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Resumo 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar um estudo de caso explanatório sobre como 

os cidadãos brasileiros estão utilizando o Facebook para fazer reivindicações aos seus 

parlamentares. Neste artigo, são analisadas as páginas dos deputados federais Jean Wyllys 

(PSOL) e Jair Bolsonaro (PP) no Facebook em dois vídeos publicados por eles no dia da 

votação da PEC 241, em outubro de 2016. A escolha destes dois parlamentares justifica-se 

pelo fato de serem personalidades notáveis no Facebook, possuírem posicionamentos opostos 

e por serem ideologicamente divergentes. Utiliza-se, como aporte teórico, autores que tratam 

da relação entre comunicação e política, especialmente considerando o atual papel das redes 

sociais e a relação da internet com a democracia. 

 

Palavras-chave: Comunicação Política, Opinião Pública, Facebook, Jean Wyllys, Jair Bolsonaro. 

 

Introdução  

 

Utiliza-se, como aporte teórico, autores que tratam da relação entre comunicação e 

política, especialmente considerando o atual papel das redes sociais e a relação da internet 

com a democracia. Para isso, utilizaremos a teoria de Tapscott (2010), que estudou essa 

participação do eleitor nas decisões políticas por meio da internet, com um recorte no cenário 

norte-americano. Tapscott faz uma previsão otimista, no que se refere à importância da 

internet na política, ao afirmar que a geração digital tem uma força tão grande, que será 

responsável por eliminar o modelo político convencional Partindo da perspectiva do autor, 

analisaremos como os eleitores têm utilizado a internet para estabelecer uma relação de 

cobrança sobre seus representantes aqui no Brasil, por meio de observações em comentários 

feitos nas páginas de dois deputados federais no Facebook. 

Desde que o Facebook conquistou o posto de rede social mais popular do mundo, em 

2008, sua presença na política tem se tornado cada vez mais indispensável. Hoje, com 83% 

                                                 
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática Estudos Interdisciplinares da Comunicação da Intercom Júnior – XIII Jornada 

de Iniciação Científica em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Estudante de Graduação do 3ºsemestre do Curso de Comunicação Organizacional da Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná (UTFPR), e-mail: julianavirgolino@alunos.utfpr.edu.br 
3 Estudante de Graduação do 3ºsemestre do Curso de Comunicação Organizacional da UTFPR, e-mail: 

leticiac@alunos.utfpr.edu.br 
4 Orientadora do trabalho. Professora do Curso de Comunicação Organizacional da UTFPR, e-mail: cavassanaf@gmail.com 



 

 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 
 

2 

 

dos internautas brasileiros utilizando a rede social
5
, torna-se cada vez mais importante 

estudar a opinião pública por meio deste veículo, que está se tornando uma ferramenta forte 

de engajamento político e mediação de debates. Justamente por isso, o Facebook também 

tem sido objeto de estudo na pesquisa acadêmica, em áreas como a da comunicação e da 

ciência política. Episódios em que as pessoas utilizam a internet para cobrar o 

posicionamento de determinada pessoa pública, de forma que passe a contemplar melhor os 

seus interesses, tornaram-se comuns. Aqui, esse fenômeno é ilustrado a partir da análise de 

duas publicações de dois parlamentares brasileiros sobre uma Proposta de Emenda 

Constitucional (PEC) em 2016.  

A partir disso, este trabalho parte da seguinte pergunta: como se dá a relação entre os 

deputados brasileiros e o público no Facebook, em posts sobre temas em evidência no debate 

público? 

A escolha de Jair Bolsonaro e Jean Wyllys se deu ao fato de serem deputados federais 

pelo mesmo estado (Rio de Janeiro); por serem personalidades políticas notáveis no 

Facebook, com elevado número de seguidores; por explorarem a rede social para divulgar 

publicamente seus posicionamentos polêmicos; e, também, por serem ideologicamente 

opositores. Bolsonaro é representante da direita no país, extremamente conservador e, assim 

como Wyllys, gera polêmicas ao tornar públicas suas colocações e opiniões sobre os diversos 

temas do debate público. Ao contrário de Jair Bolsonaro, Jean Wyllys, é conhecido por seus 

ideais de esquerda e por ser ativista nestes interesses.  

