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RESUMO 
 

Diante da compreensão de que política e comunicação têm, historicamente, uma 
rota de evolução que expressa a influência mútua; decidimos realizar uma pesquisa 
que evidenciasse essa articulação, bem como os resultados advindos dessa 
confluência. Dentro dessa perspectiva, optou-se por fazer um Estudo de Caso da 
fanpage da Prefeitura de Curitiba. Para isso, realizou-se um breve percurso teórico 
acerca de sociedade política e poder, fazendo recortes históricos até chegar à 
sociedade da era da internet, de um modo particular, à cibercultura, buscando 
entender a interface da política e comunicação, na sociedade atual. Grandes 
pensadores e estudiosos da área, tais como: Louis Dumont, Foucault (2001), 
Habermas, Pierre Levy, dentre outros fundamentaram as discussões e análises 
feitas, no intuito de entender a nova realidade em que está inserido o meio político e 
a cidadania. A Fanpage da Prefeitura de Curitiba nos chamou atenção pelo seu 
sucesso como veículo de comunicação política e como viabilizador de novas formas 
de engajamento através das redes sociais, de uma forma diferente das demais. O 
que foi ratificado cientificamente, de forma quantitativa e qualitativa. Espera-se com 
esse estudo, dar uma contribuição à área de comunicação social em sua articulação 
com a gestão pública. 
Palavras chave: Política ,Comunicação,  Cibercultura, Cidadania, Fanpage. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



	  
	  

	  

ABSTRACT 
 

 
Face the understanding that politics and communication have historically been a 
route of evolution which expresses the influence of one on another; it was decided to 
conduct a research that showed that articulation and the results arising from this 
confluence. Within this perspective, we opt to make a Case Study of the Curitiba City 
Hall fanpage. To this, held a brief theoretical course about political society and 
power, doing historical analysis until reach to the society from internet era, in a 
particular way, cyberculture, seeking to understand the politics interface and the 
communication in the current society. Great thinkers and scholars in the field, such 
as: Louis Dumont, Foucault (2001), Habermas, Pierre Levy, among others. They 
based discussions and analyzes made in order to understand the new reality in 
which the political environment and citizenship is inserted. The Fanpage of Curitiba 
City Hall attracted our attention for its success as a vehicle for political 
communication and as a enabler of new forms of engagement through social 
networks, in a different way from the others. What was confirmed scientifically, in a 
quantitative and qualitative way. Expected with this study to give a contribution to the 
field of media in its articulation with the public management.  
 
Keywords: Politics, Communication, Cyberculture, Citizenship, Fanpage. 
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INTRODUÇÃO
 

A internet e a interação, através das redes sociais, são um campo em 

potencial para a expansão da cidadania na pós-modernidade. Novas formas 

de se relacionar online viabilizam uma comunicação horizontal entre o Estado 

e o povo; o que pode culminar em uma comunicação mais eficiente e, com 

isso, maior participação política e engajamento dos cidadãos. Em 

contrapartida, os políticos tentam se adequar às novas formas de relações 

com o povo, propiciadas pela cibercultura. 

Assim sendo, compreender essas novas relações entre o poder 

público e o povo torna-se indispensável para quem atua na área da 

comunicação social. Esse trabalho, tem como objetivo geral, portanto, 

analisar o conteúdo da fanpage da Prefeitura de Curitiba, e se propõe: 1) 

relacionar as noções de sociedade, poder e política, no intuito de entender a 

importância da opinião pública para a sociedade; 2) fazer uma análise 

cronológica da relação entre comunicação e política, visando ao 

entendimento da complementariedade das duas, a sua evolução mútua e 

como se dá essa relação de modificação constante, nos dias de hoje, com o 

advento da cibercultura, bem como a viabilização de novas formas de 

cidadania; 3) mensurar, de forma quantitativa e qualitativa, o conteúdo da 

fanpage da Prefeitura de Curitiba e o nível de engajamento dos usuários do 

Facebook com ela, a fim de atestar, ou não, o seu sucesso, ao se comparar 

com outras páginas de fãs das principais capitais do Brasil, e, assim, analisar 

quais os impactos que sua forma diferente de se comunicar com o público 

tem na participação do cidadão na sua página no Facebook. 

Assim, ao longo deste trabalho, serão feitas reflexões acerca das 

visões sobre as dinâmicas da sociedade, em relação à política e o poder, 

bem como sobre as modificações que as relações de poder sofreram com a 

evolução dos meios de comunicação, na visão de autores diferentes. 

O presente trabalho foi dividido em quatro capítulos, dispostos da 

seguinte forma: no primeiro capítulo, é feita uma teorização do que é a 

sociedade, a política e o poder, suas relações ao longo da evolução da 

sociedade, e como uma influencia, de forma, estrutural a outra. Nessa mão 
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de três vias, também é considerado o indivíduo como cidadão, no que diz 

respeito à participação política e como são dadas as relações de poder entre 

ele e o Estado. 

No segundo capítulo, trata-se da relação entre a política e a 

comunicação, buscando-se ressaltar o aprofundamento dessa relação, ao 

longo do tempo. Faz-se, também, uma abordagem  sobre a opinião pública, 

as modalidades de comunicação e a importância da política na evolução dos 

principais veículos de comunicação, e, por sua vez, a influência dos meios de 

comunicação na política. 

No terceiro capítulo aborda-se a cibercultura, sua conceituação e 

alcance,  buscando mostrar como essa nova prática de interação social pode 

modificar o que entendemos como cidadania. E, ainda, discute-se o que são 

redes sociais, em especial o Facebook; quais as ferramentas de utilização do 

referido site; e como se dá a cidadania, nesse contexto de relacionamento 

por meio virtual. 

No quarto capítulo, faz-se um estudo sobre a fanpage da Prefeitura de 

Curitiba, analisando-se o conteúdo postado e disponível na timeline da 

referida página, nos meses de fevereiro, março e abril de 2014; buscando 

fazer uma analogia com os dados levantados, também, da timeline das 

páginas de fãs das principais capitais brasileiras. Foi escolhido esse 

entretempo, porque foram considerados meses neutros, onde não haveriam 

conteúdos direcionados aos meses de Copa do Mundo, os quais causariam 

variações no conteúdo que poderiam fazer com que os números finais não 

condissessem com a realidade cotidiana da fanpage referida. 

O comparativo foi feito embasado na análise quantitativa e qualitativa 

das postagens veiculadas pela página em estudo, no entretempo citado, 

tentando-se compreender como o tipo de conteúdo pode ser determinante 

para o engajamento dos usuários, e, consequentemente, contribuir para o 

sucesso da página. 

 Diante do respaldo que a fanpage da Prefeitura de Curitiba tem, em 

nível nacional, surgiu esse interesse em realizar essa análise; e a inquietação 

se traduz nas seguintes questões: 1) por que as páginas de órgãos 

governamentais, desempenhando a mesma função, e inseridas em uma 

mesma realidade social e política, teriam resultados de aceitação e 
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participação da população tão diferentes?; 2) o que faz pertinente uma 

constatação mensurável deste sucesso, bem como, quais as estratégias que 

são utilizadas para alcançá-lo? A resposta a essas questões tem o intuito, 

também, de compartilhar esse conhecimento adquirido, através de  pesquisa, 

com outras organizações públicas, a fim de melhorar a participação cidadã 

nessas organizações por meio das redes sociais. 

 Com o propósito de buscar embasamento teórico acerca de temáticas 

primordiais ao entendimento do tema da pesquisa, efetivou-se a pesquisa 

bibliográfica, realizando leituras de materiais publicados, de livros da 

literatura da área, artigos, páginas de internet. Assim, algumas abordagens 

se fizeram necessárias à pesquisa, tais como: comunicação, política, 

relações de poder, cibercultura, cidadania, redes sociais, dentre outras. 

 O método de abordagem utilizado se enquadra como Análise de 

Conteúdo, que segundo Roque Moraes (1999), consiste em um amplo 

detalhamento sobre um objeto, havendo uma secção no conteúdo analisado, 

para que permita a produção de um conhecimento detalhado  acerca do tema 

abordado. Nessa Análise de Conteúdo, portanto, foi feito um levantamento de 

todo o conteúdo da fanpage da Prefeitura de Curitiba, de forma quantitativa e 

uma análise qualitativa desse conteúdo. Na análise quantitativa, que tem 

como unidade base a frequência de aparecimento de certas características 

de conteúdo, o que, no caso do nosso estudo, seria o cunho das postagens 

da fanpage da Prefeitura de Curitiba o que diz respeito a seu formato, bem 

como a quantificação de sua repercussão dentro do Facebook , ou seja, o 

número de curtidas, comentários e compartilhamentos de suas postagens. Já 

na análise qualitativa, que tem como unidade base de informação de base a 

presença ou ausência de uma característica, que no caso seria o cunho das 

postagens da página do Facebook da Prefeitura de Curitiba.  

 O conteúdo será estudado sob análises temáticas que revelam a 

representação social que a referida página tem, a partir de um exame dos 

elementos constitutivos, e sob análises formais, as quais vão incidir 

principalmente sobre as formas e encadeamento dos discursos da Prefeitura 

de Curitiba pela sua fanpage.  

 A análise gira em torno do conteúdo veiculado pela página de fãs da 

Prefeitura de Curitiba no Facebook, o porquê do sucesso da mesma e como 
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isso pode influenciar na cidadania, via internet. Assim, há um diálogo com 

conceitos que evidenciam a importância de uma boa comunicação entre o 

Estado e o cidadão, na perspectiva de instigar uma discussão acerca da 

importância da cidadania digital e a necessidade dos órgãos governamentais 

se adaptarem à nova realidade social da cibercultura, na qual estão inseridos. 
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1 SOCIEDADE, POLÍTICA E PODER 
 

A Sociedade, a Política e o Poder são elementos que se completam. 

Na alcunha de cada um, é nítida a importância do outro, na formação e 

evolução da estrutura social e política, durante o passar dos séculos. 

A forma como o ser humano viveu e vive é reflexo das modificações 

estruturais que aconteceram com essa dinâmica social e política. E, para 

compreender a relação do homem com essa tríade, é necessário conceituar, 

dentro de uma perspectiva cronológica social, a política e o poder, até se 

chegar ao contexto atual de formação do meio social e político, bem como às 

formas de atuação do poder, no âmbito da interação entre Estado e cidadão. 

 

1.1 Sociedade 
 

Como fundamenta Castro (2002), a sociedade é um conjunto de seres 

que vivem de forma organizada, convivem em uma limitação geográfica e 

interagem entre si, construindo um sistema de produção sustentável. No caso 

do ser humano, o conceito de convivência social pressupõe atividades 

conjuntas, ordenadas e organizadas conscientemente; sendo essas 

atividades cruciais para o desenvolvimento e manutenção da espécie 

humana. 

Em uma visão antropológica mais geral, e, ainda fazendo uso das 

concepções de Castro (2002), a sociedade consiste em uma condição 

universal da vida dos seres humanos, que é facetada entre biológica ou 

instintual, e simbólico-moral ou institucional. Somos predispostos a viver em 

sociedade, e isso faz parte de nossa natureza humana, da qual nossa 

sobrevivência depende; assim como o desenvolvimento do trabalho (da 

técnica) e da linguagem, que são capacidades indispensáveis à satisfação 

das necessidades do nosso organismo. Porém a sociedade pode ser vista 

como de constituição exclusiva dos seres humanos, quando definida por seu 

caráter normativo, portanto para além das regulações instintivas de nossa 

evolução; ou seja, quando regulada por normas e regras que são de sentido 

moral, sendo, pois, uma realidade constitucional, que varia em tempos e 

espaços, mas que é uma marca da convivência do coletivo humano. Isso faz 
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do homem um ser de natureza social, e que possui desenvolvimento político, 

ao gerir e seguir normas que são vigentes no seu meio social. 

Levando em consideração a nossa capacidade institucional e de 

sociedade política, é possível seccionar ainda mais as concepções do meio 

social por vertentes antropológicas para se chegar a uma visão que 

expresse, mais precisamente, a sociedade vigente. 

Na visão de Louis Dumont (1985), antropólogo francês, a sociedade 

tem faces que se opõem e se combinam de modo variável às histórias e aos 

locais. Assim é fundido o sentido particular e geral da noção de sociedade 

que são as concepções "holista" e "individualista", a partir da ótica do 

indivíduo. Vários pensadores, defendiam um ou outro valor; não levando em 

consideração que as duas concepções poderiam coexistir, numa mesma 

sociedade. 

Na concepção de Louis Dumont (1985), cada concepção defendia uma 

série de preceitos. O Holismo defende que a constituição moral é coletiva e 

preexistente, e todos são orientados por valores transcendentais. É uma 

concepção organicista do meio social, que valoriza a totalidade da sociedade, 

subordinando o indivíduo a ela. A sociedade é tratada como uma totalidade 

natural, e o homem, como ser individual, nada é sem ela; sendo o ser 

humano, portanto, humano apenas, quando vive em sociedade. Já o 

individualismo é fundamentado na adesão consensual dos homens, guiados 

pelo raciocínio e busca por interesses, sendo os indivíduos geridos por 

normas convencionadas. É uma concepção, na qual os indivíduos têm 

precedência sobre a sociedade, por considerar que o meio social nada mais 

é do que um conglomerado de indivíduos e as relações que os mesmos 

mantêm entre si, de modo que essas interações convergem em um interesse 

comum e culminam em contratos sociais, como, por exemplo, a criação de 

um Estado. 

Louis Dumont define bem esses conceitos, nas seguintes palavras: 
 

Assim quando falamos de “indivíduo”, designamos duas coisas ao 
mesmo tempo: um objeto fora de nós e um valor. A comparação 
obriga-nos a distinguir analiticamente esses dois aspectos: de um 
lado, o sujeito empírico, que fala, pensa e quer, ou seja, a amostra 
individual da espécie humana, tal como a encontramos em todas as 
sociedades; do outro, o ser moral independente, autônomo e, por 
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conseguinte, essencialmente não-social, portador dos nossos 
valores supremos, e que se encontra em primeiro lugar em nossa 
ideologia moderna do homem e da sociedade. Deste ponto de 
vista, existem duas espécies de sociedades. Quando o Indivíduo 
constitui o valor supremo, falo de individualismo; no caso oposto, 
em que o valor se encontra na sociedade como um todo, falo de 
holismo. (LOUIS DUMONT, 1985, p.36-37). 

 

Essas concepções, holística e individual, são discutidas no contexto de 

formação do meio social e por isso, também, estão inseridas no âmbito 

político. Ao levar em consideração os interesses maiores, que devem ser 

propagados para toda a sociedade (holista), assim como pessoais, que 

culminam com um interesse comum (individualista), os elementos participam 

do âmago do acontecimento da política, de diferentes formas e em épocas 

distintas, criando várias teses sobre o poder político na sociedade. Mas antes 

de abordar as visões políticas sobre as dinâmicas sociais, faz-se necessária 

uma breve discussão, em linhas gerais, acerca da evolução da política, bem 

como sobre que tipo de concepção social é dominante em cada momento 

desse recorte histórico.  

 

1.2 Política 
 

Apesar das concepções de Louis Dumont (1985) serem atemporais, 

considera-se que, em cada desdobramento político-social, decorrente em 

nossa história, surgiram características distintas e predominantes, que serão 

levadas em consideração, neste estudo. 

Na Antiguidade, as primeiras cidades surgiram como um 

conglomerado cada vez maior de pessoas. E, dada a necessidade do ser 

humano se relacionar com o próximo e com o meio social, surge o Estado, 

ganhando formas definidas, enquanto instituição incumbida de regulamentar 

o convívio entre os homens. Com o crescimento das populações e diante da 

complexidade da sociedade, começaram a se fortalecer as relações políticas, 

e a se definir uma linearidade nas relações entre população e meios 

dominantes; o que designou uma dinâmica social comum entre os povos 

daquela época. 

  Os sistemas governamentais da Antiguidade tinham estruturas 
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baseadas na teocracia, em cujo sistema a elite política tinha como pilar de 

sustentação do seu poder argumentos de natureza religiosa. Como maior 

exemplo dessa estrutura política, cite-se o Antigo Egito, onde a figura do 

Faraó era tratada como um representante dos deuses, e, em certas 

situações, a própria reencarnação divina; o que era uma forte justificativa 

para o exercício de poder. Já em outros povos contemporâneos, a figura do 

sacerdote aparece como uma grande forma de poder, no meio social, e, 

principalmente, político. Nesse contexto, nota-se a política hierarquicamente 

organizada, sendo resumida a participação do povo, no meio político, a um 

seleto grupo de indivíduos. Assim é construída uma poderosa aristocracia, 

baseada na tradição hierárquica familiar. 

 Inserida nesse contexto histórico, e levando em consideração as 

teorias de Louis Dumont (1985), é possível classificar, de uma forma geral, a 

sociedade da Antiguidade como predominantemente holista, haja vista que 

os quadros sociais eram predefinidos, e que a maior parcela da população 

vivia condicionada a funções e estilos de vida que lhe eram impostos, desde 

o seu nascimento. Assim também, no caso das classes menos abastadas, 

além de apenas cumprir seu papel social “cabível”, ainda tinha sua 

participação política nula. 

A participação do povo na política começou a se dar em Atenas, na 

Grécia Antiga. Atenas era uma das Cidades-Estados, as quais dividiam a 

Grécia em diversas regiões politicamente independentes, apesar de 

possuírem o mesmo idioma, e se assemelharem muito culturalmente. Na 

cidade ateniense a política tinha bases mais democráticas, uma vez que 

parte dos cidadãos tinha o direito de debater o destino da coletividade. Porém 

a noção de cidadania ateniense ainda era muito limitada; cite-se como 

exemplo a não participação das mulheres, dos escravos, de pessoas não 

abastadas e de estrangeiros nas decisões políticas. 

Nesse recorte histórico, é notável as características marcantes das 

duas concepções, holista e individualista; pois as pessoas não possuem 

mobilidade social e limitações no rumo da sociedade, por se tratar de uma 

parcela bastante restrita dos cidadãos que têm direitos políticos efetivos 

(holista), mas essa parcela leva em consideração seus anseios, também 

individuais, para a tomada de decisões em prol do coletivo (individualista). 
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Na verdade, organizações de democracias realmente sólidas e com 

pactos “igualitários” entre povo e governo só começaram a ser vigentes, num 

âmbito global, com o advento da modernidade. A partir do Século XVIII, boa 

parte do mundo ocidental começou a refletir sobre a necessidade do 

estabelecimento de critérios sobre cidadania, de uma forma mais ampla, com 

fundamentos na igualdade jurídica entre as pessoas. Com base nos 

pensamentos de Jean-jacques Rousseau (1978), vários grupos sociais 

evidenciaram a necessidade da criação de constituição de governos laicos, 

separando, em seu âmago, os assuntos políticos dos religiosos, haja vista 

que os mesmos tinham uma estreita relação, e, por muitas vezes, eram 

tratados como um só âmbito social. Também se evidenciou a valorização da 

pessoa, como indivíduo político, bem como a criação dos conceitos de 

cidadania; o que, ao longo dos séculos, foi acatado, em escala maior ou 

menor, em todo o mundo. 

