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RESUMO 

 

O avanço da tecnologia está mudando as relações entre mídia e poder. A internet e as 

redes sociais têm se consolidado como ambientes propícios para a propaganda política, 

inclusive fora dos períodos de campanhas eleitorais. Neste sentido, este artigo busca 

avaliar a utilização das redes sociais como ferramentas de campanha permanente por 

parte dos atores políticos e quais as principais estratégias utilizadas por eles para este 

fim. Para tanto, será feita uma Análise de Conteúdo (Bardin, 1977) sobre o conteúdo 

das páginas na rede social Facebook de dois deputados federais da atual composição do 

Congresso Nacional, buscando salientar “se” e “como” eles realizaram campanha 

permanente no período analisado. 
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1. Considerações iniciais 

Os caminhos da Comunicação e da Política seguem pela mesma via e se 

integram cada vez mais, à medida que as transformações em ambos são intensificadas 

pela globalização e pela emergência das tecnologias digitais. Ao mesmo tempo, outros 

fenômenos são desencadeados em função da interface mídia e política, como o 

crescente personalismo na política e a adaptação à lógica imposta pelos meios de 

comunicação. Tudo isso configura um ambiente propício para a consolidação de uma 

nova forma de comunicar a política - através de seus atores políticos - cada vez mais 

acessível e constante.  

Neste sentido, o presente artigo parte da ideia de que o ciberespaço, e mais 

precisamente as redes sociais, tem se consolidado de maneira estratégica como 

ferramenta fundamental de comunicação contínua e direta por parte dos atores políticos, 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Políticas e Estratégias de Comunicação do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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e não apenas em períodos de campanha eleitoral. 

No atual cenário político brasileiro, marcado por um conturbado jogo de 

poderes, que se intensificou principalmente após o início do processo de impeachment 

da ex-presidente Dilma Rousseff
4
 - o Congresso Nacional ganhou mais notoriedade 

midiática. Neste sentido, deputados e senadores à frente de importantes votações caíram 

“na boca do povo”. Muitos deles encontraram nas redes sociais o ambiente ideal para 

manter ligação direta com o eleitorado, concretizando seu posicionamento diante dos 

mais variados temas e consolidando suas ideologias, influenciando, dessa forma, seus 

seguidores e demarcando território. 

Levando em consideração tal contexto, o estudo busca analisar o conteúdo das 

páginas na rede social Facebook de dois deputados considerados ativos influenciadores 

digitais, Jair Bolsonaro (PSC) e Jean Wyllys (PSOL), pela perspectiva da campanha 

permanente. O objetivo é observar as estratégias das fanpages dos deputados federais 

tomando como base um recorte temporal de duas semanas consecutivas (09 a 22 de 

janeiro) dentro do período de recesso parlamentar, considerado neutro.  

 

2. Relações de poder e campanha permanente  

Não seria possível compreender os destinos da propaganda política na 

modernidade sem dar destaque ao aprofundamento do conceito primordial desta trama: 

o poder em si. Michel Foucault (1978) dedicou seus estudos ao universo do poder, e 

trouxe importantes contribuições para o entendimento deste, não como algo único, 

centralizado, e sim descentralizado, não podendo ser explicado completamente apenas 

através de seu caráter opressor. Ora, “se o poder fosse somente repressivo, se não 

fizesse outra coisa a não ser dizer não, você acredita que seria obedecido?”, provoca o 

autor: 

 
O que faz com que o poder se mantenha e seja aceito é simplesmente 

que ele não pesa só como uma força que diz não, mas que de fato ele 

permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso. 

