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RESUMO 

A internet se consolida como a base tecnológica e material da sociedade da informação na 

qual estamos inseridos, sendo assim, as práticas de promoção e defesa dos direitos humanos 

passam, também, pelo ciberespaço. Três são os eixos teóricos de investigação apresentados 

nesta pesquisa: os direitos humanos, a cibercultura e a participação política por meio da 

internet. Com isso, pretende-se investigar os direitos humanos na era da cibercultura por um 

viés interdisciplinar e indaga-se como problema de pesquisa de que modo as organizações 

governamentais, em especial a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República 

(SDH/PR), realizam seus processos de interação no site de rede social Facebook. O objetivo é 

analisar os processos de interação da SDH/PR com seus públicos por meio de sua página 

oficial no Facebook. Para tanto, o estudo parte das análises das atividades postadas pela 

própria instituição, como também dos comentários publicados por usuários e as eventuais 

respostas dadas pela SDH/PR a tais comentários.  Quanto à metodologia emprega-se a 

Análise de Conteúdo (AC), a qual foi dividida em duas partes que se complementam para 

melhor entendimento dos processos de interação: a análise das postagens e a análise dos 

comentários. O período da análise foi o mês de novembro de 2013, quando mais se falou a 

respeito da página naquele ano. Os resultados obtidos demonstraram uma baixa interação 

mútua entre a SDH/PR e seus seguidores nessa rede social, o que se traduz em muita 

informação, mas pouco diálogo e trocas comunicativas. Os comentários ainda se mostraram, 

em sua maioria, negativos, evidenciando desconhecimento pelas pessoas acerca do verdadeiro 

sentido dos direitos humanos.  

 

 

Palavras-chave: Direitos Humanos. Cibercultura. Participação Política. Interações Digitais 
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ABSTRACT 

The internet is consolidated as the technological and the material base of an information 

society, in which we are inserted, therefore the promotion practices and protection of human 

rights pass through the cyberspace. Three are the theoretical lines presented in this research: 

the human rights, the cyberculture and the political participation through the internet. Based 

on this, the goal of this project is to research the human rights in the age of cyberculture from 

an interdisciplinary perspective. Furthermore, we look into, as a research problem, how the 

government organizations, especially the Brazilian Secretariat of Human Rights of the 

Presidency of the Republic (SHD/PR), conduct their interaction processes on the social 

networking site Facebook. The purpose is to analyze the processes of interaction of the 

SDH/PR with its public through their official Facebook page. This study therefore begins by 

analyzing the activities posted by the institution itself, but also the comments posted by users 

and possible answers given by SDH/PR to such comments. Regarding the methodology, we 

employ the Content Analysis, which was divided in two parts that complement each other for 

better understanding of the interaction processes: the analysis of posts and the analysis of 

comments. The period of analysis was the month of November 2013, because there was much 

talk about the page in that year. The obtained results showed a low mutual interaction 

between SDH/PR and its followers in this social network, which means the publication of too 

much information, but little dialogue and communicative exchanges. In addition, most of the 

comments of the SDH/PR page proved themselves negative, showing lack of knowledge by 

people about the true meaning of human rights. 

 

Key words: Human Rights. Cyberculture. Political Participation. Digital Interactions 
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INTRODUÇÃO 

 

Olhar os direitos humanos por uma perspectiva interdisciplinar exige um esforço de 

ultrapassar fronteiras, de não se limitar a elas. Desde o início essa tarefa mostra-se um 

permanente desafio, exigindo a manutenção de um profícuo diálogo. O diálogo surge ao se 

descobrir que não se pode ser completo por si só, pois a complexidade da sociedade atual 

exige respostas integradas e sistêmicas - eis o fundamento da interdisciplinaridade. Como 

previa Morin (2006), os pilares das certezas das ciências clássicas não dão conta da atual 

complexidade dos fenômenos, pois se regem pelo princípio da ordem, separação, redução e 

lógica formal. O desafio atual é religar as partes para se entender o todo, lembrando que na 

interdisciplinaridade o conjunto é muito mais que a soma das partes.  

Diante desses argumentos seria incompleto trabalhar os conteúdos dos direitos 

humanos sem ser por um viés interdisciplinar. Não é pretensão deste estudo que a 

interdisciplinaridade seja construída como se fosse a união de ultraespecialistas, cada um na 

sua área, que se encontram num determinado ponto discutindo sobre o mesmo tema. Isso não 

significa, contudo, que a especialização não seja importante, pois, como defende Dogan 

(1996), só é possível ser interdisciplinar quando se for ao limite da especialização, ou seja, é 

preciso que o olhar lançado sobre dado tema possa ser sistêmico e não apenas pontual. E é sob 

o olhar da interdisciplinaridade que essa pesquisa contempla três eixos teóricos de 

investigação: os direitos humanos, a cibercultura e a participação política.  

A partir dos aspectos históricos trazidos por Dallari (2004), Comparato (1997), 

Venturi (2010) e dos conceitos aventados por Bobbio (2004), o qual considera os direitos 

humanos como produto da civilização humana e, portanto, históricos, faz-se importante 

entender como tais direitos se consolidaram historicamente tanto no mundo quanto no Brasil. 

Dessa forma, é possível observar a formação do discurso humanitário e como esse discurso 

evoluiu a ponto de se tornar um dos pilares da sociedade moderna.  

 Todavia, ao se conceber os direitos humanos apenas pelo viés histórico, na maioria das 

vezes, resta uma noção romantizada de seu surgimento e manutenção. Sem dúvida o discurso 

humanitário tem grandes méritos e sua evolução contribuiu de forma significativa na melhoria 

da qualidade de vida das populações. Mas basta dar uma volta pelas periferias do mundo 

capitalista para perceber que essas melhorias não foram para todos. Michel Foucault (2002; 

2009) traz uma abordagem crítica sobre a forma como os direitos humanos se concretizaram, 

em especial a partir das obras do final de sua fase genealógica, quando o autor lança o 
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conceito de biopolítica. Tal autor foi escolhido por trazer em sua obra uma visão crítica acerca 

do discurso humanitário, fazendo, assim, um contraponto interessante à concepção histórica 

dos direitos humanos.  

 Além dos direitos humanos, o segundo eixo teórico no qual se fundamenta essa 

pesquisa diz respeito à cibercultura e às mudanças na sociedade atual operacionalizadas pelas 

novas tecnologias de informação e comunicação. Segundo Castells (1999; 2004), o homem de 

hoje faz parte de uma “Sociedade da Informação”, na qual a internet se insere como base 

tecnológica e material, influenciando vidas e ditando a cultura, as relações sociais e as 

relações econômicas. Da mesma forma, e trazendo à luz o pensamento de Lévy (1999), vive-

se agora imerso na cibercultura, com modos de vida acelerados e cada dia menos dependentes 

de lugares e tempos determinados. Castells e Lévy são dois dos mais renomados teóricos da 

cibercultura desde a década de 1990 e o diálogo entre esses dois autores embasa boa parte 

desta pesquisa.  

 Ao se estudar o tema da cibercultura, todavia, importante se faz compreender a 

essência da Web 2.0. Tal conceito é amplamente utilizado para descrever a explosão 

participativa provocada pelos sites de redes sociais, blogs, wikis, youtube, notadamente a 

partir do século XXI. Ao se analisar a Web 2.0 é fácil perceber a interação como uma de suas 

principais características, uma vez que sua existência só se mantém devido às interações entre 

os indivíduos. Diante deste argumento, Primo (2007) evidencia dois tipos de interações 

presentes na comunicação mediada por computador: aquela que ocorre entre pessoas, 

denominada de interação mútua, e a que ocorre entre o indivíduo e a máquina, denominada de 

interação reativa. Entender esses tipos de interações e como isso influencia nessa nova Web 

2.0, em especial nos sites de redes sociais, é intuito deste trabalho.  

 O terceiro eixo teórico pelo qual se envereda essa dissertação diz respeito à ação e à 

participação política. Ao se estudar a política em sua origem, é fácil perceber sua íntima 

ligação com a temática da liberdade, em especial a liberdade de fala que caracterizou a ação 

política na Polis grega. Era por meio do discurso, e não pela violência, que os gregos 

debatiam entre iguais e assim buscavam gerir o quotidiano da Polis. Tais discussões, 

marcadas pela retórica e pela persuasão, aconteciam em um espaço público denominado 

Ágora. Era assim que Aristóteles compreendia a política, a qual só é possível de fato quando 

existe liberdade de expressão e igualdade de voz num espaço público consolidado.  

O sentido da política, de acordo com Hannah Arendt (2002), é a liberdade, em especial 

a liberdade de ação e de expressão. Sem liberdade de expressão ou sem espaços públicos não 
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há política, há totalitarismo. De certa forma, a cibercultura se desenvolve sob o signo da 

liberdade, já que a liberdade arquitetônica e a liberdade de expressão pautam os princípios da 

internet a partir das últimas décadas do século XX. Um espaço onde todos, de forma livre, 

podem se expressar, sem mediações. Esse espaço público onde a liberdade é almejada é, 

sobretudo, um espaço de ação política, assim como fora a Ágora na Polis grega.  

Dentro desse contexto discute-se o conceito de cibermemocracia, o qual Lévy (2002) 

elabora para evidenciar as inúmeras possibilidades de participação social e estímulo à 

democracia que a internet coloca à disposição de governos e da sociedade. Muitos são os 

exemplos de ciberdemocracia, ou democracia digital, dentre eles destaca-se o governo 

eletrônico como uso da internet por governos com vistas a se aproximar do cidadão, 

estabelecendo um canal de comunicação e diálogo mais direto.  