Essa vertente de valorização do indivíduo, que permeia a 

contemporaneidade, tem traços marcantes da teoria do individualismo 

supracitada, haja vista que as pessoas têm influência direta no rumo social, 

assim como cada indivíduo. Porém ela não pode ser considerada apenas 

individualista, ela também é holista, partindo do preceito de que o indivíduo 

também é produto do meio, como já afirmou Jean-Paul Sartre (2012, p. 3): “A 

existência precede a essência”. E nós somos condicionados a ordens 

sistemáticas do meio social no qual estamos inseridos, mesmo com a 

importância individual. 

Assim sendo, observa-se a presença dual das concepções defendidas 

por Louis Dumont, no contexto das modificações no quadro histórico-político-

social; o que leva a entender a importância de uma ordem social e de cada 

indivíduo como cidadão, principalmente no que diz respeito ao poder e ao 

exercício dele através da política.  

 

1.3 Poder 
 

O poder é bastante discutido sob a ótica de suas várias relações com 

o indivíduo e o meio, e como essa relação é decisiva na dinâmica social. 

Para Foucault (2001), o poder não existe, existindo apenas as relações de 
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poder. No entender do autor, o poder é uma realidade dinâmica que propicia 

ao homem uma manifestação da liberdade através da responsabilidade. Não 

havendo assim, um poder estático. O poder seria um instrumento de diálogo 

entre os indivíduos de uma sociedade; sendo é uma força que estrutura a 

sociedade, mantendo sua organização através da hierarquização, nos mais 

variados níveis; assim o poder, como diálogo, executado em pequenas 

escalas tem crucial importância na leitura da organização social. E por mais 

superficial que seja uma relação, e por menor que seja sua importância em 

uma escala social, haverá sempre uma forma de “poder” exercida em uma 

interação, desde instituições como a família, até organizações administrativas 

maiores como o Estado, em cuja organização há uma relação direta de poder 

entre o Estado e a população.  

No campo da política, são vários os autores que discutem a relação de 

poder entre o meio social e o cidadão, especificamente, as relações de poder 

do Estado e da população. Cite-se, por exemplo, Max Weber (1967), Hannah 

Arendt (2001) e Jürgen Habermas (2003), que têm concepções diferentes 

sobre o poder político e sua relação com o indivíduo. São visões que se 

abrem a discussões e são associáveis à realidade política vigente nos 

tempos atuais, apesar de terem sido concebidas em realidades sociais com 

uma certa discrepância da democracia moderna. 

Max Weber (1967), intelectual alemão, economista, jurista e um dos 

primeiros sociólogos, viveu entre os séculos XVIII e XIX, e trouxe grande 

contribuição cientifica aos conceitos políticos e sociais. Dentre suas várias 

concepções e teses, ele distingue o conceito político em dois aspectos 

diferentes, geral e restrito. Em um conceito geral, Max Weber (1967) vê 

política como uma liderança em ação; já em outra acepção, num sentido 

restrito, política é a liderança em um tipo de associação especifica, qual seja: 

o Estado, que é analisado pela ótica de sua interação, e de como são dadas 

as relações de poder. Assim, é considerado como uma comunidade humana 

que pretende o monopólio do uso legítimo da força física dentro de 

determinado território. Para Max Weber (1967), o poder político está 

relacionado à violência e à dominação; daí a estreita relação entre 

dominantes (Estado) e dominados (indivíduos). Dentro dessa dinâmica, o 

Estado só vai existir, se a população obedecer à autoridade, que é alegada 
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pelos detentores de poder;  por sua vez, para que os dominados obedeçam, 

é preciso que os detentores de poder tenham sua autoridade reconhecida 

como legítima. E o Estado, por ter força de dominação, impõe poder através 

da violência, com o pretexto do bem comum e sob o disfarce de uma 

legalidade.  

Para Max Weber (1967), a relação de poder do Estado em relação à 

população é bem mais superficial do que um simples domínio; é uma 

dinâmica incrustrada em todas as relações interpessoais. 

Segundo esse pensador, 

 

Em todos os tempos, os agrupamentos políticos mais diversos – a 
começar pela família – recorrem à violência física, tendo-a como 
instrumento normal do poder. Em nossa época, entretanto, 
devemos conceber o Estado contemporâneo como uma 
comunidade humana que, dentro dos limites de determinado 
território – a noção de território corresponde a um dos elementos 
essenciais do Estado – reivindica o monopólio do uso legítimo da 
violência física. (MAX WEBER, 1967, p.56). 

 

Com um pensamento totalmente avesso ao pensamento de Max 

Weber (1967), Hannah Arendt (2001), filósofa alemã, de origem judaica, e 

uma das pensadoras políticas mais influentes do século XX, acredita que o 

poder vai além de uma relação de mando e obediência (pensamento muito 

disseminado na política ocidental da época). Sua tese central é permeada 

pela discussão acerca de quem tem maior poder: o povo ou o Estado. 

Hannah Arendt retoma pensamentos políticos tradicionais greco-romanos da 

antiga democracia ateniense e de algumas Cidades-Estados, em que o poder 

não é identificado como domínio, e a obediência se restringia às leis vigentes 

- e não aos homens, cujas  leis tiveram o consentimento das Cidades-

Estados para sua existência. Para Hannah Arendt (2001, p. 36), “O poder 

nunca é propriedade de um indivíduo; pertence a um grupo e existe somente 

enquanto o grupo se conserva unido”. Nesse sentido, o poder é uma relação 

de consentimento em que as instituições sustentam-se sob o apoio popular, 

sendo o poder um desdobramento do consentimento do povo que criou as 

leis.  

Sob a ótica da filósofa, Hannah Arendt (2001), é preciso se levar, 

ainda,  em consideração a nossa necessidade e predisposição de vivermos 
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juntos e em sociedade. O que evidencia, ainda mais, a busca por um bem 

estar social comum  e a participação de todos como agentes políticos para tal 

feito. Assim, o Estado é apenas uma ferramenta executora de decisões 

tomadas pela população, em forma de leis. 

Como se pode perceber, as concepções de poder à luz dos filósofos 

Max Weber (1967) e Hannah Arendt (2001) são, de certa forma, extremistas. 

É possível perceber, ao se refletir sobre a realidade contemporânea, a 

democracia moderna e as formas de governo atuais, que, vistas de forma 

isolada, as relações de poder sob a ótica tanto de Max Weber (1919) quanto 

de Hannah Arendt (2001) não abarcam a totalidade da dinâmica político-

social. Em suma, é fato que a população tem mais participação política e, 

com isso, mais poder do que prega a relação dominantes-dominados 

weberiana; da mesma forma, o Estado não é apenas um aparato de leis 

criadas pelo povo, assim como afirma a relação arendtiana. 

Jürgen Habermas (2003), filósofo e sociólogo alemão, reconhecido por 

estudos da racionalidade comunicativa e esfera pública, analisa a democracia 

nas sociedades modernas. Conseguiu conciliar os conceitos de poder de Max 

Weber e Hannah Arendt, criando uma concepção mais condizente com a 

realidade contemporânea das relações de poder entre Estado e população. 

Ao unir as duas propostas de pensamento, Jürgen Habermas distribui o 

poder político em Poder Comunicacional e Poder Administrativo. 

De forma resumida, o Poder Comunicacional, definido por Jürgen 

Habermas (2003), existe fora da dominação do Estado, e provém do povo, 

transitando em um espaço público e formando a opinião pública, fora da 

tutela do Estado. Já o Poder Administrativo, de dominação do Estado, é o 

apanhado de leis sociais, regulamentações, repressões, dentre outras; sendo 

este o meio de defesa do sistema político perante as tentativas de 

desestabilizações. 

Jürgen Habermas (2003) afirma, na teoria do desenvolvimento moral e 

comunicativo, também discutida por Lawrence Kohlberg que (2003), que, na 

formação de cada indivíduo, devem ser considerados níveis de 

desenvolvimento moral, de interação e de evolução comunicacional, até que 

se chegue à perspectiva de cidadão. Assim, o ser humano é considerado por 

secções de fases evolutivas, ao longo de sua vida, que são divididas em pré-
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convencional, convencional e pós-convencional. 

O estágio pré-convencional é uma fase egocêntrica, em que a 

criança tem apenas noção de leis simples, do certo e do errado, e sua 

orientação é dada através da punição e obediência, cuja interação é 

governada pela autoridade. Também tem sua orientação baseada no 

interesse próprio, mesmo quando há uma cooperação com a sociedade. Na 

fase convencional, o indivíduo é orientado pelas regras sociais, sendo 

dirigido pela aprovação do meio. Assim, a vontade coletiva e as normas são 

interiorizadas. E, por último, na fase pós-convencional, há uma análise 

geral dos princípios que regem a sociedade por parte do indivíduo. Ele tem 

plenas condições críticas de mensurar, em função de valores e opiniões 

pessoais autônomas, o seu meio, e construir princípios éticos próprios; o que 

faz dele um ser crítico perante o poder que emana do Estado. 

Nesse âmbito de uma visão critico-social autônoma do meio coletivo, 

estão inseridos o Poder Comunicacional e o Poder Administrativo, em cujos 

poderes é possível a construção de um espaço político “livre”, ao colocar em 

cena questões de legitimidade, e ao refletir características sociais. Assim 

sendo, o Poder Administrativo se funda nessa legitimidade e só consegue 

implementar o dispositivo de realização concreta do poder, ao se impor aos 

mesmos indivíduos que o fundaram; podendo, assim, haver mudanças, no 

exercício do poder, de acordo com a percepção e implicâncias da opinião 

pública. 

Assim, com base na tese de Jürgen Habermas (2003), há duas vias da 

comunicação do Estado com o povo: a do fazer, que está atrelada ao Poder 

Administrativo, que é o espaço onde se exerce o poder, através da força de 

ação (dominação pelo poder); e a do dizer, que está ligada ao Poder 

Comunicativo e trava lutas discursivas, em que o Estado usa de ferramentas 

para conseguir o consentimento do povo, e justificar suas ações 

administrativas (cooperação pela opinião).  

Retomando o pensamento de Foucault (2001), o Estado, em sua 

formação, é resultado de lutas políticas na busca do poder; sendo um 

exemplo dessas disputas, a luta entre regimes totalitários e a democracia, ou 

mesmo as corriqueiras eleições partidárias. Nesses contextos, os detentores 

do poder e responsáveis pela governança procuram estar atentos a essa 
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constante disputa pelo poder do Estado. E, em se tratando de eleições, a 

população também exerce poder sobre o Estado, quando outorga seu direito 

de escolher quem será o detentor do poder do Estado. Os políticos, por sua 

vez, precisam ter conhecimento sobre a sociedade e suas reinvindicações, 

construindo o governo, a partir das necessidades da população e da 

alocação de recursos técnicos para as devidas ações. Foucault fala dessa 

importância do cidadão no poder do Estado. Diz ele: “A população será o 

objeto que o governo deverá levar em consideração em suas observações, 

em seu saber, para conseguir governar efetivamente de modo racional e 

planejado”. (FOUCAULT, 2001, p.290) 

Nesse contexto, o fazer e o dizer devem estar profundamente 

interligados, pois não há como o Estado exercer seu poder de forma 

unilateral. Ainda que seja uma ditadura, a população tem que estar em 

conformidade com a forma de execução de poder do Estado, mesmo que 

seja pelo medo ou conformismo; caso contrário o regime pereceria ao tempo, 

ou pelas mãos dos cidadãos contrariados. Em outra situação, o Governo 

pode ter forte cooperação populacional, mas se não corresponder às 

expectativas, reflexos de sua má utilização do poder minam sua credibilidade 

perante o povo; o que pode culminar, também, no fim da dominação do 

Estado sobre o povo.  

Assim sendo, a comunicação se faz tão importante quanto a 

legibilidade dos atos políticos. O Poder Comunicacional do Estado vai gerir a 

opinião pública para exercer o poder com a menor resistência possível, por 

parte da população. Por isso a comunicação, através dos meios de 

comunicação de massa, é uma ferramenta poderosa para gerar e gerir o 

poder político em suas várias faces. 

 

2   COMUNICAÇÃO E POLÍTICA 
 

	  Política e Comunicação mantêm entre si uma estreita relação, haja 

vista que a necessidade de convencer a população faz dos meios de 

comunicação uma poderosa arma política, principalmente no que diz respeito 

à opinião pública. Assim sendo, os veículos de massa são responsáveis pela 
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difusão de ideais políticos e são vias por onde permeia a opinião do cidadão, 

sobretudo na internet, que se faz uma ferramenta de grande interação e de 

proliferação de informações. 

 Até se chegar ao atual estágio de comunicação entre Estado e 

população, ocorreram várias etapas, em que os meios de comunicação de 

massa foram cruciais no âmbito político, assim como a política teve 

fundamental importância na formação e reverberação dos veículos de 

comunicação. A imersão nesse contexto serve para compreender a 

dependência que o jornal, o rádio, a TV e a internet tiveram e têm do meio 

político, e a necessidade de se fazer política através desses veículos, 

sobretudo, no que diz respeito à formação da perspectiva do cidadão sobre o 

Estado, e da interação construtiva entre os mesmos. 

 

2.1 Opinião pública 
  

 Sobre os conceitos acerca da opinião pública, Walter Lippmann (2008) 

tem uma das visões mais pertinentes. Contudo, mesmo considerando as 

vastas explanações deste autor, a opinião pública ainda não  tem um 

conceito absolutamente claro. 

Ainda baseada na conceituação de Walter Lippmann (2008), 

considera-se, que a origem da opinião pública se deu com o surgimento de 

uma nova forma de sociabilidade; surgindo, portanto, a partir de novas 

dinâmicas sociais, que se destacam por três características fundamentais, 

que são: as redes interdependentes de comunicação (a exemplo das redes 

sociais que dispensam a presença física dos interlocutores); o seu caráter 

simbólico, no que tangem à coesão da opinião como um todo; e, por fim, sua 

estrutura comunicacional, que são as vias e o fluxo das informações, como a 

população participa e quais os temas vigentes. Desse vínculo informacional, 

emana um pensamento comum, mas, para alguns autores, a opinião pública 

não é enraizada nas simples comunicações interpessoais. 

Para Walter Lippmann (2008), a compreensão da opinião pública está 

fundada no entendimento que o homem, dentro de sua perspectiva individual, 

tem sobre o seu meio; o qual não chega a ter um acesso direto à realidade. 
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Apesar de ser uma opinião mais verossímil do que a difundida pela mídia, a 

opinião pública ainda se vê pautada pelo que é veiculado pelos meios de 

massa. E os pensamentos do homem acerca do seu meio social ainda são 

distorcidos por seu repertório cultural; difundindo interesses próprios de forma 

sociável; o que o autor supracitado trata como opinião, e de nosso imagético 

fundamentado no que vemos da vida, sociedade etc. 

Nas palavras de Walter Lippmann, 

 
Aqueles aspectos do mundo que têm a ver com o comportamento 
de outros seres humanos, na medida em que o comportamento 
cruza com o nosso, que é dependente do nosso, ou que nos é 
interessante, podemos chamar rudemente de opinião. As imagens 
na cabeça destes seres humanos, a imagem de si próprios, dos 
outros, de suas necessidades, propósitos e relacionamentos são 
suas opiniões públicas (LIPPMANN, 2008, p.40).  

 

 Nesse contexto de formação de opinião pública, pautado nos veículos 

de massas e no imagético humano, faz-se fundamental a participação do 

Estado para mediar o que as pessoas “acham”. Apesar de ser uma parte do 

poder não tutelado, pode ser influenciado em prol da governança; o que é 

feito através da comunicação política, e com a fundamental ajuda dos 

veículos de comunicação de massa. 

 

2.2 Comunicação política 
 

Dentre as áreas que estudam a relação entre política e comunicação, 

está a Comunicação política, expressão que possui sentidos amplos e 

confusos. Primeiro, por ser formada por palavras que tangem inúmeros 

conceitos, o que faz com que a sua descrição exata seja uma missão ainda 

não cumprida pelos cientistas sociais que a utilizam. Vale salientar que 

comunicação e política apresentam muitas semelhanças, principalmente por 

possuírem funções primordiais, no exercício da cidadania e na construção da 

sociedade como ela é. É fato que  a vida em comunidade necessita da 

comunicação; mesmo nas formas de vida dos organismos mais simples, 

existe comunicação entre membros, e a interação social, por sua vez, exige 

de cada indivíduo essência política. 
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Para entender como se dá a comunicação política, faz-se necessária 

uma breve explanação sobre as modalidades de comunicação que permeiam 

as relações do Estado com a população; e a partir da conceituação de 

Kunsch (2003), vamos entender cada tipo de gestão de comunicação;  são 

elas: 1. Comunicação Administrativa, 2. Comunicação Interna, 3. 
Comunicação Institucional e 4. Comunicação Mercadológica. 

1. A Comunicação Administrativa, segundo Kunsch (2003),  se 

forma dentro da instituição e viabiliza a organização e 

comunicação; sendo crucial para o processamento de informações 

ligadas a funções administrativas, dentro e fora da instituição, 

através de fluxos comunicacionais provindos e emitidos por 

diversas direções. 

2. A Comunicação Interna, segundo Kunsch (2003),   é um sistema 

de informação paralelo, que acontece entre as pessoas que 

compõem a instituição, a fim de alcançar uma compatibilidade entre 

interesses da instituição e dos empregados. 

3. A Comunicação Institucional, segundo Kunsch (2003), difunde 

informações de interesse público, é voltada para a filosofia, práticas 

e políticas da organização; gerando e gerindo a identidade 

corporativa e seus valores; o que culmina em um reconhecimento 

social. 

4. A Comunicação Mercadológica, segundo Kunsch (2003),   
abrange qualquer manifestação comunicativa, e se dá a partir de 

objetivos mercadológicos, é composta por mensagens persuasivas 

direcionadas ao público alvo. 

A comunicação política se dá, portanto, em todas essas vertentes da 

Comunicação, e pode ser dividida, embora de uma forma bem superficial, em 

duas partes: a primeira, com ênfase na Comunicação Administrativa e na 

Comunicação Interna, abrangendo as informações ligadas a funções e 

alinhamento de interesses dentro da governança, partido, etc; e a segunda, 

com ênfase na Comunicação Institucional e na Comunicação Mercadológica, 

que vai permear a interação entre o meio político e a população, tratando de 

passar imagens e vender ideias, a fim de uma adesão populacional e 

execução de influências na opinião pública. 
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A Comunicação Política se dá no viés do Poder Comunicacional, e na 

influência do meio político na formação da opinião pública. É a expressão do 

dizer e abrange todos os aspectos, desde os informacionais até a formação 

simbólica do político, como ele vai se apresentar à sociedade (modalidades 

de comunicação). Vale salientar que toda e qualquer ação política passa pela 

comunicação; por isso a importância da Comunicação Política na construção 

de regimes doutrinários, na edificação de bases ideológicas, ou mesmo para 

angariar votos, expectativas, simpatia, dentre outros. 