Deve-se considera-lo como uma rede produtiva que atravessa todo o 

                                                 
4
 A crise política brasileira teve início com as manifestações de 2013. Desde então diversas eventos contribuíram para 

seu crescimento. Houve uma crise econômica que se intensificou a partir de 2015, uma crise social que foi exposta 

nas grandes manifestações de rua que ocorreram entre 2013 e 2016 e uma crise política que foi aberta com a não 

aceitação da derrota eleitoral de 2014 por parte da oposição e pela incapacidade do governo em manter uma base 

aliada. Desta, decorreu o processo político que levou ao impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT) em agosto 

de 2016. Paralelo a isso, a partir de março de 2014, teve início a operação Lava Jato, a maior investigação de 

corrupção e lavagem de dinheiro que o Brasil já teve. Estima-se que o volume de recursos desviados dos cofres da 

Petrobras, maior estatal do país, esteja na casa de bilhões de reais. Soma-se a isso a expressão econômica e política 

dos suspeitos de participar do esquema de corrupção que envolve a companhia.  

https://www.google.com.br/search?q=impeachment&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiFjNCkuLDSAhWDhJAKHaCXBJsQvwUIGSgA
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corpo social muito mais do que uma instância negativa que tem por 

função reprimir (FOUCAULT, 1978, p.8).  

 

 Se para Foucault o poder se espalha nas mais diversas camadas e exerce 

influências de forma contínua, para Noguera (2003) é justamente essa característica que 

faz da campanha permanente uma realidade incontornável para a comunicação política 

atual. Segundo o autor, “a comunicação política gera o poder”, e não se pode supor que 

apenas ser eleito ou ocupar um cargo basta para se revestir de poder, que, ao contrário, 

precisa ser obtido constantemente, revalidado cotidianamente.  

De acordo com Lilleker (2006), o desenvolvimento nas esferas política, social e 

tecnológica determinou que a comunicação política também se transformasse, tanto na 

forma, quanto no conteúdo. Assim como vem acontecendo com outros produtos do 

marketing e da propaganda, a política entrou nas redes sociais e encontrou nelas um 

eleitor ávido por informação e à espera da interação, sem prazo de início ou fim.  

É o que Nogueira chama de tendência à democracia direta ou, ao menos, 

participativa. Segundo o autor, “na democracia direta, a sociedade, política e 

eleitoralmente, já não funciona mais só quando há eleições, mas sim de forma 

constante”; ademais, “o marketing político tem levado os governantes e os governos a 

adquirirem um contato muito próximo com os meios de comunicação e com uma 

opinião pública cada vez mais consciente de si mesma” (NOGUERA, 2003, p.81). Isso, 

na opinião de Noguera, vem pavimentando o caminho em direção a uma democracia 

mais participativa (midiática, para alguns). 

 O termo “campanha permanente” nasceu nos Estados Unidos. Segundo Ornstein 

e Mann (2000), o livro The Permanent Campaign, de Sidney Bkumenthal, de 1980, foi 

considerado o precursor dos estudos. Já Lilleker (2006) afirma que a Comunicação 

Política utiliza o conceito de campanha permanente para se referir à utilização do cargo 

por parte dos eleitos (sejam eles do legislativo, executivo, em âmbito nacional, estadual 

ou municipal) para construir e manter uma ampla e suficiente base de apoio popular. 

Nesse sentido, Galícia entende que “novos instrumentos de comunicação política" são 

mobilizados “a fim de abrir espaços para seus programas, facilitar a vitória de seus 

partidos e seus candidatos na eleição seguinte e lograr êxito na proposta de projetos e do 

grupo político” (GALÌCIA, 2010, p.1).  

Portanto, como lembra Blumenhal (1980), o ato de governar converte-se em 

uma campanha perpétua, e converte o governo em um instrumento que sustenta a 
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popularidade do político eleito. Mas para atingir seu propósito, são necessários meios e 

ferramentas de comunicação que apresentem recursos compatíveis com suas 

características.  

Neste sentido, desde a década de 1940, a televisão, especialmente a propaganda 

política ali veiculada, foi a base de investigação e análise da grande maioria dos estudos 

relacionados à campanha permanente, não só nos Estados Unidos, como também em 

outros países. O propósito deste artigo é o de avaliar qual o papel das redes sociais nesse 

mesmo contexto, como também o de constatar quais as estratégias utilizadas pelos 

atores políticos nesse “novo ambiente” configuram efetivamente a campanha 

permanente.  

