sentimentos de insatisfação ou o contrário no momento de tecer seus 

comentários. 

 

Quadro 19: Menção a parlamentares nas conversas. 

Usuário 40: “Pedro Amorim, guarde na memória 

esse dia para lembrá-lo quando no futuro tiver 

que chorar. Para que essa lembrança possa lhe 

confortar pela escolha que hoje faz. Felicidades” 

 

Usuário 53: “ROMERO JUCA NÃO DEVERIA 

ESTAR FALANDO, DEVERIA ESTAR NA 

CADEIA OU NO INFERNO SERVINDO O 

CAPETA” 

 

Usuário 41: “E, com essa reforma, sr Magno 

Malta, teremos melhorias no sistema 

Usuário 54: “Discurso populista desse Senador 

Capiberibe que engana os pobres e desassistidos 
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empregatício do Brasil? Poupe-me! Vocês >>> 

Roubaram ontem, roubam hoje e sempre 

roubarao! Pense mais no povo e pare ficar se 

alfinetando!” 

 

do Nordeste. Hipocrisia pura” 

 

Usuário 42: “Senador Eduardo Braga, tirar 

direitos de trabalhadores alegando que vai gerar 

mais empregos, é uma mentira destes senadores 

alinhados com este governo golpista, muito 

bem!” 

 

Usuário 55: “Atenção povo trabalhador do Mato 

Grosso! Simone Tebet uma senadora da elite que 

vota contra o povo trabalhador do Mato Grosso.” 

 

Usuário 43: “A REDE, em tudo ficou em cima 

do muro. Absteve-se no impeachment. Será que 

farão o mesmo agora? Ou tentarão garantir o 

voto do povo, iludindo-o?” 

 

Usuário 56: “Armando Monteiro votou contra o 

trAbalhador? Não é surpresa nenhuma. Ele faz 

parte da elite, do patonho” 

 

Usuário 44: “Vergonha de mulher é Gleisi 

Hoffmann!” 

 

Usuário 57: “Vergonha para Pernambucio 

Armando Monteiro votou a favor desse 

escressencia” 

 

Usuário 45: “Ricardo Ferraco, lembre se que seu 

mandato não é eterno se o povo capixaba tiver 

vergonha na cara nunca mais vc ganha nenhum 

voto aqui no Estado” 

Usuário 58: “Senador jorge Viana, espero que 

nunca mais você seja politico, pois você não sabe 

o que é ser trabalhador.” 

 

Usuário 46: “Não acreditem neste mentiroso, 

pergunta a todos que tem filhos em escola 

pública, mucipital, onde esta a verba da merenda 

escolar que Lindbergh desviou.” 

 

Usuário 59: “A senadora Fátima Bezerra 

representa sim o RN e os interesses trabalhistas.” 

 

Usuário 47: “Senadoras Guerreiras, muito 

respeito e orgulho pela postura honrosa de vocês 

pela defesa dos direitos dos trabalhadores, em 

especial dos direitos das mulheres!” 

 

Usuário 60: “olha só Collor bosferando. Fico me 

perguntando, como e em que situação um ser 

depois de ser deposto ainda surgir no cenario 

federal como senador.” 

 

Usuário 48: “Parabens Senador Ferraço, o povo 

Capixaba haverá de lembrar de Vossa Excel. 

como um grande brasileiro um grande amigo do 

povo capixaba. Parabens Senador Ferraçoooooo” 

 

Usuário 61: “PMDB E PSDB VOTAM 

CONTRA OS TRABALHADORES” 

 

Usuário 49: “Quero agradecer e parabenizar a 

oposição, representados pelo Sen.Paim, pela luta 

contra as loucuras do louco golpista Michel 

Temer e pela deslealdade com o povo dos 

políticos que se vendem ao governo golpista. 

Parabéns, à  oposição pela luta!” 

 

 

Usuário 62: “Vamos senadora Ana Amélia!” 

 

Usuário 50: “Gleisi hofman guerreira do povo 

Brasileiro” 

 

Usuário 63: “Sen Humberto falando verdades” 

 

Usuário 51: “Parabéns Magno Malta vc se Salva 

nesse congresso” 

 

Usuário 64: “Parabéns senadores (as) pelo SIM 

da reforma trabalhista! Brasileiros não leram a 

proposta da reforma e comenta na fanpage do 

Senado. Apaga que dá tempo!” 
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Usuário 52: “#EunicioOliveiraTraidorDoCeará 

vulgo o ÍNDIO, vergonha para o povo Cearense.” 

 

Usuário 65: “Mesmo no escuro das trevas a gente 

LUTA e acende a LUZ. Obrigada e até as novas 

eleições aqueles que defendem os direitos dos 

trabalhadores e trabalhadoras do país contra a 

essa reforma trabalhista.” 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

A discussão e votação da reforma trabalhista no Parlamento geraram discursos de não 

representatividade dos políticos aos interesses do povo brasileiro e de renovação do Senado 

Federal. Os comentários expressaram a existência de uma crise da representação política dos 

parlamentares e do próprio Senado. O recado, segundo as mensagens, viria nas urnas das 

próximas eleições. As manifestações tiveram um tom de aviso, de indignação por mudanças 

no Parlamento.  

Nos comentários do quadro 20, os seguidores questionaram a legitimidade que alguns 

senadores sob investigação tinham para a votação dessa reforma e de outras que, segundo 

eles, seriam desfavoráveis à classe trabalhadora. Também se questionou a representatividade 

dos parlamentares, vinculando seus votos na busca de satisfazer seus próprios interesses e da 

elite brasileira e no atendimento às expectativas de lucro do empresariado. Foram constatados 

comentários que enfatizaram a relevância de se fazer escolhas conscientes e que atitudes 

como “parar de votar” não contribuiriam com o processo democrático. Afinal de contas, de 

acordo com as conversas, o País paga um alto preço por escolhas equivocadas ou impensadas.  

Nessa perspectiva, os seguidores expressaram a necessidade de renovação da política, 

de que os “velhos” políticos (que ocupam seus cargos por vários mandatos) cedam seus 

lugares à participação de pessoas jovens, cheias de ideias, mais gabaritadas e com formação 

para disputar cargos públicos. Para isso, a resposta dos cidadãos chegaria das urnas, momento 

de exercer a cidadania por meio do voto e de se lembrar dos 50 parlamentares (incluindo 

também não eleger seus filhos e netos) que votaram favoravelmente à aprovação da nova 

reforma trabalhista. Nas conversas, essa atitude não reelegeria nenhum deles e essa lembrança 

nas urnas também poderia ser um caminho para o esquecimento dos mesmos da política.  
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Quadro 20: Comentários sobre representatividade parlamentar e renovação. 

Usuário 66: “Já rasgou, Euníciooo!!! 

Golpistas, traidoresssss, corruptosssssss!!! 

Vcs não voltarão!!!!!!!!! Colocaremos os 

nomes de políticos e dos partidos em praça 

publicaaaaaaa!!!!! Não voltarãoooooo!!!!” 

 

Usuário 93: “Todos estes Senadores que 

votaram contra o povo vao dar adeus a 

politica.” 

 

Usuário 67: “A maioria só trabalha pra 

defender os interesses de seus amigos 

empresários. Vamos anotar os nomes de que 

voltar a favor e não eleger nunca mais!” 

 

Usuário 94: “Vamos pesquisar antes de 

votarmos em 2018 Vai ser a hora da limpeza 

geral!!!” 

 

Usuário 68: “Foi a democracia ou o dinheiro 

quem elegeu essas criaturas?” 

 

Usuário 95: “Vamos votar direito na próxima 

vez, a culpa é de todos nós” 

 

Usuário 69: “O povo brasileiro está vendo 

esta vergonha! Eunício Oliveira e demais 

senadores que votam a favor da reforma 

trabalhista: É o último mandato de vocês!” 

 

Usuário 96: “Vocês não representam o 

povo!” 

 

Usuário 70: “Isso! Fora todos!!! Vamos 

respirar. Basta dos mesmos, temos pessoas 

habilitadas e que condiz intelectualmente 

para nossa política. Estes não serão mais 

nossos representantes” 

 

Usuário 97: “Reforma não subtrai qualquer 

garantia constitucional do trabalhador. 

Políticos estão mais interessados em fazer 

discurso contra o governo do que pensar na 

classe trabalhadora.” 

 

Usuário 71: “Reforma feita para o capital 

financeiro! Vingança do presidente, contra o 

povo que não aprova seu governo! O senado 

não deve votar um projeto sem antes fazer 

mudanças. Caso o contrário, para que 

senado?” 

 

Usuário 98: “A maioria do congresso 

representa a Elite Brasileira, e o pior é que 

somos nós que pagamos o salário desses 

caras.” 

 

Usuário 72: “O povo tem que se unir e 

expulsar todos os políticos da Câmara, 

começando um novo tempo com políticos 

íntegros se não agirem com integridade 

nunca mais farão parte da política!” 

 

Usuário 99: “OS SENADORES NUNCA 

TRABALHARAM E QUEREM MUDAR 

AS LEIS” 

 

Usuário 73: “Que os trabalhadores tomem 

vergonha na cara....e todo parlamentar que 

votar a favor da reforma trabalhista nunca 

mais seja reeleito no Brasil....” 

 

Usuário 100: “A corrupção está por todos os 

lados... Vocês não nos representam...” 

 

Usuário 74: “Vergonha! fora a todos!!! 

Vamos renovar, colocar novos 

parlamentares, vamos respirar. Basta!!! O 

Brasil precisar de quem gosta do país e não 

querer destruir.” 

Usuário 101: “Vcs jamais serão reeleitos. 

Não representam seu povo” 
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Usuário 75: “Pode ter certeza que não voto 

em ninguém que tenha votado a favor dessa 

reforma. Faço questão de divulgar todos os 

nomes no meu face bem na semana das 

eleições.” 

 

Usuário 102: “Fora políticos que votaram a 

favor!” 

 

Usuário 76: “#Golpistas, o povo brasileiro 

vai se lembrar de cada político que foi contra 

os direitos trabalhistas. o povo vai dar o troco 

nas eleições. Estamos de olho nos 

#Golpistas.” 

 

Usuário 103: “RENOVAÇÃO NO SENADO 

E NA CÂMARA EM 2018! VERGONHA” 

 

Usuário 77: “Só vejo raposas velhas e 

experientes em ferrar o Brasil. Vários 

mandatos da nisso, hora de renovar , reforma 

política está nas mãos dos brasileiros” 

 

Usuário 104: “Ninguém tem legitimidade” 

 

Usuário 778 “Senadores não representam o 

povo brasileiro!! Infelizmente, o povo está 

pagando o preço caro do voto inconsciente 

que muitos tomam.” 

 

Usuário 105: “Banir da politica em 2018 os 

50 q votaram a fvor” 

 

Usuário 79: “Golpistas!!! Claro que vão 

aprovar, isso beneficia vocês e as grandes 

empresas. Não estão no poder gerindo os 

interesses do povo e sim da burguesia e os 

seus próprios.” 

 

Usuário 106: “Serão todos demitidos em 

2018 .povo tem esse poder no voto” 

 

Usuário 80: “Que falta faz gotas de sangue 

turco, árabe nas correntes sanguíneas dos 

brasileirosssss!!!! Vocês não voltarãoooooo 

se votarem contra os seus eleitores, contra os 

brasileiros, contra os trabalhadoresssss!!!” 

 

Usuário 107: “VAMOS FAZER ESTES 

CORRUPTOS TRABALHAR DE 

VERDADE... NÃO VAMOS REELEGER 

NINGUÉM” 

 

Usuário 81: “NOJENTOS! VCS NÃO NOS 

REPRESENTAM, NÃO OS ELEGEMOS 

PARA Q VCS TIRASSEM NOSSOS 

DIREITOS.” 

 

Usuário 108: “Hoje, se escreve um triste 

capítulo na democracia brasileira; Direitos 

que foram conquistados por longos anos, 

várias lutas, suor, sangue e lágrimas, estarão 

em risco com esta reforma que visa apenas a 

necessidade do empresariado de se obter 

mais lucro em detrimento da classe 

trabalhadora. Mas, gostaria que 

lembrássemos dos nomes destes políticos que 

hoje, detém o poder de mudar nossa 

constituição, para que num breve futuro, 

possamos manchar suas imagens e lembrá-

los não como heróis, mas como vilões que 

fazem de tudo para subjugar o povo 

brasileiro. Lembremo-nos deles quando 
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estivermos diante de uma urna, para 

escolhermos nossos representantes no 

plenário, no congresso, até mesmo nas 

câmaras municipais, estirpemos essa raça de 

corruptos cheios de mazelas que só sabem 

legislar em causa própria.” 

 

Usuário 82: “Podem passar o nome dos 50 

que votaram contra o trabalhador para que 

eles, seus filhos e netos NUNCA MAIS SE 

ELEJAM NEM PARA SÍNDICO DE 

PRÉDIO. E QUE SE CONVERTAM EM 

SENADORES TERCEIRIZADOS.” 

 

Usuário 109: “Lamentável,1988 o Brasil deu 

um passo ao progresso com a Constituição 

Federal hoje quase 30 anos depois 

em12/07/2017 estamos voltando ao passado. 

É preciso que a nação Brasileira se importe 

mais com as relações políticas do nosso Pais. 

Não precisa de atos violentos parar de votar 

mas sim o contrario temos que escolher bem 

nossos representantes , as mudanças 

acontecem com pensamentos diferentes ou 

seja é preciso renovar a classe política deste 

Pais. Passam anos e anos lá estão eles 

reeleitos pelo povo. Isto tem que mudar meu 

povo, os jovens tem que participar mais se 

candidatam os professores , mestres , 

doutorados em qualquer que seja área, 

pessoas inteligentes que realmente contribui 

para o desenvolvimento social deste Pais.” 

 

Usuário 83: “E o BRASIL continua 

dormindo....ACORDAAAA BRASIL e 

vamos dar o troco nas urnas!!!” 

 

Usuário 110: “Reforma dos patrões e uma 

punhalada nos trabalhadores... estamos 

anotando o nome de cada traidor do povo e 

vamos resistir e revolucionar o Brasil. Fora 

Temer!” 

 

Usuário 84: “O povo merece o que tem, 

como pode votar em determinados políticos, 

gente esses senadores são uma vergonha, 

unipessoais, fisiologistas e interesseiros. 

Muda BRASIL!!!!2018 VEM Aí.” 

Usuário 111: “Monte de gente investigada 

votando reformas que prejudicam o povo.” 

 

Usuário 85: “Quando votarem para Senador 

no futuro lembrem bem deste dia 

11.07.2017.” 

 

Usuário 112: “Não entendo o que vcs fazem 

aí, fui ensinada que os políticos representam 

as necessidades do povo, mas infelizmente 

foi mais uma mentira das que me contaram 

na infância... Tipo Papai Noel sabe... Que 

povo está a favor do que vcs tem feito??? 

Onde nossa vontade está sendo 

representada??? Só vejo os empresários 

satisfeitos. É tanta manobra para justificar o 

que é errado que me enojo, chego ao absurdo 

de pensar que só uma verdadeira guerra seria 

capaz de acabar com o absurdo que virou 

política.” 
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Usuário 86: “Vocês são uma vergonha para o 

país. A reforma é tão boa que foi preciso 

uma fortuna em emendas e acordos escusos. 

A quem querem enganar! Minha resposta 

virá nas urnas!” 

 

Usuário 113: “Infelizmente esses senadores 

estão envegonhando o Brasil e acabando com 

os Direitos conquistados após muitas lutas. O 

desemprego é grande porque o governo 

permitiu a CORRUPÇÃO desenfreada. O 

trabalhador não tem culpa disso e sim os 

corruptos que nos representam.” 

 

Usuário 87: “Esses velhos tem q saírem 

todos , atualizar gente com novas e boas 

ideias .” 

Usuário 114: “A MAIORIA DO 

CONGRESSO REPRESENTA O 

INTERESSE DOS GRANDES 

EMPRESÁRIOS E BANQUEIROS. 

QUEREM VENDER NOSSA FORÇA DE 

TRABALHO A PREÇO DE BANANA!” 

 

Usuário 88: “O senado deixando passar essa 

reforma, prova que não representa quem 

trabalha .” 

Usuário 115: “Senadores, NÃO 

SUBESTIMEM A NOSSA CONSCIÊNCIA 

E A NOSSA PODEROSA CAPACIDADE 

DE JULGAMENTO. NÃO 

ESQUECEREMOS JAMAIS CADA VOTO 

DE VOCÊS AGORA...” 

 

Usuário 89: “2018 ninguém elege ninguém, 

tem q ser assim esses politicos não nos 

representam e nunca representou!!!! Fora 

TDs vcs corruptos!!!” 

 

Usuário 116: “É a população brasileira que 

está sofrendo golpes atrás de golpes, não 

vamos nos esquecer dos que estão a favor 

dele,nos lembraremos nas urnas.” 

 

Usuário 90: “A verdade e, única ceteza que 

tenho é, que não temos quem nos represente, 

quem nos defenda.” 