 A sociedade está cada vez mais integrada por intermédio dos meios de 

comunicação. O jornal, o rádio, a TV e a internet constituem a principal via de 

obtenção de informações. E, como em todos os outros âmbitos, a política tem, 

como seu principal meio de proliferação, os veículos de comunicação; e a 

comunicação, como composição de seu cenário. Isso faz com que a política e 

a comunicação fiquem entrelaçadas, tendo a mídia um papel fundamental nas 

formas de regimes políticos, principalmente nos democráticos. 

 Levando em consideração o meio político no qual as cidades estão 

inseridas, a maioria das decisões acerca da sociedade é tomada por grupos 

que possuem opiniões divergentes e discutem até entrar em concordância. 

Nesse espaço, acontece a política. Conforme Silveirinha, ao citar o 

pensamento de Miller, três elementos permeiam a tomada de decisão da 

coletividade, os quais demonstram profunda relação entre política e 

comunicação, são eles: “a persuasão, a negociação e o mecanismo para 

chegar a decisão” (MILLER, 1987 p. 390 apud SILVEIRINHA, 2003, p. 2). 

Para se chegar a uma decisão concisa, é necessário o convencimento das 

partes, para que haja um consentimento geral; por isso a comunicação se faz 

crucial para a efetivação da política. E, quando se trata de um consentimento 

populacional massificado, é preciso usar vários meios para ter acesso ao 

povo, e “convencê-lo”.  

Nesse sentido, a mídia assume postura de instituição política, 

transmitindo suas perspectivas sobre o meio. Ao tomarem esse 

posicionamento, e pela necessidade dos políticos de massificarem seu 

discurso, os veículos de comunicação fazem com que os processos políticos 

não aconteçam mais sem a participação da mídia, das pesquisas de opinião 

pública e das técnicas de marketing político. 
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 Um exemplo claro dessa importância da evolução dos meios de 

comunicação, na forma como se dá a Comunicação Política, foi abordado por 

Lima (2004), em seu livro: Sete teses sobre mídia e política no Brasil, em cuja 

obra o autor faz uma analogia entre as eleições de 1960 e 1989 – a última e 

a primeira eleição realizadas no Brasil, antes e depois da ditadura. 

Segundo Lima (2004), na eleição presidencial de 1960, ainda não 

existia um sistema de comunicação integrado. Longe disso, havia cerca de 

100 mil aparelhos televisivos no sudeste, o rádio e o jornal impresso, apesar 

de bastante difundidos, ainda não estavam presentes em todas as 

localidades do país, bem como não eram de fácil acesso por parte da 

população menos abastada. O marketing eleitoral ainda engatinhava, e o 

sucesso das campanhas eleitorais dependiam do contato direto do candidato 

com os eleitores, fazendo com que os presidenciáveis tivessem que enfrentar 

uma maratona de viagens pelo país; sendo que a função de mediação era 

exercida pelas coligações partidárias de cada canto do país. 

Para Lima (2004), 

 

 Como o candidato dependia de suporte local nas cidades a serem 
visitadas, a organização e a estrutura partidárias tornavam-se de 
importância fundamental. Outro recurso eram as viagens e visitas 
de correligionários políticos. Os partidos/coligações partidárias e as 
demais organizações políticas exerciam a função de mediadores 
entre o candidato e os eleitores. Além disso, constituíam-se, para o 
eleitor, em fonte primeira de informações sobre o candidato e seu 
programa de governo. Era através dessas instituições e da 
distribuição de cartazes, faixas, medalhas, distintivos, santinhos, 
etc. que os candidatos buscavam definir a agenda da campanha e 
construir a sua imagem junto aos eleitores. (LIMA, 2004, p.53) 

 

 Já nas eleições de 1989, com o advento da força dos meios de 

comunicação, mudou-se a postura das campanhas eleitorais. Implementou-

se o marketing político-eleitoral, principalmente pela difusão dos programas 

partidários pela mídia; o que mudou a dinâmica de comunicação dos partidos 

com os eleitores, levando sempre em consideração a mediação dos veículos 

de comunicação de massa. Como afirma Lima:  

 

Os eventos políticos (convenções partidárias, comícios, debates, 
inaugurações, visitas, viagens, pronunciamentos públicos, etc.) 
passaram a ser planejados como eventos para a TV. O contato 
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direto foi substituído pelo contato mediado pela mídia eletrônica. 
(LIMA, 2004, p.53) 

 

Segundo Lima (2004), a mesma coisa aconteceu com a forma como 

os eleitores buscavam informações sobre os partidos, Pesquisa da DataFolha 

da época revela que 86% dos entrevistados, em 1989, e 89%, em 1990, 

obtinham informações sobre os acontecimentos políticos pela televisão. 

Essa intermediação que os meios de comunicação fazem entre os 

“detentores do poder” e o povo está cada vez maior. E não se restringe ao 

período de eleições; está cada vez mais evidente que os governantes se 

distanciaram do contato direto com o público. A política, como o Estado, 

torna-se cada vez mais “distante”, desse contato direto com o povo que se 

institucionalizou, desenvolvendo-se em locais restritos. Por sua vez, a 

população só tem acesso a esses locais, na grande maioria das vezes, pelos 

meios de comunicação, através dos quais buscam sua participação no meio 

político. 

 Hoje, mais do que em qualquer outra época, a política e a 

comunicação estão unidas. Principalmente por causa de algumas mudanças 

estruturais que aconteceram em nossa sociedade: individualização, 

economização, modernização, etc. Essas modificações no cenário social 

trazem implicações para a forma como a sociedade interage com a política e 

vice-versa; sendo os meios de comunicação, as vias por onde corre e se 

forma a opinião pública, de uma forma geral. Assim, os meios de 

comunicação são uma ferramenta decisiva no Poder Comunicacional, 

principalmente quando se leva em consideração o quanto aumentou esse 

poder dos veículos de massa, e como a sociedade está atrelada a eles. 

 Segundo Lima (2004, p. 50), “a mídia ocupa uma posição de 

centralidade nas sociedades contemporâneas, permeando diferentes 

processos e esferas da atividade humana, em particular, a esfera da política”. 

Para esse autor, um dos maiores indícios de que há uma centralização da 

sociedade ao redor da mídia é a existência de um sistema consolidado de 

telecomunicação, que abrange todo o país, de forma direta e intensa, a todo 

momento. É essa construção do conhecimento público que permite a tomada 

de posicionamentos cotidianos, seja como população, seja como indivíduo; e 
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isso não seria possível sem o advento dos meios de comunicação. E mais, 

instituições sociais que permeiam nossas vidas: família, escola, Igreja, 

amigos vêm perdendo espaço para a mídia; o que revela um grande reflexo 

da centralidade da mídia na nossa sociedade. 

 A relação entre os veículos de comunicação de massa e a sociedade, 

se dá em uma correlação de poder, em longo prazo. Conforme Lima (2004), 

a construção da realidade se dá pela representação dos mais variados 

aspectos de nossa vida, criando tendências ideológicas que vão ser 

reproduzidas no cotidiano. Compartilhando dessa mesma dinâmica, o meio 

político é construído simbolicamente pela mídia, no que diz respeito ao seu 

significado, tanto no que é a política, quanto na imagem dos próprios 

políticos. 

 Essas modificações na Comunicação Política e nos meios de 

comunicação, ao longo da evolução do meio social, é dada de uma forma 

ainda mais profunda. E, para entender como cada uma teve papel 

fundamental na formação da outra, de forma visceral, é necessário que haja 

uma análise de como se deu a criação e a reverberação dos meios de 

comunicação de massa e do papel da política nessa evolução; e como os 

veículos de comunicação, por sua vez, modificaram a forma como se faz 

política. 

 

2.3 A evolução da comunicação pela política 
 

A política e a comunicação estão atreladas. Além do fato de que a 

política depende da comunicação, no que diz respeito ao convencimento, 

outros fatores aproximam ainda mais as duas, haja vista que os meios de 

comunicação tiveram grande impulso da política para evoluir, e, com isso, 

houve alterações no cenário da comunicação, ao longo da história da 

humanidade. 

Eis, portanto, a seguir, um breve relato cronológico sobre a história 

dos meios de comunicação mais difundidos, quais sejam: jornal, rádio, TV e 

computador (internet); evidenciando a participação do meio político e sua 

importância para a existência desses meios. 
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2.3.1 Jornal 
 

O primeiro Jornal datado, oficialmente, surgiu da necessidade de 

repassar informações de cunho político para o povo; foi o Acta Diurna Populi 

Romani (relatos diários do povo de Roma), de cerca de 59 a.C., na Antiga 

Roma.  

Quanto a esse aspecto, afirma Sousa (2001): 

 

Na Roma antiga, por ordem de Júlio César, eram afixadas as Actas 
Diurnas. Estas Actae inicialmente apenas relatavam as sessões do 
Senado Romano e os procedimentos judiciais mais importantes, 
mas os seus conteúdos diversificaram-se durante os mais de 
trezentos anos da sua existência. As Actas passaram a referenciar 
uma panóplia de assuntos, como acontecimentos importantes para 
o Império, combates de gladiadores, actos públicos da família 
imperial, etc. (SOUSA, 2001, pg. 18-19) 
 

Essa maneira de transmitir informações perdurou por muito tempo, até 

começarem a ser veiculados jornais manuscritos, no século VIII, em 

Pequim/China, que era uma forma de jornal mais parecida com a que temos 

hoje. Posteriormente, houve uma revolução no jornal com a invenção da 

Prensa de Gutenberg. 

Segundo Mirian Mota (2010), a prensa de Gutenberg, que foi 

inventada entre 1430 e 1440, viabilizou a produção, em larga escala, dos 

jornais, além de maior rapidez na confecção, popularizando-o ainda mais. 

Porém a popularização do jornal trouxe consequências. A Igreja Católica, 

grande força política da época, em nome do Papa Alexandre VI, decretou que 

todos os impressos teriam que ser submetidos à autoridade eclesiástica 

antes de qualquer publicação. Com isso, a Igreja queria coibir “heresias”, que 

eram profanadas nos impressos; mas o que acontecia de fato era uma 

triagem das notícias e um direcionamento político obrigatório, de modo que o 

não cumprimento do decreto acarretaria em multa e/ou excomunhão.  

Existem controvérsias sobre qual seria o primeiro jornal impresso. A 

maioria dos historiadores defendem que o mais antigo jornal impresso da 

história é o Noviny Poradné Celého Mesice Zari Léta 1597 (Jornal Completo 

do Mês Inteiro de Setembro de 1597). Mirian Mota (2010) está entre esses 

historiadores, e mais, afirma ainda que após a disseminação dos jornais 
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impressos, e vendo a força que a impressa detinha, o Estado começou a 

controlar as publicações periódicas, concedendo licenças, para veiculação do 

meio, apenas a pessoas que tivessem ligação com a governança ou fossem 

de sua confiança. Vendo que a impressa era uma poderosa arma de 

persuasão, periódicos, que tinham “aval” do governo para publicarem em seu 

favor, surgiram por toda a Europa e se alastraram para Ásia e América, e, 

com o passar do tempo, para o resto do mundo. 

Os jornais continuaram sendo utilizados, no meio político, 

principalmente com cunhos partidários, propagando ideologias, pensamentos 

políticos e informações partidárias. E, hoje, mesmo com o advento da 

parcialidade, ética jornalística, etc, muitos jornais ainda têm editoriais 

enraizados, de forma intrínseca, é claro, a posicionamentos políticos, não se 

desvencilhando destas características, que vêm desde sua formação. 

 

2.3.2 Rádio 
 

 Para Alcântara Neto (2010), professor do curso de Engenharia das 

Telecomunicação. o rádio surgiu, como protótipo, com Samuel F. B. Morse, 

em 1844, com a frase enviada – Deus seja louvado – através de telégrafo, 

sendo o telégrafo o primeiro sistema de comunicação à distância do mundo. 

Já em 1850, Daniel Ruhmkoff criou uma máquina que transformava baixa em 

alta tensão, fazendo surgir o primeiro emissor de ondas magnéticas. Porém, 

só em 1867 é que Siemens, um alemão, cria o dínamo, conseguido de 

Alexander Graham Bell, que inventou o microfone. E, por fim, Thomas A. 

Edison consegue criar registros de som através de cilindros. 

 Não há como atribuir a invenção do rádio a um indivíduo de forma 

isolada. Foram várias etapas de afunilamento tecnológico que culminaram 

com essa invenção revolucionária. Mas a primeira recepção de ondas 

magnéticas, consagrada como um momento histórico e de real 

funcionamento do aparelho, é mérito do russo, Aleksander S. Popov. Houve, 

em seguida,  sucessivas evoluções e sofisticações do rádio. Quando pronto, 

o rádio foi usado para disseminar ideologias, principalmente em países de 

regime autoritário: 
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 Conforme Fadul, 
 

O nazismo era plenamente consciente da eficácia do rádio, já que o 
partido não tinha condições de controlar os jornais, que em sua 
grande maioria não apoiaram o movimento. Assim, contando com a 
adversidade dos jornais alemães, GÕEBELS apostou no rádio e no 
cinema. Ora, ADORNO e HORKHEIMER conheceram a 
propaganda nazista. Eles viram o que o nazismo fez com o rádio, 
repetindo, de certa forma, a estratégia já desenvolvida por 
MUSSOLINI na Itália. (FADUL, 1993, p. 55). 

 

 Contudo, só na década de 20 (1920), o rádio chegou ao Brasil, após 

se disseminar por vários locais do mundo. Para Alcântara Neto (2010), em 

seu artigo intitulado: História da comunicação e das telecomunicações, a 

ocasião, da primeira grande transmissão brasileira se deu em comemoração 

ao Centenário da Independência, 7 de setembro de 1922. Assim foi irradiado 

discurso do presidente Epitácio Pessoa, e a ópera “O Guarani”, de Carlos 

Gomes, diretamente do local da comemoração. Sabe-se que a transmissão 

foi possibilitada pelo governo para expansão de mercado e demonstração 

dos aparelhos de telegrafia, tendo a primeira transmissão radiofônica 

brasileira fins exclusivamente político-econômicos. 

 Com o pai da radiofonia brasileira, Roquette Pinto, a primeira emissora 

brasileira teve fins culturais e educacionais. E foi esse o preceito de criação 

de outras emissoras, que ainda estavam restritas a rádios clubes e rádios 

sociedades, até que, em 1932, Getúlio Vargas outorgou uma lei que exigia 

uma autorização oficial para veiculação de publicidade pelas ondas 

radiofônicas. E, assim, o Brasil adotava o mesmo modelo norte-americano de 

radiodifusão e passou a distribuir concessões de canais particulares; o que 

aumentou o uso do meio, de forma comercial, e  designou o rádio, também, 

como ferramenta política, haja vista que as concessões poderiam ser feitas 

de forma indiscriminadas e distribuídas para aliados políticos e usadas como 

poder de barganha. 

 O rádio é um veículo dos mais populares, e que dá maior espaço à 

autonomia, tendo ganho ainda um maior espaço com a expansão de 

emissoras por todo país. Hoje existem emissoras privadas, comunitárias, 

estatais, apesar de terem variados conteúdos e profissionais qualificados, em 

alguns casos, ainda recebem influências políticas imbuídas em seus 
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conteúdos. 

2.3.3 Televisão 
 

 Assim como o rádio, a televisão passou por várias evoluções isoladas 

para chegar até a tecnologia que hoje conhecemos.  Segundo Renato Ribeiro 

(2005), a TV começou a se moldar ainda no século XIX, momento em que 

foram desenvolvidos conceitos matemáticos, físicos e químicos, até que, por 

volta de 1840, vários cientistas estudariam a transmissão de imagens por 

grandes distâncias; o que culminou com um projeto de envio telegráfico de 

uma imagem por Alexander Bain, em 1842. Depois contou com a 

contribuição de vários cientistas em descobertas cruciais, como: a conversão 

de selênio em energia luminosa, e depois, em elétrica; um disco que 

fracionava a imagem e reorganizava a transmissão; aprimoramentos na 

nitidez; até ter uma viabilidade comercial e se disseminar nos países mais 

abastados. 

 Quando a televisão ficou finalmente pronta para gerar transmissões, 

foi em pleno Nazismo que o recurso tecnológico foi incrivelmente empregado 

por Adolf Hitler. Naquela época, não só eram impostas ideologias cruas do 

totalitarismo, mas a TV era utilizada também como forma de repressão a 

costumes “perigosos” aos regimes, tutelando, assim, a população, 

principalmente com uma padronização do estilo de vida das pessoas que 

eram mostradas na televisão. 

 Seguindo uma dinâmica parecida, franceses, britânicos, e outros 

investiram na construção de estúdios e na transmissão de imagens. E, assim, 

o mundo conheceu a televisão, tendo as pessoas acesso a livres conteúdos, 

mesmo depois da criação de canais privados e da queda de alguns regimes 

autoritários. Porém, existe uma discussão político-social embutida nos 

conteúdos que são transmitidos. Como explana Renato Ribeiro, em seu livro, 

O Afeto Autoritário: 

 

E assim parece contraditório que a sociedade mais individualista do 
mundo, a norte-americana, fosse chamada de totalitária. Mas 
houve razões para isso. A TV difundiu estilos de vida padronizados, 
dos quais era difícil fugir. (RENATO RIBEIRO, 2005, p. 64). 
 



38	  
	  

	  

 Ainda embasado na visão de Renato Ribeiro (2005), pode-se se 

afirmar que no Brasil, a TV apareceu como grande novidade tecnológica, em 

1939, na Feira Internacional de Amostras – Rio de Janeiro. E, uma década 

depois, houve a primeira transmissão televisiva, que foi a de uma partida de 

futebol. Dois anos mais tarde, foi inaugurada a primeira emissora comercial 

do país, a TV Tupi, um empreendimento de Assis Chateaubriand. 

 Renato Ribeiro (2005), ainda aponta problemas na dependência 

política da televisão para conseguir estar no ar, ou seja, ter sua programação 

veiculada. Hoje a TV, apesar de ser o veículo de comunicação mais forte do 

Brasil, e mesmo as programações sendo de produção particular, ainda sofre 

muita influência do meio político, que tem uma relação muito forte com a TV 

brasileira, principalmente porque as concessões de uso de canais abertos 

são renovadas anualmente pelo governo, sendo arriscado uma emissora se 

opor diretamente à administração pública. Assim,  os governantes tentam 

manter uma relação cordial com os canais televisivos, haja vista que atingem 

as massas correspondentes a todas as classes sociais e em números 

grandiosos.  