 

2.1 Caracteristicas da campanha permanente 

Segundo Noguera (2003), o marketing político é utilizado em pelo menos três 

situações diferentes. Em primeiro lugar, se tem o marketing de campanha, aquele que é 

praticado quando se está buscando o poder. Alcançada a vitória eleitoral, tem-se o 

marketing de governo, em que a comunicação acompanha uma fase arquitetônica do 

exercício de poder e a implementação de uma agenda. Por fim, o autor ressalta o 

marketing de oposição, facilmente reconhecível quando a campanha atinge sua etapa 

final.  

Para o autor, mesmo o governante estando no poder, deve conquistar uma quota 

de poder a cada dia. E completa: “quem governa como se ainda estivesse em uma 

campanha tende a fracassar, como também fracassará quem governa como se não 

estivesse em uma nova campanha” (NOGUERA, 2003, p.80). 

Na medida em que o ponto de vista da campanha permanente é colocado, vale a 

pena deixar bem clara a diferença entre o que é a campanha eleitoral em si, e o que é 

comunicação de governo.  

Noguera (2003, p.86-90) pontua quatro diferenças principais, que ajudam a 

compreender o estado de campanha permanente atual; São os objetivos, a mensagem, a 

organização e o ciclo temporal. Tais diferenças fazem com que o marketing de governo 

seja, na realidade, um exercício menos “heroico”, porém bem mais complicado do que a 

campanha eleitoral em si.  

É cada vez mais é exigido dos políticos e governos que se 

comuniquem. Não é apenas uma exigência de transparência – „a 

publicidade dos atos do governo‟ como uma das características 

fundamentais da república – mas também algo que se transformou 
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praticamente em uma exigência de gestão (NOGUERA, 2003, p.90-

91). 

 

 Neste sentido, por todos os motivos já citados neste texto até o momento, as 

redes sociais vêm sendo cada vez mais utilizadas pelos atores políticos com o propósito 

de gerar conteúdo e movimentar o marketing político não só em períodos eleitorais, mas 

principalmente para campanhas de governo, e também de oposição, longe das urnas.  

 

3. Redes sociais: as novas ferramentas de campanha permanente  

Em se tratando de política, a internet ainda é um espaço novo e que vem abrindo 

caminhos através de uma via de mão dupla: a interação e conectividade direta entre as 

pessoas podem ser propícias para construir um ambiente de debates “puros”, tal como 

previa Habermas (1984), em A Mudança Estrutural da Esfera Pública. Ao mesmo 

tempo, figuras políticas tem se valido cada vez mais do ciberespaço, e mais 

especificamente as redes sociais, para constituir personagens, montando uma agenda 

pessoal de produção de conteúdo atualizado a todo tempo e de interatividade contínua, 

que não só independe do interesse de outros meios, como muitas vezes pode, inclusive, 

agendá-los. 

Na sociedade moderna, segundo Pereira (2014), o discurso político tem se valido 

da utilização das redes sociais para a construção de uma imagem positiva, em busca de 

consolidar accountability político, isto é, conquistar eleitores, influenciar opiniões e 

buscar identificação com sua campanha (seja ela em período eleitoral ou não). Tratando 

da campanha permanente, esse vínculo criado e potencializado através das redes sociais 

pode ajudar a “manter o mito de governo”, que segundo RIORDA (2006), é a 

comunicação de tipo simbólica que tem a função de gerar esperança e que, uma vez 

instalada, pode alimentar-se a si mesma. E para EDELMAN (1991), vincular o cidadão 

com o governo e fazê-lo sentir-se parte dele configura o logro desse mito. Portanto, as 

redes sociais não podem ser apenas vistas como simples espaços de interação social, e 

sim como espaços de construção de sujeitos, identidades e estratégias de poder. Ora, 

tendo em vista as forças que dão forma ao ciberespaço e, mais precisamente, às redes 

sociais, surgem questões: como ocorre a campanha permanente nas redes, sobretudo 

fora do período eleitoral? Quais são as estratégias utilizadas para configurar a campanha 

permanente nesse meio, e quais os principais objetivos dos agentes políticos e suas 

assessorias?  
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As redes têm ganhado espaço, na contemporaneidade, como local privilegiado 

para a construção/reconstrução de identidades, principalmente no âmbito da política, 

atuando como um palco em que variados políticos utilizam para dar voz a seus 

discursos. Neste sentido, supõe-se que cada um deles busca realizar associações de 

identificação com seus potenciais eleitores através de estratégias distintas de campanha 

permanente, de acordo com seus interesses e posicionamento fora do período eleitoral. 