As postagens aqui analisadas são dos deputados federais Jean Wyllys (Psol) e Jair 

Bolsonaro (PP) no dia 10 de outubro de 2016, data em que foi votada a PEC 241, que 

delimitava um teto para os gastos públicos em algumas áreas primárias. A seleção dos posts 

foi realizada de acordo com o elevado grau de engajamento em cada publicação 

considerando que os deputados não se manifestaram sobre o tema unicamente nas 

publicações ilustradas neste artigo. Foram, portanto, selecionadas as que tiveram maior 

interação em cada página, sendo as duas no formato vídeo.  O de Jair Bolsonaro foi gravado 

em seu gabinete, antes da votação da PEC; já o do Jean Wyllys, logo após o encerramento da 

votação, ainda no plenário da Câmara.  

A PEC 241 (que tramitou no Senado como PEC 55) é uma iniciativa que propõe fixar 

por até 20 anos (podendo ser revisada depois dos primeiros dez anos) um limite nas despesas 

                                                 
5 Segundo a Pesquisa Brasileira de Mídia 2015, disponível em: http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-

pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2015.pdf. Acesso em 

10/07/2017. 

http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2015.pdf
http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2015.pdf
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de gastos públicos.  Tema notável, que afeta a população brasileira de forma geral e criou 

polêmicas sobre posicionamentos. Muitas pessoas se manifestaram no Facebook sobre a 

medida, inclusive os deputados. 

Como principal fundamentação teórica para a análise, foi usada a base produzida por 

Don Tapscott (2010), que aborda o uso da tecnologia pelas novas gerações e o papel das 

mídias sociais em debates e discussões políticas. Essa discussão é abordada a seguir. Após a 

seção teórica, o artigo divide-se em apresentação dos aspectos metodológicos deste estudo de 

caso, depois a análise, seguida das considerações finais. 

  

A política e as redes sociais 

 

Segundo Miguel (2002), a evolução dos meios de comunicação durante o século XX 

foi responsável por uma verdadeira revolução no que se refere ao ambiente político. No 

início do século, o rádio foi o veículo mais importante na propaganda, muito utilizado por 

Franklin Roosevelt e Adolf Hitler, por exemplo. Já na metade do século, a televisão surgiu e 

superou o rádio, tornando-se o principal instrumento de comunicação.   

A partir dos anos 1960, a televisão passou a ser cada vez mais importante na vida dos 

telespectadores brasileiros, pois não era somente uma fonte de informação, mas também 

canal de entretenimento. A televisão também foi responsável por transformar o cotidiano da 

população e reduzir barreiras sociais. Ela, por exemplo, ampliou os debates políticos por 

conciliar a relação de proximidade proporcionada pelo rádio, com a força dos elementos 

visuais que já estavam presentes anteriormente no cinema (MIGUEL, 2002).  

De acordo com Kinzo (2001), com o fim da ditadura militar, o país começou a passar 

por muitas transformações no cenário político. Durante essa nova fase da política nacional, a 

comunicação entre eleitor e político acontecia de forma indireta, como nas passeatas de 1992, 

no movimento brasileiro que ficou conhecido como caras-pintadas. O movimento baseado 

nas denúncias de corrupção tinha como objetivo o impeachment do então presidente, 