A internet é um espaço profícuo de promoção de direitos humanos, seja por parte dos 

governos, seja pela própria sociedade civil, ao promover denúncias e gerar visibilidade a tais 

assuntos. Isto se vê, de modo especial, nos sites de redes sociais, entre os quais se destacam o 

Twitter, o Youtube e o Facebook entre os mais famosos no Brasil atualmente. Todavia, a 

depender de seu uso e de quem a utiliza, pode ser também um espaço de violação de direitos 

humanos, onde o preconceito, o racismo e a violência também encontram lugar para se 

proliferar. Seja como espaço de promoção ou de violação de direitos humanos, é importante 

ressaltar que a internet é um espaço de liberdade de expressão e, como tal, a garantia de seu 

acesso e a manutenção dessa liberdade é também um direito humano a ser defendido. 

Portanto, ao olhar de forma interdisciplinar para a temática dos direitos humanos, 

relacionando-a a outros universos disciplinares da cibercultura e da participação política, 

percebe-se a necessidade de se analisar os processos de interação nos sites de redes sociais 

dos órgãos governamentais de proteção e promoção aos direitos humanos. Um tema de 

pesquisa marcado pela contemporaneidade e com pertinência social, já que a sociedade 

coetânea é caracterizada pela interconexão mundial em redes de computadores, não podendo 

ficar os direitos humanos alheios a esse fenômeno.  

 Sendo assim, diante das considerações teóricas expostas, este estudo objetiva refletir 

criticamente para responder ao seguinte problema de pesquisa: de que forma as organizações 

governamentais, em especial a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, 

realizam seus processos de interação no site de rede social Facebook, tendo em vista as 

práticas de promoção e defesa dos direitos humanos?  
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 É importante ressaltar o crescimento dos sites de redes sociais no Brasil e no mundo e 

o papel que eles têm desempenhado na formação da opinião pública ao ponto de pautar 

manifestações que saem do mundo virtual e vão para as ruas, muitas vezes tomando de 

surpresa as autoridades políticas. A própria dificuldade do governo em se comunicar e 

influenciar ações na internet justifica um olhar mais atento a esse tema. 

 A escolha da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR) 

como objeto de análise se dá por ela ser responsável pela articulação interministerial e 

intersetorial das políticas de promoção e proteção aos direitos humanos no Brasil. A SDH/PR 

foi pioneira, dentro da Presidência da República, a utilizar as mídias sociais para a 

dinamização das informações. Ainda em meados de 2009, foi a primeira na Presidência da 

República a adotar o Twitter como ferramenta para difusão de informações e em setembro de 

2011 se inseriu no Facebook a partir da criação de uma página que, em julho de 2014, contava 

com mais de 130 mil seguidores.  

 Coloca-se como objetivo geral a análise dos processos de interação da SDH/PR com 

seus públicos por meio de sua página no Facebook. Como objetivos específicos procura-se 

identificar os conteúdos publicados pela SDH/PR em suas postagens institucionais, analisar os 

comentários publicados pelos usuários às postagens da SDH/PR e perceber as formas de 

interação entre a SDH/PR e os públicos por meio das respostas aos comentários postados na 

página da SDH/PR no Facebook. 

 Em relação à hipótese, sabe-se que esta é a proposta de uma solução possível, uma 

tentativa de resposta ao problema de pesquisa, cuja validade será verificada com o estudo 

teórico-empírico. Compreende-se que a importância da hipótese é estabelecer um norte ao 

pesquisador. Dessa forma, ela é elaborada a partir de dados disponíveis anteriormente à 

realização da pesquisa, podendo ser confirmada ou refutada nos resultados obtidos. Sendo 

assim, para a referida pesquisa, observam-se duas hipóteses. 

 A primeira hipótese é que o uso do Facebook pela SDH/PR é meramente informativo. 

Seu uso se assemelha a um mural de informações, com pouco diálogo entre a instituição e 

seus públicos, não utilizando todas as possibilidades da rede social. A segunda hipótese é que 

a abordagem da SDH/PR não convence os públicos, pois, em muitos comentários, eles 

manifestam reprovação à instituição. Ao mesmo tempo, afirma-se que os próprios sujeitos 

desconhecem o verdadeiro sentido dos direitos humanos.  

Para atingir os objetivos do trabalho será empregada a metodologia da análise de 

conteúdo (AC). De acordo com Bardin (1977), a análise de conteúdo é um conjunto de 
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técnicas de análise das comunicações que têm por objetivo obter indicadores que permitem a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção das mensagens.  

O objeto da análise de conteúdo é a página do Facebook da SDH/PR, tomando como 

tema principal os processos de interação presentes na referida página.  Busca-se, sobretudo, o 

estabelecimento de categorizações e inferências, as quais são baseadas em indicadores dos 

processos de interação entre a SDH/PR e seus públicos. Estabelecer categorizações significa 

reagrupar as unidades de análise em número reduzido de categorias, com o objetivo de tornar 

os dados mais inteligíveis. Propor inferências, por sua vez, significa deduzir de maneira lógica 

extraindo conhecimentos sobre os aspectos latentes da mensagem analisada (FONSECA 

JÚNIOR, 2010).  

Quanto à estrutura da dissertação ela está disposta em quatro capítulos assim 

elaborados: 

O primeiro capítulo discorreu a respeito dos direitos humanos. Uma percepção 

histórica dos direitos humanos se faz necessária para se entender como tais direitos se 

consolidaram tanto no mundo quanto no Brasil. Ressaltam-se os pensamentos de Comparato 

(1997), Dallari (2004), Fonseca Júnior (2012) e Bobbio (2004) acerca da historicidade dos 

direitos humanos.  

Todavia, analisar os direitos humanos apenas levando em conta os ensinamentos da 

História é, no mínimo, cair num romantismo acrítico. Foucault (1987; 2002; 2003; 2009) nos 

ajuda a entender como os direitos humanos se afirmam na modernidade como mais um 

dispositivo da biopolítica que suscita a máxima “fazer viver e deixar morrer”. Nesse ponto, 

percebe-se como a biopolítica e o conceito foucaultiano de racismo estão atrelados ao 

discurso dos direitos humanos na atual sociedade. Ainda, tendo esses conceitos como ponto 

de partida e com o apoio de Kehl (2010), é pretensão deste estudo analisar a pesquisa sobre a 

percepção da opinião pública quanto aos direitos humanos no Brasil, lançada em 2008 pela 

SDH/PR, mas que ainda se faz bastante atual.  

O segundo capítulo entrará no universo da cibercultura, a começar pela revolução da 

internet na vida das pessoas. Aqui se procurarão entender as transformações sociais, 

econômicas e culturais provocadas pelas novas tecnologias digitais, a partir do diálogo entre 

Castells (2002; 2011) e Lévy (1999; 2011).  

Partindo do conceito de cibercultura, bem como dos princípios que a regem, abordados 

por Lemos e Lévy (2010), procurar-se-á, também, compreender os conceitos de Web 2.0 

trazidos por Antoun (2008). Tomando como ênfase o aspecto relacional da Web 2.0 o estudo 
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se dirigirá à abordagem teórica levantada por Primo (2007) no que tange às formas de 

interação mediada por computador, denominadas por ele de mútua e reativa. Por fim, para 

fechar esse capítulo que trata sobre a cibercultura, o estudo procurará compreender o conceito 

de “redes sociais” e como se dá seu funcionamento no ambiente virtual com base na obra de 

Recuero (2011). Os sites de redes sociais viraram, nos últimos anos, um fenômeno de 

popularidade, sendo o Facebook o que detém a liderança em número de usuários.  

No terceiro capítulo, far-se-á um passeio pela política e pelas formas de participação 

política na internet. O ponto de partida é a obra Política, de Aristóteles, e, guiados por 

Hannah Arendt (2002; 2005; 2007), será possível compreender como a política, consagrada 

pelos gregos há mais de 2.500 anos, ainda é eficiente para a organização da vida social 

moderna.  

Da Ágora grega para a Ágora virtual, aqui se tentarão perceber as formas de 

participação política na era da cibercultura, analisando como a internet tem possibilitado 

novas formas de ação e participação política na sociedade atual. Para tanto, serão utilizados os 

conceitos de Habermas (2003; 2008) e Mafesolli (2010) para compreender o espaço público; 

de Castells (2004; 2012) para compreender os usos da internet como ferramenta de 

mobilização social; de Lemos e Lévy (2010) para entender a ciberdemocracia e o governo 

eletrônico; de Santos (2007; 2013) a respeito da democracia frente às demandas sociais 

trazidas pelas novas tecnologias eletrônicas e digitais; e, por fim, de Gomes (2005; 2011) 

sobre as promessas e os perigos da democracia eletrônica. Ainda como parte do terceiro 

capítulo, a fundamentação teórica busca relacionar as temáticas direitos humanos e internet. 

O quarto capítulo abrangerá a análise de conteúdo dos processos de interação que 

ocorrem na página do Facebook da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República (SDH/PR). Importante se faz conhecer a SDH/PR, sua história, sua estrutura e sua 

função. Igualmente, é essencial compreender, por meio da análise de sua página no Facebook, 

que a SDH/PR dá importâncias às redes sociais virtuais em seus processos de informação e 

interação com os públicos. Com base nas teorias de Bardin (1977), serão estudados os 

fundamentos metodológicos da análise de conteúdo para, então, proceder à análise 

propriamente dita, desenvolvendo inferências e interpretações mais à frente. 

Primeiramente serão tomadas como objeto de análise as postagens feitas pela SDH/PR 

em sua página do Facebook. Dessa forma, serão analisadas as interações reativas e as 

interações mútuas observadas em seus aspectos quantitativos e qualitativos. Após a análise 

das postagens institucionais em seus processos de interação, serão analisados os conteúdos 
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dos comentários feitos por usuários, bem como as oportunidades de interação mútua entre a 

SDH/PR e os usuários pelas respostas aos comentários, ou dos usuários entre si por meio do 

debate.  

Justifica-se esse tema de pesquisa nas transformações vivenciadas pela sociedade civil 

motivadas, sobretudo, pelos novos dispositivos tecnológicos de informação e comunicação. 

Por meio da Web 2.0, em especial pelas redes sociais virtuais, um novo espaço público com 

propensão à interação pode ser percebido. Neste sentido, os direitos humanos também 

circulam nesse ambiente. 