 

4. Análise das estratégias dos deputados Bolsonaro (PSC) e Jean Wyllys (PSOL) 

nas Fanpages 

4.1 Perfis dos analisados 

Uma pesquisa divulgada no ano passado por uma empresa brasileira de 

comunicação digital
5
 trouxe dados interessantes sobre a influência que os parlamentares 

exerceram através das redes sociais no ano de 2016. Para se ter uma ideia, entre 2013 e 

2016, saltou de nove milhões para 58 milhões o número de brasileiros que seguem 

deputados e senadores nas redes.  

Os dois deputados escolhidos para a análise deste artigo figuram nessa pesquisa. 

O deputado Jair Bolsonaro (PSC) é o terceiro no ranking. E o deputado Jean Wyllys 

(PSOL), décimo segundo. A escolha desses atores políticos levou em consideração não 

só sua assiduidade no Facebook (e demais redes), como também o fato de serem 

oposição direta e, aparentemente, apresentarem um discurso sólido e características que 

representam a posicionamento político da direita e da esquerda, respectivamente.  

Além disso, ainda que acordo com a pesquisa, ambos aparentam hábitos nas 

redes que interessam a essa análise: (1) fornecem informações relevantes sobre o que 

estão fazendo; (2) posicionam-se com clareza sobre questões de interesse dos eleitores; 

(3) dão atenção às pessoas, respondem suas perguntas e comentários; (4) formaram uma 

audiência relevante em seus canais sociais; (5) estão presentes nas redes e produzem 

informações diariamente.  

                                                 
5 Pesquisa Medialogue – Político Digital 2016. Parte 1: os rankings dos mais influentes. Disponível em: 

www.medialogue.com.br; Ultimo acesso em 01/02/2017. 

http://www.medialogue.com.br/
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A página do Deputado Jair Bolsonaro (PSC) na rede social Facebook
6
 tem mais 

de três milhões e oitocentas mil curtidas. De acordo com a biografia de seu próprio site
7
, 

ele é um militar da reserva. Está em sua sétima legislatura na Câmara dos Deputados do 

Brasil. Foi o deputado mais votado do estado do Rio de Janeiro nas eleições gerais de 

2014. Bolsonaro também foi titular da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa 

Nacional e da de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, além de ter sido 

suplente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. É 

conhecido por suas posições em defesa da família e do Estado Brasileiro.   

Já a página de Jean Wyllys (PSOL) no Facebook
8
 tem mais de um milhão, 

duzentas e cinquenta mil curtidas. De acordo com a biografia encontrada em seu site
9
, 

foi eleito deputado federal pelo PSOL-RJ para os mandatos 2011-2014 e 2015-2018. É 

jornalista e escritor, professor, além de colunista. No ano de 2015 foi premiado, pela 

terceira vez seguida, como melhor deputado pelo Prêmio Congresso em Foco. Também 

passou a integrar a lista das 50 personalidades mundiais na defesa da diversidade pela 

revista inglesa The Economist, em sua Lista Global da Diversidade.  

4.2 Metodologia da análise 

Para a elaboração deste trabalho foram analisadas as postagens dos dois 

deputados federais, no site de rede social Facebook. O período de análise de restringiu a 

duas semanas correntes no período de recesso da casa (de 09 a 22 de janeiro de 2017). 

Esse período foi escolhido justamente por ser neutro, fazendo com o que o conteúdo das 

postagens tivesse um objetivo ainda mais aproximado com a proposta da campanha 

permanente. Todas as informações foram acessadas diretamente das páginas oficiais dos 

candidatos e coletadas a partir do “Print Screem”, recurso que captura a imagem 

presente na tela do computador. 