Usuário 117: “Não sofremos mesmo de 

amnésia iremos lembrar bem de td isso em 

2018! Espero que todos lembrem.” 

 

Usuário 91: “Taí uma lista de políticos para 

serem lembrados(esquecidos) nas próximas 

eleições. Que o povo tome vergonha e 

aprenda a votar .” 

 

Usuário 118: “Proxima eleição pense 500 

vezes antes de votar..vamos tirar todos os 

corruptos...” 

 

Usuário 92: “Um governo sem legitimidade 

do voto aprovando reformas contra o povo.” 

 

Usuário 119 “3 PODERES DO BRASIL É = 

CIRCO” 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Sentimentos de decepção, descrença e desesperança ficaram registrados nas conversas 

dos seguidores no Facebook do Senado Federal na publicação da nova reforma trabalhista 

(quadro 21). Demonstrações de incredulidade no País foram notadas em comentários como 

“esse país não tem jeito”, ou “tudo acaba em pizza”, ou ainda “com protesto ou não o povo 
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está condenado nas mãos desse desumanos”; “governantes cada um pior que o outro”; e “eu 

não voto em ninguém mais”. Os seguidores também ressaltaram que a voz do cidadão é 

menosprezada pelos representantes e que existe a sensação de que o povo só é valorizado no 

momento do voto, quando são lembrados pelos políticos nos períodos de campanhas 

eleitorais. Outros comentários que mostraram certo pessimismo são os que afirmaram não 

existir democracia no País há algum tempo; os que consideraram os partidos políticos 

egoístas, corruptos, independente de qual seja, e que não existe diferença entre eles.  

As conversas também levantaram a questão de que os brasileiros falam em 

regeneração da política nas urnas, mas a memória esquece e o voto acaba sendo depositado 

para a continuidade dos mesmos políticos. Após a votação favorável da Câmara dos 

Deputados à nova reforma, “a esperança era o Senado”, afirmou um seguidor. Um desânimo 

com a política e com a aprovação da reforma ficou ilustrado no comentário “cada dia é um 7 

x 1 diferente”, com referência ao placar de derrota do Brasil para a Alemanha na Copa do 

Mundo de 2014. Nas conversas, seguidores relacionaram a aprovação a um retrocesso na 

legislação brasileira, a um momento de luto. Reações como a prática do voto nulo em todos 

os cargos políticos e a destruição do título eleitoral também marcaram os comentários.  

 

Quadro 21: Comentários de decepção com a política brasileira. 

Usuário 120: “Tem q fazer uma reforma 

nesses políticos. ..pq..tem umas figuras que 

Só por Deus viu. ..Pra mim...esse País nem 

tem jeito mais..Até Jesus se voltar. ..irá 

embora rapidamente.” 

 

Usuário 132: “Cada dia um 7x1 diferente” 

 

Usuário 121: “Chega de tolerância! Reforma 

Trabalhista aprovada, Previdenciária será 

aprovada, Michel Temer será absolvido tudo 

acaba em pizza e nós o povo estamos no 

forno bem assados.” 

 

Usuário 133: “O maior retrocesso das leis 

trabalhistas do Brasil” 

 

Usuário 122: “Nossa opinião é vale NADA 

pra eles.. Eles estão rindo e cuspindo na 

nossa cara!” 

 

Usuário 134: “Pra senado vote 0000 pra 

presidente vote 00 pra governo vote 00 e 

assim que votarei” 

 

Usuário 123: “Há tempos que não há 

democracia. Há tempos que os partidos SÃO 

EGOÍSTAS.” 

 

Usuário 135: “PT PMDB PSDB PSB PDT 

PSOL PARTIDOS TUDO IGUAL” 

 

Usuário 124: “Não acredito mais neste país( 

governantes cada um pior que o outro)muito 

triste.” 

Usuário 136: “Povo sem memória, esqueceu 

quem colocou o Temer, Dilma, Lula” 
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Usuário 125: “Não acredito mais neste país( 

governantes cada um pior que o outro)muito 

triste.” 

 

Usuário 137: “Cada vez mas esses senadores 

não lembra dos pobres . Quando é em época 

de eleição vem nas Cidades se fazendo ter 

compaixão do agricultor , do trabalhador 

doméstico , da gestantes e das nossas 

crianças. Os poucos que lembram tentam 

lutar pelos pobres mas como são não 

coseguem fazer nada” 

 

Usuário 126: “Só vejo povo dizendo q vai 

dar o troco.. E no final acabam votando nos 

mesmo corruptos de sempre prova disso é o 

eleitor do PT” 

 

Usuário 138: “O trabalhador esta de luto. 

Morre aqui os direitos trabalhistas. Hoje os 

politicos que deveriam ficar para a história, 

ficarão lembrado como inimigos do povo.” 

 

Usuário 127: “E em 2018 os mesmos de 

sempre serão reeleitos. O povo brasileiro as 

vezes me envergonha profundamente.” 

 

Usuário 139: “O vontade de rasgar meu titulo 

de eleitor.” 

 

Usuário 128: “A questão aqui não é partido,e 

sim corruptos que estão em todos os 

partidos.” 

 

Usuário 140: “1 passo para frente , 2 para 

traz é assim q anda o BRASIL.” 

 

Usuário 129: “O povo serve pra vota .mas 

nunca foi respeitado .somos uma nação 

menosprezados por aqueles que nós mesmo 

colocamos no poder acreditando que nosso 

pais melhoraria !” 

 

Usuário 141: “Eu não voto em ninguém 

mais! Canalhas! Eles precisam se reformar 

antes de qualquer coisa, pois estão todos 

imundos de corrupção!” 

 

Usuário 130: “A esperanca era o Senado.” 

 

Usuário 142: “Tá revoltado? No próximo 

pleito não vote. Vamos pra frente dos 

colégios eleitorais e levantar nossas faixas lá, 

só assim os politicos vão se dar conta que 

nos estamos realmente indignados. Votar em 

branco ou anular seu voto na urna não 

resolve, boicote eleitoral já, por uma reforma 

na politica brasileira . boicote pra que 

corrupção ativa /passiva seja reconhecida 

como crime hediondo. E que aja justiça.” 

 

Usuário 131: “Os Senadores nao vao trair o 

povo.” 

 

Usuário 143: “Não importa o povo eles estão 

fazendo o que querem.... com protesto ou não 

o povo esta condenado nas mãos desse 

desumanos” 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Durante a análise das conversas, constatou-se que a maioria das manifestações foi de 

repúdio à reforma trabalhista. Em alguns comentários, a opinião dos seguidores era a de que a 

reforma teria de ser realizada. Os participantes questionaram em tom irônico sobre o fim da 

contribuição sindical, apesar da continuidade do poder dos sindicatos. Também disseram 

concordar com o documento se parte dos salários dos parlamentares fosse doado ao fundo de 

garantia do trabalhador, e que se a reforma trouxesse benefícios deveria ser estendida para os 

outros poderes até o alto escalão de Brasília. Na mesma linha, ressaltaram que o povo é que 

paga os salários dos parlamentares e que as remunerações dessa classe política deveriam 

passar também por uma reforma. Ainda em se tratando dos comentários contrários à 

aprovação da reforma trabalhista, seguidores expressaram a necessidade de se discutir outras 

reformas, como a política e a tributária.  

Em contrapartida, comentários favoráveis à aprovação também foram postados na 

publicação. Eles argumentavam que as reformas tinham um impacto positivo no mercado, 

pois estimulavam a geração de riquezas e receitas empresariais, empregos e mais crescimento 

para o País. Alguns mais radicais eram favoráveis à extinção do salário mínimo e que a 

reforma tinha sofrido poucas alterações (quadro abaixo).   

 

Quadro 22: Comentários contra e a favor da reforma trabalhista. 

Usuário 144: “Precisar de reforma não 

significa qualquer reformaaa!!! Entendam, 

uma reforma é necessária, mas essa votada 

vai diluir os direitos dos trabalhadores! 

Vamos pensar gente, não dá!!!” 

 

Usuário 159: “VOCÊS NÃO TEM 

VERGONHA NA CARA? FLEXIBILIZA O 

SEU SALÁRIO, TAXA GRANDES 

FORTUNAS! NO BOLSO DE RICO 

NINGUÉM QUER MEXER!” 

 

Usuário 145: “Eles não sabem o que é 

trabalhar 8 horas por dia e ganhar um salário 

mínimo, e qdo não atrasa..” 

 

Usuário 160: “Reforma Trabalhista para os 

cargos do Legislativo, já!” 

 

Usuário 146: “Perfeito " essa reforma não 

tem uma vírgula a favor do trabalhador"!!!” 

 

Usuário 161: “Eu concordo com a reforma, 

que comece pelo salário dos políticos, 

coloquem uma taxa de 50% de seus salários 

para doarem ao fundo de garantia dos 

trabalhadores brasileiros.” 

 

Usuário 147: “Brasil ! Um Pais na continua 

queda livre, economia pífia e os Meninos de 

roupagem de legisladores sentados no 

Parlamento aprovando nas coxas Normas que 

retiram Direitos Trabalhistas históricos...” 

 

Usuário 162: “Povo brasileiro é ignorante e 

adora um Estado. Reformas são boas para o 

mercado e espero que rapidamente veremos 

BONS resultados.” 

 

Usuário 148: “Esta reforma é um engodo, Usuário 163: “Eu aprovo sim e tem mais tem 
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atinge de forma direta a base da piramede. 

Base esta que da sustentação a esta Nação. 

Viva/avante o povo brasileiro!!” 

 

que acabar com o salario minimo. Lei racista 

que impede quem não produz o suficiente 

para receber um salario minimo NÃO 

TENHA EMPREGO ALGUM.” 

 

Usuário 149: “Reforma o Bolso dos 

politicos! Cobra as dividas das grandes 

empresas! Fazer isso nn fazem! Mas tirar do 

bolso de quem tem menos pode!” 

 

Usuário 164: “Eu aprovo a Reforma 

Trabalhista. Quem não gosta que vá pra 

Cuba.” 

 

Usuário 150: “Parabéns por tirar a 

contribuição para o sindicato, mas não tirar o 

poder do mesmo, coisa sem sentido , reforma 

política e econômica que precisavam ser 

discutida” 

 

Usuário 165: “APROVEM A REFORMA 

TRABALHISTA E AVANTE BRASIL ! 

Chega de funcionários mal intencionados 

querendo se beneficiar de valentes 

empresários. Queremos trabalhadores 

honestos e dignos do seu trabalho. Queremos 

emprendeendedores geradores de receitas e 

riquezas para o crescimento e 

desenvolvimento das nossas comunidades.” 

 

Usuário 151: “Se a reforma é tão 

maravilhosa por que não será aplicada ao 

judiciário, funcionalismo, senado, 

câmara???” 

 

Usuário 166: “Viva a Reforma Trabalhista!! 

Só acho que ainda muda pouco demais..” 

 

Usuário 152: “Reforma política Já essa 

merece ser votada reforma para diminuir as 

regalias desses ladrões” 

 

Usuário 167: “Eu sou a favor da reforma 

trabalhista por que me informei e são 

excelentes mudanças” 

 

Usuário 153: “Malditos! Vcs sabem que não 

há nada de bom para o povo brasileiro 

proposto nessa reforma diabólica! Nojo!” 

 

Usuário 168: “Tem.muita gente falando 

bobagem. A reforma tem mais é que ser 

aprovada !!!” 

 

Usuário 154: “Reforma Trabalhista nada! 

Reforma dos Empregadores, seria o correto!” 

 

Usuário 169: “Graças a Deus a reforma vai 

sair, só assim para gerarmos mais empregos 

e o país voltar a crescer” 

 

Usuário 155: “Reforma trabalhista para 

empresários, vamos perder muitos direitos se 

acaso for aprovado” 

 

Usuário 170: “SIM A REFORMA, QUEM 

VOTA NÃO É PQ NEM LEU ELA” 

 

Usuário 156: “Estamos perdendo direitos que 

foram ganhos com muita luta...” 

 

Usuário 171: “Finalmente uma reforma a 

favor do povo” 

 

Usuário 157: “A nova reforma trabalhista 

deveriam valer a todos os cidadãos, inclusive 

todos da culpula de Brasilia.” 

 

Usuário 172: “Excesso de ingerência do 

Estado acabou com a economia e relação 

capital e trabalho salutar. A reforma 

trabalhista que será aprovada não retira do 

trabalhador qualquer garantia trabalhista 

constitucional ou prevista na CLT, ao 
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contrário, oferece a oportunidade para a 

melhoria das relações de emprego e renda.” 

 

Usuário 158: “Essa reforma não é boa nem 

pros trabalhadores nem para os 

empregadores!!! Sem consumo o país não 

anda” 

 

Usuário 173: “A reforma é necessária sim, 

acabar com a exploração aos médios e 

pequenos empregadoras e liberdade para o 

funcionário” 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Um clima de polarização entre militantes da esquerda e da direita também se refletiu 

nos comentários (quadro 23), especialmente pelo momento político vivenciado no Brasil, em 

2017, durante a gestão do presidente Michel Temer. Os discursos eram de revolta e 

xingamentos entre ambos os lados. Agressões verbais eram proferidas com a utilização de 

dois termos como: “petralhas” ou “mortadelas” e “coxinhas” ou “paneleiros”. Essa divisão foi 

enfatizada também nas cores: os “vermelhos” e os “amarelos”. Nas conversas, o tom 

agressivo marcado por “cala a boca”; “fora”; “canalhas”; e “golpistas” denotou um espaço 

não propício ao diálogo político construtivo. Discursos de radicalização como “tudo contra o 

PT sou favor” também apareceram na página do Senado Federal. Os comentários culpavam 

os “coxinhas” pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff ou relacionavam a mentira 

e a corrupção aos “petralhas”. Em relação à polarização entre esses dois grupos, Lemos e 

Coelho (2019, p. 534) afirmam que as provocações entre ambos os lados mostram que os 

participantes de redes virtuais não somente tem uma: 

 

 

[...] dificuldade em conviver e respeitar o posicionamento do outro, mas uma 

resistência em escutá-lo, em aceitar que o outro também tem o direito à fala. A 

dificuldade e a recusa em dialogar com o outro são reforçadas pelo próprio 

Facebook, uma vez que a rede proporciona que os usuários se mantenham em 

suas bolhas, entre os iguais. 

 

 

Para o historiador Niall Ferguson, as redes sociais são ambientes de polarização, e não 

de união. “As pessoas se agrupam em grupos de esquerda ou de direita. O que notamos é um 

maior engajamento em tuítes de linguagem moral, emocional e até obscena. As redes estão 

polarizando a sociedade, produzindo visões extremistas e fake news” 51.  

                                                 
51

 Trecho de entrevista da matéria “Professor de Stanford diz que redes sociais estão destruindo a sociedade 

civil”, escrita por Euler de França Belém para o Jornal Opção na edição 2212 de 2 de dezembro de 2017. 
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Porém, em meio à polarização das opiniões, foram encontrados comentários de tom 

apaziguador, acenando para a união, cuja argumentação se baseava em que, independente de 

ser de esquerda ou direita, todos eram brasileiros e a aprovação da reforma afetaria a todos.  

 

Quadro 23: Clima de polarização entre os seguidores. 

Usuário 175: “Esses Lixos petralhas estão 

com Vergonha da estrela que representa seu 

partido, estão usando lacinho verde e 

amarelo?” 

 

Usuário 197: “CUIDADO COM A MÍDIA 

GOLPISTA - REDE GOLPISTA sob o 

comando da GLOBO - tvs- rádios - jornais - 

revistas - todas em efeito cascata - dizendo a 

mesma mentira - manipulando - lembram-se 

do Não vai ter Copa ? -Apenas sabão dentro 

da caixa craniana as técnicas de manipulação 

- mentiras - calunias - difamações - lavagem 

cerebral - pior que uma bomba atômica - os 

danos cerebrais são irreversíveis e de muito 

difícil cicatrização - a maioria dos coxinhas - 

se transformam em débeis mentais !!!” 

 

Usuário 176: “Que Deus tenha misericordia 

do assalto que os petralhalhas fizeram no 

Brasil quebrou” 

 

Usuário 198: “ELITE VCS NÃO SE 

GARANTEM NÃO AGUENTAM VER O 

POBRE GRADUADO, COM CARRO E 

CASA. VCS NÃO SE GARANTEM NÃO 

JÁ QUE VCS NASCERAM EM BERÇO 

DE OURO E ESTUDARAM EM 

MELHORES ESCOLAS AGUENTEM A 

COMPETIVIDADE, COXINHAS 

PANELEIROS.” 

 

Usuário 177: “Chega desse Clichê PT /PSDB 

pessoal eles já eram pessoal ,agora somos 

nós na forca” 

 

Usuário 199: “REFORMA DAS PANELAS, 

MANDAR TODOS COXINHAS PRA 

SIBERIA PRA TEMPORADA 

PERMANENTE DE FÉRIAS” 

 

Usuário 178: “Como tem gente imbecíl aqui, 

que se deixa cegar pelo ódio ao PT. Vai se 

ferrar todinho, mas não tá nem aí. O 

importante era tirar o petê. Essa gente não é 

brasileira.” 