Fernando Collor de Mello. Os veículos utilizados para realizar a comunicação política eram 

basicamente a televisão e os jornais impressos. Embora a força popular tenha sido suficiente 

para influenciar no impedimento do presidente Collor, o primeiro eleito diretamente em 26 

anos, o relacionamento entre os cidadãos e seus governantes era extremamente limitado.   
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Em uma circunstância societária anterior, as eleições se apresentam na 

embrionária mídia então existente, especialmente jornais e depois rádio, 

quase completamente sob o formato de cobertura de acontecimentos 

ocorridos em espaços geográficos e convivenciais, tais como comícios, 

panfletagens, visitas, passeatas, conversas, atos, etc. Hoje a visibilidade do 

momento eleitoral na tela não se restringe, mas transcende de maneira 

exponencial o formato jornalístico da cobertura e divulgação dos atos 

eleitorais. (RUBIM, 2001, p.178) 

 

 

Segundo Tapscott (2010) no século XXI, a internet tem transformado esta relação, por 

proporcionar um estreitamento de laços entre o eleitor e seus governantes ou representantes. 

O indivíduo que antes só conseguia mostrar sua insatisfação em manifestações de rua, 

quando reunido com outros de posicionamento semelhante, agora tem autonomia para 

expressar-se individualmente e diretamente. Em seu livro A hora da geração digital, Tapscott 

(2010) defende que os jovens que cresceram enquanto a internet tomava corpo, não aceitam o 

antigo modelo político “você vota, nós governamos” e por isso tendem a participar de forma 

cada vez mais ativa na política.   

 

Mas essa geração não aceitará esse modelo. Por terem crescido em um 

ambiente digital, eles esperam colaborar com os políticos – e não apenas 

ouvir seus discursos grandiloquentes. Querem estar diretamente envolvidos: 

interagir, contribuir, com ideias, investigar as ações, trabalhar para catalisar 

iniciativas não apenas durante as eleições, mas durante os mandatos. 

(TAPSCOTT, 2010, p.292) 

 

Para o autor, a nova geração não acredita na política eleitoral e, por isso, usa a 

internet como ferramenta de transformação política.  A internet permite que o eleitor 

participe ativamente do mandato de seus representantes. O público pode se manifestar a 

respeito de tudo aquilo que julga ser de seu interesse, para cobrar e questionar o 

posicionamento dos governantes (TAPSCOTT, 2010).  

O surgimento da internet no Brasil ocorreu durante os anos 90, porém demorou 

muitos anos para fazer parte da vida cotidiana do cidadão comum. Em 1990, o acesso era 

restrito a professores e funcionários de universidades. Em 2000, a rede passou a ser útil 

também para a prestação de serviços. Com os avanços tecnológicos, a internet foi se 

consolidando como ferramenta de debate. Em 2006, por exemplo, os blogs e o Orkut foram 

determinantes para aprimorar o processo democrático dando voz a outras classes da 

sociedade.  

Segundo Malani (2007), a presença da Internet nas eleições de 2006 mudou naquele 

ano, a interpretação existente em relação à formação da opinião pública.  Os internautas 
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criavam listas de discussões e as compartilhavam com outros internautas tentando defender 

os assuntos da lista de acordo com suas ideologias. As comunidades no Orkut também foram 

extremamente disseminadas e eram utilizadas para fazer uma polarização política, dividindo 

internautas entre pró e contra candidatos. Os blogs jornalísticos, igualmente, foram 

bombardeados por leitores envolvidos com a eleição, que utilizam esses para atrair 

visibilidade de grandes veículos (MALANI, 2007).  

Em 2008, nos Estados Unidos, Barack Obama também fez uma campanha eleitoral 

pioneira com o auxílio da internet, principalmente por meio dos sites my.barackobama.com, 

Youtube e o Myspace, que repercutiram no mundo inteiro. Obama utilizou a internet não só 

para divulgar suas propostas, mas também para fazer uma ponte direta entre ele seus eleitores 

e para responder aos ataques de adversários. Segundo Gomes (2009), ao direcionar boa parte 

de suas estratégias para a internet, a campanha de Obama estabeleceu um novo padrão, tento 

assim, grande importância social. Esse acontecimento se refletiu também nas eleições 

brasileiras. Em 2012, os candidatos às prefeituras fizeram um grande esforço para usar a 

internet como um canal de aproximação com os eleitores.  