A presente dissertação pode, ainda, não apenas contribuir, como confirmar a 

importância dos sites de redes sociais no diálogo entre o governo e a sociedade, possibilitando 

entender a percepção que a sociedade civil tem dos órgãos governamentais, bem como o que 

se entende por direitos humanos. 

É importante ressaltar, por fim, que é interesse deste trabalho estudar um tema de 

pesquisa que alie teorias sobre cibercultura e ação política dentro do universo dos direitos 

humanos, uma vez que se considere que a união desses temas é pouco investigada por 

pesquisadores numa perspectiva interdisciplinar.   
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CAPÍTULO 01 

DIREITOS HUMANOS EM FOCO 

 

Nas últimas décadas os direitos humanos passaram a ser o centro de debates em vários 

pontos do planeta, envolvendo pessoas, organizações, academias etc. Diante deste cenário faz-

se importante compreender os direitos humanos por olhares distintos: o da História e o da 

Biopolítica. Primeiramente, serão abordados os aspectos históricos dos direitos humanos e sua 

construção no Brasil. Como os direitos humanos se consolidaram ao longo da história e como 

os brasileiros hoje percebem tais direitos é a linha de raciocínio desse estudo. A partir daí a 

página será virada e se dará uma nova abordagem para o mesmo conceito – desta vez, tendo 

em vista as relações de poder e a biopolítica extraídas da obra de Michel Foucault. O objetivo 

aqui é perceber o discurso humanitário de forma crítica.  

No primeiro momento, constatou-se que os direitos humanos são uma invenção 

histórica e, portanto, perseguem um determinado evolucionismo desde as suas primeiras 

declarações no início da era moderna até o momento atual. A consolidação dos direitos 

humanos na História, entretanto, não se deu de uma vez, nem de uma vez por todas, conforme 

lembra Bobbio (2004), tendo sido resultado de várias fases de desenvolvimento e 

aprimoração. No caso do Brasil, os direitos humanos vieram a se consolidar tardiamente, 

sendo que políticas públicas eficientes só se afirmaram no final do século XX, após o fim da 

ditadura militar.  

O discurso humanitário, no entanto, não pode ser visto apenas na acepção romantizada 

dos ideais universais de liberdade, igualdade e fraternidade, que pautaram a tradição moderna. 

É preciso perceber os interesses existentes numa sociedade cada vez mais produtiva e 

consumista, o que passa pela proteção dos direitos humanos dos indivíduos e das populações. 

Essa é a contribuição que as ideias de Foucault trazem para se repensar os direitos humanos 

de forma crítica. Conforme esse autor explica, ainda que hoje os Estados ocidentais se 

mostrem cada vez mais protetores da vida e da dignidade das populações, basta percorrer as 

periferias das grandes cidades para perceber que muitos são deixados para morrer. Os direitos 

humanos, inseridos dentro desse sistema, movimentam essa engrenagem. Além do mais, a 

resistência contra os direitos humanos se faz maior contra aqueles que não são considerados 

humanos pela sociedade normalizada e, portanto, indignos de proteção.  
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A partir das teorias apreendidas em Foucault e sob o olhar de Kehl (2010), também se 

configura importante neste capítulo uma análise da percepção da população brasileira em 

relação aos direitos humanos, motivada pela pesquisa conduzida pela SDH/PR em 2008.  

 

1.1 Direitos humanos: uma percepção histórica 

 

Ao se pensar os direitos humanos sob um viés histórico, antes de tudo, é preciso ter em 

mente que a forma como se conta a história carrega valores e discursos. A luta pelos direitos 

humanos não foge à luta pela narração da história e, em razão disso, cabe ressaltar a 

impossibilidade de contar toda a história dos direitos humanos em todas as suas perspectivas, 

até mesmo porque a verdade histórica pode ter vários vieses. Logo, o que se tentará aqui é 

focar nos principais aspectos, apenas os mais importantes para se justificarem grandes 

mudanças no pensamento ocidental em relação aos direitos humanos – em especial, após a 

Idade Moderna.   

Ao tentar conceituar o que são “direitos humanos” pode-se dizer, sem grandes 

dificuldades, que são os direitos próprios de todos os homens enquanto homens. Para 

Comparato (1997), três aspectos devem ser levados em conta na sua definição: primeiro, que 

são direitos naturais, pois existem antes de qualquer lei; segundo, que são direitos históricos, 

pois evoluem conforme novas necessidades sociais e novas pressões populares; e por fim, que 

são direitos universais, pois são amplos, abrangentes e atingem a todos, independente de 

fronteiras.   

Ressaltando esse aspecto histórico dos direitos humanos, nota-se que, ainda no século 

XIII, Tomás de Aquino já falava de direitos inerentes à natureza da pessoa humana, 

significando, para o pensador católico, que provinham de Deus. Nos séculos XVII e XVIII, o 

princípio de que o homem tem direitos naturais ainda se confirma, porém tal fundamento não 

reside mais em Deus, e sim na razão. Para tais pensadores racionalistas, basta observar as 

pessoas para constatar que elas nascem com vida e necessitam dela, portanto têm o direito 

natural a ela. Surge o jusnaturalismo moderno baseado nas ideias de John Locke, segundo o 

qual o verdadeiro estado do ser humano é o de natureza, em que os homens são “livres” e 

“iguais”. Nasce também a ideia de que o homem, enquanto tal, tem direitos por natureza, os 

quais ninguém, nem mesmo o Estado, lhe pode subtrair (DALLARI, 2004)
1
. 

                                                           
1
 Segundo Bobbio (2004), de fato os homens não nascem nem livres, nem iguais. O que os jusnaturalistas tinham em mente 

quando falavam de um estado de natureza era um ideal a perseguir de liberdade e igualdade, não como uma existência, e sim 

um valor, um dever ser. Bobbio (2004) ainda tece críticas aos jusnaturalistas na questão dos direitos humanos, uma vez que 
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No apogeu da Idade Moderna os ideais de liberdade e igualdade como imanentes da 

natureza humana pautaram as revoluções burguesas do século XVIII. Como dito, de acordo 

com os filósofos jusnaturalistas da época, todas as pessoas nascem livres, sendo, pois, a 

liberdade um atributo natural da pessoa. Ao mesmo tempo, proclamavam os jusnaturalista que 

todas as pessoas são iguais, evidentemente não em aspecto físico, mas valorativo, sendo que 

uma pessoa não vale mais nem menos do que outra. Esses foram lemas levantados tanto na 

luta pela independência das treze colônias inglesas da América do Norte em 1776, que 

culminou com a formação dos Estados Unidos, quanto na Revolução Francesa em 1789, a 

qual combateu o absolutismo, os privilégios da nobreza e do clero e teve uma enorme 

influência em todo o mundo (Dallari, 2004). 

A Revolução Francesa veio a colocar luz nos debates sobre o que hoje se considera 

direitos humanos. Ao afirmar princípios que contrariavam as monarquias absolutistas e 

promover seus valores no lema “liberdade, igualdade e fraternidade”, a Revolução Francesa 

abalou as estruturas do mundo da época, ajudou a implantar o capitalismo no mundo ocidental 

e seu discurso culminou com a elaboração da Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão em 1789, marcando, simbolicamente, segundo Bobbio (2004), o fim do Antigo 

Regime e o início de uma nova era.   

A importância desse momento histórico se instaura na medida em que a afirmação dos 

direitos do homem ganha em concreticidade, passando do direito pensado para o direito 

realizado. Doravante os direitos são protegidos, ou seja, autênticos direitos positivos, mas 

somente no âmbito do Estado que os reconhece. Ainda que de forma alguma “universal”, já 

que deixava de fora os sem-propriedade, os escravos, os negros livres, em alguns casos as 

minorias religiosas e, sempre e por toda parte, as mulheres, tal documento contribuiu por 

tornar a igualdade de direitos uma “verdade” em lugares improváveis, como a sociedade 

francesa da época.  

O conceito de universalidade surge apenas depois da Segunda Guerra Mundial, já no 

século XX. Foi quando veio a lume a necessidade de se afirmar uma universalidade dos 

direitos humanos. A humanidade saía de uma experiência trágica de duas guerras mundiais, 

uma logo em seguida à outra, envergonhada pelo horror, pela intolerância racial e religiosa, e 

pelas atrocidades afligidas a outros seres humanos por regimes totalitaristas, como o nazismo 

e o fascismo. Por meio da união dos países vencedores da guerra instaurou-se um organismo 

                                                                                                                                                                                     
os direitos humanos não são um dado da natureza, como previam eles, e sim uma construção jurídica historicamente voltada 

para o aprimoramento político da convivência coletiva.    
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supranacional, a Organização das Nações Unidas (ONU), a qual consagra solenemente, em 

1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos
2
.  

Com esse texto tem-se que a afirmação dos direitos é, ao mesmo tempo, universal e 

positiva. Universal, já que os destinatários dos princípios nela contidos não são apenas os 

cidadãos deste ou daquele Estado, mas todos os homens enquanto cidadãos do mundo, e 

positiva, no sentido de que os direitos humanos não devem ser apenas idealmente 

reconhecidos, mas efetivamente protegidos, até mesmo contra o próprio Estado (BOBBIO, 

2004).  

Só neste momento histórico a sociedade internacional deu a devida atenção ao tema 

dos direitos humanos quanto à proteção em âmbito internacional. A conjuntura internacional 

estabeleceu mecanismos de proteção aos inocentes vítimas de violência e de profundo 

desprezo, humanos a quem foi negada a humanidade (FONSECA JÚNIOR, 2012). Foi com a 

criação da ONU que teve início o estabelecimento do Sistema Internacional dos Direitos 

Humanos e instituída uma legislação internacional relativa a esses direitos e com pretensões 

universais.   