                                                 
6 Página oficial do deputado federal Jair Bolsonaro (PSC) no Facebook, disponível em: 

www.facebook.com/jairmessias.bolsonar; Ultimo acesso em 01/02/2017. 

 
7 Site oficial do deputado federal Jair Bolsonaro (PSC), disponível em: www.bolsonaro.com.br; Ultimo acesso em 

01/02/2017. 

 
8 Página oficial do deputado federal Jean Wyllys (PSOL) no Facebook, disponível em: 

www.facebook.com/jean.wyllys; Ultimo acesso em 01/02/2017. 

 
9 Site oficial do deputado federal Jean Wyllys (PSOL), disponível em: www.jeanwyllys.com.br; Ultimo acesso em 

01/02/2017. 

http://www.facebook.com/jairmessias.bolsonar
http://www.bolsonaro.com.br/
http://www.facebook.com/jean.wyllys
http://www.jeanwyllys.com.br/
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Como procedimentos metodológicos, o artigo utilizou, primeiramente, a 

pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental, com a coleta das postagens nas páginas 

acima referidas. Com o material coletado, utilizou-se a Análise de Conteúdo, baseado 

em BARDIN (1977). 

A análise geral levou em consideração fatores comparativos entre as postagens 

nas duas fanpages da rede social, além de fatores quantitativos (número de matérias e 

postagens ao longo do período de análise) e fatores qualitativos (conteúdo de ambos os 

objetos de análise divididos por temas de discurso). 

Na análise quantitativa buscou-se identificar, primeiramente, a assiduidade de 

postagens ao longo do período determinado. Isto, tendo em vista que a semana de 

recesso é a que, pensa-se, menos recebe informações absorvidas e disseminadas. Parte-

se do pressuposto de que pode não haver tanta preocupação por temas que gerem maior 

repercussão nesse período. 

4.3 Análise de Conteúdo: as estratégias de comunicação permanente dos deputados 

nas Fanpages 

No artigo, foram observadas as postagens de duas semanas consecutivas no 

período de recesso parlamentar, entre 09 e 22 de Janeiro de 2017 dos deputados Jair 

Bolsonaro (PSC) e Jean Wyllys (PSOL). Serão analisadas três categorias: assiduidade 

na rede, conteúdo das postagens e tipos de campanha de governo 

4.3.1 Assiduidade na rede 

Uma das principais características da campanha permanente é justamente o ato 

de comunicação contínua. Noguera (2003, p.82) afirma que “a distância entre o que 

pensam os dirigentes e o que pensam as pessoas está diminuindo rapidamente”. Por 

isso, a assiduidade de postagens, a presença e a interação nas redes é um ponto 

determinante.  

O deputado Jair Bolsonaro (PSC) realizou um total de 20 postagens no período. 

Uma média de 1,4 posts por dia. Fazendo uma média do número de curtidas e 

compartilhamentos em todo o período e dividindo pelo número de posts realizados, ele 
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tem cerca de 43 mil curtidas e 18 mil compartilhamentos em cada postagem. 

O deputado Jean Wyllys (PSOL) tem uma assiduidade maior; realizou um total 

de 40 postagens no período. Uma média de 2,8 posts por dia. Mas o nível de interação 

de seus seguidores foi menor. Utilizando o mesmo parâmetro de comparação citado 

acima, a média de curtidas por post foi de 3.500 e de compartilhamentos foi 400 (por 

post). 

4.3.2 Conteúdo das postagens 

A segunda categoria de análise é a de conteúdo das postagens. Levou-se em 

consideração temas relacionados à imagem dos políticos em si; à construção e 

desconstrução da imagem do país; temas políticos (emprego e renda, mobilidade 

urbana, cultura e lazer, orçamento, educação, saúde, segurança pública, 

gênero/minorias/direitos humanos); conjuntura política; fatos contemporâneos; ataques 

e críticas à oposição; entrevistas aos meios de comunicação; apoio/agradecimentos a 

líderes e políticos, política internacional e pesquisas de intenção de votos. O Quadro I 

traz a divisão dos conteúdos no período analisado. 