 

Usuário 200: “VAZA COXINHAS! VOCÊS 

DEVERIAM SER PRESOS OU 

ENVIADOS DE FÉRIAS PERMANENTES 

NA SIBÉRIA” 

 

Usuário 179: “O PT isso o PT aquilo e o 

trabalhador levando ðŸ„‰ðŸ„Œ acorda! 

Somos brasileiros.” 

 

Usuário 201: “nao tem mais dinheiro, porque 

os petralhas levaram tudo. agora o povo vai 

pagar principalmente o teabalhador” 

 

Usuário 180: “Aqui nn é ser de esquerda nem Usuário 202: “ACABOU A MORTADELA, 

                                                                                                                                                         
Disponível em: <https://www.jornalopcao.com.br/colunas-e-blogs/imprensa/professor-de-stanford-diz-que-

redes-sociais-estao-destruindo-sociedade-civil-111411/>.  Acesso em 16 de junho de 2020.  

 

https://www.jornalopcao.com.br/colunas-e-blogs/imprensa/professor-de-stanford-diz-que-redes-sociais-estao-destruindo-sociedade-civil-111411/
https://www.jornalopcao.com.br/colunas-e-blogs/imprensa/professor-de-stanford-diz-que-redes-sociais-estao-destruindo-sociedade-civil-111411/
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de direita, e ver q independemente de partido 

isso nn ajuda o pais.. Mas pessoas pensam so 

em PT. PSDB e nn é isso acoooooorda 

Brasil... Teus direitos estam escorrendo pelas 

tuas maos e vcs dormindo...” 

 

PELEGOS PETRALHAS! 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK” 

 

Usuário 181: “BORA TEMER reforma esse 

chiqueiro que a PETRALHADA destruiu” 

 

Usuário 203: “chora petralhada, chora 

sindicatos kkkkkkkk” 

 

Usuário 182: “Parem de brigar por partidos e 

pensem nos direitos trabalhistas.” 

 

Usuário 204: “esses coxinhas nao tem 

cerebro mesmo so pensam no pt” 

 

Usuário 183: “Dizem q o país tá assim pq o 

PT quebrou o país,só q o mais engraçado é 

que enquanto a Dilma tava lá não tinha crise 

pois foi tirarem ela é do nada surgiu crise,ava 

vão achar os fazer não sabem de nada não 

falem mal do PT só pode ser pobre 

usufruindo dos programas dá Dilma e agora 

gritam aos quatro ventos que ela roubou vão 

achar oq fazer pobres metidos a coxinhas” 

 

Usuário 205: “VCS VÃO CHORAR É NAS 

RUAS AGUARDEM PANELEIROS E 

COXINHAS” 

 

Usuário 184: “Golpistas, são os petralhas...” 

 

Usuário 206: “COXINHAS E 

PANELEIROS MALDITOS VÃO SE 

FERRAR” 

 

Usuário 185: “Vai acabar a boquinha seus 

Petralhas canalhas” 

 

Usuário 207: “Palmas para os coxinhas.” 

 

Usuário 186: “Meu Deus! O meu nordeste só 

têm Senadores Petralhas!” 

 

Usuário 208: “Parabéns coxinhas” 

 

Usuário 187: “Este petralhas não cansam de 

mentir” 

 

Usuário 209: “Pessoal vai brigando e se 

dividindo entre coxinhas e mortadelas e 

vamos todos para vala juntos de mão dada.” 

 

Usuário 188: “aeee aprovou, chupa 

petralhada, vai acabar a mamata” 

 

Usuário 210: “Vão trabalhar até morrer, 

coxinhas” 

 

Usuário 189: “Esses petralhas são todos 

demagogos!” 

 

Usuário 211: “Não importa a biografia de 

ninguém, a luta agora é pela manutenção do 

direito do trabalhador 

#nãoareformatrabalhista” 

 

Usuário 190: “Petralhada irresponsáveis” 

 

Usuário 212: “esquecem coxinhas e 

mortadelas, somos brasileiros e essa lei 

macabra é para todos os brasileiros” 

 

Usuário 191: “Fora petralhas” 

 

Usuário 213: “Só que os coxinhas tbm são 

trabalhadores” 
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Usuário 192: “Choram petralhas!” 

 

Usuário 214: “Cadê os coxinhas.” 

 

Usuário 193: “interessante vermos 

trabalhadores irem contra si mesmos, no 

passado o que temos foi com luta, e agora 

pensar ser bom, pois elas são velhas de 1945, 

olhem a dos EUA, é bem mais velhinha é 

desde 1938, vamos gosto amargo pro povo, 

como sempre nos digladiamos entre grupos 

vermelhos e amarelos , ficamos fracos, não 

ligamos pro desmanche da lava, enfim, não 

merecemos confiança, fiquem gritando” 

 

Usuário 215: “vai seus coxinhas” 

 

Usuário 194: “Bora acabar com o 

financiamento dos sindicatos para os 

petralhas” 

 

Usuário 216: “Será que esses comunistas 

estão preocupados a favor dos trabalhadores? 

o será que eles estão preocupados porque vão 

perder pão e mortadelas.” 

 

Usuário 195: “Cala a boca desses petralhas” 

 

Usuário 217: “Os mortadelas querem ir pras 

ruas?” 

 

Usuário 196: “REFORMA DOS 

COXINHAS, DEVERIAM SER PRESOS 

POR LESAR A PATRIA, FERIR O POVO 

COM ESTAS REFORMAS QUE FORAM 

POSSÍVEIS TIRANDO DILMA 

ILEGALMENTE” 

Usuário 218: “Viva a reforma tudo contra o 

PT SOU FAVOR!!!” 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Um aspecto discutido pelos seguidores do Senado Federal no Facebook na publicação 

sobre a votação da reforma trabalhista se referiu aos altos salários recebidos por políticos 

(quadro 24). As opiniões convergiram no sentido de que os parlamentares não possuíam 

muitas atividades no Legislativo e a folha de pagamento desses políticos e as gratificações 

representavam uma ruína ao País. Um comentário citou o site da ONG Transparência Brasil 

para dizer que no âmbito legislativo o Senado Federal possui o orçamento mais elevado e 

enfatizou o montante que cada senador tinha direito. Em se tratando da votação da reforma 

trabalhista, as conversas afirmaram que os votos favoráveis ao documento prejudicariam o 

trabalhador e beneficiariam o empresariado. Sugestões como a de taxar grandes fortunas e 

reivindicar dívidas empresariais, além de votar pela reforma do salário dos políticos em prol 

dos cofres públicos também foram mencionadas.  

 



200 

Quadro 24: Comentários sobre os altos salários dos parlamentares. 

Usuário 219: “O que empobrece o Brasil são 

os super salários e as mordomias desses 

políticos ridículos. Em alguns termos,essa 

reforma trabalhista penaliza o trabalhador e 

favorece somente o empregador.” 

 

Usuário 227: “Muito engraçado mesmo que 

só sabem prejudicar o trabalhador, querem 

aprovar reforma trabalhista mas não fazem 

reforma política, fazem reforma tributária 

mas isenta os políticos das maiorias dele, 

fazem várias reformas e várias leis, mas as 

verdadeiras leis eles não aprovam como 

reduzir esses salários absurdos dos políticos, 

vamos lá fazer a reforma dos salários dos 

políticos vai ser muito bom aos cofres 

públicos, vamos lá realmente coloca os 

corruptos ladrões em seus devidos lugares 

que com certeza os cofres agradece e a 

crise??? bom com as verdadeiras reformas 

com certeza o Brasil sairá da crise.” 

 

Usuário 220: “Levantamento da ONG 

Transparência Brasil sobre os orçamentos da 

União, dos estados e municípios revela que o 

Senado é a Casa legislativa que tem o 

orçamento mais confortável por legislador: 

seus R$ 2,7 bilhões anuais correspondem a 

R$ 33,4 milhões para cada um dos 81 

senadores.” 

 

Usuário 228: “Quando será feita uma 

reforma política para rever os salários 

absurdos dos políticos???” 

 

Usuário 221: “Reforma o Bolso dos 

politicos! Cobra as dividas das grandes 

empresas! Fazer isso nn fazem! Mas tirar do 

bolso de quem tem menos pode!” 

 

Usuário 229: “Tem que cortar é o salarios e 

direitos de vocês e não do povo” 

 

Usuário 222: “Acabem com o 

desemprego...com a fome...e diminuam os 

salários de políticos sem preparo.” 

 

Usuário 230: “Nojentos reduzam seus 

salários” 

  

Usuário 223: “Votem a reforma dos seus 

direitos e salários” 

 

Usuário 231: “Isso mesmo votem pra abaixar 

o salario dos deputado e senadores.” 

 

Usuário 224: “Diminuam os salários de 

vocês 

ðŸ˜¬ðŸ˜¬ðŸ˜¬ðŸ˜¬ðŸ˜¬ðŸ˜¬ðŸ˜¬ðŸ˜¬” 

 

Usuário 232: “quero ver aprovar que os 

senadores e deputados ganhem salario 

minimo e só possam usar o serviço publico” 

 

Usuário 225: “POLITICOS TEM 

SALARIOS SUPER ALTOS TRABLHAM 

POUCOS E AIND ASAO CORRUPTOS E 

DESCEM A LENHA NO POVO TIRANDO 

DINHEIRO” 

 

Usuário 233: “Direitos iguais para os 

deputados e senadores etc salario mínimo 

para eles.quero ver quem fica” 

 

Usuário 226: “VOCÊ NÃO TEM Usuário 234: “Que tal fazer a reforma 
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VERGONHA NA CARA? FLEXIBILIZA O 

SEU SALÁRIO, TAXA GRANDES 

FORTUNAS! NO BOLSO DE RICO 

NINGUÉM QUER MEXER!” 

 

trabalhista dos senadores e dos deputados, 

reduzir o salario dos juizes todos eles para 

ganhar salario minimo?” 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Outro assunto mencionado pelos seguidores foi a taxa de desemprego no País. Alguns 

acusaram o Partido dos Trabalhadores (PT), a ex-presidente Dilma Rousseff e a classe 

política pelo desemprego. Ideias divergentes permearam os comentários no sentido de que a 

aprovação da reforma trabalhista traria soluções para a questão do emprego e que, sem ela, o 

País teria fechamento de empresas e crescimento dos índices de desemprego. Por outro lado, 

estavam os que argumentavam que caso o documento fosse aprovado pelos parlamentares 

ocasionaria um aumento do desemprego e da pobreza.   

 

 

Quadro 25: Comentários sobre o desemprego. 

Usuário 235: “O povo não foi ler... Não sabe 

o que realmente é a reforma trabalhista... 

Cada dia mais o desemprego cresce.... E 

acham isso bom? É preciso sim mudar ... 

Buscar soluções para esse povo todo 

desempregado” 

 

Usuário 240: “Dilma deixou 12 milhões de 

desempregados no BRASIL” 

 

Usuário 236: “Essas reformas são rejeitadas 

pela grande maioria da população, se forem 

aprovadas causarão o empobrecimento da 

população trabalhadora trazendo mais 

recessão econômica e o consequente 

aumento do desemprego.” 

 

Usuário 241: “O país precisa de reformas 

sim... tributária, agrária, política 

principalmente. Mas essas não interessam 

aos plutocratas. O que causa desemprego não 

é idade da CLT. São os representantes dessa 

plutocracia no congresso. A nossa CLT é 

vista como uma das mais modernas do 

mundo, pois protege o trabalhador. Esses 

políticos não servem ao povo, mas aos que 

financiaram suas candidaturas e demais 

negociatas.” 

 

Usuário 237: “PT fez tudo isso, Dilma ficou 

la varios anos e a fome e o desemprego só 

aumentou, PTista é mentirosoooo” 

 

Usuário 242: “Desempregados por causa 

dessa classe política” 

 

Usuário 238: “Para os desavisados, a geração 

de emprego depende de economia estável. 

Usuário 243: “50 senadores enterraram a CLT e 

conduziu o povo à miséria, ao desemprego” 
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Não é beneficiando empresários, que só 

sabem lucrar que vai diminuir o 

desemprego.” 

 

Usuário 239: “Tem muita gente que diz, que 

com essa reforma trabalhista vai diminuir o 

desemprego, acho muito difícil, vai piora, os 

patrão vai agora fazer o que quiser com 

trabalhando, vocês que votar favor da 

reforma e pq não prejudica as vocês, só 

pensa em si próprio, vão trabalhar um dia 

todos debaixo do sol, só assim vcs vão sentir 

pele, como é sofrido, essa pessoa que fala 

que não vai mudar nada é porque não vai 

prejudicar eles” 

 

Usuário 244: “Essa reforma vai destravar o 

desemprego!!!!!” 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Além do imposto sindical, direito às férias, um assunto presente nos comentários foi o 

que se referiu à liberação do trabalho de mulheres grávidas em ambiente insalubre. Os 

comentários foram de indignação. Foi enfatizado que a permanência da mulher em ambiente 

insalubre afetaria a saúde do bebê e que os parlamentares não estavam preocupados com as 

futuras gerações femininas ao aprovar a reforma com essa mudança. 

 

Quadro 26: Comentários sobre gravidez e insalubridade. 

Usuário 245: “Ahhh então quer dizer que, 

uma gestante pobre trabalhando no local 

insalubre poderá optar em manter no local e 

prejudicar a saúde do feto” 

 

Usuário 248: “Onde já se viu deixar uma 

mulher grávida trabalhar em lugar 

insalubre....” 

 

Usuário 246: “Esses corruptos de plantão não 

estão pensando que no futuro suas filhas e 

netas, poderão sofrer com as consequências 

dessa vergonha, onde grávidas e lactantes 

poderão trabalhar em situação de 

insalubridade.” 

 

Usuário 249: “Ajuda coloca mulheres 

grávidas em condições insalubres?” 

 

Usuário 247: “Queria ver se fosse as 

mulheres deles trabalhando em lugar 

insalubre , crianças nascem com 

deformidades , doentes.. triste esse país !” 

 

Usuário 250: “Se você não considera 

ABSURDO uma legislação permitir que uma 

mulher grávida trabalhe em local insalubre 

mas acha absurdo senadoras impedirem que 

se aprove essa legislação eu não sei o que é 

certo e errado no mundo. Não mesmo. "Ah, 

mas precisa que um médico autorize!" Esse 
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argumento no Brasil chega a ser cômico... 

afinal de contas não somos um país onde 

ginecologista estupra pacientes e é 

dispensado do julgamento por ministro do 

STF... #reformatrabalhistanao” 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

O espaço dedicado aos comentários foi aproveitado por seguidores da página do 

Senado Federal para convocação a manifestações de rua (quadro 27). Perguntas sobre a 

ocorrência dos protestos culminaram nas conversas como uma resposta, uma forma de 

demonstrar a reprovação das votações no Parlamento, juntamente com frases exclamativas 

conclamando para o panelaço e para os brasileiros ocuparem as ruas, ao invés de protestarem 

apenas pela internet. Num dos comentários, a união dos cidadãos nas ruas foi solicitada em 

prol da reforma política, após a mensagem questionar a representatividade de políticos que se 

elegeram com o voto popular e por exercerem o cargo público visando o interesse de 

bancadas. 

 

Quadro 27: Mobilização para manifestações de rua. 

Usuário 251: “O povo não está nem aí pra 

essa reforma trabalhista, porquê se estivesse, 

a população iria para as ruas e parava o 

Brasil. Mas eles preferem deixar nas mãos 

desses ladrões para eles decidirem por nós.” 

Usuário 261: “O povo na rua junto somos 

mais forte” 

 

Usuário 252: “Kd as manifestações, o povo 

parou, só na internet não adianta, vamos 

voltar para as ruas!” 

 

Usuário 262: “Os brasileiros irão para as 

ruas” 

 

Usuário 253: “Vamos as ruas e tomar de 

volta oque é nosso, vamos parar o nosso 

PAÍS por 3 dias todas as rodovias e todas as 

indústrias #FORATEMER” 

 

Usuário 263: “Essa reforma é inadmissível, 

vamos para as ruas!!!” 

 

Usuário 254: “Cadê o panelaço??! Cadê as 

manifestações?? O país não pode assistir a 

esse absurdo passivamente! PROTESTO!!!” 

 

Usuário 264: “O POVO NAS RUAS 

PODERÃO REVOGAR ESTA 

DESGRAÇA, QUE ALGUNS 

SENADORES NOS ENFIARAM PELA 

GOELA ABAIXO. MALDITO TEMER E 

SEUS ASSECLAS, QUE ESTÃO SE 

VENDENDO.” 

 

Usuário 255: “Vamos para rua sem do ...sem Usuário 265: “Na eleição, diga não e vamos 
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piedade não em prol a partidos e sim em prol 

da população brasileira” 

 

pras ruas ..! Votar para nós deixou de ser 

importante... eles Só pensam neles... esses 

sangues sugassss não aos politico em 

geral...... eu digo não. . Estarei nas ruas e não 

nas urnas ....” 