 

2.3.4 Internet 
 

A internet é uma invenção revolucionária, que, assim como a prensa, o 

motor a vapor e a eletricidade, modifica a dinâmica tradicional da sociedade 

em seu tempo. A cada dia, torna-se mais comum se fazer operações do 

cotidiano, na rede. Isso revela que esse é um processo que, embora tenha 

pouco mais de quatro décadas, tem um crescimento absurdo desde o seu 

surgimento.  

Segundo Costella (2002), a rede de computadores surgiu e se 

desenvolveu de forma primária entre os anos 50 e 60, em um cenário de 

guerras e queda de braço entre potências mundiais, com o intuito de suprir 

necessidades tecnológicas, militares e principalmente políticas. Na busca por 

uma hegemonia política e econômica mundial, vários países travaram uma 

disputa que culminou na I e II Guerra mundiais e na Guerra Fria, trazendo 

consigo prejuízos para a humanidade; mas, no que diz respeito à parte 



39	  
	  

	  

tecnológica, nunca havia se investido tanto em pesquisas e obtido resultados 

tão pertinentes, com poderio bélico/estratégico, e/ou poder político imbuídos 

de significados de supremacia tecnológica. 

Costella (2002), ainda afirma que quando a Força Aérea dos Estados 

Unidos se viu pressionada pela repercussão que a primeira bomba de 

hidrogênio soviética causou, em 1953, criou a Semi-Automatic Ground 

Environment (SAGE), sistema de comunicação entre computadores que 

processavam informações de milhares de radares, comparando com dados 

armazenados, e traçando manobras seguras que viabilizassem a defesa 

contra aviões inimigos carregados com artefatos nucleares. Depois de 

totalmente pronto, o sistema ficou obsoleto, pois as principais formas de 

ataque aos EUA não eram mais feitas por aviões de bombardeio, e, sim, por 

mísseis balísticos intercontinentais, tornando o sistema inútil. Apesar de ter 

tido um prazo curto de eficiência, a SAGE deixou um grande legado, no que 

se diz respeito a ideias, à estrutura dos computadores atuais e ao 

compartilhamento de dados entre diferentes localidades. 

Assim como na II Guerra Mundial, momento em que houve um 

expressivo avanço tecnológico dos computadores, na Guerra Fria decorreram 

grandes investimentos que introduziriam os computadores como ferramentas 

de comunicação e controle de informações. Isso fez com que vários países 

mobilizassem grandes recursos e esforços para o desenvolvimento desta 

tecnologia; no caso dos norte-americanos, 90% de toda a verba federal de 

pesquisa e desenvolvimento. Assim, essa dinâmica ocasionada pela busca e 

demonstrações de poder na política global movia americanos e soviéticos 

para avanços em uma corrida espacial, e foram os orientais que partiram na 

frente com o lançamento do seu primeiro satélite, o Sputnik, em 1957. Como 

reação, os Estados Unidos criaram a ARPA (Advanced Research and 

Projects Angency), Agência de Pesquisas em Projetos Avançados, servindo 

de mecanismo para pesquisa e desenvolvimento com alto risco. Assim foi 

criada a ARPAnet, rede de computadores, que tinha o objetivo de interligar 

algumas bases militares com o Departamento de Pesquisa do governo. A 

tecnologia da ARPAnet continuou evoluindo, principalmente após a criação 

de protocolos que permitiam uma comunicação perfeita entre redes, sem a  

perda de informações, a TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet 
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Protocol), mas sempre evoluindo dentro de um reduto fechado a militares e 

departamentos do governo que detinham o poder sobre a tecnologia, e com 

isso, a uma gama de informações de que a sociedade não estava a par. 

Posteriormente, houve uma separação entre a ARPAnet e o serviço 

militar, em decorrência dessa separação ocorreu um maior investimento e, 

consequentemente, a proliferação da TCP/IP, que passou a permear nas 

principais universidades americanas. Em seguida, foi financiada a 

implantação do protocolo nos sistemas operacionais dos equipamentos 

vigentes no mercado. No fim da década de 90, praticamente toda a 

tecnologia de rede dos Estados Unidos, que era uma grande fatia do 

mercado de computadores mundial, tinha o protocolo de TCP/IP embutido; o 

que acelerou o surgimento de uma internet civil. 

Para Costella, 

 

As redes iniciais, de interesse especificamente militar, passaram a 
conectar-se também com pesquisadores de centros acadêmicos 
dos Estados Unidos envolvidos com pesquisa de fins bélicos. Mais 
adiante, principalmente nos anos 70, estabeleceram-se redes 
interligando a comunidade cientifica em geral, as quais, a partir de 
1975, incluíram intercâmbio internacional. Ainda eram poucas 
centenas de computadores conectados. Depois, ao longo da 
década de 80, as redes precursoras da internet foram se 
ampliando, aos poucos, acrescentando novos serviços 
(COSTELLA, 2002, p. 232). 

 

Hoje a internet serve para a difusão de ideologias políticas, mas se 

destaca mais pela liberdade de expressão dos usuários e pela criação de 

conteúdos independentes; o que faz desse meio de comunicação um dos que 

melhor expressam a opinião pública. São opiniões e visões diferentes sobre 

os acontecimentos políticos, onde o meio político pode observar, de forma 

individualizada, a opinião dos cidadãos e obter um feed back de como suas 

ações são absorvidas pelo povo. 

 

2.4 A evolução da política pela comunicação 
 

 O desenvolvimento dos meios de comunicação acompanharam e 

modificaram o cenário político, ao longo dos tempos. A forma como os líderes 
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políticos se relacionam com o restante da sociedade, assim como a forma de 

governar e de resolver questões públicas, sofreram transformações de 

acordo com a evolução tecnológica dos meios de comunicação. 

 O jornal e o rádio participaram, desde sempre, como informativos; eles 

substituíam, na parte meramente informacional, as coligações que 

repassavam aos eleitores/cidadãos as notícias do meio político. Os jornais 

com informativos, quando passaram a ser mais acessíveis, foram cruciais 

para a proliferação de materiais informativos ou de cunho ideológico 

partidários. Um exemplo de rádio como informativo político é a “Voz do 

Brasil”, programa implantado em 1935, durante o governo de Getúlio Vargas, 

sendo, durante muito tempo, a principal fonte de informação do meio político. 

 Antes de a mídia cumprir seu papel mediador efetivo entre líderes 

políticos e população, via-se uma distância abismal entre os mesmos; o que 

era um traço milenar e uma expressão do poder, desde os primeiros 

Impérios. Nesse contexto, a população se via subordinada a um mandatário 

quase inalcançável e se tinha, como referência do mesmo, mais o seu 

pensamento ideológico, discurso e seus atos, do que mesmo seu semblante 

pessoal. E os políticos se esforçavam para impor sua voz e bradar seus 

imensos discursos, orquestrados a gestos bruscos, nos palanques, para 

deixar sua marca como exímios oradores ou pessoas abastadas de uma 

inteligência peculiar. 

 Mesmo nos anos 60, a forma de se expressar dos políticos já se 

modificou. Os discursos maçantes e complexos deram espaço a linguagens 

mais simples e cotidiana. Esse processo de sintetização foi nomeado por 

Jean-Jacques Courtine (1981, apud Piovenazi, 2007, p. 113), na sua obra: 

Metamorfose do discurso político contemporâneo: por uma nova perspectiva 

de análise, como “língua de madeira” e “língua de vento”. A língua de 

madeira remete à forma como os políticos se comunicavam, e representa a 

dureza dos discursos longos e enfadonhos, e a complexidade desnecessária 

na hora de expor suas ideias. Já a língua de vento faz alusão ao discurso 

mais leve, dinâmico e de melhor entendimento, com conteúdo que 

impressiona pela qualidade de conteúdo. 

            A popularização da televisão e o formato de campanha para a TV 

mudaram, ainda mais,  o modo de falar dos políticos. Com a mudança de 
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cenário, de tribuna para a televisão, aconteceu o que Jean-Jacques Courtine 

(COURTINE, 1989, p. 72-73, apud Piovenazi, 2007, p. 116) chama de 

inversão de paradoxo. Já que, no palanque, o político estava próximo ao 

olhar da multidão, que via seu discurso como meros ouvintes, existindo uma 

“distancia próxima”, no caso da televisão, apesar de estar distante 

fisicamente, o telespectador tem um olhar mais próximo do orador, o que 

Jean-Jacques Courtine (1981, apud Piovenazi, 2007) trata como 

“proximidade distante”. Esse olhar mais próximo da população, pelo advento 

das imagens televisivas, fez com que a forma de se comunicar dos políticos 

ficasse ainda mais objetiva e simples; além do mais, a imagem dos políticos 

passou a ter mais importância do que a voz, entonação e dons oratórios, que 

eram exigidos no palanque e posteriormente nos rádios. 

 Se com a televisão o cidadão sentiu-se mais próximo, visualmente, 

dos políticos, e houve uma mudança na forma como se dava a comunicação 

política, com a internet essa relação se estreitou ainda mais. Hoje, políticos, 

órgãos públicos e partidos têm acesso direto ao cidadão, e, com isso, os 

discursos passam a ser mais direcionados; e essa distância, abismal, dá 

espaço a uma possibilidade de interação. 

 Com essa possibilidade de interação e acesso fácil a informações, 

qualquer pessoa pode ser e fazer política, através do celular, computador, 

etc. Esse processo de democratização faz com que os políticos já repensem 

sua postura, e se mostrem acessíveis à população, mesmo que de forma 

ilusória. A interação faz do político um cidadão, e do cidadão, um político.  

Com o advento da internet e a “interação” entre povo e política, exigiu-

se uma comunicação pública mais articulada, capaz de satisfazer as 

necessidades comunicacionais com a população, causando alterações na 

forma de exposição dos políticos e até mesmo na sua forma de se expressar. 

Sendo a internet não só uma nova ponte para o acesso do cidadão à política, 

mas uma ferramenta que modificou o meio político e a forma como ele se dá, 

assim, faz-se necessário entender como a sociedade está ligada a essa 

gama de novas tecnologias (cibercultura), e como esses adventos 

tecnológicos moldam o nosso cotidiano e, concomitantemente, as novas 

formas de relações políticas na rede. 
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3  CIBERCULTURA E POLÍTICA NA REDE 
 
 O advento da internet é um divisor de águas para o surgimento de 

uma nova dinâmica social. Segundo Castells (2003), quando a internet 

surgiu, em seus primeiros anos, foi tão impactante que parecia anunciar o 

começo de uma “nova era”, onde permeava a liberdade de expressão 

desvinculada de qualquer mídia convencional (jornal, rádio, televisão). Esse 

impacto, continuou a aumentar de acordo com a evolução das tecnologias, 

convencionando novas formas de ser e estar no meio social. 

 A internet, que foi concebida para fins políticos e militares, ganhou o 

mundo e novas dimensões, com o avanço das tecnologias e o barateamento 

dos custos de fabricação e repasse para população. Hoje, trazendo para uma 

realidade mais próxima, e levando em consideração a população brasileira, 

quase metade da população tem acesso à internet. O Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), através da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNDA), do ano de 2011, apontou que 46,5% dos brasileiros com 

mais de 10 anos tem acesso a internet, portanto mais do que o dobro da 

mesma pesquisa realizada em 2005, que contabilizou 21% 1; número que já 

deve ter aumentado, haja vista que não foi realizada outra pesquisa recente 

com essa magnitude e o acesso à internet só tem aumentado a cada dia. 

Com esses dados, recolhidos diretamente do site do Instituo Brasileiro de 

Geografia e Estatística, fica evidente a importância da internet nos dias de 

hoje. 

 Segundo Lemos (2002), essa convergência tecnológica, juntamente 

com a informatização da sociedade, caracteriza a “Era da Informação”. A 

informatização da sociedade se dá a partir dos anos 70, e reverberou, já no 

século XXI, com a popularização da internet, “radicalizada com o 

desenvolvimento da computação sem fio” e, posteriormente, com as redes de 

acesso sem fio. Assim sendo, houve uma grande expansão que foi 

desencadeada pelo vertiginoso aumento do número de pessoas conectadas, 

que, por sua vez, recebiam suporte dos avanços tecnológicos do meio. Esse 

desenvolvimento foi baseado na evolução tecnológica dos equipamentos de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Disponível em ˂http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-05-16/proporcao-de-brasileiros-
com-acesso-internet-mais-do-que-dobra-de-2005-2011˃.Acesso em:  01/07/2014 
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comunicação e computação, e o desenvolvimento de softwares que 

facilitaram o acesso e manuseio, fazendo com que a internet evoluísse de 

forma contínua e cada vez mais pessoas a utilizassem, até se tornar um 

hábito comum na vida das pessoas. 

 A informatização da sociedade traz mudanças visíveis no cotidiano. 

Para Lemos (2005, p. 44), “trata-se de transformações nas práticas sociais, 

na vivência do espaço urbano e na forma de produzir e consumir 

informação”. O usuário agora passa a ter total mobilidade, dentro da internet, 

e a rede de internet se transforma em um ambiente onipresente nos espaços 

urbanos. Isso acarreta em mudanças bruscas no nosso dia-a-dia, em vários 

âmbitos, sobretudo nas relações comunicativas e comportamentais. 

 Conectados na internet, conseguimos nos comunicar com pessoas 

nos mais variados locais, o que possibilita a interação de indivíduos cada vez 

mais diversos, de forma sociocultural e geograficamente. 

 Para Recuero (2009), 

 

Outra diferença importante gerada pela Internet é o advento dos 
laços sociais mantidos a distância. O desenvolvimento tecnológico 
proporcionou uma certa flexibilidade na manutenção e criação de 
laços sociais, uma vez que permitiu que eles fossem dispersos 
espacialmente. Isso quer dizer que a comunicação mediada por 
computador apresentou às pessoas formas de manter laços sociais 
fortes mesmo separadas a grandes distâncias, graças a 
ferramentas como o Skype, os messengers, e-mails e chats. Essa 
desterritorialização dos laços é consequência direta da criação de 
novos espaços de interação. (RECUERO, 2009, p. 44) 
 

 Esse novos espaços de interação, citados por Recuero (2009), são 

uma extensão da realidade, mas que não têm tempo nem lugar definido. É 

certo que esse tipo de comunicação a distância já se dava com o uso do 

telefone, mas é só no ciberespaço que pode dar-se uma comunicação em 

tempo real, audiovisual e interativa; uma verdadeira revolução no modo como 

nos comunicamos. 

 É cada vez mais comum ver pessoas se comunicando através da 

internet, muitas vezes o ambiente virtual é mais atrativo do que a realidade. E 

isso faz com que a comunicação, via internet, não ganhe apenas adeptos, 

mas consiga fazer parte de um cotidiano ao qual a sociedade está cada vez 

mais atrelada; o que implica uma “necessidade” de haver uma representação 
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pessoal nas interações via internet. Segundo Recuero (2009, p. 27), “É 

preciso constituir-se parte dessa sociedade em rede, apropriando-se deste 

local e constituindo um "eu" ali”. Tudo isso demonstra como a sociedade se 

molda diante da importância do espaço virtual, acarretando mudanças em 

todos os cenários sociais, e, sobretudo, no cenário político. 

 

3.1 Cibercultura 
 

O Ciberespaço é um espaço virtual onde se dá a comunicação, meio 

esse propiciado pela tecnologia. É um local, na comunicação, em que não se 

faz necessária a presença física, para que a comunicação ocorra e se dê 

uma relação de interação, a qual se dá pela rede mundial de computadores e 

internet. 

Pela existência do ciberespaço, as modificações no nosso cotidiano 

culminaram com o que alguns autores tratam como cibercultura. Para Pierre 

Lévy (1999): 

 

O ciberespaço (que também chamarei de rede) é o novo meio de 
comunicação que surge da interconexão mundial dos 
computadores. O termo especifica não apenas a infraestrutura 
material de comunicação digital, mas também o universo oceânico 
de informações que ela abriga, assim como os seres humanos que 
navegam e alimentam esse universo. Quanto ao neologismo 
“Cibercultura”, especifica aqui o conjunto de técnicas (materiais e 
intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e 
de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do 
ciberespaço (LÉVY, 1999, p. 17). 
 

A cibercultura pode ser analisada por várias perspectivas, sendo 

conceituada de forma: utópica, informativa, antropológica e epistemológica.  

• O conceito visto de uma forma utópica aborda o surgimento e 

repercussão das novas mídias e como as mesmas influenciam a 

sociedade, formando subgrupos culturais. 

• Observado por uma ótica informativa, cibercultura refere-se  à gama 

de novas práticas culturais que permitem novas formas de se 

comunicar (transmitir informações). 
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• Do ponto de vista antropológico, é o estudo dos conjuntos de práticas 

culturais e estilos de vivência que são permeados pelas tecnologias de 

informação e comunicação. 

• Epistemologicamente,  usa-se o termo cibercultura para teorizar as 

novas mídias, explorando –as como uma cultura da informação. 

Segundo Lemos (2002), em suma, a cibercultura é o advento da 

cultura contemporânea em resposta à nova dinâmica das tecnologias digitais, 

modificações no cenário social, que culminam em novos modos de viver e 

que estão estreitamente ligados à Comunicação instantânea. Ao avaliar o 

meio social vigente, Lemos (2002) enxerga a busca constante por uma 

comunicação deveras instantânea, que culmina em uma cultura imediatista. 

A busca por uma comunicação e informações de forma instantânea  

faz com que os conteúdos informacionais circulem de uma forma mais 

dinâmica; e, mais, faz com que haja uma interação na construção e repasse 

das informações. Nesse contexto, coexistem dois sistemas: o de cultura de 

massa, no qual se dirige uma informação ao receptor de forma unilateral, e 

em que se tem grande número de receptores com quase nenhuma 

oportunidade de interlocução com emissor; e o da cibercultura, que viabiliza 

um sistema com funcionamento mais participativo, onde o receptor tem mais 

participação na alcunha da informação e da opinião nos meios de 

comunicação. Essa mudança para uma maior participação tem influências 

sobre a forma como se dá a cidadania. 

 

3.2 Cidadania nas redes sociais 
 

O termo cidadania surgiu da conduta que, pautada por padrões éticos 

e morais vigentes, depois evoluindo para uma designação iluminista de que o 

cidadão era um indivíduo portador de direitos e deveres no meio social. Já no 

início das revoluções do século XX, era gerado um processo de ampliação da 

cidadania, que, no auge dos regimes totalitários, ganhou novos ares com a 

intensificação da luta pelos direitos civis, e lutas de classes como a feminista, 

de negros, homossexuais, etc. Hoje o conceito de cidadania, através da 

cibercultura, ganha um sentido ainda mais amplo, principalmente com o 
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advento das redes sociais. 