Quadro I – Conteúdo das postagens no período de 9 a 22 de janeiro 

Deputado / Conteúdo Jair Bolsonaro 

(PSC) 

Jean Wyllys 

(PSOL) 

TOTAL 

Imagem do político 3 2 5 

Construção da 

imagem do país 

- 1 1 

Desconstrução da 

imagem do país 

4 3 7 

Temas políticos: 

emprego e renda 

- - - 

Temas políticos: 

mobilidade urbana 

- - - 

Temas políticos: 

cultura e lazer 

- 4 4 

Temas políticos: 

Orçamento 

- 1 1 

Temas políticos: 

Educação 

1 4 5 

Temas políticos: 

Saúde 

- 2 2 

Temas políticos: 6 5 11 
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Segurança pública 

Temas políticos: 

Gênero, minorias e 

direitos humanos 

- 9 9 

Conjuntura Política 2 6 8 

Fatos 

contemporâneos 

3 12 15 

Ataques/críticas à 

oposição 

6 13 19 

Entrevistas a meios 

de comunicação 

2 1 3 

Apoio/agradecimento 

líder, político ou 

populares 

3 6 9 

Política Internacional 2 5 7 

Pesquisa de intenção 

de voto 

1 - 1 

Eventos/Agenda 4 4 8 

TOTAL 35 78 113 

 

Por meio do Quadro I, é possível observar que o Deputado Jair Bolsonaro (PSC) 

é bastante assíduo em temas relacionados à segurança pública, ataques à oposição, 

desconstrução da imagem do país, bem como marca presença em eventos e 

cumprimento de agenda.  

Durante o período analisado, ele também não deixou de se posicionar diante de 

temas contemporâneos e relevantes, como a crise do sistema prisional e a morte do 

ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. Além disso, levanta temas 

polêmicos; um exemplo é o fato de se colocar a favor do porte de armas em pelo menos 

três das postagens. 

Levando-se em consideração as características do deputado, como sendo um 

político militarizado, defensor das forças armadas, com posicionamento ideológico de 

direita, é possível afirmar que ele recorre à campanha permanente nas redes sociais 

para, como define Blumental (1980) sobre uma das principais caraterísticas da 

campanha permanente, utilizá-la como instrumento para sustentar a sua popularidade. 

É interessante ressaltar que, levando-se em consideração o fato de que o 

deputado planeja se candidatar ao cargo de presidente da república nas eleições de 2018, 

é possível perceber que o conteúdo das postagens, muitas vezes, é voltado para 

temáticas nacionais que podem beneficiá-lo neste objetivo. Em uma delas, por exemplo, 

ele cita uma pesquisa de intenção de votos para as referidas eleições, em que aparece na 
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segunda colocação. Também recorre a conteúdos que exaltam suas características 

pessoais e demonstram que é adorado por muitos eleitores.  

Destaque também deve ser dado ao seu posicionamento diante do cenário 

político internacional. Um exemplo é o apoio que demonstra ao presidente Donald 

Trump, dos Estados Unidos. Também tece críticas constantes aos pensamentos de 

esquerda, utilizando, inclusive, a opinião de terceiros. 

A forma como se posiciona e se defende nas redes inspira certa agressividade, a 

mesma que caracteriza seu perfil nas plenárias da Câmara e entrevistas para outros 

meios.  

No caso do Deputado Jean Wyllys (PSOL), percebe-se uma maior variedade de 

temas escolhidos para o conteúdo das postagens. Ele fala de saúde, educação, economia, 

segurança pública, conjuntura política, entre outros. É interessante ressaltar que, a 

maioria das postagens, independente do tema, tem como pano de fundo alguma crítica à 

oposição e ao atual governo do presidente Michel Temer (PMDB). 