No ano de 2013, a ciberdemocracia - termo popularizado por Pierre Lévy, (2002) para 

tratar da democracia moderna ou democracia em espaço digital - tomou força no Brasil com 

os protestos de rua. As manifestações foram articuladas, primordialmente, pelo Facebook. O 

Movimento Passe Livre criou um evento online que levou 100 mil pessoas à Avenida 

Paulista. Os protestos se espalharam pelo país e geraram cobertura expressiva da imprensa, 

inclusive internacional. Inicialmente, reivindicava-se a redução da tarifa do transporte 

público em São Paulo. Depois, as abordagens incluíram uma diversidade temática, inclusive 

da dimensão ético-moral, sobre corrupção e escândalos políticos. 

Segundo Pessoni e Donato (2016), as manifestações de 2013 ajudaram a consolidar a 

internet como espaço de debates, críticas e sugestões de políticas públicas. Os autores frisam 

a ascensão da rede desde os anos 2000 e o modo que esse progresso muda a sociedade, que 

pôde ser notada principalmente depois de 2013, quando o cidadão comum participou de 

forma muito ativa na esfera política, por meio da própria internet e mobilizou por mídias 

sociais todo o movimento daquele ano. 

Em 2014, durante as eleições para a Presidência no Brasil, o Facebook se tornou a 

principal ferramenta de debates políticos. Naquele período, 59 milhões de brasileiros 

manifestaram suas ideologias políticas, gerando um total de 320 milhões de interações, só no 

primeiro turno (CAPELAS, 2014). A tendência é que as redes sociais digitais exerçam cada 
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vez mais um papel central nas campanhas. Em 2014, além de um ambiente propício ao 

debate entre eleitores, elas foram exploradas de diversas formas pelos candidatos e também 

pelo jornalismo (CERVI, MASSUCHIN, CARVALHO, 2016). Para Pessoni e Donato 

(2016), o comportamento e o cenário político de 2014 reafirmaram a tendência de os 

brasileiros estarem cada vez mais tratando de questões políticas no espaço virtual. Isso foi 

concluído devido ao maior número de interações no Facebook em todo mundo, que ocorreu 

em consequência a disputa entre Dilma Rousseff (PT) e Aécio Neves (PSDB). 

A projeção feita por Tapscott (2010) nos motiva a analisar fanpages de deputados 

brasileiros para averiguar por meio de um estudo de caso sobre os caminhos do atual cenário 

político sob a influência da geração digital, presente e atuante no Facebook. Para isso, 

analisaremos a relação do público com os deputados federais do Rio de Janeiro - RJ, Jean 

Wyllys e Jair Bolsonaro, que se destacam nas redes sociais por suas manifestações e 

posicionamentos bastante polêmicos.  

 

Metodologia 

 

Neste artigo, faremos um estudo explanatório da relação dos brasileiros com seus 

representantes políticos no Facebook. Aqui, isso é analisado a partir de publicações de dois 

deputados federais do Rio de Janeiro, Jean Wyllys, eleito e reeleito pelo Partido Socialismo e 

Liberdade (PSOL). O deputado possui 1.254.522 curtidas em sua página no Facebook
6
. O 

outro deputado é Jair Messias Bolsonaro, atualmente no sexto mandato, eleito pelo Partido 

Progressista (PP), com uma fanpage que totaliza 3.472.441 de curtidas no Facebook
7
. 

Bolsonaro é conhecido por ser um dos mais conservadores da Câmara Federal.  