Segundo Lima e Oliveira, 

 

A ampliação da noção de cidadania, que tem ocorrido da década 
de 1960 até os dias de hoje, favorece o desenvolvimento dos 
direitos do cidadão e torna legítimas as várias formas de produção 
e consumo culturais. Temos, então, a valorização da cidadania 
cultural, que vem recebendo atenção especial, inclusive do poder 
público, nos últimos anos. (LIMA E OLIVEIRA, 2012, p. 11) 
 

Entre o grande número de redes sociais online, apresentam-se como 

as principais: o Facebook, Google +, Instagram, Skype, Twitter, Orkut, 

MySpace e Badoo. No que diz respeito aos sites de relacionamentos, as 

redes sociais são povoadas por usuários que interagem por intermédio da 

criação de um perfil, cadastro de pessoa física ou jurídica no site; e esse 

perfil vai ser a representação do indivíduo, empresa e/ou instituição no 

ciberespaço.  

Redes sociais são estruturas compostas por pessoas ou organizações, 

conectadas através de relações, valores e objetivos, onde são 

compartilhadas informações, conhecimentos, tipos de interesse e união de 

esforços em busca de objetivos comuns. 

Ainda para Recuero, 

 

Sites de redes sociais foram definidos por Boyd e Ellison (2007), 
como aqueles sistemas que permitem i) a construção de uma 
persona através de um perfil ou página pessoal; a interação através 
de comentários; e iii) a exposição pública da rede social de cada 
ator. Os sites de redes sociais seriam uma categoria do grupo de 
softwares sociais, que seriam softwares com aplicação direta para 
a comunicação mediada por computador (RECUERO, 2009, p. 
102). 
 

 A rede social vai além dos sites de relacionamentos, ela se sobressai 

e permeia a interação entre os usuários, causando ligações interpessoais 

alimentadas por um ciclo de interesses sociais no meio virtual, o que engloba 

os setores sociais como a política. Com a intensificação na formação das 

redes sociais e no aumento do números de usuários, o reflexo, no contexto 

fora do ciberespaço, é de um processo de fortalecimento da sociedade civil, 

dentro de um contexto de mais participação na democracia e maior 
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mobilização social. 

Segundo Lima (2012), a cidadania encontra, na cibercultura, um 

ambiente promissor para seu desenvolvimento. Por ser um espaço de livre 

expressão, fora da circulação dos grandes veículos de massa, da mediação 

do Estado, de interdições, a rede de computadores age de forma positiva na 

construção da cidadania. Nesses espaços, permeiam movimentações 

culturais e políticas, nas quais a participação populacional é dada de forma 

participativa, gerando um engajamento em torno da cidadania cada vez 

maior. 

Como afirma a matéria do Jornal Extra do Rio de Janeiro, de 9 de 

junho de 2014, um exemplo totalmente palpável foram as manifestações 

políticas no Brasil, em 2013, que começaram com as manifestações em 

Natal/RN, reclamando o aumento abusivo das tarifas de transporte público, e 

foram se alastrando por todo o país, principalmente pela força que o 

movimento ganhou nos veículos de comunicação, sobretudo nas redes 

sociais, onde o movimento reverberou, no sentido de organização e adesão 

popular, até se tornar um protesto generalizado e de força nacional. 

Articuladas através das redes sociais, essas movimentações políticas 

e culturais são disseminadas por toda a parte. Protestos e manifestações são 

algumas das formas de participação política mais comuns, dadas a partir do 

advento da cibercultura, fazendo com que o meio político olhe com mais 

afinco o que está se passando na rede de computadores, reconheça-a como 

uma parte importante da opinião pública, e tome partido quanto a isso, 

implicando em uma forma de comunicação política segmentada para as 

redes sociais. 

 O que é tratado por alguns autores como “cidadania digital” nada mais 

é do que a capacidade de participar da sociedade de uma forma online. E, 

com o poder das redes sociais cada vez maior, aumenta ainda mais a 

possibilidade de participação política através da rede, de modo que os 

cidadãos usam a tecnologia na busca por informações de cunho político no 

intuito de cumprir deveres cívicos. Isso traz benefícios para a participação 

democrática, haja vista que a internet é um dos meios de comunicação mais 

poderosos na atualidade. 

 A emergência das tecnologias de informação tem como papel 
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primordial o seu caráter agregador e mobilizador, no que diz respeito à 

cidadania, tendo uma papel crucial na mobilização para participação cívica, 

bem como na política através da interação de usuários. Movimentos acerca 

da política ganham um grande potencial mediático e uma rapidez temporal 

inimaginável, ao se comparar a outros veículos de comunicação. 

 Segundo Rego, 

 

Para já, é lícito e prudente apenas afirmar o seguinte: as redes 
sociais, tendo a Internet como suporte físico, possuem um 
reservatório de potencialidades ainda por explorar na senda da 
participação cívica. Para além das redes sociais propriamente 
ditas, fóruns digitais, blogues, petições, entre outros são 
ferramentas online que permitem a criação de um espaço de 
debate público capaz de promover cidadãos melhor informados e 
com maior consciência cívica. local e globalmente. (RÊGO, 2012 p. 
5-6) 
 

. Os cidadãos estão cada vez mais informados e conscientes de seu 

papel político na sociedade. Esse esclarecimento alavancado pela 

cibercultura faz com que haja uma preocupação por parte dos políticos e 

repartições públicas, tanto da parte de como se comunicar e utilizar o 

ciberespaço como aliado, quanto na utilização da interatividade para uma 

melhor comunicação com o povo, o que implica em benefícios sociais. 

 

3.3 Políticas sociais na rede 
 
 As redes sociais propiciam uma interação entre os políticos e os 

cidadãos, de modo que a sociedade passa a ter mais acesso a informações 

que dizem respeito à política e ter posturas de maior participação política. 

Páginas de pessoas políticas, assim como de informações sobre órgãos 

públicos e governamentais, são cada vez mais comuns na rede de 

computadores mundial; e, no Brasil, não é diferente. 

 Sites, como, por exemplo, o Portal Brasil, do Governo Federal, ao qual 

foi visitou-se nesse estudo, com o intuito de fazer um levantamento de seu 

conteúdo, dispõe de informações de cunho político, e também das mais 

variadas áreas, como esporte, cultura, meio ambiente, além de dispor de 
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diversos serviços pertinentes, com o propósito de manter o cidadão 

informado, e estimular a sua participação social, presta os mais variados 

serviços, a exemplo dos contatos de emergência e de utilidade pública que 

são dispostos no site, facilitando, através dos vários canais de comunicação, 

a interação entre o Estado e a sociedade. 

 Ferramentas, como essa, facilitam a comunicação, o que abre um 

leque de possibilidades positivas, no que se refere à gestão. Além da parte 

de interação e trocas de informações, o contato direto da governança com o 

meio social serve para facilitar a implementação de políticas públicas e 

utilidade pública, e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida da 

população. 

De acordo com o manual do Sebrae de Políticas Públicas: conceitos e 

práticas (2008). A Política Pública é concebida através do conjunto de ações 

propiciadas pelo Estado, em níveis federais, estaduais e municipais, no caso 

de democracias com estruturas semelhantes a do Brasil, visando ao 

atendimento de setores da sociedade civil. É, pois, a junção de atividades do 

governo que influenciam direta ou indiretamente a vida do cidadão. Já a 

utilidade pública se refere aos serviços baseados nas necessidades, em 

primeira instância, dos cidadãos. 

 Essas ações empreendidas pelo Estado sofreram muitas alterações, 

principalmente pelas mudanças no desempenho dos governos diante da 

sociedade, do século XVII ao XIX, e tinham como objetivo principal a 

segurança pública e defesa externa, por estarem passando por períodos de 

instabilidade no cenário mundial, que intercalavam guerra e períodos de “paz 

armada”. Contudo, com a expansão da democracia, a responsabilidade do 

Estado, como gestor, se diversificou. Hoje a governança tem, como principal 

preocupação, a promoção do bem-estar da população, através de ações que 

atuam diretamente na educação, saúde, meio ambiente, dentre outras áreas. 

 As políticas públicas foram definidas no manual do Sebrae de Políticas 

Públicas: conceitos e práticas (2008): como ações,  planos e metas que os 

governos traçam na busca do bem-estar social e do interesse público, 

fazendo uma triagem das possibilidades e prioridades, para tomar as 

melhores decisões, e, assim, condizerem com as demandas e perspectivas 

da sociedade. Isso faz do papel da governança e do cidadão ferramentas 
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cruciais: 1) do Estado, na sensibilidade de escolha em que áreas serão feitos 

investimentos, haja vista que a alocação de capitais é finita, garantindo assim 

o bom investimento; 2) do cidadão, ao evidenciar seus direitos e 

necessidades, para uma melhor tomada de decisão dos políticos, bem como 

a participação das políticas sociais de forma a agregar valores positivos. 

 Nesse sentido, a utilidade pública, as políticas públicas e a cidadania 

têm uma profunda relação. Assim, a participação do cidadão se faz 

importante, por via da opinião pública, que é o meio de expressão dos seus 

anseios, de necessidades sociais e de participação, para exprimir suas 

necessidades e ratificar ou retificar ações governamentais. Tudo isso se 

potencializou com o advento da internet, das TICs (Tecnologias de 

Informação e Comunicação), aproximando os cidadãos do Estado. 

 Segundo, Penteado: 

 

Os cidadãos, de maneira cada vez mais articulada, passam a exigir 
do Estado e de seus representantes legais novas posturas e 
comprometimento com a coisa pública. Atualmente, esse processo 
foi potencializado pelo desenvolvimento das TICs, que possibilitam 
aproximações e novos arranjos institucionais da prática política, 
criando dispositivos que possibilitam a maior eficiência da gestão 
pública, como canais para o controle das ações estatais e 
participação cidadã. Como consequência desses avanços, tem-se a 
possibilidade de constituição de uma nova esfera pública, mais 
democrática e permeável à atuação da sociedade civil organizada. 
(PENTEADO, 2012, p. 5-6) 
 

 Nesse contexto, a sociedade consegue ter uma maior participação da 

opinião pública, e, com isso, maior força dentro do Poder Comunicacional do 

Estado, tendo uma comunicação horizontal (direta) com o mesmo, que é 

propiciada, em maior escala, quando se trata de redes sociais. 

 Para Egler, 

 

A tecnologia amplia a capacidade de participação social; cria nova 
escala de associação articuladora das redes sociais; e possibilita 
novas formas de organização política e da ação coletiva, além de 
novas formas de interação entre Estado e redes sociais e uma 
forma alternativa de constituição do Nós e de sua totalidade. A 
tecnologia tem como pressuposto a ação coletiva e direta dos seus 
membros, ou seja, os atores unem-se para potencializar as suas 
possibilidades de ação diante dos problemas sociais que os 
colocam como principais protagonistas. Essa possibilidade de 
associação vai além das formas tradicionais de representação 
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política; trata-se de eliminar a intermediação e possibilitar formas 
horizontais e diretas de ação e de transformação. (EGLER, 2010, p. 
232). 

 

 As redes sociais passam, portanto, a ter papel fundamental na política, 

também por sua difusão. E a rede social, com mais usuários e, 

concomitantemente, onde acontece maior a mobilização e participação, é o 

Facebook. 

3.4 Facebook 
 
 O Facebook é um site de rede social, que foi lançado em fevereiro de 

2004, por Mark Zuckerberg, operando, nessa época, ainda de forma privada. 

Hoje o Facebook tem mais de 1 bilhão de usuários ativos2, e uma média de 

316.455 pessoas cadastradas por dia, desde sua criação. Segundo Rafael 

Sbarai (2014), repórter da revista eletrônica Veja.com que fez uma matéria 

sobre os dez anos da rede social Facebook, os números impressionantes,  

são um reflexo da realidade brasileira, o país mais participativo desta rede 

social. 

 Para participar do Facebook, o usuário faz um cadastro, registra-se no 

site e cria um perfil pessoal, onde pode adicionar outros usuários e trocar 

mensagens. Ainda pode participar de grupos de interesses comum, 

seccionados por características. Dos mais variados âmbitos existentes, 

desde artístico até representações de marcas, a sociedade, em quase sua 

totalidade, é representada por páginas e nichos de usuários que trocam 

opiniões acerca desses “assuntos”. 

No perfil, página que obtém informações sobre o usuário, podem ser 

vistas descrições detalhadas sobre a pessoa em questão. Seu nome, 

nacionalidade, status de relacionamentos, histórico profissional e acadêmico, 

bem como fotos, grupo de amigos, locais e curiosidades, como preferências 

por programas televisivos, filmes, esportes, músicas, etc, à medida que são 

dispostas, pelo usuário. Através do perfil, os usuários podem publicar 

“mensagens”, nas opções: Status (mensagem de texto), Foto/Vídeo (carregar 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Disponível em ˂http://www.tecmundo.com.br/facebook/31967-brasil-chega-aos-61-milhoes-
de-usuarios-no-facebook-e-e-o-pais-que-mais-interage-na-rede-social.htm˃. Acesso em 
04/07/2014	  
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fotos ou vídeos ou criar álbum de fotos), Local (localização geográfica) e 

Evento Cotidiano (acontecimentos relacionados a trabalho, relacionamentos 

habitação, saúde e bem estar, viagens e experiências). As publicações ficam 

visíveis na timeline, espécie de mura, onde ficam dispostas as publicações 

provindas do nicho de amigos do usuário ou de terceiros, nas quais tenham 

ocorrido algum interação com usuários do seu clico de amizade do Facebook. 

Para interagir com o conteúdo disposto por outros usuários, existem 

três ferramentas: Curtir, Comentar e Compartilhar. A ferramenta Curtir ou like, 

quando usada, é uma ação que alude ao próprio nome, sendo uma forma de 

estar de acordo, gostar ou ratificar uma postagem. Ao curtir, o usuário expõe 

para os demais usuários do Facebook que gostou da publicação; ao 

comentar, é expressa a opinião sobre o conteúdo vigente, gerando uma 

interação que culmina em trocas de experiências; e, ao compartilhar, o 

usuário reproduz em seu perfil o conteúdo que compartilhou, proliferando-o, 

com a referência do usuário que a publicou primeiro. O número de curtidas, 

comentários e compartilhamentos aumentam o contingente de pessoas que 

terão acesso ao conteúdo publicado. 

 Como foi constatado, nesse estudo, ao tentar fazer o cadastros das 

mais variadas formas. No caso de pessoas públicas, empresas privadas e 

repartições públicas, o Facebook, disponibiliza um tipo de cadastro diferente. 

O perfil pessoal dá lugar à fanpage, página que tem seu laço de interação 

selado pela curtida. 

Ao curtir uma fanpage, o usuário passa a receber informações sobre a 

página, além de interagir com o conteúdo disponibilizado por ela. A interação 

com as postagens das fanpage é dada, também, através das ferramentas: 

Curtir, Comentar e Compartilhar. Contudo, existem diferenças estruturais 

entre o perfil pessoal e a fanpage. 

Para publicar um conteúdo em uma fanpage, são dispostas as opções: 

Status (Mensagens de texto), Fotos/Vídeos (carregar fotos e vídeos e criar 

algum álbum de fotos) e + ofertas e eventos (onde pode ser anunciada uma 

oferta, evento ou marco). Outra diferença se dá nas informações sobre a 

página, que passam a ser específicas para o segmento na qual está inserida 

a fanpage, são eles: Negócios locais ou Local; Empresa, organização ou 

instituição; Marca ou produto; Artista, banda ou figura pública; 
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Entretenimento; Causa ou comunidade. 

Para o administrador da fanpage ainda são visíveis opções como 

atividades, que remetem a ações feitas diretamente a páginas, como novas 

curtidas ou comentários, e um relatório de informações, que demonstram em 

números e gráficos a quantidade de curtidas, o alcance das publicações, as 

visitas recebidas pela página, os índices de cada publicação e o perfil das 

pessoas que interagiram com a página, além de configurações que tangem à 

parte funcional, fazendo da fanpage uma ótima ferramenta para mensuração 

de aceitabilidade e engajamento de outros internautas a determinados 

assuntos. É comum ver os mais variados segmentos, representados através 

desse tipo de página no Facebook. 

 Algumas fanpages têm respaldo mundial, a exemplo da Facebook For 

Every Phone, que é o primeiro colocado no raking de curtidas3, com mais de 

450 milhões de curtidas, sendo seguido por celebridades, séries, jogos e 

clubes desportivos. No que diz respeito à política, o melhor colocado é 

Barack Obama, na 58ª posição, com mais de 40 milhões de fãs. Sendo o 

recordista de likes em uma mesma foto, com 2,7 milhões de curtidas e 

compartilhada 317 mil vezes, na imagem intitulada Four more years (Mais 

quarto anos). 

 Obama não é uma exceção no meio político. Líderes de todo o mundo, 

e órgãos de gestão pública têm fanpages. Movidos pela necessidade de uma 

melhor comunicação com a população, aumentam as investidas na interação, 

via Facebook, haja vista a importância política desta plataforma, pelo número 

alarmante de pessoas que a utilizam e o quanto essa rede social está 

atrelada ao dia-a-dia da população; além do fato de que é um espaço onde 

permeia, de forma mais vigente e livre, a opinião pública, através da 

interação, propiciando uma resposta, mensurada e imediata, para opiniões e 

ações da governança, difundidas na rede. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Disponível em: ˂http://fanpagelist.com/category/top_users/˃. Acesso em: 04/07/2014. 
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4 FAN PAGE DA PREFEITURA DE CURITIBA: ANÁLISE DE CONTEÚDO 
 

O mundo sofreu modificações estruturais em seus pilares de 

sustentação; as quais repercutem nas diferentes esferas da atividade 

humana. As relações de poder entre Estado e povo se modificaram de 

acordo com a evolução da dinâmica social; e, hoje, com a evolução mútua e 

complementar da comunicação e política, chegamos perto de uma 

comunicação horizontal entre os órgãos públicos e o cidadão. 

Durante toda a história da comunicação, a mídia tem ocupado, de 

forma sequencial, um espaço de grande importância, nos diferentes âmbitos 

na vida social. Segundo Lima (2004), a influência da mídia permeia nossas 

decisões cotidianas, incluindo-se, então, a política. E isso se potencializa, 

quando a realidade está ainda mais imersa em  uma cultura que maximiza os 

veículos de comunicação, principalmente com o advento da internet; 

modificando, assim, não só a forma de comunicação do povo com a 

governança, mas, também, a importância que o Estado dá para a 

comunicação com os demais setores da sociedade. 

É fato que, em um cenário de modificações políticas e sociais, faz-se 

necessária uma adequação do ponto de vista das relações 

sociocomunicativas. E, ao entender o âmago da ligação entre a política e a 

comunicação, é evidente a força que tem o modo como nos comunicamos na 

modificação do meio social e político. A comunicação moldou a forma e a 

dimensão dos acontecimentos políticos; de modo que cada passo de 

transformação política é permeado, em cada época, pelo modo de 

comunicação vigente e pelos veículos de comunicação; o que não se fez 

diferente com a chegada da internet. 