Como bem aduz Bobbio (2004), os Direitos Humanos são produtos da civilização 

humana; são, portanto, históricos, ou seja, suscetíveis de transformação e ampliação. Os 

direitos elencados na Declaração Universal dos Direitos Humanos não são os únicos e 

possíveis direitos do homem, daí a constante discussão e elaboração de novos tratados de 

Direitos Humanos.  

Nesse sentido, para além dos direitos individuais, fortificaram-se a noção e a 

consciência dos direitos sociais. Segundo Dallari (2004), percebia-se que há direitos relativos 

à organização social dos quais necessita o indivíduo para que, na convivência, ele seja 

efetivamente livre e igual aos demais. Dessa forma, em 1966, a ONU promulgou dois 

tratados: o Pacto de Direitos Civis e Políticos, relativo ao direito à vida, à integridade física e 

psíquica, à intimidade, à liberdade de expressão; e o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, incluindo, sobretudo, os direitos à educação, à saúde e ao trabalho.  

Tais pactos, posteriormente, deram origem a uma série de tratados no âmbito das 

Nações Unidas, como as convenções pela Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

Racial (1966) e de Discriminação Contra as Mulheres (1979), Contra a Tortura e Outros 

Tratamentos ou Punições Cruéis e Degradantes (1984), dos Direitos da Criança (1989) e das 

                                                           
2
 Como lembra Venturi, o documento que deu origem à Declaração Universal dos Direitos Humanos foi “imediatamente 

subscrito por 48 países, com nenhum voto contrário e oito abstenções (cinco do então Bloco Soviético, mais a antiga 

Iugoslávia, África do Sul e Arábia Saudita), a DUDH é hoje reconhecida por 95% dos 192 Estados membros da ONU, muitos 

dos quais incorporaram vários de seus princípios em suas Constituições Nacionais.” (Venturi, 2010, p. 10) 
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Pessoas com Deficiência (2006), entre outros: documentos com caráter de recomendação, 

contudo em relação aos quais os Estados signatários se obrigam a desenvolver políticas 

públicas e prestar contas periodicamente (VENTURI, 2010). 

Consoante Bobbio (2004), pode-se elencar o desenvolvimento dos Direitos Humanos 

em gerações
3
. A primeira geração é a dos direitos civis e individuais, ou dos direitos de 

liberdade, assinalados pela limitação do poder do Estado e ampliação das liberdades 

individuais. São as liberdades surgidas com o advento do liberalismo do século XVIII, em 

oposição à arbitrariedade e à opressão do Estado absolutista e às perseguições religiosas e 

políticas. Num segundo momento, vêm à tona os direitos de igualdade, direitos políticos e 

sociais originários dos séculos XIX e XX e resultantes de lutas em prol dos direitos do 

cidadão, como reivindicações trabalhistas, lutas pelo socialismo e pela social-democracia, 

pelo direito à educação, à saúde, ao lazer e à segurança.  

Finalmente, num terceiro momento, foram proclamados os direitos de 

solidariedade/fraternidade, ou seja, os direitos sociais e coletivos de toda a humanidade, como 

a proteção ao meio-ambiente, à paz, ao desenvolvimento, à autodeterminação dos povos, à 

partilha do patrimônio científico, cultural e tecnológico. Tais direitos de solidariedade foram 

promulgados, sobretudo, no século XX, com os tratados da ONU e a proliferação de 

discussões, convenções e tratados posteriores à Declaração Universal. Para Bobbio (2004), a 

atenção crescente que se dá em todas as partes do mundo aos direitos humanos é devida à 

conscientização cada vez mais sensível e profunda dos indivíduos em torno a tais direitos, 

combinado com a contínua e dolorosa multiplicação das violações desses direitos.  

No Brasil, durante o Estado Novo do governo de Getúlio Vargas, na década de 1930, 

houve um reconhecimento dos direitos sociais, com a implantação da Consolidação das Leis 

Trabalhistas (CLT), mas não como um resultado de intensas lutas e pressões sociais, e sim por 

um Estado paternalista e corporativista. A temática dos direitos humanos só começou a ser 

abordada efetivamente no Brasil a partir da década de 1950 como influência da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, em especial pela atuação da Igreja Católica com suas 

Comunidades Eclesiais de Base (CEB), bem como as Ligas Camponesas que se 

desenvolveram no Nordeste buscando a alfabetização e a valorização do trabalho coletivo 

(DALLARI, 2004).  

                                                           
3
 O primeiro a relacionar o desenvolvimento dos direitos humanos a partir de diferentes gerações de direito foi Karel Vasak, 

então Diretor da Divisão de Direitos do Homem e da Paz da UNESCO, que, em 1979, ao proferir uma aula inaugural no 

Instituto dos Direitos Humanos em Estrasburgo, na França, alinhou os direitos humanos ao lema da Revolução Francesa. 
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O golpe militar de 1964, entretanto, rompe com esse processo, promovendo uma 

verdadeira perseguição aos defensores dos direitos humanos no Brasil (FONSECA JÚNIOR, 

2012)
4
. Talvez, devido ao discurso de descrédito empregado pelo Governo Militar contra os 

militantes de direitos humanos, ainda hoje se faz tão presente no imaginário coletivo a 

máxima de que quem defende direitos humanos defende criminoso, ou de que direitos 

humanos são apenas para defender bandido, confundindo-se, assim a dignidade humana com 

a promoção da criminalidade (DALLARI, 2004).  

Somente após a abertura política e a redemocratização, já no final da década de 1980, 

no governo de José Sarney, o Brasil anuncia solenemente, perante a comunidade 

internacional, a sua intenção de promover e consolidar os direitos humanos. A Constituição 

brasileira promulgada em 5 de outubro de 1988 representou o reencontro do país com a 

democracia. Já em seus primeiros artigos proclama que o Brasil rege suas relações 

internacionais pelo princípio da prevalência dos direitos humanos, reconhecendo os direitos e 

liberdades fundamentais como pilares do Estado Democrático de Direito. A nova Carta 

assegura o mais amplo e detalhado elenco de direitos e liberdades individuais, coletivos e 

sociais, notadamente em seu art. 5º, fixando-os como cláusula pétrea, ou seja, insusceptíveis 

de emendas restritivas (FONSECA JÚNIOR, 2012). 

Para além dos direitos fundamentais definidos na Constituição Federal, o Brasil 

avançou também em relação a sua legislação interna. A partir do final da década de 1980, o 

Brasil ratificou os principais instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos e 

iniciou um intenso processo de produção legislativa. Em 2005, a Constituição brasileira 

sofreu modificações no que concerne à proteção dos direitos humanos, introduzindo a 

faculdade de conferir status constitucional a normas internacionais de direitos humanos. 

As diretrizes nacionais que orientam a atuação do Poder Público no âmbito dos 

direitos humanos foram criadas em 1996 com o lançamento do primeiro Programa Nacional 

de Direitos Humanos (PNDH I), estruturado em torno da garantia dos direitos civis e 

políticos. Em 2002, o plano foi revisado e atualizado, incorporando os direitos econômicos, 

sociais e culturais, com a denominação de PNDH II. A terceira edição do programa (PNDH 

III) foi lançada em 2009 sob o princípio da democracia participativa, tendo sido desenvolvida 

por meio de participação popular, através de conferências e consultas públicas. Difere dos 

dois primeiros programas por prever ações transversais a serem executadas por vários 

                                                           
4
 Isso embora houvesse grupos e indivíduos que ainda resistiram e lutaram contra o governo militar, em especial denunciando 

a tortura e assassinato de dissidentes e presos políticos já na década de 1970, quando surgem as primeiras comissões de 

direitos humanos (DALLARI, 2004). 
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ministérios e inclusive pela sociedade civil, com a ideia de que todos, tanto agentes públicos 

quanto cidadãos, são responsáveis pela consolidação dos direitos humanos no país (BRASIL, 

2008).  

Ainda como parte das políticas públicas de proteção e promoção dos direitos humanos 

no Brasil, na esfera do Poder Executivo Federal foram criadas em 2003, no governo Lula, três 

secretarias especiais com status ministerial, com a função de formular e executar políticas 

relacionadas aos direitos humanos e vinculadas à Presidência da República. São elas: a 

Secretaria de Direitos Humanos (SDH), a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade 

Racial (SEPPIR) e a Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM). No âmbito do Poder 

Legislativo foram criadas, ainda, a Comissão de Direitos Humanos e Minorias (CDHM) da 

Câmara dos Deputados em 1995 e a Comissão de Direitos Humanos e Legislação 

Participativa do Senado Federal em 2005, com a incumbência de apurar denúncias de 

violações de direitos humanos (BRASIL, 2008). 

Como se percebe, os direitos humanos, um dos pilares da tradição moderna, tem a 

democracia como um fator importante para a sua consolidação. O Brasil é um dos maiores 

exemplos disso. Importantes avanços foram registrados no país quanto à efetivação dos 

direitos humanos desde a redemocratização, mas ainda se convive com violações a direitos 

humanos, abusos e intolerâncias em várias esferas da vida.  

Mello (apud FONSECA JÚNIOR, 2012) argumenta que os Direitos Humanos 

precisam se transformar em realidade, e não permanecer como um simples programa – 

pensamento similar ao de Bobbio (2004), o qual aduz que mais importante que fundamentar 

esses direitos é efetivá-los. Este autor ainda faz uma crítica ao pensamento jusnaturalista, 

lembrando que de fato os homens não nascem nem livres, nem iguais. Percebe-se, então, que 

a crítica de Bobbio faz sentido, já que não é suficiente dizer que todos são livres quando 

muitos não têm condições para agir com liberdade, tampouco é suficiente afirmar que todos 

têm direito à igualdade quando muitos já nascem em uma situação social profundamente 

desigual.  