 Para responder a pergunta de análise – como se dá a relação entre os deputados brasileiros e 

o público no Facebook, em posts sobre temas em evidência no debate público? – optamos 

pelo estudo de caso como metodologia, a partir de Yin (2003). Segundo Yin (2003), um 

estudo de caso é uma investigação empírica, que permite o estudo de um fenômeno dentro de 

seu contexto. Nosso estudo se enquadra nesta metodologia porque: 

 

Em geral, os estudos de caso representam a estratégia preferida quando se 

colocam questões do tipo "como" e "por que", quando o pesquisador tem 

pouco controle sobre os eventos e quando o foco se encontra em fenômenos 

contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real (YIN, 2003, 

p.19). 
 

                                                 
6 Página do deputado Wyllys: https://www.facebook.com/jean.wyllys/, dados coletados em 16/10/2017. 
7 Página do deputado Bolsonaro: https://www.facebook.com/jairmessias.bolsonaro/, dados coletados em 16/10/2017. 

https://www.facebook.com/jean.wyllys/
https://www.facebook.com/jairmessias.bolsonaro/
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Para observar a relação do público com os deputados em um tema em evidência no 

debate público, foram analisados comentários, feitos pelo público e pelos próprios políticos, 

nas postagens sobre a PEC do teto de gastos. A coleta de dados foi realizada entre 10 e 16 de 

outubro (após o primeiro turno da votação da PEC 241 na Câmara dos Deputados). Foram 

analisadas duas postagens, sendo uma de Jean Wyllys e outra de Jair Bolsonaro. O post de 

Jean Wyllys obteve 20.000 interações, 9.365 compartilhamentos e 9.678 comentários. 

Enquanto na página de Bolsonaro a postagem obteve 27.000 interações, 5.332 comentários, 

5.368 compartilhamentos
8
.  

A análise foi realizada por meio de comentários selecionados, hierarquicamente. 

Portanto, como critério de seleção, foram recortados os comentários que apresentaram maior 

nível de interação e cujo conteúdo contemplava questionamentos sobre o posicionamento dos 

deputados no tema abordado. O recorte foi baseado também nas respostas dos deputados aos 

comentários, em como estes reagem às cobranças. Assim, conseguiremos ilustrar como essa 

relação se dá em redes sociais, em que não há só proximidade do ator político com o público, 

mas também interação entre eles.  

 

Estudo de caso: comentários nas publicações de Wyllys e Bolsonaro sobre a PEC 241 

 

 A PEC 241
9
 foi apresentada pelo Poder Executivo no dia 15 de junho de 2016, 

propondo um novo regime fiscal no país, com marcante arrocho nos gastos públicos.  

 

Art. 102. Será fixado, para cada exercício, limite individualizado para a 

despesa primária total do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Poder 

Legislativo, inclusive o Tribunal de Contas da União, do Ministério Público 

da União e da Defensoria Pública da União (PEC 241/2016). 

 
Por conta disso, a PEC 241 ganhou visibilidade no debate público no segundo 

semestre de 2016, com grande evidência enquanto tema na internet e nas redes sociais 

digitais. Tanto a população quanto seus representantes políticos opinaram sobre o tema, por 

meio de publicações e comentários. Deputados e senadores, por exemplo, usaram seus perfis 

no Facebook para se manifestar a respeito. No dia 10 de outubro de 2016, os deputados Jean 

Wyllys e Jair Bolsonaro vieram a público para fazer suas considerações sobre o primeiro 

                                                 
8 Dados de 16 de outubro de 2016, quando se deu a coleta. 
9 Que tramitou e foi aprovada anteriormente no Senado como PEC 55. 
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turno da votação da PEC 241, cuja votação ocorria naquele dia. Segundo o glossário do 

Senado Federal
10

, uma PEC é discutida e votada em dois turnos, e é aprovada quando obtém, 

na Câmara e no Senado, três quintos dos votos dos deputados e dos senadores.  

As publicações que serão analisadas a seguir foram publicadas por Jair Bolsonaro 

antes da votação do primeiro turno, como forma de pronunciamento antecipado de seu voto 

favorável a PEC
11

. Modo distinto de Jean Wyllys que, publicando após a votação, utilizou a 

rede social para expressar sua insatisfação com o resultado do primeiro turno
12

. Essa é uma 

informação relevante para fazer comparações entre os dois casos estudados. 