Hoje, de forma mais substancial do que em outros momentos 

históricos, o povo dispõe de ferramentas para buscar poder de participação 

dentro da governança; e isso faz com que o Poder Comunicacional, conforme 

Habermas (2003), assuma uma parcela de importância talvez até maior do 

que o Poder Administrativo, nas relações políticas. O poder Comunicacional, 

que era entendido, prioritariamente, sob o viés do discurso, tornou-se um 

vínculo de comunicação bastante poderoso, fazendo dos meios de 

comunicação um grande aliado das forças políticas.  
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 A sociedade, dentro das variações, individual e holista, sugeridas por 

Louis Dumont (1985), se concebe dentro da importância do indivíduo, que 

tem uma participação cidadã cada vez maior, e, também, dentro da dinâmica 

do engajamento social como um todo. Fenômeno esse que é reverberado 

pelo aumento dos direitos de participação em todos os âmbitos sociais. Essa 

maior participação do indivíduo como cidadão é favorecida pelo 

desenvolvimento de seus direitos, nos meados dos anos 60, e agora sofre 

outra drástica evolução positiva com a cibercultura. 

 Levando em consideração o poder da comunicação na política, bem 

como a necessidade de maior participação do cidadão na governança, 

através das mídias sociais, a Prefeitura de Curitiba resolveu investir no 

relacionamento com o povo por meio das redes sociais; gerando um retorno 

positivo na interação com este, haja vista que centenas de milhares de 

pessoas dão retorno imediato à Prefeitura supracitada sobre os mais 

variados temas, que englobam cidadania, no que diz respeito à busca por 

direitos e execução de deveres, por parte do órgãos públicos e dos 

internautas. 

 Os estudos de André Lemos (2002), revelam a necessidade de 

adequação de uma comunicação entre população e órgãos públicos através 

da internet; já foi mensurada, também, a importância das redes sociais, 

enfatizando-se como o nosso dia-a-dia está atrelado a elas. Contudo, 

nenhuma página de órgão público, dentre as que foram analisadas no 

presente estudo, no Brasil, consegue ter o êxito que a fanpage da Prefeitura 

de Curitiba tem, tanto de requisição para receber notícias da página, quanto 

no engajamento do material que é concebido pela mesma. A observação 

dessa realidade despertou-nos o interesse para compreendê-la na sua 

essência. E, para tentar quantificar essa eficiência e entender o porquê de 

tanto sucesso, é preciso, em primeiro lugar, conhecer um pouco da cidade de 

Curitiba, e entender em qual ambiente se formou essa imensa rede de 

interação entre a população e a prefeitura, via Facebook. 
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4.1 Cidade de Curitiba 
 

 Curitiba, um município do Brasil, é capital do estado do Paraná. Como 

segunda cidade mais populosa da região Sul e oitava do país, com uma 

população de 1.848.946 habitantes (IBGE/2009)4, ao longo dos anos, Curitiba 

tem se consolidado como a cidade economicamente mais abastada do Sul do 

país e a quarta em nível nacional. 

 Foi fundada em 29 de março de 1963, momento em que foi criada sua 

Câmara Municipal; na época, o município tinha como principais atividades 

econômicas a mineração e a agricultura de subsistência. Depois se deu a 

atividade tropeira, referente à pecuária; o que ajudou muito essa capital, na 

abertura de vias de ligação com outros estados, bem como no próprio 

povoamento da região. Em seguida se deu o ciclo da erva-mate e da 

madeira, ocasião em que houve a chegada, em massa, de imigrantes 

europeus, e aconteceu a construção da estrada de ferro Paranguá-Curitiba, 

que unia o planalto paranaense ao litoral. Com isso, mais imigrantes 

chegaram de diferentes partes do mundo, e com eles vieram, também, 

diferentes costumes, que permeiam a cultura de Curitiba. São festas cívicas e 

religiosas provenientes de diversas etnias, assim como outras tantas 

manifestações culturais, tais como: a culinária, a música, a dança, a 

linguagem, a arte. 

 Essa dinâmica de desenvolvimento socioeconômico e cultural 

encontrou eco em sucessivas gestões municipais que, desde sua criação até 

a chegada do Século XX, obtiveram sucesso. Portanto, aliada a uma cidade 

planejada, se incorporou a indústria. Apesar de a cidade encontrar-se 

economicamente fortalecida, a adição do setor industrial aos setores 

comercial e de serviços fez com que se iniciasse uma urbanização acelerada, 

sobretudo nos anos 70, acarretando, com isso, um êxodo rural, oriundo da 

substituição da mão-de-obra  agrícola por maquinários. Isso gerou alguns 

problemas sociais na área urbana e uma preocupação, ainda maior, por parte 

dos gestores, na implantação de políticas públicas. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 	  Disponível em http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=410690 Acesso dia 

9/7/2014 
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             Até os dias atuais, a Prefeitura de Curitiba tem desenvolvido uma 

gestão pública estratégica, principalmente no que se refere ao planejamento 

de ações voltadas ao meio ambiente, urbanização e transporte público, cujo 

planejamento tem sido marcado pela continuidade de investimento nessas 

áreas. 

 Apesar de alguns problemas comuns às grandes cidades, o fato de ter 

experimentado diversos planos urbanísticos e assegurar legislação para 

conter o crescimento desenfreado, Curitiba se apresenta como modelo de 

cidade para o nosso país e para o mundo. Essa capital tem se destacado 

como uma das melhores em termos de qualidade em educação do país, 

ostentando as marcas de melhor qualidade na educação básica, entre as 

capitais, e de menor índice de analfabetismo. Além disso, Curitiba é 

considerada a cidade com melhor desenvoltura conjunta, pois busca articular 

uma boa qualidade de vida, infraestrutura, sustentabilidade ecológica e 

dinamismo econômico, segundo o Índice Firjan de Desenvolvimento 

Municipal (IFDM),  que mede o desenvolvimento das cidades nos mais 

variados âmbitos, e que abrange dados elaborados pelo Governo federal, de 

todos os municípios do país em 2010. 

A cidade tem vários projetos executados com sucesso, como o de 

transporte público, que é copiado em várias partes do mundo, a exemplo da 

TransMilenio, sistema de transporte de Bogotá, na Colômbia. Assim também, 

a preservação de áreas verdes a coloca como um dos melhores índices do 

país, com reservas de parques e bosques que unem preservação ambiental, 

saneamento, esporte e lazer. E, ainda, é considerada a capital brasileira de 

turismo de negócios, devido a sua grande rede hoteleira e gastronômica, 

além de centros de exposição e pontos turísticos. 

 A ótima qualidade de vida da população da capital paranaense é 

indiscutível. Isso se deve, principalmente, à forma como os gestores 

compreenderam os problemas e souberam gerir, ouvindo a população. Nesse 

quesito, a comunicação do Estado com o cidadão se faz crucial, a fim de que 

os gestores políticos conheçam as necessidades da população, e esta, por 

sua vez, entenda a dinâmica de funcionamento da gestão. Toda essa 

articulação faz com que as políticas públicas sejam melhor implantadas. 
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 Assim sendo, a Prefeitura de Curitiba inova na sua forma de se 

comunicar com o cidadão, principalmente por meio da internet, 

especificamente pelo Facebook, através de sua fanpage, que é, atualmente, 

a página de órgão governamental com maior movimentação, no Brasil; e tem 

um respaldo nacional, no que tange à comunicação interativa entre órgão 

público e população. 

 

4.2 Fanpage da Prefeitura de Curitiba 
	  

A fanpage da prefeitura de Curitiba é reconhecida como modelo, no 

que diz respeito à comunicação governamental em redes sociais. Além do 

grande número de curtidas e engajamento, a página de fãs da Prefeitura de 

Curitiba tem respaldo nacional, por parte da mídia, através das mais variadas 

matérias de jornais, entrevistas com os gerenciadores,  análises superficiais 

de conteúdos, e por parte do público, tendo um reconhecimento dos 

internautas de todo o Brasil. Isso justifica o grande número de pessoas que, 

mesmo não sendo munícipes de Curitiba, curtem, compartilham e comentam 

o conteúdo proliferado pela referida página. 

 

4.2.1 Curtidas na fanpage 
 

 A Prefeitura de Curitiba deu início a sua fanpage, no dia 25 de março 

de 2013. Com pouco mais de um ano de existência, a página já acumula 

mais de 250 mil curtidas. Esse número de curtidas é referente às pessoas 

que escolheram receber informações e interagir com o poder público através 

destas página. 

 Esse espaço conquistado pela prefeitura de Curitiba, na internet, tem 

uma grande importância, principalmente pelo poder dos meios de 

comunicação, sobretudo, a internet. Segundo Lima (2004), a mídia ocupa um 

espaço central na sociedade e permeia o conhecimento público; sendo 

fundamental a participação dos órgãos governamentais, nos mais variados 

veículos de informação. 
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 A internet, além de veículo potente, acessado por quase metade dos 

brasileiros, é uma mídia que não tem nenhum vínculo com empresas 

privadas, donas de periódicos e emissoras de rádio e TV, como foi citado nos 

casos da relação da comunicação com a política, a exemplo do jornal, do 

rádio e da televisão. Isso faz da internet um espaço de informação, no qual 

pode haver uma expressão da informação genuína, sem embargues 

editoriais. 

 Além disso, a interatividade faz com que haja uma comunicação 

horizontal entre o cidadão e a entidade governamental, na qual a relação de 

poder se dá em menor escala e de uma forma constante, através de 

postagens que atuam, ora de forma imperativa, ora de forma persuasiva. 

Essa relação, na ótica de Foucault (2001), é de crucial importância, porque 

na execução do poder, o governo tem de levar em consideração sua 

experiência sobre os efeitos de seus atos sobre a população; e a internet dá 

essa resposta de uma forma instantânea.  

Se comparada a outras páginas oficiais, no Facebook de prefeituras 

das capitais do Brasil, vê-se a disparidade enorme de curtidas, tendo a 

Prefeitura de Curitiba uma vantagem considerável. Dentre as 27 capitais 

brasileiras, selecionamos as dez mais populosas, para fazermos uma breve 

comparação entre o tamanho da população, com base em dados do Censo 

IBGE 2013, e o número de curtidas nas referidas páginas de suas 

respectivas prefeituras, verificadas diretamente do Facebook. 

Na tabela a seguir, é possível confirmar que a fanpage da Prefeitura 

de Curitiba tem um respaldo maior do que as demais páginas de prefeituras 

das principais capitais brasileiras. O número de curtidas na página é uma 

indicador de sucesso, haja vista que é relativo ao número de pessoas que 

aceitam receber informações sobre a Prefeitura de Curitiba, e que, com isso, 

condizem com a filosofia da página e com o material que é disposta pela 

mesma. Vale destacar que a curtida é uma espécie de contrato de interação, 

por onde o internauta vai receber o conteúdo disposto pela fanpage 

diretamente no seu Facebook. 
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CAPITAIS MAIS POPULOSAS E RESPECTIVAS FANPAGES 

 
 

Cidade 
 

 
População 

 
Fanpage 

 

 
N. de Curtidas 

São Paulo 11.821.873 Nenhuma 
 

0 

Rio de Janeiro 6.429.923 Prefeitura do Rio de Janeiro 
 

107.938 

Salvador 2.883.682 Prefeitura de Salvador 
 

37.839 

Brasília 2.789.761 Nenhuma 
 

0 

Fortaleza 2.551.806 Prefeitura de Fortaleza 
 

61.846 

Belo Horizonte 2.479.165 Prefeitura de Belo Horizonte 
 

27.076 

Manaus 1.982.117 Prefeitura de Manaus 
 

164.833 

Curitiba 1.848.946 Prefeitura de Curitiba 
 

253.821 

Recife 1.599.513 Nenhuma 
 

0 

Porto Alegre 1.467.816 Prefeitura de Porto Alegre 
 

8.255 

Fonte: Produzido pelo próprio autor.  

 

 Desconsiderando a cidade de São Paulo, que, apesar de ter a maior 

população do Brasil, ainda não usa a rede social como meio de comunicação 

entre a prefeitura e sua população, a exemplo, também, de Brasília e Recife, 

a cidade de maior contingente populacional, entre as capitais, e com uma 

representação do órgão governamental do município no Facebook, é o Rio 

de Janeiro. 

 Com a população quase 3,5 vezes maior que a de Curitiba, o Rio de 

Janeiro reflete uma estimativa geral de pouca adesão populacional à 

fanpage, se comparada às páginas de Facebook de prefeituras no Brasil; a 

média aproximada é de 1,7% da população curtindo a página. Enquanto isso, 

e inserida na mesma realidade, a fanpage da Prefeitura de Curitiba consegue 

o incrível alcance de 13,7% de sua população.   

 Se comparada a média de Curitiba com as médias das dez capitais 

mais populosas do país (exceto São Paulo, Brasília, Recife, que não 

possuem fanpage, e Curitiba que estará em paralelo no comparativo), há 

uma diferença alarmante. Feito um levantamento com as seis capitais mais 

populosas e que são portadoras de fanpages (Rio de Janeiro, Salvador, 
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Fortaleza, Belo Horizonte, Manaus e Porto Alegre), é possível constatar que 

estas amargam a média de 2,55% de curtidas em relação ao seu número de 

cidadãos, montante 5,3 vezes menor do que os números registrados em 

Curitiba. 

 Vale salientar que essa média é feita considerando a população da 

cidade e número de curtidas da fanpage das referidas prefeituras, o que não 

impede de pessoas de outras localidades curtirem a página, como é o caso 

da página da prefeitura de Curitiba que interage com pessoas de todo o país, 

assim como as demais; o que não compromete a eficiência, nem diminui o 

mérito dos ótimos números que a Prefeitura de Curitiba consegue no 

Facebook.  

Todo esse sucesso da fanpage da prefeitura de Curitiba não se 

restringe às curtidas da página. Além do alto número de curtidas, essa página 

tem um alto índice de engajamento, ou seja, a participação dos usuários, no 

que diz respeito a curtidas, comentários e compartilhamentos dos post da 

fanpage. 

 

4.2.2 Postagens, curtidas, comentários e compartilhamentos 
  

 O número de curtidas, comentários e compartilhamentos das 

postagens, na página do Facebook da Prefeitura de Curitiba, é muito alto, se 

comparado às capitais mais populosas do Brasil com fanpage (Belo 

Horizonte, Fortaleza, Manaus, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Salvador). Fez-

se um levantamento de todos os conteúdos dispostos na timeline das 

referidas fanpages, nos meses de fevereiro, março e abril de 2014; em cujos 

dados foram contabilizados os números de postagens, curtidas, comentários 

e compartilhamentos. Esses números dão uma dimensão quantificada de 

quão grande é o sucesso da Prefeitura de Curitiba na rede social Facebook. 

 

4.2.2.1 Postagens 
 

Analisando as ferramentas da fanpage, foi possível constatar que, as 

postagens são todos os conteúdos emitidos pelas páginas, a saber:  textos, 
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fotos e/ou vídeos.  E ao levantar os dados acerca da prefeitura de Curitiba, foi 

possível constatar que o conteúdo é disposto sem padrões de horários e em 

uma quantidade razoável. 

Como será ratificado na tabela a seguir, nota-se que o número de 

postagens segue uma dinâmica padrão, de modo que todas as fanpages das 

prefeituras analisadas têm, mais ou menos, o mesmo número de postagens.  

A média de postagens dessas páginas, nos três meses analisados, é de 

aproximadamente 47 postagens por fanpage; o que significa um fluxo razoável 

de informações de uma postagem a cada dois dias. 

 
NÚMERO DE POSTAGENS 

Fanpage da prefeitura de Número de postagens 

Belo Horizonte 28 

Curitiba 58 

Fortaleza 38 

Manaus 54 

Porto Alegre 42 

Rio de Janeiro 52 

Salvador 59 

Fonte: Produzido pelo próprio autor 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

4.2.3 Curtidas 
 

Em relação ao número de curtidas, observa-se uma grande 

disparidade entre a fanpage da Prefeitura de Curitiba e as demais. A tabela 

abaixo ilustra o levantamento feito da média de curtidas por postagens, em 

cada mês, das referidas páginas. E pode-se constatar uma diferença enorme 

entre o número de curtidas em postagens entre a página de fãs da Prefeitura 

de Curitiba e as demais. 
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MÉDIA DE CURTIDAS POR POSTAGEM  

 
Fanpage da 

Prefeitura de 
 

 
Janeiro 

 
Fevereiro 

 

 
Março 

 
Total 

Belo Horizonte 38,25 29,71 
 

43,88 37,26 

Curitiba 783,68 531,34 
 

1052,34 789,39 

Fortaleza 68,92 84,11 
 

219,13 124,05 

Manaus 230,64 562 
 

417,37 403,37 

Porto Alegre 13,4 13,82 
 

10,5 12,57 

Rio de Janeiro 76,18 39,35 
 

62,63 59,38 

Salvador 263,5 280,37 
 

270 271 

Fonte: Produzido pelo próprio autor 

 

Enquanto a fanpage da Prefeitura de Curitiba tem uma média de 789 

curtidas por postagem, a média geral das demais capitais não passa de 151 

curtidas por postagem, ou seja, a página de Curitiba é pelo menos 5 vezes 

mais eficiente do que a média das outras prefeituras estudadas, no que diz 

respeito a curtidas. 

Esse número de curtidas acima da média, reflete o alto grau de 

aprovação por parte dos usuários do Facebook das postagens da página da 

Prefeitura de Curitiba, atestando que o conteúdo veiculado pela Prefeitura de 

Curitiba condiz com a linguagem proferida pelos internautas e/ou é de seu 

interesse. 

 

4.2.4 Comentários 

 

Seguindo a dinâmica das curtidas, os comentários na fanpage da 

Prefeitura de Curitiba são bem maiores do que as demais fanpages no 

período de análise; o que pode ser observado na tabela abaixo. 
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MÉDIA DE COMENTÁRIOS POR POSTAGEM 

 
Fanpage da  
Cidade de 

 

 
Janeiro 

 
Fevereiro 

 

 
Março 

 
Total 

Belo Horizonte 2,75 2,71 
 

3,52 2,99 

Curitiba 41,75 36,39 
 

48,49 44,21 

Fortaleza 10,64 6,33 
 

19,73 12,23 

Manaus 14,61 30,57 
 

15,31 20,16 

Porto Alegre 8,2 2 
 

2,92 4,37 

Rio de Janeiro 15,56 11,52 
 

7,57 11,55 

Salvador 31,29 23,07 
 

31,05 28,62 

Fonte: Produzido pelo próprio autor 

 

 A média da página no Facebook da prefeitura de Curitiba é, 

aproximadamente, 44 comentários por postagem, no entretempo do 

levantamento dos dados, contra 13 das demais cidades pesquisadas. Isso 

demonstra que a página de Curitiba é pelo menos três vezes mais eficiente 

do que as demais fanpages. 