O deputado se ateve a vários temas relacionados a fatos contemporâneos, como a 

crise do sistema prisional, o sucateamento da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, 

passando por enredos de carnaval, casos de homofobia divulgados na imprensa até a 

morte do Ministro do STF, Teori Zavascki. Através das postagens, Jean procura frisar 

sua opinião diante dos temas, deixando bem claro seu posicionamento ideológico de 

esquerda. 

Aliás, os temas mais citados por ele, após as críticas à oposição e a menção a 

fatos contemporâneos, foram a questão da segurança pública e a defesa de assuntos 

relacionados à diversidade de gênero, minorias e direitos humanos. Neste sentido, faz-se 

relevante a afirmação de Galicia (2010, p.2) de que “como os cidadãos são cada vez 

mais independentes politicamente, e já não há fidelidade partidária como antes, a 

campanha permanente serve para manter as pessoas do seu lado”.  

Para movimentar sua página no mês do recesso parlamentar, o deputado optou 

por uma estratégia: utilizou a tag „retrospectiva‟ para lembrar fatos e momentos de sua 

atuação no ano de 2016 em que ele se destacou. Dessa forma, diariamente algumas das 

postagens lembravam fatos passados em que sua participação/opinião foi relevante. 

O Deputado Jean Wyllys (PSOL) é conhecido por seu discurso enfático a favor 

do posicionamento ideológico de esquerda, bem como pela luta pelos direitos dos 

homossexuais e minorias. Também se destaca por sua erudição. No que tange sua 
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participação em eventos, destaca-se sua palestra na Conferência Rosa Luxemburgo, em 

Berlin, na Alemanha. Sobre a política internacional o deputado também, 

antagonicamente ao posicionamento de Jair Bolsonaro (PSC), teceu críticas ao governo 

de Donald Trump (EUA), e elogiou a forma de fazer política do ex-presidente Barack 

Obama.  

Quando comparamos o conteúdo das páginas dos dois atores políticos escolhidos 

para essa análise, percebemos que, apesar de posicionamentos ideológicos muito 

distintos, as estratégias utilizadas por ambos se assemelham. Eles demarcam a opinião 

diante dos fatos de forma muito contundente, e demonstram interesse por temas atuais, 

que estão presentes nas mídias tradicionais e “na boca do povo”. Na soma, os conteúdos 

mais explorados por ambos foram: ataques/críticas à oposição (com 19 menções); fatos 

contemporâneos (15 menções) e segurança pública (11 menções). Sendo essa última 

motivada principalmente pelo factual da crise no sistema prisional brasileiro que se 

instaurou no início de Janeiro.  

 

4.3.3 Tipos de Comunicação de Governo 

 Segundo Noguera (2003, p.91), “se pode postular uma classificação dos distintos 

tipos de comunicação que tem que fazer um governo levando em contas situações que 

geram necessidade de comunicação, e os objetivos com que se encara esta”. Esta 

classificação inclui quatro tópicos, sendo três de governo e um de oposição, os quais 

serão levados em consideração como estratégias de campanha permanente utilizadas 

pelos deputados em suas fanpages nessa etapa da análise. 

 São elas: (a) comunicação reativa – quando o ator político/governo reage diante 

de um fato que se sucede, de forma prevista ou imprevista, e deve comunicar; (b) 

comunicação proativa – onde a comunicação é uma iniciativa que se usa 

estrategicamente para adiantar a agenda de governo; (c) comunicação de contabilidade – 

já que através dela se busca “contabilizar” na mente do eleitorado os logros da gestão do 

político; e por fim (d) a comunicação de oposição – que Noguera (2003, p.97) entende 

como a praticada por aqueles que “perderam as eleições”, mas será entendida aqui como 

aquela com foco em criticar e atacar os adversários políticos e a oposição. 