 

Usuário 256: “Vamos Sair as ruasssss....Vai 

ter.lutaaaaaaaa” 

 

Usuário 266: “Povo tem que sair pra rua e 

botar pra quebrar não respeitam mais o 

povo” 

 

Usuário 257: “Cadê os Revoltados Online 

nas ruas?” 

 

Usuário 267: “Precisamos ocupar as ruas do 

Brasil” 

 

Usuário 258: “Cabe ao povo da a resposta 

nas ruas.” 

 

Usuário 268: “Se não tiver reforma eles 

continuarão se elegendo e servindo à s suas 

"bancadas" e não ao povo. Eles se elegem 

com.o voto do povo , de cada um de nós e 

depois se prostituem , se vendem por 

dinheiro , enquanto fingem q trabalha para o 

povo. Fingem, pq se realmente 

representassem o povo, teríamos hoje um 

BRASIL diferente . Um Brasil com serviços 

públicos excelentes, com um povo mais feliz, 

com uma vida mais digna. Precisamos nos 

unir para irmos à s ruas pedir REFORMA 

POLÍTICA.” 

 

Usuário 259: “Vamos pra rua pra anulem 

essa reforma trabalhista” 

 

Usuário 269: “Bem que poderia ter um 

protesto em massa amanhã!” 

 

Usuário 260: “A única solução é o povo na 

rua” 

 

Usuário 270: “Vamos pra RUAS 

PROTESTE JÁ Dizia Minha Avô” 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

O uso de sites de redes sociais foi mencionado pelos seguidores como instrumento de 

mobilização e compartilhamento de informações e notícias de cunho político. Também foi 

considerado um espaço de contestação a políticos e ao documento da reforma trabalhista. É 

um lugar onde os cidadãos puderam opinar sobre a regeneração do Parlamento. A 

disponibilização online de uma lista com nomes de parlamentares e seus respectivos votos foi 

sugerida nas conversas como forma de se evitar o esquecimento em futuros pleitos eleitorais. 

Seguidores que acompanharam a sessão de votação da reforma trabalhista por intermédio da 

transmissão ao vivo no Facebook, que constitui mais uma opção de se ter acesso ao que 
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ocorre nessa Casa Legislativa, puderam visualizar o nome, o partido e o rosto do político que 

discursou e proferiu seu voto no plenário, em qualquer lugar que estivesse, desde que munido 

de internet. Os comentários procuraram mobilizar os participantes por meio da hashtag 

“#VemPraRuaBrasil”. Apesar das discussões e contestações em rede, as conversas também 

ressaltaram que manifestar apenas no contexto digital não era o suficiente, ou seja, o relevante 

seria protestar nas ruas e nas urnas. 

 

Quadro 28: Mobilização e compartilhamento de informações pelas redes sociais. 

Usuário 271: “O bom é que com essas 

transmissões ao vivo da pra ver bem a cara, o 

nome e o partido de quem está contra o povo. 

#Nãoareformatrabalhista” 

 

Usuário 276: “Vamos por na internet todos 

que votaram a favor.” 

 

Usuário 272: “Usaremos nossas redes sociais 

para tirar os políticos picaretas do poder... 

2018 vem aí.. . Nos aguarde... quem viver 

verá!” 

 

Usuário 277: “Vamos mostrar nossa 

indignação Vamos todos Twitter 

#VemPraRuaBrasil” 

 

Usuário 273: “Vamos mostrar através das 

redes sociais que não aprovamos a essas leis 

e nem eles.” 

 

Usuário 278: “O brasileiro só fala e chinga 

pela internet mas não faz nada” 

 

Usuário 274: “Alguém cria um evento 

nacional, # vemprarua, todo mundo tuitando 

#VemPraRuaBrasil” 

 

Usuário 279: “Enquanto só ficarmos aqui na 

internet nada vai mudar .. pelo que sei a 

maioria vence a minoria e a maioria somos 

nós o povo.. então vamos reivindicar nas ruas 

e nas urnas..” 

 

Usuário 275: “Engraçado é a preocupação 

dessa bancada que está nas redes sociais 

muito preocupado com o que alguém está 

falando.” 

 

Usuário 280: “Acorda povo Vamos mostrar 

nossa indignação Vamos todos Twitter 

#VemPraRuaBrasil” 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Mesmo que existam outras formas de transmissão e difusão das notícias legislativas 

propiciadas pela tecnologia digital, comentários chamaram a atenção no que se refere ao 

acesso à rede, às dificuldades de conexão e ao atraso no recebimento da transmissão, como 

nos exemplos abaixo. Thompson (2011) afirma que o uso do computador e de outros 

dispositivos eletrônicos propiciam às formas simbólicas determinadas características, uma 

certa reprodutibilidade, fixidez e é uma oportunidade de participação para aqueles que 
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utilizam meios técnicos de transmissão para acessar a internet e as redes sociais. Entende-se, 

dessa maneira, que “[...] eles sempre supõem certas habilidades, regras e recursos para 

codificar e decodificar mensagens, atributos esses que estão, eles próprios, desigualmente 

distribuídos entre as pessoas [...]” (THOMPSON, 2011, p. 368), devido a questões que 

envolvem a atualização de softwares e dispositivos digitais de comunicação, à velocidade da 

rede, ao custo na aquisição desses meios e do pacote internet e à capacitação no uso. 

 

Quadro 29: Acesso à rede e qualidade de transmissão online. 

Usuário 281: “quem devia ver isso, não tem como, pq não tem bolsa internet” 

 

Usuário 282: “Minha internet não permite assistir ao vivo. Mas vou comentar!” 

 

Usuário 283: “Mas ainda está rolando protesto e há questionamento sobre erros no cômputo 

das votações! u a transmissão que recebo pelo youtube está em atraso?!” 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Em meio aos comentários, dois citaram a consulta pública como parâmetro de 

acolhimento às opiniões populares, mas sob perspectivas diferentes. Um deles relatou a 

realização de uma consulta pública na internet em que os seguidores opinaram sobre a 

reforma trabalhista. Fica implícito que as contribuições dos que participaram dessa enquete 

não foram levadas em consideração no momento da votação, já que o comentário sinalizou 

que a votação caminhou na direção de beneficiar o patronato. No outro, um seguidor cobrava 

a realização de uma consulta popular para esclarecer aos brasileiros sobre os pontos da 

reforma trabalhista. 

 

Quadro 30: Comentários sobre a finalidade da consulta pública. 

Usuário 284: “Fazem uma consulta pública 

na internet para ouvir a opinião do povo e 

votam de acordo com a opinião do patronato. 

O que cria emprego é demanda e crescimento 

do PIB, e não a precarização do emprego. 

Perguntem aos espanhóis, que fizeram a 

mesma besteira anos atrás”. 

 

Usuário 285: “Deveria ter uma consulta 

popular para esse assunto #foratemer” 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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 Nas conversas direcionadas à publicação sobre a votação da reforma trabalhista, uma 

delas solicitou ao Senado Federal a divulgação sobre as mudanças advindas da aprovação da 

mesma. No entanto, esse comentário não foi respondido.  

 

Quadro 31: Solicitação de seguidor não respondida. 

Usuário 286: “Senado Federal por favor disponibilize um link na descrição com o que 

muda” 

 Fonte: Elaboração própria. 

 

Nazário afirmou que, em relação ao monitoramento dos comentários, “é impossível ler 

tudo”
52

. Quando uma publicação é divulgada, a repercussão das conversas é acompanhada 

durante um tempo. Ele conta que o Facebook privilegia os principais comentários, que são 

aqueles que recebem interação e respostas de outros participantes e muitas curtidas. Segundo 

ele, comentários específicos “começam a aparecer para todo mundo e fica em destaque. 

Aquilo que vem depois acaba não se destacando. Comentários feitos mais tarde desaparecem 

no bolo. Então a gente fica de olho nesse primeiro momento que surgem esses comentários 

que se destacam”
53

. O comentário do usuário 286 pode não ter sido visualizado pela equipe 

do Senado Federal por esse motivo e, portanto, não respondido. 

Apesar disso, uma participação do Parlamento nas conversas com o comentário 

“Senado aprova texto-base da reforma trabalhista http://bit.ly/2t1Y9Cd 

www12.senado.leg.br” direcionava os seguidores para uma publicação do portal Senado 

Notícias que também não explicitava, especificamente, sobre as mudanças da reforma, mas 

sim sobre o ambiente de votação. Do lado esquerdo à matéria, havia um link de acesso para a 

publicação “Entenda os principais pontos da reforma trabalhista aprovada pelo Congresso”. 

Outro traço encontrado nos discursos foi o de comparação entre a política do Brasil de 

outros países. Os assuntos abordados foram referentes, entre outros, à apatia dos brasileiros 

diante da aprovação da reforma; à valorização do trabalhador em países de primeiro mundo 

que não possuem a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT); à comparação com reformas 

de outros países; à quantidade de mandatos de políticos; aos índices de processos trabalhistas 

por habitantes. Brasileiros que moram no exterior manifestaram a vontade de voltar ao País 

apenas para visitar, não para fixar residência. As experiências relatadas foram a de países 

                                                 
52

 Nazário, idem. 

  
53

 Idem. 

  

http://bit.ly/2t1Y9Cd%20www12.senado.leg.br
http://bit.ly/2t1Y9Cd%20www12.senado.leg.br
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como França, Alemanha, Canadá, EUA, Reino Unido, Espanha, Noruega, Suíça, Chile, 

Portugal e países africanos. De forma negativa, foram citados a Venezuela e Cuba. 

 

 

Quadro 32: Comparação do Brasil com outros países. 

Usuário 287: “Se fosse na França ou 

Alemanha estavam na frente do congresso 

queimando uns 20 carros, no Brasil não 

sabem nem o que estão votando, povo 

paralisado e egoísta.” 

 

Usuário 295: “Vcs não entendem..e o 

contrário. São vermelhos, por isso. Nossa 

reforma trabalhista e quase igual a da 

Espanha. Cadê a crise na Espanha ??? A 

Espanha e pobre ??? O país está reclamando, 

marchando nas ruas ??? Estou falando da 

Espanha mesmo. A reforma e quase igual a 

daqui. E vejam como está a Espanha. Acorda 

!!!” 

 

Usuário 288: “No Canadá não precisa de 

CLT, pois salários são ótimos e há dignidade 

humana” 

 

Usuário 296: “O Brasil um dos países com 

menor índice de liberdade do mundo, cheio 

de direitos, tem um povo miserável, 

enquanto isso a Suiça, alto índice de IDH e 

alto pib per capita... Lógico que Brasil não se 

compara com Suíça, EUA, etc. Temos um 

povo ignorante, contra a liberdade, que ainda 

acredita em opressores e oprimidos, sem 

conhecimento mínimo em economia, o único 

caminho para alcançarmos essas condições e 

agirmos como eles, e não como a miserável 

Venezuela.” 

 

Usuário 289: “Nos dos sindicatos de pintores 

de Nova York Optamos por 30 minutos de 

almoço ao invés de 2 hrs e todo mundo ficou 

mais feli por poder ir para casa mais cedo” 

 

Usuário 297: “Noruega, os políticos NÃO 

podem ocupar o mesmo cargo público por 2 

vezes.” 

 

Usuário 290: “No Canadá os salários são 

dignos justamente porque não há CLT.” 

 

Usuário 298: “Vamos partir agora para 

sermos pais de primeiro mundo” 

 

Usuário 291: “Os Estados Unidos não têm 

CLT, por isso atraem tantas pessoas...” 

 

Usuário 299: “Desse modo, o Brasil 

apresenta uma relação de 0,012 processos 

trabalhistas por habitante (12 processos a 

cada mil habitantes) França e Alemanha, 

países que possuem legislações trabalhistas 

mais protetivas ao trabalhador do que a atual 

legislação brasileira, possuem, 

respectivamente, 0,002 e 0,004 processos 

trabalhistas por habitante (2 e 4 processos a 

cada mil habitantes) Já a Espanha, país no 

qual já foram realizadas diversas reformas 

trabalhistas para a retirada de direitos dos 
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trabalhadores, apresenta uma relação de 

0,036 processos trabalhistas por habitante 

(36 processos a cada mil habitantes). 

Portanto, além de constatar a falsidade a 

alegação de que o Brasil concentra 98% dos 

processos trabalhistas de todo o planeta, a 

pesquisa revela que também existem 

elementos para se constatar que o Brasil não 

apresenta o maior índice de processos 

trabalhistas per capita e que alguns países 

que possuem um maior grau aos proteção aos 

direitos trabalhistas possuem um índice de 

processos trabalhistas per capita inferior ao 

de países nos quais os trabalhadores possuem 

menos garantias.” 

 

Usuário 292: “NO PAÍS DE PRIMEIRO 

MUNDO, NÃO PRECISA DE CLT, PQ 

FUNCIONÁRIOS SÃO VALORIZADOS” 

 

Usuário 300: “No Brasil, a baixa estima pela 

política nos faz relembrar do quanto foi 

difícil as conquistas da cidadania política, da 

atual possibilidade de divulgação das más 

notícias, da solidez das instituições 

encarregadas de investigar e punir eventuais 

abusos, daí possibilidade dos formalísmos 

exagerados serem corrigidos. Enquanto na 

África, os estados ainda são miseráveis ou 

dilacerados por conflitos étnicos e tribais.” 

 

Usuário 293: “Tá difícil eu vivo nos USA e 

não volto ao Brasil a trabalho só a passeio” 

 

Usuário 301: “Salário medio no Brasil 2500. 

Chile 4500. Portugal 5500. EUA onde não 

tem esses direitos trabalhistas ridiculos 

12000.” 

 

Usuário 294: “Enquanto no Reino Unido eles 

querem acabar com o trabalho intermitente, 

no Brasil veio o retrocesso!!!!” 

 

Usuário 302: “Nos EUA NÃO EXISTE nem 

salário mínimo ! Você recebe por DIA e cada 

profissional negocia o valor do salário/ Ou 

seja, lá um lavador de carros 

COMPETENTE pode ganhar mais que um 

CAIXA. Não existem mi mi mi se homem ou 

mulher recebe diferente. Engraçado ! Lá tem 

mais de 330 milhões de habitantes legais 

(sem contar os milhões de ilegais). e nº de 

desempregos é menor que o Brasil. 

Concluindo, a reforma trabalhista do Brasil 

possui vários pontos semelhantes a dos EUA 

(maior economia do mundo). Lá, não existe 

mais que 150 sindicatos e aqui existe mais de 

13 MIL. Acorda pessoal! Já estamos no 

século XXI com uma lei de meados da 

década de 50. Hoje com as tecnologias, a 

forma de trabalhar mudou e existem 
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profissões que ninguém imaginava existir. 

Acorda Brasil! Precisávamos reformar 

também: Lei tributária Lei previdenciária Lei 

eleitoral. Esses 6 senadores acham que seus 

votos valem mais do que os outra 74. Os 

ditaduras comunistas pensam assim, frecham 

congresso e governam por anos 

BURLANDO A constituição do país. O 

Maduro da isso na Venezuela! Ontem ele 

MATOU o opositor que EXIGIA O 

REFERENDO PARA ELEIÇÃO 

DEMOCRÁTICA. É assim que a esquerda 

sabe governar.... impondo sua opinião sobre 

todos. Isso é atacar a constituição.” 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

A indignação com casos de corrupção e com o desempenho dos parlamentares 

estimularam discursos pró-intervenção militar. O momento político vivenciado pelo Brasil em 

2017, após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, a ascenção de Michel Temer e a 

aprovação de reformas, como a trabalhista, que contrariava a maioria da vontade popular 

exibida nos comentários, alimentaram conversas que encorajavam as manifestações de rua em 

prol dessa causa, do banimento do Congresso Nacional e da tomada de poder pelos militares. 

 

Quadro 33: Comentários pró-intervenção militar. 

Usuário 303: “Feche esse Congresso, que só 

legislam para interesses próprios, 

INTERVENÇÃO MILITAR !!!!!” 

 

Usuário 307:  

 “#INTERVENÇÃOMILITARJÁ com o 

tribunal militar pra todos .Voces são nossos 

empregados e vão ser demitidos por todos 

nós,porque não queremos mais ninguém.” 

 

Usuário 304: “Intervenção Militar urgente o 

povo tem que ir pra rua pra isso aconrecet” 

 

Usuário 308: “TUDO FARINHA DO 

MESMO SACO ,INTERVENÇÃO 

MILITAR” 

 

Usuário 305: “Minha indignação não é com 

os políticos mais com militares que não tem 

coragem pra toma o poder e assistir de 

camarote o Brasil se afunda na corrupção !!!” 

 

Usuário 309: “Temos que ter uma 

Intervenção Militar. FORAAAAAAAAA! 

TEMER FORAAAAAAAAA! TEMER 

FORAAAAAAAAA! TEMER 

FORAAAAAAAAA! FORAAAAAAAAA! 