Número bastante significativo de participação dos usuários, o que 

demonstra que os temas tratados pela fanpage de Curitiba tem pertinência 

para os internautas, já que o comentário sugere uma resposta ao que foi 

veiculado, seja de forma positiva ou negativa. 

 

4.2.5  Compartilhamentos 
 

Com números de curtidas e comentários acima da média, se 

comparada às outras cidades em questão, a página da prefeitura de Curitiba 

no Facebook também tem a quantidade de compartilhamentos superior, 

conforme se pode constatar na tabela abaixo. 
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MÉDIA DE COMPARTILHAMENTOS POR POSTAGEM 

 
Fanpage da 
Cidade de 

 

 
Janeiro 

 
Fevereiro 

 

 
Março 

 
Total 

Belo Horizonte 21,5 10,57 
 

17,41 16,49 

Curitiba 200,25 134,80 
 

171,36 168,80 

Fortaleza 29,71 21,22 
 

173,76 74,76 

Manaus 19,23 121,85 
 

43,63 61,57 

Porto Alegre 4,4 2 
 

3,5 3,3 

Rio de Janeiro 55 15,70 
 

17,73 29,47 

Salvador 92,37 96,22 
 

240,12 142,90 

Fonte: Produzido pelo próprio autor 

 

 A média de compartilhamentos por postagem da fanpage da Prefeitura 

de Curitiba é de 169, número quase 3 vezes maior que 55, média das demais 

capitais inclusas no estudo. Esse número revela que o conteúdo exposto, na 

página de fãs da Prefeitura de Curitiba, tem, além de uma aceitabilidade alta, 

compatibilidade com o pensamento dos outros usuários, já que, ao 

compartilhar de forma positiva, o internauta reproduz um discurso, expondo 

para as outras pessoas sua concordância.  

 Os números expostos servem para explicitar a dimensão do sucesso 

da página de Curitiba em relação às outras e revelam a existência de um 

engajamento da população com o discurso proferido pela fanpage, cuja 

interação do público com o conteúdo nela disposto é de fundamental 

importância para sua reverberação. Esse engajamento é um reflexo da 

sintonia das publicações com o pensamento do povo; o que é crucial para a 

formulação da opinião do cidadão sobre o órgão público e, 

concomitantemente, sobre seus atos. 

 Retomando o pensamento de Walter Lippmann (2008), ao explicitar 

que a opinião pública parte, em princípio, de uma perspectiva individual do 

homem sobre o seu meio, essa relação de concordância e de adesão 

voluntária ao conteúdo da fanpage da Prefeitura de Curitiba deixa extrínseca 
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a opinião favorável aos atos dessa entidade, pública. E, mais, essa relação e 

engajamento individual, em grande escala, como no caso da página da 

Prefeitura de Curitiba no Facebook, geram uma opinião pública favorável, 

sem a necessidade de uma massificação midiática. Essa adesão e interação 

têm reflexos positivos na participação política da população. 

 

4.2.6 Conteúdo das postagens 
  

 Dada a grande aceitação da página de fãs da Prefeitura de Curitiba 

pelos internautas, faz-se necessária uma análise dos conteúdos dispostos. 

Assim como o estudo quantitativo de curtidas, comentários e 

compartilhamentos, fez-se um levantamento de dados dos conteúdos 

dispostos na timeline da fanpage da Prefeitura de Curitiba, nos meses de 

fevereiro, março e abril de 2014; cujo conteúdo foi estudado em duas vias. A 

primeira, verifica qual o formato das postagens, se são textos, fotos ou 
vídeos, com o intuito de ver qual o formato predominante e se isso tem 

alguma influência no alto número de engajamento na página. A segunda, 

distingue as postagens em: Postagens de Utilidade Pública, Postagens de 
Políticas Públicas e Postagens de Entretenimento, no intuito de verificar 

qual o teor do que é postado pela página de Curitiba, bem como a influência 

do teor do conteúdo na participação dos internautas na fanpage. 

  

4.2.6.1 Formato das postagens 

  
 As cinquenta e oito (58) postagens, realizadas pela Prefeitura de 

Curitiba em sua página de fãs, no entretempo de fevereiro a abril de 2014, 

podem ser divididas em textos (somente texto sem imagens ou vídeos), 

fotos (imagens acompanhadas, ou não, de legendas ou comunicados) e 

vídeos (Vídeos acompanhados, ou não, de legendas ou comunicados). 

 Na tabela a seguir, podemos constatar quais os formatos que têm 

maior veiculação na página da Prefeitura de Curitiba; valendo destacar que o 

número de textos é bem reduzido, se comparados aos vídeos, e, 

principalmente, às fotos (mais do que o dobro). 
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FORMATO DAS POSTAGENS 

 Textos Fotos Vídeos 

Postagens 13 27 18 
Fonte: Produzido pelo próprio autor 

 

  O formato dos conteúdos demonstra a preocupação da fanpage em 

expor postagens mais atrativas visualmente, e ainda conseguir mais atenção, 

haja vista que as fotos e vídeos requerem a atenção visual e/ou auditiva do 

receptor. E, mais, através de fotos e vídeos a mensagem pode ser recebida 

sem a necessidade de muita leitura do receptor; o que não é um formato de 

mensagem comum às redes sociais. 

 

4.2.6.2 Tipos de postagens  
	   

O conteúdo analisado da fanpage da Prefeitura de Curitiba pode ser 

relacionado a três linhas de pensamento, com base nas modalidades de 

comunicação: Comunicação Administrativa, Comunicação Interna, 

Comunicação Institucional e Comunicação Mercadológica. Pode=se dividir os 

tipos de postagens da página  por características que se enquadram em cada 

uma das modalidades de comunicação.  

• Postagens de Utilidade Pública – Têm características predominantes 

da Comunicação Administrativa - elas são ligadas ao processamento 

de informações relacionadas a funções administrativas (no que diz 

respeito à competência de prestação de serviços); e da Comunicação 

Interna, no que compete à paralelização das informações, para a 

tomada de conhecimento de todos que compõem o cenário da cidade 

de Curitiba.  

• Postagens de Políticas Públicas – Têm características 

predominantes da Comunicação Institucional - estão atreladas à 

difusão de informações de interesse público, e voltadas para práticas e 

políticas da prefeitura; e da Comunicação Interna, no que diz respeito 

ao alcance de uma contabilidade de interesses entre instituição e 
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povo.  

• Postagens de Entretenimento – Têm características predominantes 

da Comunicação Institucional, no que tange à criação de uma 

identidade corporativa e seus valores, na tentativa de conquistar 

confiança, credibilidade e simpatia dos seus públicos de interesse; e 

da Comunicação Mercadológica, ao levar mensagens persuasivas, 

que são direcionadas ao público alvo (cidadãos).  

A postagem, mesmo tendo a mesma função de informar, ainda tem 

desempenho diferente dentro da página da Prefeitura de Curitiba.  Por isso, 

em outra classificação, as postagens foram divididas em classes de acordo 

com o teor de seus conteúdos; sendo, pois, classificadas em três tipos 

diferentes. Cada grupo de classificação  foi dividido por características 

semelhantes, que se fazem evidentes de acordo com o propósito da 

postagem. Os três grupos, como na classificação anterior, são: Postagens 
de Utilidade Pública, Postagens de Políticas Públicas e Postagens de 
Entretenimento. 

• Postagens de Utilidade Pública - Têm conteúdo relacionado à 

divulgação de serviços prestados, bem como a soluções para 

atender às necessidades da população, em geral. Nesse grupo 

estão postagens de: busca de informações de pessoas 

desaparecidas, avisos sobre serviços de emergência, 

divulgação de serviços, dentre outras.  

• Postagens de Políticas Públicas - Têm conteúdo relacionado 

à busca de engajamento do cidadão às políticas públicas 

implantadas pela Prefeitura de Curitiba. São postagens que 

despertam a cidadania e tratam dos mais variados temas, 

como: responsabilidade ambiental, melhorias de conduta no 

trânsito, incentivo ao esporte e ao lazer, dentre outros.  

• Postagens de Entretenimento - Têm conteúdo relacionado à 

temas corriqueiros, artístico-culturais e sociais, com uma 

linguagem humorística. São postagens que tratam de temas 

mais leves e usam um toque de humor, criando um laço de 

empatia com os usuários, e são apresentadas através de 
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videoclipes musicais, fotos do cotidiano, imagens curiosas, 

dentre outras.  

Cada tipo de postagem tem uma função importante dentro da fanpage. 

Levando em consideração as 58 postagens feitas pela página do Facebook 

da Prefeitura de Curitiba, em fevereiro, março e abril de 2014, pôde-se 

constatar, na tabela abaixo, que os conteúdos postados pela Prefeitura de 

Curitiba têm uma certa disparidade entre as quantidades de postagens 

relacionadas ao entretenimento, com as postagens de Utilidade Pública e de 

Políticas Públicas. 

 

CONTEÚDO DAS POSTAGENS 

 Utilidade Pública Políticas Públicas Entretenimento 

Postagens 8 20 30 

Fonte: Produzido pelo próprio autor 

 

Com um número muito acima dos outros dois grupos, as Postagens de 

Entretenimento são os principais conteúdos publicados pela fanpage da 

prefeitura de Curitiba, chegando a ser até três vezes maior do que as 

Postagens de Utilidade Pública, que têm crucial importância na prestação de 

serviços ao cidadão. É certo que o entretenimento é importante para o meio 

social como promoção artístico-cultural, mas não explica o porquê dessa tão 

alta investida, quando poderia ser dividida com outras áreas; como saúde, 

desenvolvimento social, dentre outras. O fato é que a Prefeitura de Curitiba 

tange, em sua fanpage, todos os temas de relevância social, mas não 

acontece de uma forma burocrática; o que não é comum, quando se trata de 

uma página que representa um órgão governamental. 

Ao constatar que o formato predominante das postagens veiculadas 

pela fanpage da Prefeitura de Curitiba é a de imagens, bem como o tipo de 

postagens, que é o entretenimento, selecionamos um exemplo de postagem 

que atende ao formato e ao tipo de conteúdo mais proliferado.  
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Foto 1 – Postagem fanpage da Prefeitura de Curitiba5 

 

Além de um representante fidedigno do conteúdo exibido na página 

de fãs da prefeitura de Curitiba, a postagem acima exprime também a forma 

com que a prefeitura se comunica com os usuários do Facebook, revelando 

uma linguagem informal e uma busca constante pela interação, e 

engajamento por parte dos cidadãos. Essa linguagem propicia relações 

amigáveis entre a representação da organização pública de Curitiba e os 

cidadãos da referida cidade e de todo o Brasil. 

 

4.2.7 Linha de pensamento da Prefeitura de Curitiba  
	   

A ênfase ao entretenimento, nas postagens da fanpage da Prefeitura 

de Curitiba, condiz com o pensamento de Piovenazzi (2007), ao tratar da 

evolução do discurso político. Assim como nos anos 60, na situação em que 

os políticos enxergaram a necessidade de mudar a sua forma de interagir 

com o público  por estarem lidando com novos veículos de comunicação 

(como a televisão), o discurso político sofre outra necessidade de evolução 

com a internet e as redes sociais.  

 A forma menos burocrática de interagir com o cidadão é uma 

adequação da fanpage da Prefeitura de Curitiba à linguagem das redes 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Disponível	  em	  
<https://www.facebook.com/PrefeituraMunicipaldeCuritiba/photos/a.515515241825618.1073
741827.515514761825666/680319958678478/?type=1&theater>	  Acesso	  em:	  16/07/2014	  
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sociais. E, mais, como foi sugerido por Recuero (2009), as redes sociais 

propiciam a criação de laços sem a necessidade de presença física. Nesse 

sentido a prefeitura investe em um laço virtual amigável com o cidadão. A 

forma dinâmica com que se expressa a Prefeitura de Curitiba, através do 

Facebook, lembra a de uma pessoa comum; o que gera um laço de 

“amizade”, da página com os seus usuários. Laço que não pode ser 

confirmado fora do mundo virtual, já que se trata de um órgão público, mas 

que não difere da dinâmica da “desterritorialização dos laços”, em 

consequência de “novos espaços de interação” (Recuero, 2009, p. 44),  em 

cuja dinâmica social atual, as pessoas estão habituadas a interagir, 

predominantemente, pelas mídias sociais. Essa nova dinâmica social, 

característica da cibercultura, faz parte da gama de práticas e atitudes 

relacionadas às novas práticas culturais moldadas por novas formas de 

comunicação. 

 Como suporte físico para essas novas formas de interação e de 

práticas sociais, a internet possui um relevante papel na participação cívica. 

Segundo Rêgo (2012), é através de blogues, fóruns, redes sociais que os 

indivíduos se informam, promovendo e absorvendo informações em uma 

velocidade incrível; e isso torna o cidadão mais capacitado para exercer seu 

papel político e social. 

 Com a ampliação da noção de cidadania e proliferação da mesma nas 

redes sociais, é necessário que haja uma interação dos órgãos públicos com 

o cidadão. E a Prefeitura de Curitiba soube construir uma relação amistosa 

que foi conquistada pela forma de se comunicar e pelos seu conteúdos, que 

englobam o entretenimento, resultando, então, na participação massificada 

do cidadão. Esse engajamento em massa reflete o pensamento de Egler 

(2010), ao afirmar que existe uma via de participação social, possibilitando 

novas formas de organizações políticas e de ação do cidadão de forma 

coletiva; o que traz consigo reflexos positivos quanto à participação política, 

transcendendo as formas tradicionais de representação política, tanto por 

parte do órgão público, quanto por parte dos usuários. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Depois de expor algumas teorias e alinhá-las em um pensamento que 

abarcasse a grandeza das relações de poder entre o Estado e o povo, 

conseguimos compreender a dinâmica da relação entre comunicação e 

política, fazendo recortes históricos até desembocar na contemporaneidade. 

Esse percurso evidenciou a importância da comunicação para a efetivação 

da política na formação e reverberação dos veículos de comunicação, 

ressaltando o potencial dos novos formatos de participação política através 

da cibercultura. 

Essa compreensão norteou a busca de respostas às questões 

levantadas sobre a fanpage da Prefeitura de Curitiba, cujo Estudo de Caso 

possibilitou ratificar o sucesso dessa fanpage, que se fez mais eficiente do 

que as outras páginas de órgãos governamentais das principais capitais do 

Brasil. 

Assim sendo, buscou-se traduzir, pela análise dessa fanpage, 

aspectos quantitativos e qualitativos dessa interação: poder público e povo. 

Quantitativamente, é possível afirmar o sucesso da Prefeitura de Curitiba no 

Facebook, cujos números  são grandiosos, se comparados às médias das 

outras páginas, de outras capitais brasileiras, também, consultadas. O 

número de curtidas diretamente na fanpage da prefeitura de Curitiba é 5,3 

maior que a média das outras páginas estudadas. Quanto às postagens, 

Curitiba é, igualmente, mais eficiente; as curtidas são 5 vezes maiores; os 

comentários são 3 vezes maiores; assim como os compartilhamentos que 

registram o triplo das demais. 

Esses números deixam claro, portanto, o engajamento da população 

com a fanpage de Curitiba, e revelam o alto índice de aprovação do conteúdo 

postado. 

Qualitativamente, cabe destacar as seguintes constatações 

evidenciadas pela análise feita:  o conteúdo das postagens da Prefeitura de 

Curitiba, em sua fanpage, são, em sua grande maioria imagens, seguidas de 

vídeos e textos, e tem como propósito a informação pelo entretenimento. 

Essa estratégia de interação traz um conteúdo que difere do conteúdo da 



74	  
	  

	  

maioria das páginas de órgãos governamentais, que foram observados, as 

quais adotam uma postura mais formal, como é de praxe, nessas 

circunstâncias da comunicação, em que a principal função é realizar serviços 

de utilidade pública e de implementação de políticas públicas. 

Vale salientar que a Prefeitura de Curitiba em nenhum momento deixa 

de cumprir o seu papel de gestora, e, ao contrário do que muitos poderiam 

atestar, ela tem feito muito mais sucesso no desempenho de serviços de 

utilidades pública e de implementação de políticas públicas, através das 

redes sociais. Isso foi comprovado pelos altos números que revelam o 

engajamento da população, tendo médias de participação e aceitação de 

discussões propostas imensamente maiores do que qualquer outra fanpage 

inserida nesse estudo.  

O fato mais curioso advindo dessa pesquisa é a constatação de que a 

falta da seriedade, ou graça, própria do humor, e, portanto, a ausência de um 

discurso tradicional, pode ter sido o que despertou a participação cidadã, 

através da página da Prefeitura de Curitiba. Isso faz retomar o pensamento 

de Recuero (2009), quanto às relações inseridas na dinâmica da cibercultura. 

Segundo essa autora, as pessoas têm relações amistosas sem nunca terem 

realmente se conhecido. E é essa interação que faz com que a Prefeitura de 

Curitiba se conceba no imagético das pessoas, ou seja, perante a “opinião 

pública”, como um “amigo legal”. Esse amigo diverte o curitibano, traz-lhe 

conteúdos interessantes, mostra-lhe como viver melhor e em harmonia com 

sua cidade, e, vez ou outra, pede-lhe um favor; e, afinal, a amigos não se 

negam favores. Essa interação é construída baseada em uma relação de 

confiança amistosa, com uma linguagem horizontal, e não em uma confiança 

imposta, com uma linguagem vertical. 

Através deste estudo, foi possível constatar, de forma científica, que 

em uma relação entre o Estado e o povo, a melhor forma  de comunicação, 

estando ambos inseridos no meio virtual, é manter um laço amistoso, de 

companheirismo. É claro que a governança não pode abrir mão da execução 

do poder de força abrupta, quando necessário, mas, na maioria das vezes, se 

faz necessária a gentileza, o bom humor, dentre outras formas de diálogo 

amigável. 
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Essa forma de interação pode ser adotada por qualquer órgão público 

em sua comunicação com o cidadão, através das redes sociais, e, com isso, 

obter êxito nas diferentes áreas de atuação na sociedade, cujo sucesso 

advém do engajamento da população, e de sua participação cidadã. Os 

resultados dessa construção coletiva são positivos para as gestões públicas, 

e para o povo, por ter uma participação política encorajada por boas 

experiências. E assim uma dinâmica político-social mais abrangente através 

das redes sociais. 

Espera-se, com esta pesquisa, dar uma contribuição aos estudos da 

Comunicação Social, de modo particular, à área da Cibercultura, ao trazer à 

tona aspectos da realidade virtual, traduzidos em dados quantitativos e sua 

análise qualitativa. 