 

 

Fonte: Facebook, 2016 

 

A postagem do deputado Jair Bolsonaro teve 27 mil interações, mais de 5 mil 

comentários e compartilhamentos. O vídeo foi postado anteriormente à votação e, nele, o 

deputado defende a PEC e explica porque seu posicionamento é favorável.  Entre os mais 

milhares de comentários, existem os que elogiam o posicionamento do parlamentar, porém os 

mais curtidos são aqueles que criticam a PEC e a postagem do deputado. Isso inclui aqueles 

que apoiam Bolsonaro enquanto parlamentar, mas comentaram que não concordavam com a 

colocação dele neste caso. A imagem 2, a seguir, exemplifica casos como esse.  

                                                 
10 Disponível em: http://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-legislativo/emenda-constitucional. Acesso em 10/07/17. 
11 Disponível em: https://www.facebook.com/jairmessias.bolsonaro/videos/702161469932842/  
12 Disponível em: https://www.facebook.com/jean.wyllys/videos/1199360030112002/  

http://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-legislativo/emenda-constitucional
https://www.facebook.com/jairmessias.bolsonaro/videos/702161469932842/
https://www.facebook.com/jean.wyllys/videos/1199360030112002/
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Fonte: Facebook, 2016 

 

Neste comentário, em que o eleitor se coloca como seguidor do Bolsonaro é possível 

verificar que ele mantém uma relação de proximidade com o deputado, ao chamá-lo de 

capitão. Mesmo assim, mostra-se insatisfeito com o posicionamento favorável à PEC. Ele 

afirma ainda que mesmo sendo militar e estando ciente de que não será afetado com as 

consequências do projeto, está desconfiado quanto ao real interesse do governo executivo. 

Fica claro, portanto, que apesar de ver o deputado como seu representante a apoiá-lo, há uma 

cobrança e um desacordo entre a opinião do comentador com o deputado que não é pessoal, 

nem político. É especialmente sobre a PEC. Já o número de respostas e curtidas no próprio 

comentário demonstra o interesse do restante do público em ler e debater o tema.   

A leitura dos comentários nesta publicação permite algumas considerações 

específicas sobre o comportamento do público que interagiu e também sobre escolhas do 

administrador da própria página interagindo com eles. Observa-se, por exemplo, que os 

comentários de apoio são respondidos pelo perfil do deputado, mas os contra são quase 

sempre ignorados.  Outro aspecto interessante do público envolvido com a postagem é que, 

independentemente do posicionamento ideológico, muitos deles debatem civilizadamente, 

entre si, as possíveis consequências e alternativas ao projeto e criticam a polarização política.  

Muitos, que claramente não são seguidores de Bolsonaro, comentam para argumentar contra 

a PEC. Mesmo assim, existem poucos comentários de ataque.  

Assim como defende Tapscott (2010), a geração digital tende a ser mais democrática, 

o que faz com debates ideológicos como esse sejam cada vez mais frequentes. Mesmo com a 

grande repercussão do post, o deputado Jair Bolsonaro ignorou a maioria dos apelos de seus 

seguidores que pediam para que ele votasse contra a PEC. As réplicas de defesa foram feitas, 

na maioria das vezes, por outros internautas favoráveis à Proposta de Emenda Constitucional. 

Nem os comentários de eleitores apontando a incoerência do posicionamento do deputado - 
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que em um post anterior havia criticado a PEC13- são respondidos Em um dos comentários 

em que se critica o posicionamento do deputado, Bolsonaro até respondeu o eleitor, porém, 

em momento algum tentou se justificar. Ao contrário, sugere que aqueles que ficaram 

descontentes cobrem de outros parlamentares.  