 A divisão dos posts analisados tendo como base esses quatro tipos de estratégias 

gerou o Quadro II. 
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Quadro II – Tipos de comunicação das postagens 

Deputado/tipo de 

comunicação 

Jair Bolsonaro (PSC) Jean Wyllys 

(PSOL) 

TOTAL 

Reativa 4 14 18 

Proativa 4 6 10 

De Contabilidade 5 6 11 

De Oposição 7 14 21 

TOTAL 20 40 60 

 

 Por meio da análise, percebe-se que o deputado Jair Bolsonaro (PSC) utilizou 

mais estratégias de comunicação de oposição (sete postagens) e de contabilidade (cinco 

postagens) durante o período analisado. Fez ataques e críticas ao governo, a jornalistas e 

ao pensamento de esquerda de forma geral. Dessa forma, ele parece reafirmar 

continuamente sua postura crítica e oposicionista. Porém, também se destacou a 

utilização da estratégia de comunicação de contabilidade, em que ele exalta os logros de 

sua gestão enquanto parlamentar. Pode-se pressupor que essa estratégia tenha relação 

com seu objetivo futuro de se candidatar à presidência da república nas eleições de 

2018.  

 Já o deputado Jean Wyllys (PSOL) realizou a maioria das postagens utilizando 

as estratégias reativa (14 posts) e de oposição (14 posts). Compreende-se que ele busca 

sempre reagir e colocar sua opinião diante de fatos relevantes e se opor ao governo e 

partidos de oposição, deixando clara sua posição político-partidária de esquerda. Mas 

estratégias de comunicação proativa e de contabilidade também foram utilizadas pelo 

político, que deu destaque a projetos de lei de sua autoria e exaltou sua participação em 

eventos, inclusive internacionais.  

 A soma das postagens de ambos mostra que o tipo de estratégia mais utilizada 

no total foi a de oposição (21 postagens) seguida da reativa (18 postagens). 

 

5. Considerações finais 

A análise permitiu confirmar a utilização das redes sociais como ferramentas de 

campanha permanente por parte dos políticos analisados. Essa estratégia de 

comunicação contínua foi utilizada por eles, mesmo em períodos considerados neutros, 

como é o caso do mês de Janeiro, quando ocorre o recesso parlamentar.  

 Mas é importante ressaltar que ainda vivenciamos um período de transição. 

Apesar dos avanços da tecnologia e a utilização cada vez maior da internet e das redes 
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sociais, as mídias tradicionais, especialmente a TV, ainda se mantém hegemônicas no 

Brasil. No entanto, o conteúdo produzido e disseminado nas redes apresenta 

características de influência e interação bastante peculiares, e seu alcance ganha muita 

relevância nos estudos envolvendo os novos processos comunicacionais na política, à 

medida que representam um novo universo de possibilidades. 

 No caso dos deputados analisados, uma diferença importante observada tanto na 

análise do conteúdo das postagens, como nos tipos de comunicação de governo, é o fato 

de que o deputado Jair Bolsonaro (PSC) coloca-se como outsider da política; aquele que 

se contrapõe ao formato da política tradicional baseado nas ideologias de direita e de 

esquerda, mesmo sendo considerado por muitos como sendo de extrema direita. Já Jean 

Wyllys (PSOL) busca demonstrar valores como hombridade e honestidade, colocando-

se claramente à esquerda e com bandeiras à favor das minorias e da legalidade 

democrática.  

Acredita-se que a base teórica e a metodologia mobilizadas nesse artigo 

(circunscrito ao cenário político do Brasil e do Congresso Nacional e à utilização do 

Facebook) podem ser aplicadas a estudos envolvendo outros agentes políticos em 

diferentes redes sociais. Conclui-se que, indenpendente do cenário e do ator político, é 

cada vez mais fácil encontrar nas redes aqueles que buscam fazer com que seus projetos 

sobrevivam aos destinos da comunicação e do poder no ciberespaço.  

 No entanto, é preciso ressaltar, as redes sociais são um ambiente cujo alcance 

ainda não é possível dominar, e tampouco afirmar se fazem ou não frente às mídias 

tradicionais (televisão, impresso e rádio), com as quais, a depender do caso, estamos 

acostumados há décadas. Porém, em se tratando de campanha permanente, não restam 

dúvidas de que este ambiente seja um palco cada vez mais cobiçado para a atuação dos 

atores políticos. 
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