É evidente que este é um trabalho aberto às contribuições para 

posteriores estudos. 
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Prefeitura de Curitiba – Levantamento do mês de fevereiro de 2014 
 
	   

Dia  Postagem  Curtidas  Comentários Compartilhamentos 

3  1  389  16  17  
4  1  181  22  51  
4  1  23  3  3  
4  3  480  51  187  
4  4  537  57  113  
4  5  626  57  38  
8  1  1445  213  150  
8  2  1770  66  309  
8  3  132  16  16  
9  1  1001  87  32  

13  1  3223  156  1063  
17  1  330  40  3  
19  1  1019  62  84  
20  1  170  20  1015  
25  1  1027  90  87  
26  1  216  69  70  

	  
Número de posts - 16  
 
Total de Curtidas – 12539 
Média de Curtidas por postagem - 783,68   
 
Total de Comentários – 968 
Média de Comentários por postagem -  41,75  
 
Total de Compartilhamentos – 3024 
Média de Compartilhamentos por postagem -  200,25 
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Prefeitura de Curitiba -  Levantamento do mês de março de 2014 
	  
 

Dia  Postagem  Curtidas  Comentários   Compartilhamentos 
6  1  2397  75  361  
6  2  181  26  14  
7  1  106  5  68  
7  2  83  2  12  

12  1  492  71  103  
12  2  346  46  11  
14  1  28  8  4  
17  1  1252  89  161  
18  1  154  35  84  
19  1  110  14  __  
20  1  1325  45  122  
20  5  145  36  47  
25  1  356  6  13  
26  1  263  56  19  
26  2  153  46  13  
26  3  272  91  28  
27  1  326  18  39  
27  2  716  35  28  
28  1  123  9  46  
28  2  924  15  29  
29  1  1706  36  887  
31  1  466  14  20  
31  2  297  19  63  

 
Número de posts - 23 
 
Total de Curtidas – 12221 
Média de Curtidas por postagem - 531,34 
 
Total de Comentários – 837 
Média de Comentários por postagem -  36,39 
 
Total de Compartilhamentos – 2157 
Média de Compartilhamentos por postagem -  134,80  
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Prefeitura de Curitiba – Levantamento do mês de abril de 2014 
	  
 

Dia	   Postagem	  	   Curtidas	   Comentários	   Compartilhamentos	   
1	   1	   2623	   113	   255	   
2	   1	   546	   23	   6	   
3	   1	   2278	   142	   113	   
5	   1	   1228	   46	   19	   
5	   2	   256	   29	   29	   
7	   1	   62	   4	   14	   
7	   2	   211	   15	   46	   
7	   3	   272	   68	   76	   
7	   4	   262	   32	   14	   
8	   1	   204	   20	   69	   
12	   1	   616	   36	   1870	   
14	   1	   44	   3	   1	   
14	   6	   157	   10	   38	   
23	   1	   2842	   124	   24	   
24	   1	   5365	   69	   478	   
25	   1	   2185	   21	   131	   
27	   1	   1985	   44	   34	   
27	   2	   172	   21	   17	   
28	   1	   958	   55	   27	   

	  
Número de posts - 19 
 
Total de Curtidas – 20010 
Média de Curtidas por postagem - 1053 
 
Total de Comentários – 930 
Média de Comentários por postagem -  48,94 
 
Total de Compartilhamentos – 3256 
Média de Compartilhamentos por postagem -  171,36 
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Prefeitura do Rio de Janeiro – Levantamento do mês de fevereiro de 2014 
	  	  
 

Dia  Postagem  Curtidas  Comentários  Compartilhamentos  
1  1  129  19  48  
7  1  19  7  15  
7  2  24  0  25  
7  3  12  0  3  

10  1  6  9  0  
13  1  12  7  13  
14  1  48  4  37  
14  2  19  10  0  
17  1  719  122  680  
18  1  24  13  2  
19  1  21  11  4  
21  1  40  11  23  
24  1  44  10  0  
27  1  11  9  2  
28  1  12  10  2  
28  1  59  7  18  

	  
Número de posts - 16 
 
Total de Curtidas – 1219 
Média de Curtidas por postagem – 76,18 
 
Total de Comentários – 249 
Média de Comentários por postagem -  15,56 
 
Total de Compartilhamentos – 880 
Média de Compartilhamentos por postagem -  55 
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Prefeitura do Rio de Janeiro – Levantamento do mês de março de 2014 
 

Dia  Postagem  Curtidas  Comentários  Compartilhamentos  
1  1  9  2  1  
1  2  79  18  61  
3  1  8  13  1  
4  1  171  31  96  
6  1  19  33  3  
8  1  113  41  48  

11  1  12  5  1  
14  1  7  3  0  
14  2  31  7  0  
15  1  15  7  19  
19  1  13  3  0  
20  1  20  5  3  
24  1  22  4  0  
25  1  71  11  29  
26  1  8  3  1  
28  1  11  0  2  
28  1  55  8  1  
31  1  5  0  1  

 
Número de posts - 17 
 
Total de Curtidas – 669 
Média de Curtidas por postagem – 39,35 
 
Total de Comentários – 196 
Média de Comentários por postagem -  11,52 
 
Total de Compartilhamentos – 267 
Média de Compartilhamentos por postagem – 15,70 
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Prefeitura do Rio de Janeiro – Levantamento do mês de abril de 2014 
 

Dia  Postagem  Curtidas  Comentários  Compartilhamentos  
1  1  8  2  0  
2  1  150  12  48  
3  1  20  3  1  
8  1  6  8  0  
8  2  15  8  2  
9  1  11  7  2  

16  1  21  1  3  
17  1  10  0  2  
21  1  47  7  22  
22  1  26  3  0  
24  1  6  1  0  
24  2  79  8  20  
24  3  7  2  1  
24  4  8  3  0  
24  5  8  12  0  
25  1  16  20  20  
28  1  32  12  69  
29  1  33  11  14  
30  1  695  24  109  

	  
Número de posts - 19 
 
Total de Curtidas – 1190 
Média de Curtidas por postagem – 62,63 
 
Total de Comentários – 144 
Média de Comentários por postagem -  7,57 
 
Total de Compartilhamentos – 337 
Média de Compartilhamentos por postagem – 17,73
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Prefeitura de Salvador – Levantamento do mês de fevereiro de 2014 
 

Dia  Postagem  Curtidas  Comentários  Compartilhamentos  
1  1  199  6  31  
4  1  79  4  28  
4  2  73  17  46  
5  1  1660  211  680  
9  1  641  45  127  

10  1  204  57  160  
11  1  150  14  45  
11  2  305  106  84  
14  1  503  24  99  
15  1  91  7  26  
16  1  156  35  26  
19  1  102  44  56  
20  1  291  49  547  
21  1  80  10  15  
22  1  120  10  3  
24  1  116  8  28  
26  1  119  7  26  
26  2  122  7  3  
26  3  270  13  2  
27  1  96  3  51  
27  2  218  25  31  
27  3  394  18  4  
28  1  111  14  66  
28  2  224  17  33  

Número de posts - 24 
 
Total de Curtidas – 6324 
Média de Curtidas por postagem – 263,5 
 
Total de Comentários – 751 
Média de Comentários por postagem -  31,29 
 
Total de Compartilhamentos – 2217 
Média de Compartilhamentos por postagem – 92,37
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Prefeitura de Salvador – Levantamento do mês de março de 2014 
 

Dia  Postagem  Curtidas  Comentários  Compartilhamentos  
1  1  78  6  11  
2  1  93  15  55  
2  2  48  7  5  
2  3  138  14  1  
3  1  22  5  3  
3  2  18  4  4  
4  1  36  4  3  
4  2  210  14  71  
4  3  128  7  22  
5  1  32  4  5  
5  2  114  12  12  
6  1  482  20  92  
6  2  84  14  6  
8  1  72  15  32  

12  1  106  17  23  
14  1  178  27  201  
18  1  53  6  12  
21  1  1015  93  285  
24  1  1509  126  810  
25  1  115  7  1  
28  1  214  14  63  
28  2  373  21  60  
29  1  570  48  346  
29  2  492  50  90  
30  1  174  7  33  
30  2  458  26  72  
31  1  758  40  280  

 
Número de posts - 27 
 
Total de Curtidas – 7570 
Média de Curtidas por postagem – 280,37 
 
Total de Comentários – 623 
Média de Comentários por postagem -  23,04 
Total de Compartilhamentos – 2598 
Média de Compartilhamentos por postagem – 96,22
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Prefeitura de Salvador – Levantamento do mês de abril de 2014 
 

Dia  Postagem  Curtidas  Comentários  Compartilhamentos  
1  1  593  23  113  
4  1  350  51  1457  
9  1  496  102  83  

15  1  46  5  17  
17  1  186  9  78  
24  1  294  57  151  
27  1  132  3  19  
28  1  63  2  3  

 
Número de posts - 8 
 
Total de Curtidas – 2160 
Média de Curtidas por postagem – 270 
 
Total de Comentários – 252 
Média de Comentários por postagem -  31,5 
 
Total de Compartilhamentos – 1921 
Média de Compartilhamentos por postagem – 240,12
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Prefeitura de Fortaleza – Levantamento do mês  fevereiro de 2014 
 

Dia  Postagem   Curtidas  Comentários  Compartilhamentos  
1  1  25  2  18  
5  1  39  2  13  
7  1  48  5  1  
7  2  193  79  103  
8  1  160  17  13  
8  2  52  0  19  

12  1  92  12  85  
14  1  158  13  105  
18  1  17  1  4  
19  1  13  0  4  
20  1  61  5  34  
20  2  39  4  5  
27  1  36  7  6  
28  1  32  2  6  

 
Número de posts - 14 
 
Total de Curtidas – 965 
Média de Curtidas por postagem – 68,92 
 
Total de Comentários – 149 
Média de Comentários por postagem -  10,64 
 
Total de Compartilhamentos – 416 
Média de Compartilhamentos por postagem – 29,71
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Prefeitura de Fortaleza – Levantamento do mês  de março de 2014 
 

Dia  Postagem  Curtidas  Comentários  Compartilhamentos  
1  1  23  1  5  
5  1  122  3  7  
6  1  122  3  7  
7  1  82  11  42  

10  1  109  6  46  
11  1  49  13  19  
13  1  35  2  2  
14  1  156  15  63  
19  1  59  3  0  

 
Número de posts - 9 
 
Total de Curtidas – 757 
Média de Curtidas por postagem – 84,11 
 
Total de Comentários – 57 
Média de Comentários por postagem -  6,33 
 
Total de Compartilhamentos – 191 
Média de Compartilhamentos por postagem – 21,22
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Prefeitura de Fortaleza – Levantamento do mês de abril de 2014 
 

Dia  Postagem  Curtidas  Comentários  Compartilhamentos  
2  1  47  1  6  
2  1  15  7  27  
3  1  17  0  3  
7  1  172  6  38  
8  1  192  16  177  
8  1  144  9  44  
9  1  60  3  13  

10  1  181  9  27  
11  1  300  47  284  
11  2  61  11  14  
11  3  50  1  5  
12  1  479  106  1254  
13  1  574  14  412  
16  1  22  0  3  
28  1  973  66  294  

 
Número de posts - 15 
 
Total de Curtidas – 3287 
Média de Curtidas por postagem – 219,13 
 
Total de Comentários – 296 
Média de Comentários por postagem -  19,73 
 
Total de Compartilhamentos – 2601 
Média de Compartilhamentos por postagem – 173,4



93	  
	  

	  

 

Prefeitura de Belo Horizonte – Levantamento do mês de fevereiro de 2014 
 
Dia   Postagem   Curtidas  Comentários  Compartilhamentos  

3  1  10  0  0  
7  1  100  10  69  

20  1  10  0  0  
28  1  33  1  17  

 
Número de posts - 4 
 
Total de Curtidas – 153 
Média de Curtidas por postagem – 38,25 
 
Total de Comentários – 11 
Média de Comentários por postagem -  2,75 
 
Total de Compartilhamentos – 86 
Média de Compartilhamentos por postagem – 21,5



94	  
	  

	  

	   
Prefeitura de Belo Horizonte – Levantamento do mês de março de 2014 
 
 
 

Dia  Postagem  Curtidas  Comentários  Compartilhamentos  
4  1  40  4  25  
4  2  17  0  3  
5  1  18  0  13  
6  1  61  0  3  
6  2  19  2  4  
8  1  27  8  21  

19  1  26  5  5  

	  	  
Número de posts - 7 
 
Total de Curtidas – 208 
Média de Curtidas por postagem – 29,71 
 
Total de Comentários – 19 
Média de Comentários por postagem -  2,71 
 
Total de Compartilhamentos – 74 
Média de Compartilhamentos por postagem – 10,57



95	  
	  

	  

 

Prefeitura de Belo Horizonte – Levantamento do mês de abril de 2014 
 
 
 
 
 

Dia  Postagem  Curtidas   Comentários  Compartilhamentos  
1  1  2  0  0  
1  2  14  1  0  
2  1  126  13  3  
3  1  9  2  2  
4  1  9  0  2  

14  1  164  12  127  
15  1  15  2  3  
16  1  20  0  13  
16  1  112  3  1  
17  1  44  0  32  
22  1  33  1  38  
22  2  39  3  0  
23  1  39  3  31  
25  1  68  9  43  
28  1  12  4  0  
29  1  10  1  1  
29  2  30  6  0  

	  	  
Número de posts - 17 
 
Total de Curtidas – 746 
Média de Curtidas por postagem – 43,88 
 
Total de Comentários – 60 
Média de Comentários por postagem -  3,52 
 
Total de Compartilhamentos – 296 
Média de Compartilhamentos por postagem – 17,41



96	  
	  

	  

 

Prefeitura de Manaus – Levantamento de Fevereiro de 2014 
 
 
 
 

Dia  Postagem  Curtidas  Comentários  Compartilhamentos  
1  1  201  3  25  
2  1  1069  11  35  
2  2  647  13  42  
3  1  16  1  1  
3  2  60  4  30  
6  1  66  2  0  

11  1  62  0  0  
11  2  437  58  73  
13  1  209  8  15  
14  1  48  6  0  
16  1  334  74  60  
17  1  50  0  1  
18  1  128  5  3  
20  1  66  11  3  
21  1  60  0  5  
22  1  510  42  31  
25  1  179  16  36  
26  1  135  03  6  
27  1  326  38  19  
27  2  43  0  1  
28  1  197  12  18  

 
 Número de posts - 21 
 
Total de Curtidas – 4843 
Média de Curtidas por postagem – 230,61 
 
Total de Comentários – 307 
Média de Comentários por postagem -  14,61 
 
Total de Compartilhamentos – 404 
Média de Compartilhamentos por postagem – 19,23



97	  
	  

	  

Prefeitura de Manaus – Levantamento do mês de março de 2014 
 
 
 

Dia  Postagem  Curtidas  Comentários  Compartilhamentos  
2  1  84  2  0  
6  1  345  13  28  
7  1  193  7  113  

10  1  64  1  0  
11  1  80  9  8  
11  2  39  1  1  
20  1  430  116  466  
21  1  220  12  13  
26  1  752  57  495  
27  1  90  27  0  
27  2  216  6  68  
29  1  1488  47  32  
29  2  3172  122  478  
29  3  695  8  4  

	   
 Número de posts - 14 
 
Total de Curtidas – 7868 
Média de Curtidas por postagem – 562 
 
Total de Comentários – 428 
Média de Comentários por postagem -  30,57 
 
Total de Compartilhamentos – 1706 
Média de Compartilhamentos por postagem – 121,85



98	  
	  

	  

 

Prefeitura de Manaus – Levantamento do mês de abril de 2014 
 
 
 

Dia  Postagem  Curtidas  Comentários  Compartilhamentos  
1   1  1729  51  150  
3  1  97  1  1  
3  2  102  3  0  
4  1  660  15  23  
4  2  154  14  54  
4  3  101  5  6  
7  1  209  23  114  

11  1  605  8  22  
12  1  361  6  29  
13  1  135  1  1  
17  1  62  0  2  
18  1  728  17  195  
18  1  1504  100  135  
21  1  214  5  1  
21  2  562  10  76  
21  3  167  1  2  
23  1  168  8  1  
26  1  293  23  17  
30  1  81  0  0  

	  	  
Número de posts - 19 
 
Total de Curtidas – 7932 
Média de Curtidas por postagem – 417,47 
 
Total de Comentários – 291 
Média de Comentários por postagem -  15,31 
 
Total de Compartilhamentos – 829 
Média de Compartilhamentos por postagem – 43,63



99	  
	  

	  

 

Prefeitura de Porto Alegre – Levantamento de Fevereiro de 2014 
 
 
 

Dia  Postagem  Curtidas  Comentários  Compartilhamentos  
1  1  16  1  2  
2  1  10  2  5  
3  1  12  7  2  
4  1  26  31  13  

28  1  3  0  0  

	  
	  Número de posts - 5 
 
Total de Curtidas – 67 
Média de Curtidas por postagem – 13,4 
 
Total de Comentários – 41 
Média de comentários por postagem -  8,2 
 
Total de Compartilhamentos – 22 
Média de compartilhamentos por postagem – 4,4
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Prefeitura de Porto Alegre – Levantamento de Março de 2014 
 

Dia Postagem Curtidas Comentários Compartilhamentos 
1 1 3 0 0 
1 2 2 0 0 
1 3 4 0 0 
1 4 7 2 0 
1 5 7 0 0 
2 1 7 0 0 
2 2 5 0 0 
2 3 3 0 1 
2 4 12 0 0 
2 5 7 0 0 
2 6 6 0 0 
2 7 7 1 1 
3 1 4 0 1 
5 1 55 4 12 
7 1 19 2 14 
7 2 4 3 3 

13 1 10 1 14 
17 1 42 4 17 
21 1 22 5 4 
24 1 8 2 1 
26 1 40 1 36 
26 2 35 17 32 
27 1 10 4 0 

  
Número de posts - 23 
 
Total de Curtidas – 318 
Média de curtidas por postagem – 13,82 
 
Total de Comentários – 46 
Média de comentários por postagem -  2 
 
Total de Compartilhamentos – 135 
Média de compartilhamentos por postagem – 5,86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

Prefeitura de Porto Alegre – Levantamento de Abril de 2014 
 
Dia   Postagem  Curtidas  Comentários  Compartilhamentos  

4  1  2  0  2  
5  1  29  3  5  
6  1  22  28  12  
7  1  8  0  1  
8  1  2  0  0  
10  1  4  0  21  
10  2  9  2  0  
15  1  2  0  3  
16  1  13  1  0  
17  1  9  0  0  
18  1  5  1  0  
18  2  12  1  2  
24  1  18  3  3  
28  1  12  2  0  
 
Número de posts - 14 
 
Total de Curtidas – 147 
Média de curtidas por postagem – 10,5 
 
Total de Comentários – 41 
Média de comentários por postagem -  2,92 
 
Total de Compartilhamentos – 49 
Média de compartilhamentos por postagem – 3,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