Neste caso, a cobrança do comentador se relaciona com uma parte específica do 

conteúdo veiculado no vídeo do deputado em que ele se coloca como representante da classe 

militar. O comentador demonstra de forma até mesmo pejorativa sua indignação com o 

posicionamento do deputado que segundo ele privilegia os militares em detrimento dos 

menos favorecidos. Assim sendo, é possível notar uma postura radical do comentador, que 

difere do que foi analisado nos comentários anteriores. 

 

 

Fonte: Facebook, 2016 

 

Em continuidade, o deputado Bolsonaro apresenta sua resposta, afirmando que por ser 

apenas um de 513 deputados não é capaz de contemplar todas as categorias como 

representante e, portanto, seria de responsabilidade do eleitor cobrar dos outros 512 

deputados um posicionamento vantajoso para os demais. É perceptível que o deputado não 

tem interesse em parecer cordial nesta fala. Não está sinalizado no comentário se o mesmo 

foi publicado pelo próprio deputado ou por sua assessoria. De todo modo, isso é irrelevante 

para o público que interage com o seu representante. A foto, o nome e a fanpage oficiais 

fazem com que a resposta seja de Bolsonaro, independentemente da autoria textual. 

Já o post
13

 do deputado Jean Wyllys obteve 20.000 interações, 9.365 

compartilhamentos e 9.678 comentários. O post trata-se de um vídeo-chamada ao vivo, 

gravada no plenário assim que a votação do primeiro turno do projeto foi finalizada. No 

                                                 
13

 Dados coletados no dia 16 de outubro de 2016 
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vídeo, o deputado discorre sobre a votação do primeiro turno na Câmara, lamenta o resultado 

e pede aos eleitores que se mobilizem para que ela não seja aprovada em segundo turno - o 

vídeo foi gravado no final da votação.  

Ao contrário de Bolsonaro, nos mais de 9,6 mil comentários ao vídeo de Jean Wyllys, 

uma leitura geral permite afirmar que, daqueles que geraram mais engajamento, poucos 

questionaram o posicionamento e o voto do parlamentar. A maioria dos comentários era de 

indignação ao resultado. Elogios à PEC e críticas ao governo do PT também estão presentes, 

mas não provocaram debate a respeito. Seja pela falta de engajamento dos demais, seja pela 

falta de conteúdo pertinente ao tema da publicação. Muitos internautas comentam apenas 

com as expressões “Fora Temer” ou “golpistas”, como a figura abaixo ilustra. 

 

 

Fonte: Facebook, 2016 

 

Sobre a relação do deputado com os comentários na publicação, observou-se que os 

poucos internautas que questionaram a conduta ou algum comportamento do deputado não 

são respondidos, nem por sua equipe nem por seus seguidores. O comentário abaixo, por 

exemplo, mostra uma cidadã discutindo diretamente com o deputado Jean Wyllys sobre o 

corte de gastos. Além disso, é perceptível que este apresenta um engajamento muito baixo, 

especialmente quando comparado aos comentários analisados na imagem anterior. 



 

 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 
 

12 

 

 

Fonte: Facebook, 2016 

 

Na postagem de Wyllys pode-se perceber que a polarização política, como explanado 

por Brugnago e Chaia (2014), é bem mais forte do que no de Bolsonaro. No caso de Wyllys, 

os brasileiros no Facebook surgem nos comentários a unificação da esquerda, o 

fortalecimento dos partidos de esquerda e o fim da direita. No post de Bolsonaro, esses 

termos não aparecem com tanta frequência. Em alguns casos, são feitas críticas ao Partido 

dos Trabalhadores (PT) para justificar seu posicionamento favorável à PEC 241.  