 

1.2 Direitos humanos e biopolítica: o olhar crítico de Michel Foucault 

 

Ao tentar compreender as relações entre biopolítica e direitos humanos, tendo como 

ponto de partida o olhar crítico de Foucault, é preciso, primeiramente, entrar no universo de 

suas obras. É consensual dividir a obra de Foucault em três fases distintas: a primeira fase, 
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situada em geral nos anos 1960, quando ele costumava chamar seus estudos históricos de 

arqueologia, é denominada fase arqueológica. Dessa fase incluem-se obras como História da 

Loucura (1961), O nascimento da clínica (1963), As palavras e as coisas (1966) e A 

arqueologia do saber (1969). A partir dos anos 1970, influenciado pelo método genealógico 

de Nietzsche, Foucault se interessa, sobretudo, pelos estudos do poder. Tal fase é denominada 

fase genealógica e tem como principais obras Vigiar e Punir (1975) e História da sexualidade 

I: A vontade de saber (1976).  Por fim, em sua terceira fase, a partir dos anos 1980, Foucault 

se volta para a subjetividade, rediscutindo a ética de si e a estética da existência. Essa fase é 

chamada de fase ética e tem como obras os dois últimos volumes da História da Sexualidade: 

O uso dos prazeres e O cuidado de si (1984).  Essa pesquisa, ao abordar conceitos como as 

relações de poder, o biopoder e a biopolítica, está se atendo, sobretudo, à fase genealógica de 

Foucault.   

Antes de tudo, é necessário situar aquilo que Foucault (2003) entende sobre poder. 

Enquanto em sua primeira fase, a fase arqueológica, Foucault procura estudar a construção do 

saber, na segunda fase, a qual ele mesmo intitula de genealogia do poder, Foucault se atém às 

relações de poder. De acordo com ele, a concepção de poder difere-se das ideias mais 

conhecidas, pois nem sempre deve ser associada apenas à noção de soberania estatal, 

localizada nos aparelhos de Estado, mas a um lugar estratégico, onde se encontram as relações 

de forças. O poder para Foucault (2003) só existe dentro de uma relação móvel e dinâmica e 

que implica, paradoxalmente, a liberdade dos indivíduos aos quais se aplica. Numa relação 

entre senhor e escravo, para Foucault, por exemplo, não poderia existir poder, pois se trata de 

mera relação física de constrangimento (REVEL, 2006).  

O poder é, portanto, sempre plural e relacional e se exerce em práticas heterogêneas. 

As relações de poder existem em todos os lugares, entre os pais e os filhos, entre os que 

sabem e os que não sabem, na família, no trabalho etc. Há, pois, uma infinidade de relações 

de forças de pequenos enfrentamentos aos quais Foucault (2003) chama de micropoderes. 

Relações que utilizam métodos e técnicas muito diferentes umas das outras, segundo as 

épocas e segundo os níveis. O que Foucault havia descoberto, portanto, não era a inoperância 

do poder soberano e sim a maior eficácia de um conjunto de poderes. Como o próprio 

Foucault cita a respeito dos micropoderes: 

 

As relações de poder existem entre um homem e uma mulher, entre aquele que sabe 

e aquele que não sabe, entre os pais e as crianças, na família. Na sociedade há 

milhares e milhares de relações de poder e, por conseguinte, relações de forças de 

pequenos enfrentamentos, microlutas, de algum modo. (FOUCAULT, 2003, p. 231).  
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Contudo, Foucault observa que tais relações, na maioria das vezes, não são extremas. 

São, acima de tudo, relações de força e enfrentamento, por conseguinte reversíveis. “Não há 

relações de poder que sejam completamente triunfantes e cuja dominação seja incontornável” 

(FOUCAULT 2003, p. 232). Quer dizer que sempre se abrem possibilidades para uma 

resistência. Desde o filho que não obedece ao pai, ou desde o aluno que não faz o dever de 

casa até as lutas contra regimes políticos ditatoriais ou impopulares que muitas vezes sacodem 

um país, em toda relação de poder sempre haverá resistência. E quanto maior o poder, 

também maior tende a ser a resistência a ele. É devido à resistência que, segundo Foucault, o 

poder daquele que domina tenta se manter com tanto mais força, de modo que a luta é 

perpétua e multiforme. “A cada instante se vai da rebelião à dominação, da dominação à 

rebelião” (FOUCAULT, 2003, p. 232).  

Feita essa fundamentação do que são o poder e a resistência na obra de Foucault, cabe 

seguir a uma análise do poder sobre a vida e sobre a morte que caracteriza o poder do Estado. 

Por muito tempo, o poder reinante era o do despotismo. O soberano tinha o poder sobre a 

morte e o direito sobre a vida de seus súditos, o qual derivava da patria potestas que concedia 

ao pai de família grego ou romano o poder de “dispor” da vida de seus filhos e de seus 

escravos sob o argumento de que, uma vez que lhes tinha “dado” a vida, ela lhes poderia ser 

tomada pelo seu possuidor (FOUCAULT, 2009).  

Desde a Antiguidade, as relações de poder eram estabelecidas com base nesse poder 

patriarcal de índole privada, significando que mesmo o governo estatal estava centrado na 

figura do “pai”, que punia a quem o desobedecesse ou infringisse suas leis. A punição, ela 

mesma, era todo um espetáculo, precedida de suplícios, em geral a quem se levantasse contra 

o soberano, que assim deixava claro aos súditos o que poderia suceder a quem não lhe 

obedecesse. Fazer morrer ou deixar viver - “é simplesmente por causa do soberano que o 

súdito tem o direito de estar vivo ou tem direito, eventualmente, de estar morto” 

(FOUCAULT, 2002, p. 286).  

Tudo mudou muito rapidamente na segunda metade do século XVIII, já que, em 

poucas décadas, o Ocidente viu surgir resistências na forma de rebeliões e revoluções que 

tinham como motivo, dentre outros, contestar o excesso de poder do absolutismo monárquico. 

Nessa mesma época começa uma valorização do indivíduo, com a filosofia iluminista e a 

máxima cartesiana do “penso, logo existo”. Foi exercendo o pensamento que os indivíduos 

resolveram “existir” socialmente ao perceberem que, se todas as pessoas têm direitos, não 

existe o direito do rei acima de tudo.  
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Tal mudança de pensamento coincide com a consolidação do modo de produção 

capitalista, que se afirma cobrando lucro e produtividade. Castigos físicos, por exemplo, 

deixam de ser aplicados ao cidadão livre por terem a péssima consequência de tornar o 

condenado incapacitado para o trabalho. No lugar do suplício como forma de punição surgem 

as prisões, pensadas como um local onde o condenado pudesse trabalhar e, assim, produzir, 

livrando o Estado de seu ônus econômico (FOUCAULT, 1987).  

A partir da segunda metade do século XVIII, Foucault crê surgir uma nova tecnologia 

de poder não disciplinar. Essa nova técnica de poder disciplinar tem por característica não se 

limitar apenas ao corpo do indivíduo, porém à vida dos homens, ao homem espécie, 

centrando-se no corpo como suporte dos processos biológicos. Essa nova tecnologia se dirige, 

portanto, à multiplicidade dos homens, ou seja, à população afetada por uma espécie de 

conjunto singular da vida, como o nascimento, a reprodução, a doença e a morte. Eis, por 

consequência, uma tomada de poder, não individualizante: massificante, o que Foucault 

chama de biopolítica da população (FOUCAULT, 2002).  

Uma preocupação com a vida humana até então inédita no exercício do poder político, 

já que, desde a Antiguidade, o cuidado com a saúde, a sexualidade e o tempo de vida era uma 

preocupação privada, passando agora a fazer parte de uma biorregulamentação estatal, com 

pretensões de administrar a vida e o corpo da população.  

O poder, que nas sociedades antigas, pré-capitalistas, era visto como um direito 

supremo do soberano de apreensão das coisas, do tempo, dos corpos e, finalmente, da vida, a 

partir dessa época passa a se exercer no nível da vida, da espécie, da raça e dos fenômenos 

maciços da população (FOUCAULT, 2009). O que Foucault argumenta é que “pode-se dizer 

que o velho direito de causar a morte ou deixar viver foi substituído por um poder de causar a 

vida ou devolver à morte” (FOUCAULT, 2002, p. 150).  

O poder político passa a assumir os contornos de um biopoder, um poder que se exerce 

positivamente sobre a vida “que compreende sua gestão, sua majoração, sua multiplicação, o 

exercício, sobre ela, de controles precisos e regulações de conjunto” (FOUCAULT, 2009, p. 

149). É nesse momento que se lança mão das medições estatísticas dos fenômenos da vida 

com as primeiras demografias, como medidas para a regulamentação da população. Tudo 

passa a ser posto em número, medido, acompanhado, recenseado. Uma preocupação latente 

com os hábitos sexuais da população visando a conter o controle da natalidade. Da mesma 

forma, o controle sobre a morbidade faz com que a medicina avance na amplificação dos 

métodos de higienização e contenção de epidemias e endemias.  
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Entretanto, Foucault (2003; 2009) chama a atenção para uma contradição visível nessa 

tecnologia da biopolítica empenhada em “fazer viver”, que é a sua outra face, a de “deixar 

morrer”. Interessado em estabelecer políticas higienistas e intervenções que visam a proteger, 

incentivar, estimular e administrar o regime vital da população - empenhado, sobretudo, na 

manutenção da vida – o poder estatal deixa evidente o caráter humanitário. Mas Foucault 

observa uma contrapartida sangrenta dessa obsessão do poder estatal pelo cuidado purificador 

da vida, porquanto, a partir do momento que a vida passa a se constituir no elemento político 

por excelência, o que se observa não é o decréscimo da violência. Muito pelo contrário, vê-se 

seu oposto (FOUCAULT, 2002).  

Tal cuidado com a vida, porém, trouxe consigo uma exigência contínua e crescente de 

morte em massa. Como argumenta Foucault, “jamais as guerras foram tão sangrentas como a 

partir do século XIX e nunca, guardadas as proporções, os regimes haviam, até então, 

praticado tais holocaustos em suas próprias populações” (FOUCAULT, 2009, p. 149). Do 

século XIX em diante, as guerras já não se travavam mais em nome do soberano; travavam-se 

em nome da vida de todos. Atualmente, é quase sempre em nome dos direitos humanos que se 

decretam intervenções bélicas internacionais, ditas humanitárias. Em nome da proteção aos 

direitos humanos, quase sempre ameaçados por algum ditador ou grupo terrorista, muitas 

guerras são travadas, muito sangue é derramado. Mas, afinal, como esse poder, que tem 

essencialmente o objetivo de fazer viver, pode deixar morrer?  