TEMER. Calhorda.” 

 

Usuário 306: “Vocês estão Usuário 310: “Intervenção militar 
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sozinhos,entendem???Nós,o povo,ignoramos 

vocês,os despedismos como funcionários 

corruptos e inaptos que são!Não queremos 

mais você,queremos INTERVENÇÃO 

MILITAR,com TRIBUANAL militar para 

todas das 3 Instituições!Queremos nosso 

dinheiro de volta aos cofres públicos e 

revertidos para NOSSO país!Game 

over!Vocês já eram!!!” 

 

constitucional artigo 1 da constituição 

federal. Pois esse é o poder instituinte que 

nós brasileiros temos. Eu elejo as forças 

armadas como minha representante legítima 

pra governar o Brasil. Chega de ser 

enganados por políticos farsantes e 

corruptos.” 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Nota-se que existiu divergências de comportamentos e pensamentos nas manifestações 

sobre a votação da reforma trabalhista na página do Senado Federal no Facebook. De acordo 

com Pisa, Souza e Vizibeli (2018), em referência aos estudos de Pêcheux, as regras 

linguísticas universais de uso da língua portuguesa não garantem o entendimento e a aceitação 

de um enunciado por todos. Com base nesse pressuposto, identificou-se que a publicação 

“URGENTE: Senado vota a Reforma Trabalhista” suscitou nos comentários controvérsias de 

opiniões de seguidores favoráveis e contrários à aprovação do documento.  

A argumentação dos que foram contra caminhou na direção de perda de direitos 

trabalhistas conquistados ao longo dos anos. Os que se mostraram a favor acolheram as 

mudanças como propulsoras de geração de riqueza e renda para o País. Em outra situação, os 

votos proferidos pelos parlamentares geraram sentimentos de descontentamento e de 

satisfação. Os discursos políticos argumentando a escolha do voto produziram reações 

divergentes nos comentários. Determinados senadores eram, ao mesmo tempo, elogiados por 

alguns e criticados por outros. O mesmo fenômeno ocorreu com os partidos políticos de 

forma geral, especialmente com o Partido dos Trabalhadores (PT), que alguns defendiam e 

outros repudiavam. Situações controversas de opiniões foram constatadas ainda nos 

comentários referentes ao desemprego no País.  

Os comentários exibidos nas publicações do Facebook do Senado Federal foram 

significados pelos seguidores que acessaram as publicações, leram os enunciados e fizeram 

sua interpretação. Trata-se da interpretação da doxa, segundo Thompson. Ou seja, no 

momento de recepção das mensagens, “[...] as pessoas se apoiam em, e empregam 

convenções de vários tipos, que as possibilitam decodificar e tornar compreensivas as 

mensagens, e nesse processo elas podem também avaliar as mensagens, aceitá-las ou rejeitá-

las, tomar posição diante delas, etc” (THOMPSON, 2011, p. 406). Nas conversas, os 

participantes deixaram seus posicionamentos contra e a favor da reforma trabalhista, contra e 
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a favor da votação de cada parlamentar, assim como suas divergências de pensamento em 

alguns pontos contemplados no documento, como o imposto sindical e o trabalho em local 

insalubre pelas grávidas. As consequências no mercado de trabalho, as comparações com leis 

de outros países e declarações de apoio político e por formas de governo também polarizaram 

as discussões. “As pessoas são convocadas a se posicionar diante de determinadas matérias 

publicizadas, mas a interpretação e o posicionamento são sempre manifestações que 

dependem da ação autônoma dos indivíduos, podendo ou não ocorrer” (MAIA, 2008, p. 174).  

Pode-se dizer que uma pluralidade de vozes está presente no comentário de cada 

seguidor que expressou sua opinião contra ou a favor da reforma. Por um lado, as vozes 

sociais da classe trabalhadora e assalariada estavam representadas em cada comentário que 

opinava contrariamente ao documento. No outro viés, o seguidor que expressava opinião 

positiva em relação à aprovação da nova reforma retratava as vozes da classe empresarial e 

dos que não seriam afetados por essa lei. Existiu uma interação entre os seguidores, expressa 

em seus discursos no acompanhamento da votação da reforma trabalhista e uma troca de 

opiniões que se conectam, exibindo a preocupação com o impacto da nova lei em suas 

práticas profissionais.  

A visibilidade dos comentários anteriores pode interferir na produção de textos 

posteriores, proporcionando novos significados e originando a enunciação (PISA, SOUZA, 

VIZIBELI, 2018). Mesmo que nem todas as pessoas interajam umas com as outras direta ou 

indiretamente, elas compartilham a presença no mesmo espaço virtual do Facebook e recebem 

as mesmas publicações. Portanto, “[...] saber que elas não estão sozinhas ao receber as 

mensagens, que elas fazem parte de uma comunidade virtual de recipientes que pode se 

estender pelo tempo e espaço, pode se constituir numa parte essencial do prazer e importância 

que o recebimento das mensagens traz para elas” (THOMPSON, 2011, p. 408). 

A postura de parlamentares contrários aos interesses da classe assalariada gerou 

sentimentos de decepção com os eleitos para representar e defender os direitos do povo. Na 

interação com a página do Senado Federal, analisado na seção dedicada ao tema, um seguidor 

questionou se as opiniões e a participação dos seguidores em enquetes e consultas públicas 

realizadas no Facebook eram consideradas pelo Parlamento e pelos senadores, pois a atitude 

dos mesmos durante a votação da reforma contrariava o interesse coletivo popular. Tudo 

indica que esse desencanto com os representantes políticos é um fenômeno mundial. “Mais de 

dois terços dos habitantes do planeta acham que os políticos não os representam, que os 

partidos priorizam os próprios interesses, que os parlamentos não são representativos e que os 

governos são corruptos, injustos, burocráticos e opressivos” (CASTELLS, 2018, p. 14). 



213 

A busca por novos nomes na política, por pessoas mais qualificadas politicamente e, 

principalmente, honestas também foi mencionada nos comentários. Apesar do 

descontentamento com o sistema político vigente e da decepção com a corrupção, os 

seguidores expressaram esperança pela renovação nas futuras eleições. 

As análises dessa tese constataram que a participação dos seguidores e seu 

engajamento nas conversas foram importantes, pois conhecimentos puderam ser adquiridos 

por meio da mediação com as publicações do Senado Federal no Facebook e durante as trocas 

comunicacionais entre os participantes. “Diversos autores têm defendido que as pessoas que 

discutem política com outras são mais aptas a adquirir uma compreensão mais aprofundada 

sobre fatos políticos e sobre as informações que recebem por meio dos media do que aquelas 

que não o fazem” (MAIA, 2008, p. 205). As conversações contribuem ainda para que os 

seguidores reafirmem seus pensamentos e opiniões ou reflitam sobre mudanças de 

posicionamento decorrentes dessas trocas interativas. “[...] Tão importante quanto a 

qualidade, a regularidade e a diversidade da informação é o fato de as pessoas se engajarem, 

com relativa frequência, em conversações e discussões politicamente relevantes” (MAIA, 

2008, p. 218).  

O ambiente digital pode ser propício às discussões políticas, mas a polarização 

externada entre os seguidores contra e a favor do PT (Partido dos Trabalhadores) e em outros 

temas nos comentários analisados aqui suscitam reflexões sobre até que ponto é possível 

ampliar ou adquirir conhecimentos nesses locais. Pelas análises, verificou-se que não existiu, 

necessariamente, um debate produtivo nos comentários e, dependendo da publicação, 

discursos exaltados e em tom de xingamento tomaram conta do espaço destinado para tal fim.  

Como esses comentários não são comunicados pela equipe de mídias sociais aos 

senadores, a não ser que eles procurem por elas no Facebook, de acordo com o responsável 

pelo núcleo de mídias sociais, essas opiniões podem não ser levadas em consideração em 

votações que ocorrem no Senado Federal.  

A seguir, serão analisados quais dos pré-requisitos da comunicação pública estão 

presentes na página do Senado Federal no Facebook. 
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5.5. Os pré-requisitos da comunicação pública na página do Senado Federal no 

Facebook 

 

A garantia da transparência depende do grau de inteligibilidade da informação e da 

quantidade de pessoas que conseguem chegar até ela (GOMES; AMORIM; ALMADA, 

2018). A difusão de publicações no Facebook, realizada por profissionais do núcleo de mídias 

sociais do Senado Federal, buscou atender a esses parâmetros, ainda mais se tratando de 

temas do âmbito legislativo, com linguagem específica e uso de jargões que, às vezes, 

solicitou dos funcionários um trabalho de tradução de termos mais complexos, visando a 

compreensão do assunto pela recepção (seguidores da página) de forma mais clara. Pode-se 

dizer que o Senado Federal adotou os três modelos de transparência caracterizados por 

Gomes, Amorim e Almada (2018), de divulgação de informação, de estabelecimento das 

informações que os seguidores poderiam ter acesso e da fonte geradora de conteúdo, ou seja, 

a atividade dos profissionais de comunicação e seu controle cognitivo na produção das 

notícias para o público.  

A publicidade do trabalho legislativo pode ser vista como um caminho para que ocorra 

a abertura governamental, a transparência e o incentivo à participação (SILVA, 2011; 

CHADWICK; MAY, 2001). Uma convergência entre setores, organizações e bancos de 

dados, possibilitada por uma estrutura mais interativa e matricial da internet na divulgação 

dos serviços de e-Gov (BRITO, 2006) também contribui para o acesso informacional ao 

cidadão. Existe a necessidade de que instituições governamentais realizem ações de 

comunicação que vão além da publicização de informações (MARQUES, 2016). Ou seja, é 

necessário acompanhar e fiscalizar as ações do governo. Sendo assim, foi constatado na 

página que os seguidores que tinham acesso às publicações procuraram participar da vida 

política, contestando votações, se engajando nas discussões com os outros e opinando nas 

consultas públicas. O próprio Senado Federal buscou não apenas publicar notícias, mas 

existiram momentos de interação espontânea ou fruto de questionamentos dos seguidores. 

Pelas análises, percebe-se que essa instituição legislativa publicou informação relevante e de 

interesse público, de esclarecimento e, ao responder as demandas e dúvidas, levou, de certa 

forma, conhecimento aos seguidores.  

As informações publicadas pela página não eram de caráter essencialmente político, 

mas contemplavam outras áreas, como saúde, educação, direitos humanos etc, que também 

são consideradas relevantes e de natureza política mais ampla (MAIA, 2008). Por outro lado, 

a busca pela visibilidade e legitimidade pode ocorrer por meio de publicização de 
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informações de menor relevância (MARQUES, 2016). A obrigação de “[...] publicar 

informações fundamentais sugere a interrupção do costume de disponibilizar informações 

mínimas, e somente quando requisitado. Os órgãos públicos devem divulgar efetivamente, 

sem a necessidade de solicitação, informações significativas e válidas” (ROTHBERG; 

LIBERATO, 2013, p. 78). Nesse contexto, informações referentes à categoria “Ilustrada”, que 

se relacionam a datas comemorativas poderiam ilustrar esse fenômeno. Publicações de 

parabenização pelo dia do médico, do dentista ou do profissional de tecnologia da informação 

(que inclusive foi a publicação mais comentada e compartilhada em outubro de 2017), só para 

citar alguns exemplos, não são de viés político e não podem ser vistas como de natureza 

política mais ampla, mas se relacionam a determinadas categorias profissionais, à valorização 

de públicos específicos.  

O aprimoramento da transparência e da visibilidade com a criação de suas próprias 

mídias e sites de redes sociais oferece um leque de informações bem mais abrangente do que 

a divulgação legislativa realizada pela mídia comercial (BARROS; BERNARDES, 2009). A 

visibilidade do portal Senado Notícias e de outros sites é ampliada por meio de links 

divulgados nas publicações para aqueles que querem aprofundar seus conhecimentos sobre 

certos temas. Entretanto, até mesmo essas redes sociais são consideradas gatekeepers 

(THOMPSON, 2018), pois a página do Senado Federal no Facebook dispõe de regras de 

funcionamento desse site, uso e participação dos seguidores. A seleção dos assuntos a serem 

divulgados na página, realizada pela equipe de mídias sociais, também pode ser considerada 

um gatekeeper, assim como a atuação do algoritmo do Facebook. 

Pelos comentários deixados nas publicações, apesar do trabalho empreendido pelos 

profissionais de comunicação de tornar público o que acontece no Senado Federal, nota-se um 

sentimento de desconfiança, mesmo que o Parlamento promova a transparência ao 

disponibilizar informações de suas atividades no Facebook. “[...] O fato de se ter disponível 

uma estrutura comunicacional que preenche os requisitos para a constituição de um consumo 

de informações políticas de maior qualidade não significa que os cidadãos, mesmo aqueles 

aptos ao uso e acesso do ciberespaço, utilizem-na plenamente” (LYCARIÃO, 2006, p. 15), o 

que se evidenciou em alguns relatos de seguidores em relação a problemas de recebimento da 

transmissão ao vivo da votação da reforma trabalhista. 

Observou-se que, no Facebook do Senado Federal, o modelo gerencial de interação 

(CHADWICK; MAY, 2001) foi dominante, pois as informações referentes aos trabalhos 

legislativos foram publicadas para o acesso dos participantes desse canal de comunicação.  
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O paradoxo da participação é que a capacidade de tornar visíveis e promover 

temas de interesse público são cada vez maiores, tendo em vista as tecnologias, 

a amplitude e domínio da web, assim como a profissionalização das estruturas 

de comunicação dos governos. No entanto, esta grandiosidade não é 

proporcional aos objetivos dos governos em torno de um debate público que 

qualifica a democracia (WEBER, 2017, p. 32).  

 

 

A adoção de regras de comportamento interacional (diretrizes do Guia de Atuação do 

Senado nas Mídias Sociais), ou seja, quando e de que forma responder um questionamento 

dos seguidores mostrou que o relacionamento da página com os seguidores ocorreu em 

determinados momentos de forma técnica, pré-configurada, uma interação controlada, de 

acordo com Stromer-Galley (in ROSSINI, 2015). 

Ouvidoria constitui um espaço que funciona como um termômetro da comunicação 

pública desenvolvida por uma instituição. A realização de pesquisas de satisfação permite 

avaliar a eficácia das estratégias de comunicação adotadas no atendimento das necessidades 

de informação dos cidadãos. No caso do Senado Federal, o serviço 0800 (Alô Senado) é visto 

como um meio de interação da instituição com os cidadãos e, ao mesmo tempo, como um 

meio de acolhimento de opiniões, dúvidas e críticas. Em 2017, esse serviço registrou 113.044 

ligações. Quase 27 mil manifestações dirigidas ao Legislativo por intermédio do 0800 foram 

respondidas após pesquisas e consultas a outros setores dessa Casa Legislativa, segundo 

dados do relatório da presidência. Em 2018, o número de ligações foi menor, de 80.472. 

Nazário
54

 afirmou que pesquisas de satisfação não são realizadas sistematicamente por essa 

esfera de poder. Em se tratando das redes sociais são elaboradas enquetes, que não são 

frequentes e não têm valor científico (inclusive porque não se sabe a quantidade de perfis 

verdadeiros ou falsos nesses ambientes), para identificar a satisfação e a preferência de 

conteúdo dos participantes nesses espaços, como o exemplo dado por Nazário com o Twitter. 

Pode-se observar que o desconhecimento sobre a veracidade dos perfis e, consequentemente, 

dos comentários deixados nas postagens interferem no trabalho de estudos de satisfação mais 

consistentes em sites de redes sociais. Dessa forma, os profissionais da comunicação que 

lidam com esses sites adquirem uma percepção do comportamento da audiência em relação à 

recepção das publicações e, a partir disso, o trabalho é aprimorado. 

                                                 
54

 Nazário, idem. 
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As empresas de comunicação de massa produzem formas simbólicas para receptores 

que estão distantes fisicamente dos locais destinados à produção e difusão de conteúdo. Os 

enunciadores de formas simbólicas na mídia eletrônica “[...] são institucionalmente instruídos 

e obrigados a produzir formas simbólicas na ausência de respostas diretas dos receptores” 

(THOMPSON, 2011, p. 392). A intervenção no processo comunicativo dos que recebem 

essas informações é limitado (THOMPSON, 2011). Com a Web, até os meios de 

comunicação eletrônicos, como o rádio e a TV, disponibilizam canais de participação em 

portais e sites de redes sociais. Todavia, com a multidirecionalidade na comunicação 

proporcionada pelas tecnologias digitais, as respostas podem ser imediatas após uma 

publicação. O relato de Nazário
55

 mostra que a resposta oferecida pelos seguidores em 

enquetes, em relação ao acesso e apropriação de informações na página do Senado Federal 

nas redes sociais, serve como parâmetro para futuras publicações.  