 

 

Fonte: Facebook, 2016 

 

Apesar de receber quase o dobro de comentários (9.678 contra 5.332), o número de 

respostas na página de Wyllys é bem inferior à de Bolsonaro. As respostas que em maioria 

das vezes não são do deputado, e sim sua assessoria de imprensa, usam de um tom grosseiro, 

como o fato de chamar o internauta de ignorante. Neste post, a resposta vai além, chamando 

o eleitor de analfabeto político e usa de ironia e um tom de superioridade, o que expõe e 

humilha a pessoa. O que pode ser observado também é a quantidade de curtidas na resposta 

que a assessoria deu, 356, contra 43 curtidas no comentário, isso mostra um certo apoio dos 

representados de Wyllys, à forma de tratar eleitores com outros pensamentos políticos. Além 

disso, a incidência de comentários excluídos, na página de Jean Wyllys, é maior do que na 

página de Bolsonaro.   
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 Considerações finais 

 

Este estudo explanatório mostrou que, ao contrário do que se poderia esperar a partir 

do senso comum, os seguidores de atores políticos mais conservadores não são menos 

abertos ao debate do que os seguidores de figuras mais progressistas no Facebook. Nossa 

análise revela que, ao menos no caso estudo da PEC 241, em muitos comentários, aqueles 

que apoiam o deputado Jair Bolsonaro fazem considerações mais críticas e embasadas ao 

posicionamento do parlamentar do que os seguidores de Jean Wyllys, que tenderam a 

comentários curtos, monológicos, de reforço de posição contra o governo federal. Esse fato é 

importante porque influencia diretamente na qualidade das discussões políticas existentes na 

rede social. Isso também indica que pode levar a diferenças de debates não só pelo 

posicionamento e tipo de manifestação do político no post, mas, principalmente, pelo 

comportamento de seus seguidores nos comentários. Acreditamos que um futuro estudo mais 

aprofundado desse cenário possa enriquecer essa ilustração, inclusive com estratégias 

quantitativas sobre o conteúdo desses comentários.  

A partir da presente análise também pudemos concluir que é cada vez mais efetiva a 

cobrança dos internautas para com seus deputados por meio da internet, porém, ainda não 

existe uma grande preocupação dos parlamentares em atender aos pedidos de seus eleitores. 

Como colocado por Marques (2016, p.11), os meios digitais acabam dialogando “com as 

estruturas sociais e culturais já existentes, ao mesmo tempo em que ajudam a moldá-las”. 

Redes sociais como o Facebook aproximam o público e os atores políticos, mas, nem por isso 

geram grandes alterações no relacionamento entre eles. Ou seja, a ação de comentar, opinar e 

cobrar o representante via comentário não necessariamente alterará a posição do político 

sobre um tema, uma lei ou uma votação como o caso da PEC 241. 

Desconsiderar a opinião do público pode se tornar perigoso ao político, observando 

que o reconhecimento social é a chave da conquista política e aumenta a importância de uma 

boa imagem. Hoje, a internet é uma das principais difusoras do prestígio e reconhecimento na 

sociedade contemporânea, segundo Miguel (2002). A projeção feita por Tapscott (2010) de 

que os internautas da geração digital estão cada vez mais engajados com a política parece 

válida. Porém, não podemos desconsiderar que, no Brasil, ampliou-se “as condições de 

contestação pública e participação política. Porém tampouco há como negar que existam 

problemas no que se refere tanto à qualidade da contestação pública e da participação do 
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cidadão quanto ao funcionamento efetivo do processo decisório democrático” (KINZO, 

2001, p.9). 

Para que, no Brasil, a geração digital consiga transformar o modelo político atual, 

como Tapscott (2010) defende que vem acontecendo os EUA, é necessário que os brasileiros 

utilizem a internet para demandas políticas, mas que essa participação se dê para além do 

Facebook e das redes sociais. Ainda assim, a influência que internet tem exercido no 

processo democrático é notável, e tende a ser cada vez mais forte. As movimentações em 

redes sociais podem não ser escutadas ou correspondidas totalmente pelos representantes, 

mas servem como um forte indicativo para os próximos passos da política nacional. 
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