Segundo Foucault, a resposta a essa pergunta passa pelo racismo. Racismo para o 

autor é o meio de se introduzir um corte no domínio da vida, corte de que o poder se 

incumbiu. Trata-se “[d]o corte entre o que deve viver e o que deve morrer”. (FOUCAULT, 

2002, p. 304).  O racismo tem como função, em primeiro lugar, ao qualificar certas “raças” 

como boas e outras como inferiores, fazer cesuras no interior do contínuo biológico a que se 

dirige o biopoder. Em segundo lugar, o racismo estabelece uma relação anterior ao Estado 

Moderno, mas totalmente compatível com o exercício do biopoder, do tipo “se você quer 

viver, é preciso que você massacre seus inimigos”, “é preciso que o outro, o estranho, morra”. 

O racismo permite estabelecer entre a vida de um indivíduo e a morte de outro uma relação do 

tipo biológico:  

 

Quanto mais espécies inferiores tenderem a desaparecer, quanto mais os indivíduos 

anormais forem eliminados, menos degenerados haverá em relação à espécie, mais 

eu – não enquanto indivíduo mas enquanto espécie – viverei, mais forte serei, mais 

vigoroso serei, mais poderei proliferar. A morte do outro não é simplesmente a 

minha vida, na medida em que seria minha segurança pessoal; a morte do outro, a 

morte da raça ruim, da raça inferior (ou do degenerado, ou do anormal), é o que vai 
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deixar a vida em geral mais sadia; mais sadia e mais pura. (FOUCAULT, 2002, p. 

305).  

 

Como se pode perceber no trecho acima, o outro, cuja morte é justificável, não é 

apenas o da outra raça (inferior) na concepção biológica. O outro é também o degenerado ou o 

anormal. O outro é o que foge à normalização, cujo corpo não foi disciplinado ou a vida não 

foi regulamentada.  

O racismo para Foucault, o qual não diz respeito apenas à questão racial, é a condição 

de aceitabilidade de tirar a vida numa sociedade de normalização, ou seja, uma sociedade que 

se guia por padrões entre o que é normal, e, portanto, deve ser seguido, e o que não é normal, 

e como tal, deve ser eliminado. Sociedade essa em que, segundo Foucault (2009), se cruzam a 

norma de disciplina dos corpos e a norma da regulamentação das populações. “Se o poder de 

normalização quer exercer o velho direito soberano de matar, ele tem de passar pelo racismo” 

(FOUCAULT, 2002, p. 306) e desde que o Estado funcione no modo do biopoder, a função 

assassina do Estado só pode ser assegurada pelo racismo.  

A morte do outro – anormal – seja por parte do Estado, seja pelo corpo social 

“normalizado”, no exercício do poder de vigilância e de punição, como bem lembra Foucault 

(1999), não ocorre apenas de forma direta: 

 

É claro, por tirar a vida não entendo simplesmente o assassínio direto, mas também 

tudo o que pode ser assassínio indireto: o fato de expor à morte, de multiplicar para 

alguns o risco de morte, ou pura e simplesmente, a morte política, a expulsão, a 

rejeição, etc. (FOUCAULT, 1999, p. 306). 

 

A exclusão social, o preconceito, o descaso governamental, o racismo institucional
5
, 

tudo isso são formas eficientes de que a sociedade de normalização, ou seja, a sociedade que 

se guia por padrões entre o que é normal e o que não é normal, se utiliza para a eliminação do 

diferente, do “não-humano”. Uma relação de poder se insere dentro de um discurso 

humanitário, assim como a metáfora do cabo de guerra, que pode bem representar essa 

relação: de um lado se encontram os normalizados, os “humanos”, e como tais dignos de 

terem seus direitos reconhecidos e protegidos, pois seguem as normas homogeneizantes que 

regulam a sociedade “normal” dentro da biopolítica. Do outro lado, os “não-humanos”, cujos 

corpos não estão disciplinados, ou a vida não está suficientemente regulamentada.  

Surge, pois, um processo de desumanização, como se se excluíssem da sociedade 

alguns grupos, sendo que a eles é justificável a resistência. Na sociedade contemporânea, 

podem-se destacar os criminosos, os negros, em especial os negros jovens do sexo masculino, 
                                                           
5 Racismo institucional são as discriminações raciais produzidas e operadas pelas estruturas sociais e instituições públicas. 

Quando o próprio Estado atua de forma diferenciada em relação à população negra, de forma direta, ou indireta.  
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os indígenas e quilombolas, os representantes dos grupos LGBT, os ciganos, os que 

professam religiões africanas, como a umbanda e o candomblé, enfim, toda uma série de 

grupos a quem são voltados uma infinidade de discursos humanitários, mas cuja resistência 

ainda ecoa forte contra a sua inclusão no corpo social.  

Esta resistência está compreendida no sentido de que, se não são humanos, não se 

justifica a eles a tutela dos direitos humanos. No discurso homogeneizante, “os direitos 

humanos são apenas para os humanos direitos”, ou seja, os que estão dentro da ótica da 

normalização (os “normais”). Tal discurso é representado tanto na população em geral quanto 

no próprio Estado, talvez aqui não discursivizado, mas em ações ou omissões estatais. É o 

caso, por exemplo, do racismo institucional, ou da falta de políticas públicas eficientes para se 

corrigirem desigualdades. Defender os “não-humanos”, os anormais, tarefa muitas vezes 

abraçada pelo discurso humanitário, ainda é fonte de grande resistência entre a população em 

geral, o que se evidencia na percepção das pessoas em relação aos direitos humanos, 

conforme se verá a seguir.  

 

1.2.1 Percepção da população sobre os direitos humanos no Brasil 

 

No ano de 2008 foi lançada uma pesquisa acerca da percepção da população sobre os 

direitos humanos no Brasil, encabeçada pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 

da República (SDH/PR). Tal pesquisa procurou captar como a população brasileira vê a 

questão dos direitos humanos, bem como sua opinião sobre políticas públicas a ela 

relacionadas.  

Dentre os resultados da pesquisa, o que mais chama a atenção é a contradição nas 

percepções sobre direitos humanos, como a predominância do apoio aos direitos privados e do 

papel da família
6
, o que coloca em xeque o reconhecimento da universalidade dos direitos 

humanos. Em seu artigo, Kehl (2010), amparada nos dados da referida pesquisa, problematiza 

tal questão. Dentre esses dados ressalta-se o fato de ser bastante comum no Brasil a opinião de 

que os direitos de alguém da própria família devem prevalecer sobre os de um desconhecido 

qualquer. Isso indica que, para muitos, o respeito aos direitos está subordinado à lógica dos 

afetos e das identificações subjetivas. Dessa forma, é comum constatar violações de direitos 

que só parecem incomodar quando prejudicam amigos e familiares. Uma sociedade de 

                                                           
6 A família lidera com 60%, entre 11 respostas sugeridas na pesquisa, como o local mais privilegiado para a aprendizagem de 

direitos, à frente da escola e da exposição à mídia (SDH/PR, 2010).  
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direitos, no entanto, deveria se pautar por princípios universais, opostos às inclinações 

afetivas, sejam das minorias ou das maiorias (KEHL, 2010).  

Assim argumenta Kehl na referida análise: “há sempre o Outro, o elemento 

radicalmente estranho, em relação a quem, no limite, toleram-se algumas violações de direitos 

sem que isso incomode o cidadão dito „de bem‟” (KEHL, 2010, p. 36). É o “outro inferior”, 

deixado para morrer, para que se purifique sua vida, como argumenta Foucault (1999). Em 

geral, tal conceito (já foi dito) compreende o negro, o mendigo, o paupérrimo, o homossexual, 

o traficante, o excluído – aquele cuja inclusão na universalidade dos direitos é questionável.  

Uma mostra disso é a seguinte incongruência: 88% dos entrevistados, quase maioria 

absoluta, não concorda, ao menos em parte, com a assertiva de que “dada a alta 

periculosidade da atividade policial, é bom que a polícia atire antes e pergunte depois”. 

Entretanto, 43% concordam, ao menos em parte, com a afirmação de que “bandido bom é 

bandido morto”. Isso supõe crer que, entre os que discordam que a polícia atire primeiro e 

pergunte depois, pelo menos 39% concordariam se o policial atirasse sabendo que a vítima 

seria um bandido. “Só não vale atirar primeiro para não correr o risco de matar um cidadão de 

bem” (KEHL 2010, p. 36).  

A mesma pesquisa ainda revela que o apoio à pena de morte praticamente divide ao 

meio aqueles que são contra e os que são a favor no Brasil. Todavia, a pena de morte 

praticada “de fato” sob o pretexto dos “confrontos com a polícia”, notadamente em favelas e 

lugares pobres, parece ser silenciosamente bem tolerada pela população brasileira, desde que 

as vítimas sejam somente aqueles que, na prática, estão excluídos da sociedade de direitos. 

Outro paradoxo é que, embora a população concorde que as políticas preventivas sejam mais 

eficazes que as punitivas, uma considerável parcela aprova o endurecimento das condições 

nos presídios (53%), a diminuição da maioridade penal (46%) e a prisão perpétua (44%). 