Os resultados das análises aqui desenvolvidas mostram que o trabalho na página do 

Senado Federal no Facebook procurou divulgar informações e dar transparência e acesso 

sobre as atividades legislativas do que promover a interação e a participação, de acordo com a 

estrutura, o espaço e as funcionalidades oferecidas por essa rede social para os que participam 

desse ambiente. Nem todas as publicações do portal Senado Notícias são divulgadas nessa 

rede social. Há uma seleção do que será publicado no Facebook a partir do portal Senado 

Notícias e isso, de alguma maneira, se relaciona à atuação do algoritmo EdgeRank que 

interfere na maior ou menor visibilidade dos temas para os seguidores. Então, aqueles que 

consideram as redes sociais como fontes principais de informação e que não têm o costume de 

acessar o portal de notícias da Casa podem não saber de tudo o que ocorre no Legislativo. As 

consultas públicas e enquetes opinativas cumprem as características de uma interação 

consultiva (CHADWICK; MAY, 2001), porém as opiniões e votações efetivadas diretamente 

no portal e-Cidadania é que são levadas em consideração. “Os plebiscitos, consultas públicas 

e referendos promovidos pelas democracias podem ser inócuos para a valorização do cidadão 

e das práticas sociais, se não houver participação efetiva (WEBER, 2017, p. 30)”, ou seja, é 

necessário que o cidadão tenha o poder de participar e argumentar e ter sua voz acolhida na 

tomada de decisão política.  

Em relação aos comentários deixados nas publicações, não se sabe até que ponto essas 

vozes são ouvidas, pois não existe nenhum tipo de comunicação sobre o posicionamento dos 

seguidores na página do Senado Federal aos senadores ou em comissões da Casa, a não ser 

                                                 
55

 Nazário, idem. 
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que os próprios parlamentares procurem por eles. Nessa perspectiva, pode-se inferir que a 

participação do cidadão nos comentários fica restrita ao espaço do Facebook e o teor dessas 

manifestações não é levada adiante.  

Ao divulgar informações de teor relevante e de interesse público, o Senado Federal 

cumpre a obrigação de dar transparência às atividades e serviços legislativos e oferece acesso 

àqueles que podem estar presentes nesse espaço. Ao participar das conversas e responder as 

demandas, busca, de certa forma, atender o requisito interacional da comunicação pública, 

porém essa interação não foi plena, natural, genuína. Ela é do tipo controlada e é regida por 

regras e seus momentos de efetivação foram ínfimos.   

 

A comunicação pública ainda está sendo construída e a sociedade ainda está 

num processo de aprendizagem sobre sua participação nas decisões de um 

Estado cada vez mais impermeável, mais longínquo da perspectiva pública da 

comunicação. A aprendizagem é do Estado, que precisa investir e acreditar em 

políticas públicas capazes de garantir a diversidade e estabelecer o diálogo 

(WEBER, 2017, p. 27). 

 

 

Mesmo sem a possibilidade de realizar enquetes de teor mais “científico” de satisfação 

do cidadão, devido à presença de perfis falsos, a página procurou, por meio dos comentários, 

medir os índices de satisfação e insatisfação com o trabalho de divulgação das publicações.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A comunicação digital transformou as formas de visibilidade de instituições públicas e 

da sociedade civil e as maneiras de interação e relacionamento entre governos e cidadãos, que 

buscam mais transparência nas informações de interesse público e no atendimento às suas 

demandas. O uso das mídias legislativas, portais e redes sociais digitais como fontes de 

informação pública cumpre função relevante na disseminação e transparência do trabalho 

parlamentar, na ampliação e aprofundamento de temas políticos e na comunicação entre o 

Legislativo e os cidadãos.  

 Nesta tese, procuramos discutir o conceito de comunicação pública, seus tipos, 

requisitos e pressupostos. Ela pode ser compreendida como um processo de comunicação 

bilateral, realizada de forma plural, voltada para atender o interesse público e coletivo, com o 

intuito de escutar e informar o cidadão, prestando contas a ele. É relevante que o funcionário 

público atenda com presteza e atenção às demandas cidadãs e que esteja capacitado para tal 

tarefa. Dando continuidade a essa discussão, buscamos também debater sobre alguns dos pré-

requisitos da comunicação pública, propostos por Jorge Duarte, que são a transparência, o 

acesso, a interação e a ouvidoria, fundamentais para que esse tipo de comunicação seja 

realizado de forma plena. A transparência é uma obrigação legal do Estado e contempla um 

princípio moral e democrático no fornecimento de informações de natureza institucional para 

que o cidadão possa acompanhar, fiscalizar as ações públicas e cobrar o cumprimento dessas 

ações. A ocorrência de fake news compromete a transparência de informações públicas e, 

portanto, também é apresentada nessa seção.  

Para que a transparência seja conhecida, é necessário que cada cidadão possa ter 

oportunidades de acesso às tecnologias de comunicação e informação, ao espaço virtualizado 

da internet e das redes sociais, à qualidade das conexões, além de estarem capacitados para 

que esse pré-requisito se concretize. A interação nos canais de relacionamento em ambientes 

virtuais propicia o estabelecimento de diálogo entre instituições e cidadãos, a troca de 

informações entre ambos e o atendimento às expectativas de interesse público e a solução de 

questionamentos de quem precisa de esclarecimento. Na ouvidoria, pesquisas de satisfação 

são efetivadas junto aos cidadãos a fim de identificar suas opiniões e de verificar se as ações 

de comunicação visando o acolhimento das demandas cidadãs são suficientes ou precisam ser 

aprimoradas.  

 A visibilidade das instituições no ambiente digital, abordada no capítulo da 

comunicação pública, é concretizada a partir do momento em que as organizações 
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disponibilizam conteúdo de interesse público nos espaços virtuais. Mas nem sempre a 

divulgação de informações e a prestação de contas garantem uma imagem positiva da opinião 

pública que pode participar desses canais comunicacionais. Apesar disso, o espaço digital, 

inclusive o dos sites de redes sociais, contribui para ampliar a visibilidade de conteúdos 

publicados em outros meios de comunicação institucional e potencializam o acesso para esses 

meios.  

 Algumas experiências de governo nos sites de redes sociais, como o Facebook, são 

apresentadas no encerramento do capítulo sobre comunicação pública. Levantamentos da TIC 

Domicílios apontam que a procura por informações e serviços governamentais ainda é 

pequena na internet. Entretanto, nota-se que a presença de governos nesses ambientes é 

crescente. Pesquisas que analisaram como ocorrem as discussões nesses espaços, como a 

comunicação com os cidadãos é gerida, o uso desses canais para a prestação de contas e a 

qualidade da informação publicada são alguns dos exemplos mencionados nessa seção. 

Consideramos relevante a tessitura de um capítulo dedicado aos procedimentos 

metodológicos, que revelam o norteamento das ações e escolhas no desenvolvimento das 

análises. Os métodos adotados foram a Análise de Conteúdo e a Hermenêutica de 

Profundidade. Assim, foi possível analisar as publicações e os comentários dos participantes 

por intermédio das três fases estruturantes da Análise de Conteúdo que são, segundo Laurence 

Bardin, a da pré-análise, a da exploração do material, e a do tratamento dos resultados, da 

inferência e da interpretação. Com a Hermenêutica de Profundidade, buscamos analisar o 

corpus com base em três fases da Hermenêutica de Profundidade proposta por John 

Thompson: análise sócio-histórica, análise formal ou discursiva e interpretação/ 

reinterpretação. Uma entrevista também foi realizada para conhecer melhor o trabalho de 

publicação na página do Senado Federal no Facebook. A coleta dos dados ocorreu entre julho 

e dezembro de 2017 e contou com o aplicativo Netvizz, disponibilizado pelo próprio 

Facebook. 

Em seguida, um panorama histórico dos veículos de comunicação do Senado Federal é 

apresentado, desde a mídia impressa e eletrônica até o portal na internet e páginas de redes 

sociais em que essa Casa Legislativa está presente. A criação dos meios de comunicação 

legislativos segue um princípio constitucional de acesso do cidadão à informação e buscam 

garantir visibilidade a temas que não são priorizados pela cobertura da mídia comercial. 

Informações sobre a política de utilização do espaço do Facebook para publicação de 

conteúdo, interatividade, participação dos seguidores e regras de conduta adotada pelos 

administradores da página são mencionadas. O começo de funcionamento do Facebook e sua 
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trajetória e incremento de recursos para o aprimoramento do diálogo são apresentados, 

especialmente a atuação do algoritmo EdgeRank, que controla o acesso às informações, assim 

como a visibilidade ou invisibilidade das mesmas, e a interação entre os usuários nesse 

espaço. 

As análises são desenvolvidas no capítulo “Práticas de comunicação do Senado 

Federal no Facebook”, que descreve as características das publicações e do trabalho realizado 

pela página, os temas difundidos, o uso de recursos de texto e imagem, as notícias mais 

comentadas e compartilhadas. A interação entre os seguidores com o Senado Federal também 

é discutida. O objetivo foi identificar quais foram as perguntas feitas pelos usuários da página 

e em que momentos o Parlamento buscou dialogar com os participantes e como se posicionou 

diante das conversas (se essa participação foi espontânea ou fruto de perguntas dos 

seguidores). Buscamos ainda analisar a estrutura dos comentários e o comportamento exibido 

na publicação “URGENTE: Senado vota a Reforma Trabalhista”, considerada a que obteve 

mais participação por parte dos seguidores em relação a todas as postagens divulgadas entre 

julho e dezembro de 2017. Por fim, identificamos quais dos pré-requisitos da comunicação 

pública (transparência, acesso, interação e ouvidoria) estavam presentes na página do Senado 

Federal no Facebook. 

As redes sociais constituem mais uma alternativa de espaço para a propagação de 

informações e a comunicação. Desde 2010, a página do Facebook do Senado Federal do 

Brasil vem aprimorando o trabalho de produção de notícias, na divulgação das mesmas e no 

relacionamento com os participantes. Existe uma preocupação com a redação dos textos, com 

a inteligibilidade das informações, especialmente por se tratar de uma área cujos termos 

técnicos e jargões empregados, comuns no contexto das atividades do Legislativo, não são de 

fácil compreensão para aqueles que irão receber e interpretar esses conteúdos. Os 

profissionais do núcleo de mídias sociais, responsáveis pela construção textual, têm a tarefa 

de sistematizar as informações, de definir que outros termos adotar para a substituição de 

palavras desconhecidas pelo público e como garantir o sentido original do texto no momento 

dedicado à assimilação e interpretação dos enunciatários. No portal do Legislativo na internet, 

há um Guia de Atuação do Senado nas Mídias Sociais contendo diretrizes sobre 

procedimentos que direcionam o trabalho dos profissionais em sites de redes sociais. Entre as 

recomendações estão as que se referem à postagem de conteúdo e à linguagem adotada nas 

publicações. Pelas análises empreendidas nesta tese, notou-se que os profissionais de 

comunicação procuraram seguir as orientações desse manual. 
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O tom oficial do Legislativo foi suplantado por uma linguagem mais leve e agradável. 

O uso de pontuações exclamativas, interrogativas, frases imperativas e palavras em caixa-alta, 

como URGENTE, ATENÇÃO e ESCLARECIMENTO, tem um objetivo específico e fornece 

um significado às formas simbólicas, reforça o sentido atribuído ao texto.  

A construção do discurso da página do Senado Federal contou ainda com elementos 

associativos de áudio, vídeo, imagens e links. O ciberjornalismo agrega todas essas formas e 

potencializa o sentido. Além disso, todos esses recursos auxiliam a reconstrução dos fatos e 

possibilitam uma descrição mais clara do universo parlamentar. A utilização de links esteve 

presente em 93% das publicações e as imagens ilustraram 68% das notícias publicadas. Os 

links têm um papel relevante, ainda mais quando se trata de tornar público enquetes no portal 

e-Cidadania referentes a ideias legislativas propostas por cidadãos e a projetos em discussão e 

tramitação no Senado Federal. Constatou-se que a preferência pela adoção de vídeos é uma 

prática crescente e foi unânime nas publicações em agosto de 2017. Os textos são curtos, 

acompanhados por imagens ou vídeos e continham, em sua maioria, a disponibilização de 

links. Verificou-se que o conteúdo foi diversificado, ou seja, os temas não versaram apenas 

sobre o âmbito político e legislativo especificamente, mas abarcavam áreas como saúde, 

educação, transporte, trabalho, justiça, entre outras que também podem ser consideradas mais 

abrangentes e de teor relevante politicamente. Apesar disso, das 165 publicações, 30 

representaram a categoria Poder, voltadas para propagar entrevistas com os senadores, para 

esclarecer sobre o funcionamento do processo de votação do Senado Federal e sobre as 

formas de governo existentes, a reforma política, a função do chefe do executivo municipal. 

Os assuntos menos publicizados pela página foram sobre a categoria Equilíbrio e Saúde, a 

categoria Cotidiano, em relação ao meio ambiente e agricultura, e a categoria Poder, quando o 

assunto foi prestação de contas.  

A seleção dos temas se apoia nas preferências do público, nos assuntos que mais 

repercutem nessa rede social. Ainda existe a presença do algoritmo do Facebook denominado 

EdgeRank, que funciona como um novo gatekeeper e  interfere para a maior ou menor 

visibilidade e acesso dos seguidores às publicações e nas interações na página. Para fugir do 

controle desse algoritmo e de possíveis punições do mesmo, a equipe de mídias sociais 

procurou escolher o tipo de informação a ser divulgada para uma maior participação e 

engajamento da audiência; a estrutura da postagem em texto e imagem, ou texto e vídeo, não 

somente texto; e a quantidade de publicações diárias. Desse modo, estratégias adotadas na 

confecção do discurso da página e na triagem dos temas que agradam mais os seguidores 

poderiam ajudar a aumentar a visibilidade e participação dos seguidores nas publicações, 
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porém essas estratégias também constituem parâmetros que visam alavancar a audiência da 

página e, nesse aspecto, são atitudes semelhantes às adotadas pela mídia tradicional. De toda 

forma, esse algoritmo interfere na dinâmica de publicações, nas interações, no acesso, na 

visibilidade e transparência do conteúdo para os usuários de redes sociais e, portanto, cria 

obstáculos à prática da comunicação pública nesses ambientes. 

Por outro lado, não se sabe sobre o número de pessoas que visualizam as publicações 

do Senado Federal no Facebook, já que o compartilhamento de notícias tem uma função 

talvez até mais expressiva do que a quantidade de participantes que acessam, curtem ou 

comentam na página, pois essa ferramenta possibilita a reprodução das publicações para as 

timelines de toda a rede de contatos de cada um que utiliza esse recurso. Também não se pode 

afirmar que as publicações mais compartilhadas pelos seguidores são estritamente de interesse 

público. Entre julho e dezembro de 2017, as publicações mais replicadas foram as referentes 

às emissoras de TV a cabo, a normas de trânsito, à saúde, à prestação de contas, ao dia do 

profissional de tecnologia da informação e à vigência da nova reforma trabalhista. E nesse 

quesito, a divulgação de publicações em comemoração a datas específicas possa ter a 

finalidade de conquistar tipos de públicos específicos e aumentar a visibilidade da página.  

O cidadão que procura se informar apenas pelo Facebook do Senado Federal terá 

acesso a notícias relevantes e de interesse público, sobretudo não é garantido que terá 

conhecimento sobre todas as atividades realizadas pelo Parlamento, já que os temas são 

selecionados no portal de notícias do Senado Federal, considerado a principal fonte de 

informação que alimenta as redes sociais. Cabe ressaltar que a existência de um espaço virtual 

para a publicização das ações do Legislativo é um avanço na concretização da transparência. 

A partir de então, o cidadão pode se manifestar sobre as decisões parlamentares e fiscalizar os 

atos dos políticos. A divulgação de notícias de forma frequente e ativa pode acalentar nos 

seguidores da página um desejo em participar nas trocas comunicativas entre eles e com o 

Senado Federal. Essa transparência de informações propicia acesso às informações. 

Entretanto, esse acesso depende do interesse pelo tema política, de capacidades técnicas e 

educacionais para manusear a tecnologia digital, da velocidade da internet, de tempo e esforço 

para participar e acompanhar notícias e discussões e, por isso, o acesso ainda é privilégio de 

uma fatia pequena da população brasileira.  

Partimos do pressuposto de que o Facebook do Senado Federal é um ambiente virtual 

importante para aqueles que buscam informação oficial sobre o trabalho legislativo, 

potencializando o acesso de notícias a outros veículos de comunicação da Casa e propiciando 

aos cidadãos a verificação de informações de cunho político acessados em outros meios. Em 
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uma postagem de outubro de 2017, a página buscou alertar os seguidores para o cuidado com 

as fake news, e até um seminário sobre os desafios e limites das notícias falsas disseminadas 

em redes sociais foi realizado em dezembro do mesmo ano pelo Senado Federal.  

No que diz respeito ao conteúdo e estrutura das publicações para aqueles que estão 

presentes nesse ambiente de rede social, podemos confirmar a hipótese de que a linguagem 

utilizada nas notícias cumpriu as exigências de facilitar o entendimento e a compreensão, 

levando conhecimentos sobre temas que repercutem no País. Notamos que o trabalho de 

divulgação de publicações no Facebook suscitou a participação dos seguidores na tessitura de 

comentários e na procura da interação com outros participantes e com o próprio Senado 

Federal, cuja representação (assessores ou parlamentares) se confundia no imaginário dos 

seguidores. A disponibilidade de recursos de som, imagem e hipertextuais nas publicações foi 

essencial para quem queria o aprofundamento de temas. 

Em relação à interação com os seguidores, identificamos quatro situações em que 

ocorreu a participação do Senado Federal nas conversas. A primeira foi decorrente de 

perguntas direcionadas exclusivamente ao Legislativo e, portanto, foram solucionadas. 

Entretanto, encontramos uma pergunta de seguidor sem resposta. A segunda se referiu a 

questionamentos que não mencionavam o Senado Federal e que também foram respondidos. 

A terceira se relacionou à interação espontânea, descontraída, que foi verificada numa das 

conversas. Numa quarta situação, a interação se concretizou para esclarecer, corrigir e 

reforçar informações de publicações. As indagações e opiniões deixadas pelos seguidores na 

página eram particulares e objetivaram a obtenção de conhecimentos sobre a aplicação de 

determinadas leis que afetariam suas atividades profissionais. Em outros casos, o Senado 

Federal era questionado sobre a função dos senadores para o País e do alcance da página do 

Facebook. Comentários mais exaltados foram encontrados. Notamos que a equipe de mídias 

sociais se preocupou com a mensagem construída nessas interações, com os sentidos 

imbuídos nos diálogos e com a interpretação que os seguidores fariam quando da apropriação 

dos mesmos. Dependendo do contexto, palavras, verbos e frases poderiam ser contestados.  

Em todas as interações, até nas de tom sarcástico e de deboche, percebemos que o 

Senado Federal, representado por profissionais de comunicação, procurou intervir, mesmo 

que as interações não tinham sido fruto de perguntas, a fim de reverter a imagem negativa que 

os seguidores deixaram transparecer nas conversas, seja pela desconfiança sobre a aprovação 

de leis, ou das atividades do Legislativo e de seus representantes, ou ainda por menosprezo ao 

trabalho de comunicação realizado na página.  
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A interação cumpre uma tarefa importante que é a de minimizar o desconhecimento 

dos cidadãos e a proliferação de informações incertas sobre certas leis e sua vigência. A 

interação também aproxima representantes e representados, altera os patamares de confiança 

e estimula ou inibe a participação. Da forma como a interação foi realizada na página, 

constatamos que as conversas provenientes do Senado Federal utilizaram a primeira pessoa 

do plural e sua linguagem foi técnica, controlada e pré-configurada. Existiu uma negociação 

do relacionamento entre o Legislativo e os seguidores da página. A busca pela interação 

ocorreu em determinadas agendas de discussão, e isso dá a impressão de abertura para o 

diálogo por parte do Senado. Os participantes da página buscaram romper com esse controle 

de agendas e forçar sua abertura, questionando e fiscalizando as ações legislativas e exigindo 

respostas. 

Podemos perceber, também na interação, que existem parâmetros descritos no Guia de 

Atuação do Senado nas Mídias Sociais para a efetivação das respostas aos seguidores em 

redes sociais. Se considerarmos a totalidade dos comentários entre julho e dezembro de 2017, 

incluindo as reproduções deles, a interação por parte do Legislativo que se materializou na 

prática foi ínfima. Mas se levarmos em conta os questionamentos que foram respondidos 

nesse processo de interação entre os seguidores e o Legislativo, notamos que o teor das 

informações solicitadas, como a verba para produção de passaportes, ou em relação às 

mudanças nas regras na Reforma Trabalhista, ou sobre a lei que torna crime hediondo 

assassinato de policial foram de interesse público e solucionadas.   

As redes sociais oferecem um espaço para manifestação e protesto, mas também um 

lugar para o engajamento de pessoas e de denúncia de irregularidades. Os comentários 

postados na publicação mais comentada no período analisado - “URGENTE: Senado vota a 

Reforma Trabalhista” - refletiram o momento político vivenciado pelo Brasil no segundo 

semestre de 2017. O clima de polarização, a insatisfação com o governo de Michel Temer e 

os pedidos de intervenção militar, as opiniões de apoio e repúdio pelos votos dos senadores, a 

discordância de pensamentos sobre a reforma e a descrença na política brasileira foram traços 

encontrados nas conversas. A internet propiciou o acompanhamento da votação ao vivo do 

plenário, mas alguns seguidores relataram dificuldades de acesso.  

A relevância de se posicionar na internet e nos sites de redes sociais foi mencionada 

pelos seguidores como sendo um caminho, mas não o fim para se alcançar mudanças 

políticas, já que a mobilização deveria começar nas ruas virtuais e terminar nas ruas reais. A 

participação pode vir a regredir se existir a percepção de que as opiniões dos cidadãos não são 
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valorizadas, ou se tem pouco ou nenhum impacto nos instantes de votações de projetos e nas 

decisões políticas em geral que os afetam direta ou indiretamente.  

Acreditamos que de pouco adianta oferecer ferramentas e canais de participação e 

escuta às demandas e opiniões dos cidadãos se a consideração desses posicionamentos não é 

levada adiante, se fica restrita ao espaço virtualizado da página do Facebook e não tem 

repercussão nas decisões políticas. Não se sabe até que ponto os senadores recorrem ao 

Facebook, e se o fazem e em que momentos, para acompanhar as discussões e saber o que os 

seguidores pensam sobre suas posturas e atuações políticas ou sobre um projeto específico. 

Os profissionais do núcleo de mídias sociais cuidam da imagem institucional do Senado 

Federal e de seus representantes, respondem por essa instituição e pelos parlamentares. 

Acreditamos que os senadores têm ciência da existência dos sites de redes sociais do Senado 

Federal, principalmente do Facebook, mas talvez a importância dada por eles a esses 

ambientes virtuais esbarre na possível presença de perfis falsos, de bots e pela intensidade de 

xingamentos presentes. Ao mesmo tempo, cada um deles deve dispor do seu próprio perfil 

particular nessas redes e suas atenções se focam diretamente nelas. Segundo entrevista com o 

responsável pelo núcleo de mídias sociais, relatórios não eram produzidos e não existiu 

nenhum tipo de encaminhamento do que era tratado nos comentários para os senadores. Nesse 

aspecto, deveria existir um meio, uma estratégia da equipe de mídias sociais para viabilizar a 

comunicação dessas opiniões aos senadores e apresentar o trabalho desenvolvido nos sites de 

redes sociais do Legislativo e sobre o que ocorre nesses espaços, ainda mais que a cada quatro 

anos há uma renovação dos senadores eleitos, e alguns deles podem, inclusive, desconhecer a 

existência e quais são os canais de comunicação do Senado Federal com os cidadãos nas redes 

sociais. 

Notamos que existiu um imaginário de que os senadores estavam conectados nessa 

rede social e de que os comentários deixados nas publicações seriam vistos por eles. Na 

interpretação dos seguidores da página, esse espaço virtual constituía um dos canais de 

comunicação direta com o Legislativo e seus representantes.  

Das análises empreendidas nesta tese, podemos conceituar a comunicação pública na 

esfera virtual como um lugar onde existe a convivência do consenso e do dissenso. As 

pessoas desejam ser ouvidas e atendidas em suas solicitações. Elas se encontram, interagem e 

estabelecem laços sociais nas conversas, participam das discussões e acreditam que suas 

contribuições serão levadas em consideração nos processos políticos decisórios. A 

comunicação pública virtual é um espaço para uma visibilidade maior dos temas políticos e, 

portanto, de interesse público e coletivo, de maior exposição, regido por regras de empresas 
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virtuais e institucionais, mas onde o cidadão tem a oportunidade de registrar sua presença no 

tempo e no espaço. Ao mesmo tempo que a rede é um espaço para uma extensão da 

visibilidade, a transparência, o acesso e a interatividade podem ser afetados por algoritmos 

presentes no ambiente digital e, portanto, podem interferir na experiência plena da 

comunicação pública virtual.  

Fazer comunicação pública nas redes sociais constitui, de certa forma, um desafio, no 

instante da produção e no sentido oferecido às publicações governamentais e políticas e na 

atenção que se deve dar à etapa de interpretação pelo receptor. Outro desafio é o de conseguir 

acompanhar todo o engajamento, as conversas e os questionamentos e interagir com os 

participantes nesse espaço. A página do Senado Federal no Facebook procurou adotar os pré-

requisitos da comunicação pública. A publicação de notícias referentes às atividades do 

Legislativo objetivou dar transparência às informações de interesse público e, portanto, o 

acesso às notícias sobre atividades legislativas para os que participam nesses espaços. A 

interação se mostrou ínfima e controlada com os seguidores e a equipe de mídias sociais 

monitorou a satisfação deles por meio dos comentários dispostos nas publicações e do 

engajamento obtido nas mesmas. Acreditamos que as práticas da comunicação pública do 

Senado Federal podem se orientar na premissa de alcançar uma experiência plena de 

transparência e interação na página, o que futuras pesquisas deverão evidenciar. 
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ANEXOS: 

 

 

ENTREVISTA 

Moisés de Oliveira Nazário – Coordenador do núcleo de mídias sociais do Senado 

Federal 

Data de realização: 8 de novembro de 2019, às 10h, via Skype. 

 

MOISÉS - Estou no Senado desde 2005. Estou atuando nesse núcleo, que existe como órgão 

independente desde 2015, um órgão formalizado dentro da estrutura do Senado. Mas antes 

disso ele já existia informalmente dentro de outra estrutura. Estou nesse órgão desde 2013, o 

órgão foi oficialmente criado em 2015. De 2015 a 2017 eu fiquei na subchefia e em 2017 em 

diante eu estou na chefia do órgão, que se chama formalmente de coordenação. Antes das 

redes sociais eu estava na edição do portal de notícias. Antes disso também fui chefe de 

reportagem da Agência Senado. Da Agência Senado eu saí para o núcleo. Na verdade o 

núcleo é que saiu, o núcleo nasceu dentro da Agência, ele que saiu de dentro da Agência e 

passou a fazer parte da Secom. 

 

Antes das redes sociais, como era realizada a interação com o cidadão? 

MOISÉS - Era um pouco mais limitada, porque ainda existe a possibilidade de interação via 

e-mails. O Senado sempre teve o seu 0800, que é chamado Alô Senado. Essa foi durante 

muitos anos a principal forma de interação. Um telefone gratuito em que as pessoas podem 

ligar para fazer manifestações, encaminhar mensagens aos senadores, fazer perguntas 

específicas sobre tramitação de projetos. Atualmente é até possível fazer questões que podem 

ser relacionadas ao acesso à informação. Então isso ainda é possível dentro do 0800. A partir 

de 2009 é que começou a presença do Senado nas redes sociais.  

 

Há uma equipe para lidar só com o Facebook? 

MOISÉS – Não. Há aqui uma equipe do núcleo de mídias sociais e ela lida com todas as 

redes. Cada uma tem uma pessoa específica, mas na prática todo mundo lida com tudo. 

 

Quantas pessoas trabalham com a publicação de conteúdo nas redes sociais hoje? E qual 

a formação desses profissionais que trabalham com as redes? 

MOISÉS – São sete pessoas. Todo mundo é da área de comunicação. No geral são 

publicitários ou jornalistas. Desses sete, dois são estagiários, ainda não estão graduados e são 

de publicidade. 

 

Esses profissionais tiveram que passar por capacitação para lidar com a divulgação de 

notícias nas redes sociais? 

MOISÉS – Essa capacitação foi acontecendo na prática, não foi por cursos específicos, 

embora tem várias pessoas que têm curso nisso, tem pessoa com mestrado, que fez pesquisa 

na área de redes sociais, mas na prática esse aprendizado é no dia a dia mesmo.  

 

Os comentários deixados pelos seguidores na página do Facebook influenciam na 

tomada de decisão pela escolha dos temas que serão publicados? 

MOISÉS – De maneira geral a gente acompanha todo o engajamento, não só os comentários, 

mas também compartilhamentos, o alcance, a gente consegue observar os assuntos 

específicos, os temas em geral que geram mais repercussão. A partir daí a gente pode inferir 

que há um interesse maior por determinados temas que geraram maior repercussão. Isso nos 

ajuda a fazer uma escolha geral. Por exemplo, eu sei que meio ambiente é um tema que 
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funciona melhor no Instagram do que no Facebook. Então a gente direciona as publicações 

relacionadas com esse tema mais para o Instagram porque a gente sabe que ali tem um 

interesse maior.  

 

Como é feita a escolha desses temas? Quais são os critérios adotados para esse trabalho? 

MOISÉS – O critério geral é o seguinte: no Twitter, especificamente, a gente assume uma 

linha editorial mais jornalística, dada as características da rede, ela é predominantemente 

cronológica. E lá existe um grande número de jornalistas, formadores de opinião, os próprios 

senadores e a gente percebe que há um grande interesse no Twitter mais jornalístico mesmo. 

Então a gente publica praticamente tudo. Não vou falar que é 100% de tudo porque 

eventualmente não é, mas quase tudo aquilo que é publicado no portal de notícias do Senado 

acaba indo para lá na forma de links. E também de alguma produção específica mas sempre 

ancorada na verdade. Tudo que a gente produz e publica está ancorado na produção da 

Secom, Secretaria de Comunicação do Senado. Essa produção é divulgada nos meios de 

comunicação do Senado: TV Senado, Rádio Senado e Agência/Jornal do Senado. O portal de 

notícias do Senado (senado.gov.br/noticias) centraliza isso. Ali é a nossa fonte primordial de 

conteúdo. Aquilo que vai saindo ali a gente vai selecionando e distribuindo para as redes. No 

Facebook e no Instagram, em razão das características do algoritmo que pune o excesso de 

publicações e também pune quando você não atinge resultados bons; por exemplo, se você 

publica uma coisa e aquilo ali não atrai muito interesse você acaba sendo punido por 

algoritmo. A gente busca sempre nessas duas redes buscar aquilo que não vai nos punir no 

sentido do algoritmo. A gente tem a ideia de publicar aquilo de maior interesse, de maior 

importância jornalística. Obviamente, uma reforma da previdência tem um altíssimo interesse 

e importância jornalística, com certeza vai ser publicado. A gente está sempre se perguntando: 

essa notícia interessa a um grande número de pessoas? Há um setor específico? Quando é um 

grande número a chance de ser publicada no Facebook e no Instagram é maior. Quando a 

gente conclui que é um número menor de pessoas que podem estar interessadas ela deve ser 

publicada no Twitter. Mas talvez não necessariamente no Facebook ou no Instagram.  

 

Como vocês descobriram a existência desse algoritmo? 

MOISÉS – É uma questão de aprendizado com o tempo. No início desse trabalho o perfil no 

Facebook nasceu como perfil, depois virou página. Começou em 2010 e ao longo do tempo a 

gente foi percebendo quais eram as melhores práticas, o que funcionava melhor e a gente foi 

diminuindo gradativamente o número de publicações no Facebook percebendo isso, quanto 

menos melhor. Só que não é menos, de melhor publicar uma. Uma é muito pouco, inclusive 

pelo volume de conteúdo que o Senado tem, uma por dia seria totalmente insuficiente dar 

conta disso. O Senado todo dia está votando, aprovando um monte de coisas que interessa 

muita gente. Não dá para ser tão pouco. A gente acabou chegando a um número que, para nós, 

a gente considera ideal por volta de quatro, cinco publicações diárias. Eventualmente vai até 

ultrapassar porque há dias que se aprova muita coisa importante mesmo e você tem que 

colocar tudo ou eventualmente não vai alcançar porque tem recesso parlamentar e realmente 

não está votando nada e você tem menos publicação. Mas a média é essa.  

 

Como é realizado o monitoramento dos comentários? 

MOISÉS – Para ser franco é impossível ler tudo. Assim que se publica, a gente acompanha 

durante um tempo a repercussão ali, inclusive porque, pela lógica do Facebook, ele também 

privilegia os principais comentários, quando uma pessoa comenta e ali começa a receber 

muitas respostas dentro daquele comentário ou muitas curtidas. Esses comentários específicos 

começam a aparecer para todo mundo e fica em destaque. Aquilo que vem depois acaba não 

se destacando. Comentários feitos mais tarde desaparecem no bolo. Então a gente fica de olho 
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nesse primeiro momento que surgem esses comentários que se destacam. Palavras de baixo 

calão são bloqueadas automaticamente, bloqueada a palavra específica. Agora, claro, a pessoa 

pode colocar hífen, escrevê-la de uma forma diferente e aí não tem como bloquear. Quando a 

gente detecta a gente avalia. Cada caso é um caso. Se for um palavrão ele é apagado. Palavrão 

é um princípio que a gente toma que não entra. Se for uma ofensa, uma pessoa específica a 

gente também apaga. É uma ofensa a uma minoria, “eu não gosto de determinada classe de 

trabalho”. A gente avalia cada caso tentando inferir se aquilo ali é uma coisa mais ou menos 

grave. No geral, a gente tem uma ideia de que o cidadão é livre para falar e se expressar. Mas 

se você observar, 99,9% dos comentários estão lá e não são apagados. Inclusive comentários 

muito duros em relação ao próprio Senado, ao trabalho dos senadores porque estando lá que é 

o direito de expressão de cada um. 