A pesquisa ainda mostra que para a população o direito mais desrespeitado no Brasil é 

o relativo à segurança pessoal dos cidadãos e, quando indagados sobre qual tipo de violência 

deveria ser combatida com maior prioridade, a maioria revela maior preocupação com o 

abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes (67%) e a violência doméstica contra 

crianças, adolescentes e idosos (59%). Na perspectiva de Kehl (2010), isso é compreensível 

dada à fragilidade e a vulnerabilidade de tais vítimas e já que, de acordo com a lógica moral 

vigente, crianças e idosos correm o risco de serem abusados sem ter culpa ou nenhuma 

participação na situação que os vitimou, ao contrário do que acontece com criminosos, 
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militantes políticos e ativistas ligados à causa da diversidade sexual, os quais, ao saberem 

onde estavam se metendo, não teriam o direito de reclamar.  

Dentre os grupos minoritários, uns dos grupos a que a sociedade brasileira mostra 

menor resistência são os deficientes físicos ou mentais, uma vez que são vítimas de sua 

situação, não podendo ser considerados responsáveis pelo que os diferencia e, acima de tudo, 

não reivindicam qualquer positividade para a sua diferença, nem pretendem incutir no 

imaginário social um discurso de apologia à sua diferença. Afinal, “é fácil tolerar o diferente 

que não ameaça nossas certezas, valores, gostos e estilo de vida” (KEHL, 2010, p. 39).  

Qual dito anteriormente, a pesquisa é de 2008. De lá para cá pode ser que a percepção 

da opinião pública quanto aos direitos humanos tenha mudado, mas, sem dúvida, não 

consideravelmente, porquanto o que garante essa percepção social são os fatores culturais, os 

quais, em larga medida, continuam os mesmos.  

Fato é que tal pesquisa retrata o que Foucault já dizia ainda na década de 1970, sem 

nunca se referir diretamente aos direitos humanos. O racismo como o corte entre o que deve 

viver e o que deve morrer é observável, aqui, em números e estatísticas. O problema é que o 

medo da população em geral quanto às minorias desviantes das normas justifica, muitas 

vezes, abusos e intolerâncias contra o diferente. É o que se nota frequentemente nas ruas e na 

mídia e é o que os números dessa pesquisa deixam entrever. 

A partir das percepções sobre a referida pesquisa aproximam-se os direitos humanos 

do conceito foucaultiano de biopolítica. Percebe-se, nesse sentido, que o discurso humanitário 

não é estranho ao discurso da biopolítica, uma vez que a luta pelos direitos humanos não é 

mais do que a luta pela manutenção da vida biológica. Na biopolítica, o poder político passa a 

ter como prioridade a preservação da vida. Dessa forma, o discurso humanitário é utilizado 

pelo Estado para aumentar seu poder sobre a vida da população, mantendo sob sua 

responsabilidade a “vida em geral”, tanto em seu aspecto biológico quanto subjetivo 

(BARROS, 2011).  

 Isso explica o porquê do discurso humanitário, que tem na vida o seu foco central, ter 

sido abraçado pelos Estados de forma conveniente e útil. Sendo assim, segundo Barros 

(2011), os direitos humanos fazem parte do conjunto de saberes utilizado pela biopolítica 

moderna, que une a conservação da vida à manutenção e à expansão do poder soberano.  

A própria Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), de 1948, surge como 

uma ferramenta de domínio do Estado sobre a população. A DUDH se insere como 

biopolítica no sentido de se pretender uma vida melhor para todas as pessoas, estimulando 
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aspectos sociais e sanitários. Ao pretender reagir contra o "deixar morrer", pretende mais um 

"fazer viver" e, lógico, de modo útil e produtivo. Uma forma de colocar todo mundo, 

inclusive os países até então "pré-modernos", na mesma "modernidade", ou seja, nos mesmos 

discursos e normas morais, na mesma produtividade. A fim de que as pessoas se tornem mais 

produtivas, é preciso que sejam resguardadas em sua integridade física, moral e psicológica, 

inclusive protegidas do próprio Estado se for o caso. 

O Estado biopolítico tem, no discurso humanitário, uma ferramenta de expansão do 

poder soberano por meio da manutenção e do gerenciamento da vida das populações. No 

entanto, é na contrapartida sangrenta desta obsessão do poder estatal pelo cuidado purificador 

da vida – o “deixar morrer” – que se justifica o fato de os direitos humanos, embora com 

pretensões de serem universais, ainda não alcançarem a todos de forma efetiva. Esse mesmo 

Estado que trabalha em prol da manutenção da vida e tem, inclusive, nos direitos humanos 

uma arma para esse fim, também permite que grande parte da sua população morra (física ou 

moralmente). Isso acontece, sobretudo, com aqueles que não se adaptam à sociedade da 

“normalização”.  

A maioria da população, devidamente subjetivada pelo poder estatal, repete essa 

exclusão nas suas relações sociais
7
. Tomam para si e para os seus a dignidade humana e 

negam ao outro, em especial o outro não devidamente subjetivado, o direito de ser humano. É 

entre os seus, na família, e não em qualquer outro lugar, que os direitos humanos devem ser 

aprendidos, segundo retrata a pesquisa sobre a percepção dos direitos humanos no Brasil.  

Como bem lembra Foucault, o outro – o “raça ruim” - é deixado, pelo Estado, para 

morrer e com o total consentimento da população, como no caso dos criminosos (“bandido 

bom é bandido morto”), dos pobres e dos favelados, que são mortos pela polícia em condições 

não muito bem esclarecidas, mas que não despertam a menor comoção pública. Ao bandido a 

pena de morte, o endurecimento das condições dos presídios e a prisão perpétua. Afinal, eles 

são o que se pode haver de pior numa sociedade normalizada, já que não apenas não estão 

subjetivados, como romperam com o pacto social que regula a vida em sociedade. Não 

importa se o bandido é apenas um adolescente infrator, a ele também se quer punir com a 

                                                           
7
 Na sociedade da normalização e, portanto, disciplinar, os dispositivos de poder acabam produzindo uma objetivação, ou 

seja, transformam a pessoa num objeto. Ocorre o que Foucault denomina por práticas de subjetivação: uma vez que a própria 

pessoa aceita o que lhe é proposto, ela subjetiva a vigilância e a obediência. Segundo Revel “o termo „subjetivação‟ designa, 

para Foucault, um processo pelo qual se obtém a constituição de um sujeito, ou, mais exatamente, de uma subjetividade. Os 

„modos de subjetivação‟ ou „processos de subjetivação‟ do ser humano correspondem, na realidade, a dois tipos de análise: 

de um lado, os modos de objetivação que transformam os seres humanos em sujeitos – o que significa que há somente 

sujeitos objetivados e que os modos de subjetivação são, nesse sentido, práticas de objetivação; de outro lado, a maneira pela 

qual a relação consigo, por meio de certo número de técnicas, permite constituir-se como sujeito de sua própria existência.” 

(REVEL, 2005, p. 82).  
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diminuição da maioridade penal. Aos homossexuais – gays, lésbicas, bissexuais, travestis e 

transexuais – por ameaçarem certezas, valores, gostos e estilo de vida, a exclusão e o 

desrespeito.  

A pesquisa apenas retrata em números a questão do racismo apontado por Foucault 

como o corte social entre o que deve viver e o que deve morrer. Da mesma forma que não há 

contradição entre o “fazer viver” e o “deixar morrer”, como explica Foucault, não há 

contradição no fato de os direitos humanos, na prática, acolherem a uns e excluírem a outros, 

embora no discurso tenham a pretensão de serem universais. Com isso, é preciso deixar claro: 

os direitos humanos são, sem dúvida, uma conquista da civilização, mas, assim como Barros 

(2011) faz lembrar, é importante manter um olhar crítico e perceber que dentro do discurso 

humanitário existem técnicas que podem ser usadas tanto para preservar a vida (fazer viver), 

quanto para permitir a morte (deixar morrer).   

 

1.3 Considerações do primeiro capítulo  

 

Neste primeiro capítulo procurou-se colocar os direitos humanos no foco das 

investigações teóricas. Uma visada atenta sobre os direitos humanos nos fez perceber novas 

perspectivas de análise além da visão histórica, certamente importante, mas limitada, se 

considerada isoladamente. Igualmente, foi-nos importante perceber a construção histórica 

desse conceito a que se chama de direitos humanos, tanto no mundo, quanto no Brasil, e a 

concretização dos aspectos que o caracterizam enquanto um direito natural, histórico e 

universal.  

 Associar os direitos humanos à História é, sobretudo, alinhá-lo à ideia de 

Modernidade. A retórica dos direitos humanos triunfa na sociedade moderna e acaba sendo 

adotada por todos, governos e cidadãos, como uma forma de luta contra Estados absolutistas e 

antidemocráticos. Os direitos humanos, a democracia e o capitalismo formam o tripé que 

sustenta a Modernidade reconhecida como o ideal de desenvolvimento a ser perseguido pelas 

potências ocidentais, as quais tentam convencer a todo custo o restante do mundo a respeito 

de suas vantagens, muitas vezes por meios nem sempre pacíficos.  

Como aduz Bobbio (2004), os direitos humanos são históricos e mudam com o tempo. 

Mudam, também, os discursos e os conceitos trazidos por ele, já que novas realidades e novas 

percepções se inferem periodicamente. Adentrar no universo das obras de Foucault e nos seus 
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estudos sobre biopolítica contribuiu para que se tornasse possível perceber novos conceitos 

acerca dos direitos humanos, extrapolando qualquer visão histórica e simplista. 

Em toda a sua extensa obra, Foucault, em momento algum, expõe claramente a 

questão dos direitos humanos, mas, ao trazer as discussões sobre a biopolítica e sua máxima 

do “fazer viver e deixar morrer”, foi possível perceber como o discurso humanitário se 

encaixa nessa relação. De modo igual, com o conceito foucaultiano de racismo como o corte 

entre o que deve viver e o que deve morrer para que a pureza da raça seja mantida, é 

entendível como as pessoas reagem à presença do outro “degenerado”, a quem a morte é não 

apenas tolerada, porém muitas vezes propalada. Morte física ou morte política, por meio de 

exclusão e rejeição que assola a muitos marginalizados, com os quais os direitos humanos 

pretendem se ocupar.  