 

Quais as diferenças sentidas na comunicação governamental do Senado antes e depois 

do incremento das redes sociais? 

MOISÉS – O que a gente observa no geral é um aumento no número de visualizações das 

matérias que são publicadas no portal. As redes sociais ampliaram o acesso do cidadão a essas 

informações. Isso altera um pouco a linguagem. Se você olhar as matérias publicadas e 

mesmo os posts no começo, a linguagem era muito mais formal, cheia de jargão, termos 

específicos do universo legislativo. Com o tempo a gente foi aprendendo que é possível 

comunicar esses assuntos, que muitas vezes são difíceis, mas é possível simplificá-los, utilizar 

uma linguagem mais acessível, mais agradável. Isso, com o tempo, foi afetando a forma de 

comunicar também.  

 

Essa mudança no jeito de comunicar, pode-se dizer que é uma das mudanças das 

práticas culturais e de ritualidade do fazer jornalístico no Facebook? 

MOISÉS – Eu diria na comunicação do Senado como um todo, não só no Facebook. Claro 

que nas redes sociais isso acontece de forma mais intensa pela natureza de ser, a linguagem 

tem que ser realmente mais leve. Mas todos os veículos do Senado, de alguma forma, mais ou 

menos são afetados por esse processo. 

 

A comunicação realizada pelo Senado Federal pode ser caracterizada como de natureza 

institucional ou voltada para o interesse público? 

MOISÉS – Essa é uma discussão bem complexa. Aqui a gente discute isso o tempo todo. 

Aquela discussão comunicação pública versus comunicação institucional. Eu acredito que é 

um híbrido porque o Senado é uma instituição e tem coisas institucionais a dizer à sociedade. 

Então há uma parte da comunicação que tem essas características, mas o Senado também é 

uma ponte, algo a ser coberto jornalisticamente. De maneira até predominante a gente tem 

uma cobertura de interesse público. Ali é feita uma cobertura para dizer às pessoas o que foi 

aprovado. Isso é uma característica muito importante para nossa comunicação em geral que é 

levar às pessoas essas informações. A gente sempre percebeu que pela natureza como a 

grande mídia cobre uma diversidade infinita de assuntos, ela não tem todo o espaço do mundo 

para dar a esse produto do Legislativo. Se o Senado aprova a reforma da previdência, mas ela 

aprova também naquele mesmo dia um projeto que, por exemplo, regulamenta alguma coisa 

relacionada a taxistas. Imagino que os grandes jornais vão dar a reforma da previdência, mas 

por questões de espaço não vão dar o outro. Aqui a gente dá tudo. E há uma ideia de que aqui 

tudo o que se produz interessa a alguém. Pode não interessar à sociedade como um todo, mas 

interessa a determinados grupos que são afetados por aquelas decisões. É nosso dever levar 

essas informações a esses grupos. Então aqui é feita a cobertura de tudo. E isso faz parte dessa 

visão que a gente tem da comunicação pública, de atender ao público como um todo.  
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O presidente do Senado influencia na escolha dos assuntos e de como uma informação 

vai ser publicada no Facebook? 

MOISÉS – Não. Não tem nenhum tipo de interferência. Nem agora, nem nunca teve. É um 

trabalho que é feito realmente de forma muito profissional.  

 

Os senadores seguem o Facebook do Senado? Você poderia citar alguns nomes como 

exemplos? 

MOISÉS – De maneira geral a gente observa que sim. Eu acho que todos seguem. Poderia 

citar na prática todos. Só que hoje, no momento atual, o Facebook não é a rede principal. Na 

verdade há uns três, quatro anos o Facebook dominava completamente. Quando se falava em 

redes sociais, as pessoas estavam falando na prática de Facebook. Hoje, o Facebook, o 

Instagram e o Twitter estão bastante nivelados em termo de importância. Quando existe 

manifestação, interação dos senadores com os perfis do Senado isso acontece mais no Twitter 

e no Instagram do que no Facebook por uma questão de queda no interesse do cidadão em 

geral que a gente observa no Facebook. Mas essa queda não quer dizer que ele deixou de ser 

importante. Ele é tão importante quanto às outras. A diferença é que antigamente ele era 

extremamente mais importante.  

 

A que você se refere a essa queda do Facebook em relação ao Twitter e Instagram? 

MOISÉS – Esse é um processo mundial. Se você pesquisar na internet você vai encontrar 

notícias sobre essa queda no Facebook no mundo todo. É uma avaliação que eu já li e é uma 

percepção minha. Tem a ver com a mudança de faixa etária das pessoas que estão ali. O 

Facebook não tem sido atrativo para os jovens. Então você tem uma adesão bem menor de 

pessoas mais jovens. O próprio Facebook fez várias mudanças na rede e na distribuição de 

conteúdo que, aí é uma percepção minha, acabou prejudicando essa plataforma, porque ele 

dificultou a circulação de conteúdos produzidos pelas páginas, como no caso página do 

Senado e várias outras, favorecendo a circulação de conteúdo criado pelos indivíduos 

mesmos, pelas pessoas físicas. O reflexo é que esse conteúdo jornalístico e produzido de 

forma séria passou a circular muito menos. Eu acredito que isso ajudou a diminuir o interesse 

das pessoas na plataforma.  

 

O que ocorre com os comentários deixados pelos seguidores na página do Senado 

Federal no Facebook? Eles são levados em consideração pelos senadores nas comissões e 

em decisões políticas? 

MOISÉS – Isso não tenho como te responder. Aí cabe a cada senador decidir se isso deve ser 

levado em conta ou não. Nós não encaminhamos um relatório, por exemplo, de comentários 

para os senadores. Isso não acontece, inclusive porque os comentários são públicos e qualquer 

pessoa pode ir lá e consultá-los. Os senadores também interessados nisso podem verificar 

isso.  

 

Em relação ao discurso governamental, do texto que é construído para uma 

determinada notícia que vai ser publicada no Facebook. Como esse discurso é 

construído para publicação, a linguagem utilizada, o enquadramento, que bases vocês 

utilizam para a construção desse texto? 

MOISÉS – A gente tenta fazer o possível para traduzir isso, tirando o máximo possível da 

linguagem técnica, do jargão e colocando numa linguagem que seja compreensível por todos. 

Realmente tem coisas que são muito complexas. Às vezes, a gente opta por não fazer muito 

essa tradução porque pode ocorrer, que ao fazer isso, você comete algum erro, você começa a 

tirar a precisão dos termos e a correção da informação também começa a se perder. 

Eventualmente isso acontece. Mas a maioria das coisas é possível fazer uma tradução. 
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Eventualmente a gente traduz alguma coisa, simplifica algum termo. Simplificar significa 

também, obviamente, usar termos que não são próprios da área ou que tem um significado 

dentro de uma determinada área, mas que é um significado um pouco diferente no imaginário 

popular. Às vezes a gente opta por fazer, às vezes não. Às vezes a gente recebe algum tipo de 

reação. O termo que eu posso dar exemplo disso é a palavra prisão. Quando você utiliza a 

palavra prisão, na cabeça das pessoas todo mundo sabe o que é e tem uma noção. Mas no 

mundo jurídico, prisão é uma coisa específica, se diferencia de detenção, de reclusão. A gente 

às vezes se questiona, eu posso usar prisão como um termo genérico ou eu tenho que escolher 

reclusão ou detenção, ou exatamente da forma que estiver escrito na lei. No geral, 

ultimamente, a gente tem preferido ser mais preciso justamente porque a gente vê isso que faz 

diferença. Uma coisa é você dizer que um determinado crime pode levar à prisão ou que 

determinado crime pode levar à reclusão. Tem diferenças. E vários dos nossos seguidores 

apontam essas diferenças, fazem questão da precisão dos termos. A gente considera também 

que de tanto ouvir aquilo, a maioria das pessoas já estão compreendendo melhor. Essa é uma 

decisão tomada caso a caso, o tempo inteiro a gente tem que resolver como comunicar.  

 

Vocês já tiveram que buscar ajuda sobre um assunto complexo em outra área? 

MOISÉS – É muito comum fazer isso. Em geral a gente busca ajuda internamente aqui 

mesmo na Secom porque na prática quando uma matéria, um conteúdo chega a ser publicado 

nas redes ela já passou por várias pessoas, por vários setores. Alguns jornalistas já estudaram 

aquilo para escrever uma matéria. Então a gente tenta buscar ali. Se não é suficiente, a gente 

tem que dar um outro passo, buscar um consultor que o Senado tem em sua área de 

consultoria. A gente pode buscar eles para tentar encontrar ali uma forma de expressar aquilo, 

de explicar melhor.  

 

Quais são os critérios de seleção dos comentários que serão respondidos no Facebook do 

Senado? 

MOISÉS – A gente responde só perguntas que sejam objetivas, questionamentos objetivos 

sobre questões que estejam no nosso universo, que a gente possa responder. Nós somos 

servidores do Senado. Se perguntam para a gente sobre determinado projeto que está em 

tramitação a gente tem condições de dar. Mas se perguntam uma opinião a gente não dá. É 

muito comum. Ah, vocês não acham que tinha que ser assim assado ou de outro jeito?  Isso 

não nos cabe responder. E também é muito comum perguntas sobre questões que não são 

exatamente nossas. É muito comum a gente fazer publicações sobre direitos, deveres porque 

são relacionados ao cidadão. A gente fala sobre os direitos das pessoas que são usuárias de 

serviços de telecomunicação, por exemplo. É muito comum as pessoas falarem “ah, no meu 

caso, tenho tal situação ...” esse tipo de coisa a gente não responde porque não tem como a 

gente conhecer realmente a situação da pessoa. Nós não somos especialistas nesses assuntos. 

A gente está só divulgando o que está na lei. A aplicação da lei não é com a gente. Nós não 

sabemos responder sobre isso.  

 

Qual sua percepção sobre o comportamento dos cidadãos no Facebook do Senado nas 

publicações? 

MOISÉS – Esse processo de polarização que a sociedade vive obviamente chega para a gente 

também. A gente ainda percebe que existe uma certa animosidade. Às vezes as pessoas até 

discutem ali nos comentários. O que a gente percebe é que isso é diferente de uma rede para a 

outra. Há redes em que a animosidade é maior e em outras menor. No Instagram é menor, no 

Twitter é maior que no Facebook. 
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O Senado realiza pesquisas de satisfação? 

MOISÉS – De forma sistemática não. Eventualmente a gente faz uma enquete, por exemplo, 

no Twitter “vocês estão gostando assim assado?”; “Vocês preferem um conteúdo desse tipo ou 

daquele?” É uma coisa mais para pegar uma percepção ali naquele momento. A gente sabe 

que isso não tem valor científico, é uma enquete e a gente não sabe se são perfis verdadeiros 

ou falsos. Dá para a gente um pouco da percepção mesmo naquele momento. Mas não é algo 

que a gente faça com frequência. A gente vai se corrigindo e aprimorando o trabalho pela 

percepção geral, vai vendo se determinadas abordagens dão certo, a gente vai percebendo isso 

no dia a dia mesmo.  

 

Quais são os assuntos campeões de visualizações, mais compartilhados e comentados? 

MOISÉS – Isso depende do momento, muda de um momento para outro. No geral, o que faz 

mais sucesso? É aquilo que o cidadão percebe como algo que faz diferença direta na sua vida. 

Quanto mais diretamente aquilo puder interferir na vida do cidadão, maior o interesse. Por 

exemplo, um assunto que vai levar verba para os estados. Isso é uma coisa extremamente 

importante porque na prática isso vira investimentos em educação, saúde. Mas é algo que é 

menos direto. A percepção do cidadão é que isso não vai chegar diretamente nele. Mas 

quando você fala de educação e de saúde especificamente, de algo que vai mudar nas escolas, 

algo que vai mudar no SUS, por exemplo, isso atrai um interesse muito grande porque o 

cidadão percebe como algo mais direto. Agora falando em assuntos, genericamente, educação 

é um assunto que interessa muito, trabalho (direitos trabalhistas, relações de trabalho) e leis 

em geral (aquilo que é crime, que vira crime, sejam crimes mais graves ou crimes de trânsito, 

por exemplo). Aquilo que envolve o dia a dia do cidadão e a gente percebe que é o maior 

interesse nas redes sociais.  

 

Quem produz as imagens que acompanham os textos das publicações do Senado 

Federal? 

MOISÉS – A gente tem uma equipe dentro dessas sete pessoas que te falei. Nós temos 

pessoas dedicadas a essa produção de arte.  

 

Qual é o pensamento de vocês profissionais da comunicação ao se depararem com 

comentários tão pessimistas em relação à política brasileira? 

MOISÉS – Para a gente é um aprendizado porque é importante ver como as pessoas estão se 

sentindo em relação a isso, como elas estão percebendo o mundo, o Brasil. A gente vai 

aprendendo a nos comunicarmos melhor com os cidadãos. É claro que é um pouco 

estarrecedor perceber isso, mas o principal é o aprendizado. A gente busca sempre mostrar 

para as pessoas que esse pessimismo não é totalmente aderente à realidade. Há muitas coisas 

boas e a gente busca sempre que possível destacá-las.   
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GOVERNOS ESTADUAIS PRESENTES NO FACEBOOK 

 

Estado 

 

Número de 

seguidores 

 

Endereço eletrônico 

Alagoas 99.104 https://www.facebook.com/GovernoAlagoas/ 

Amapá 36.122 https://www.facebook.com/governo.ap/ 

Amazonas 295.564 https://www.facebook.com/GovernodoAmazonas/ 

Bahia 504.719 https://www.facebook.com/governodabahia/ 

Ceará 318.796 https://www.facebook.com/governodoceara/ 

Distrito 

Federal 

245.063 https://www.facebook.com/govdf/ 

Espírito Santo 214.917 https://www.facebook.com/GovernoES/ 

Goiás 137.568 https://www.facebook.com/governodegoias/ 

Maranhão 281.341 https://www.facebook.com/governodomaranhao/ 

Minas Gerais 241.641 https://www.facebook.com/governomg/ 

Mato Grosso 177.305 https://www.facebook.com/govmatogrosso/?__tn__=%2Cd%2CP-

R&eid=ARBjSlMTDe2RVJ_Viv1H4mBplCPxKeFPRjUFjnP1G5ypoDxEJ

QbItsop4tcbPbbqjSTuh9pojflw7rXw 

Mato Grosso 

do Sul 

66.390 https://www.facebook.com/GovernodeMatoGrossodoSul/ 

Pará 116.8015 https://www.facebook.com/governopara/ 

Paraíba 148.844 https://www.facebook.com/GovernoParaiba/ 

Paraná 346.179 https://www.facebook.com/governoparana/ 

Pernambuco 237.122 https://www.facebook.com/governope/ 

Piauí 116.536 https://www.facebook.com/governodopiaui/ 

Rondônia 104.936 https://www.facebook.com/governoderondonia/ 

Roraima 57.817 https://www.facebook.com/GovRoraima/ 

Rio de Janeiro 446.328 https://www.facebook.com/governodorio/ 

Rio Grande do 

Norte 

45.386 https://www.facebook.com/GovernodoRN/ 

Rio Grande do 

Sul 

364.620 https://www.facebook.com/GovernodoRS/ 

Santa Catarina 235.652 https://www.facebook.com/governosc/ 

https://www.facebook.com/GovernoAlagoas/
https://www.facebook.com/governo.ap/
https://www.facebook.com/GovernodoAmazonas/
https://www.facebook.com/governodabahia/
https://www.facebook.com/governodoceara/
https://www.facebook.com/govdf/
https://www.facebook.com/GovernoES/
https://www.facebook.com/governodegoias/
https://www.facebook.com/governodomaranhao/
https://www.facebook.com/governomg/
https://www.facebook.com/GovernodeMatoGrossodoSul/
https://www.facebook.com/governopara/
https://www.facebook.com/GovernoParaiba/
https://www.facebook.com/governoparana/
https://www.facebook.com/governope/
https://www.facebook.com/governodopiaui/
https://www.facebook.com/governoderondonia/
https://www.facebook.com/GovRoraima/
https://www.facebook.com/governodorio/
https://www.facebook.com/GovernodoRN/
https://www.facebook.com/GovernodoRS/
https://www.facebook.com/governosc/
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São Paulo 568.931 https://www.facebook.com/governosp/ 

Sergipe 118.857 https://www.facebook.com/governodesergipe/ 

Tocantins 46.017 https://www.facebook.com/GovernodoTocantins/ 

Informações coletadas em 23 e 24 de março de 2019. 

https://www.facebook.com/governosp/
https://www.facebook.com/governodesergipe/
https://www.facebook.com/GovernodoTocantins/