Importante ainda foi perceber como as ideias de Foucault se encaixam com a análise 

que Kehl (2010) realizou da pesquisa acerca de como a população encara os direitos humanos 

no Brasil. Além disso, Kehl, em seu artigo, não cita Foucault, nem explica suas evidências 

com base no conceito da biopolítica, no entanto foi possível perceber tais concepções ao 

considerar as opiniões levantadas na pesquisa, em que o racismo e a intolerância contra o 

outro, o “anormal”, ficaram evidentes. Tal preconceito é extensivo àqueles que defendem a 

humanidade de quem não é ou não deveria ser “humano”, a ponto de muitos pregarem o fim 

dos direitos humanos
8
.  

Enquanto alguns pregam o fim dos direitos humanos, seja por intolerância ou pela sua 

impossibilidade real, este estudo parte da concepção de que a concretização do discurso 

humanitário é sim um avanço em termos de manutenção da dignidade humana. O discurso 

humanitário que se consolida nos últimos séculos chega ao século XXI totalmente assimilado 

pela cultura de massa e pelas novas tecnologias de informação e comunicação que 

caracterizam a época de hoje. A internet se estabelece como a base material e tecnológica da 

sociedade cada vez mais globalizada e interconectada.  

Além disso, da mesma forma que a internet modifica as relações sociais e culturais, 

também têm consequências para a viabilização e promoção dos direitos humanos, em especial 

nas possibilidades de diálogo e interação permitidas pelos sites de redes sociais, os quais se 

                                                           
8
 O Fim dos Direitos Humanos é título da obra de Douzinas (2008), em que o referido autor desconstrói a retórica 

popularizada pelos direitos humanos, de forma semelhante ao que apresentamos nesse trabalho, mas com base nas teorias de 

Foucault. Douzinas acredita que o fim dos direitos humanos chegou, pois se perdeu o seu fim utópico com a consagração 

definitiva da democracia e do capitalismo como objetivos a serem alcançados mundialmente. Além do mais, o fato de os 

poderes públicos e privados se apoderarem dos direitos humanos fez com que todo o seu poder e sua finalidade fossem 

destruídos, pois são esses os maiores violadores dos direitos humanos. As grandes potências legitimadas no discurso 

humanitário, com o fim de disseminar a liberdade e a democracia mundo afora, produziram grande sofrimento humano.  
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tornaram populares. Claro, existem também aspectos negativos nessa relação a serem 

considerados posteriormente, mas aqui se procurou introduzir o próximo capítulo, que trata 

das transformações da sociedade atual evidenciadas pela emergência de uma cibercultura 

planetária, como se verá a seguir. 

 

 

CAPÍTULO 02 

NA ERA DA CIBERCULTURA 

 

Neste capítulo, pretende-se analisar a cibercultura desde as transformações sociais, 

econômicas e culturais provocadas pelas novas tecnologias digitais até as formas de interação 

possibilitadas pela explosão participativa da Web 2.0. A partir daí busca-se desenvolver um 

conceito sobre redes sociais e perceber seu funcionamento em ambiente virtual. Como a 

internet tem revolucionado a sociedade e a vida das pessoas e de que forma as redes sociais 

influenciam, tanto as relações offline, quanto as relações online, são as questões propostas 

neste capítulo
9
.  

 No século XX, os meios de comunicação de massa possibilitaram a emergência de 

uma cultura de massa, centrada na televisão, mas sem inviabilizar a presença de outros meios 

de comunicação, os quais acabaram se adaptando à era da TV. Ao final deste século, com o 

desenvolvimento dos computadores pessoais, a internet possibilitou uma nova era da 

informação, centrada na evolução do ciberespaço e no desenvolvimento de uma cibercultura. 

O virtual passou a fazer parte do vocabulário comum e trouxe como principal característica a 

desterritorialização, ou seja, o desprendimento do aqui e agora.  

Ao se estudar o tema da cibercultura, importante se faz compreender o conceito de 

Web 2.0 e perceber a importância do aspecto relacional e não apenas informacional e 

mercadológico que tal conceito carrega. É na relação que ocorrem os processos de interação 

(“ação entre”) e na comunicação mediada por computador essa interação pode se dar tanto 

entre pessoas (interação mútua), quanto entre indivíduo e máquina (interação reativa). 

 A explosão participativa provocada pela Web 2.0 se deve em grande parte ao 

fenômeno das redes sociais virtuais. Embora as redes sociais sejam uma forma antiga de 

                                                           
9  No Brasil, recentemente, após quatro anos de discussões, foi aprovado o Marco Civil da Internet, oficialmente chamado de 

Lei nº 12.965 de 23 de abril de 2014 e que entrou em vigor em 23 de junho de 2014. Trata-se de texto pioneiro no mundo ao 

estabelecer princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet. Tal documento é considerado uma “Constituição da 

Internet”, ao estabelecer regras e conceitos básicos da rede, em que se apoiarão projetos e leis futuras e têm como princípios a 

liberdade de expressão, a proteção da privacidade e o estabelecimento da neutralidade da rede, além de definir as 

responsabilidades de cada ator no ambiente virtual.  
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interação humana, a internet impulsionou essas formas de interações virtuais em rede por 

meio dos sites de redes sociais. Tais sites se tornaram populares por serem espaços utilizados 

para a expressão da rede social na internet. O Facebook é o site de rede social mais popular do 

mundo, e no Brasil isso não é diferente, possibilitando inúmeras formas de interação social 

dos indivíduos entre si, bem como permitem a empresas e órgãos governamentais manterem 

um canal de comunicação com o seu público. 

 

2.1 A revolução da internet 

 

Fez-se clara nas últimas décadas uma grande transformação causada pelas novas 

tecnologias de informação e comunicação, tanto na sociedade, quanto nas vidas pessoais. 

Poder-se-ia chamar a isso de impacto, afinal é assim que muitos estão percebendo essas 

transformações: como um forte impacto nas vidas cotidianas. Todavia, essa metáfora de 

natureza bélica é criticada por Lévy (1999), que não vê a tecnologia como algo comparável a 

um projétil, nem a sociedade, a cultura e muito menos as vidas dos indivíduos comparáveis a 

um alvo vivo. Então, será utilizado o termo “revolução” defendido por outro autor: Juan Luis 

Cerbrián (1999). A Revolução Digital é, em muitos casos, uma revolução tranquila, pois, 

como diz Cerbrián (1999), seus protagonistas não têm de sair de casa para colocar-se na linha 

de frente de batalha, o que não quer dizer que seja uma revolução silenciosa, já que se fala 

dela em toda parte, às vezes com muito estardalhaço.  

Tudo isso pode ter surgido como consequência da Segunda Guerra Mundial, quando 

os primeiros computadores surgiram nos Estados Unidos e na Inglaterra, reservados aos fins 

militares para cálculos científicos. Aliás, os computadores nessa época nada mais eram do que 

calculadoras programáveis capazes de armazenar os programas. Seu uso civil disseminou-se, 

como bem nos lembra Lévy (1999), durante a década de 1960, mas ninguém naquela época 

poderia imaginar que a virtualização da informação e da comunicação afetaria tão 

profundamente a vida social nas décadas seguintes
10

.  

A virada fundamental data dos anos 1970, quando “o desenvolvimento e a 

comercialização do microprocessador dispararam diversos processos econômicos e sociais de 

grande amplitude” (LÉVY, 1999). Pouco depois, nascia na Califórnia o computado pessoal.  

 

                                                           
10

 Neste trabalho não temos o objetivo de refazer o percurso histórico integral de surgimento e consolidação da internet, mas 

sim levantar as características que entendemos ser mais relevantes para a compreensão da influência que exerce sobre a 

consolidação da cibercultura.  
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Desde então o computador iria escapar progressivamente dos serviços de 

processamento de dados das grandes empresas e dos grandes programadores 

profissionais para tornar-se instrumento de criação (de textos, de imagens, de 

música), de organização (banco de dados, planilhas), de simulação (planilhas, 

ferramentas de apoio à decisão, programas para pesquisa) e de diversão (jogos) nas 

mãos de uma proporção crescente da população nos países desenvolvidos. (LÉVY, 

1999, p. 32) 

 

Nos anos 1980, com o prenúncio da multimídia, a informática foi perdendo seu status 

de técnica e de setor industrial particular para começar a fundir-se com as telecomunicações, a 

editoração, a música, o cinema e a televisão. Já no final dessa década e no início dos anos 

1990, as diferentes redes de computadores se juntaram umas às outras, enquanto o número de 

pessoas e de computadores conectados à internet começou a crescer de forma exponencial 

combinado à baixa contínua dos preços (LÉVY, 1999).  

Antes de adentrar no mundo interativo promovido pela internet, é imprescindível 

analisar a explosão da Comunicação, que ocorreu na última metade do século XX. Mídia 

impressa (jornais, revistas), rádio, cinema, televisão, e, por fim, a internet provocaram e 

continuam provocando uma reviravolta na vida das pessoas no que tange ao acesso à 

informação, ao entretenimento, às relações sociais e ao comércio. 

Como afirma Castells (1999), após a Segunda Guerra Mundial criou-se uma nova 

“Galáxia de Comunicação” com o surgimento da televisão e prenúncio de uma cultura de 

massa. O rádio era, até então, o principal veículo de comunicação presente nos lares 

modernos. A televisão, porém, tem um grande e fascinante diferencial: o movimento. É como 

se pudesse trazer o cinema para dentro de casa e isso é fascinante.  No entanto, o que 

aconteceu com o rádio não foi a sua extinção, como se previa, ele apenas perdeu a sua 

centralidade, mas ganhou penetrabilidade e flexibilidade, adaptando-se ao novo ritmo de vida 

das pessoas. Não apenas o rádio se adaptou com a chegada da televisão, como também os 

outros meios. Filmes se adaptaram à televisão, jornais e revistas aprofundaram o seu conteúdo 

e segmentaram mais o seu público e até os livros ficaram repletos de títulos referentes ao 

mundo da TV. 

Para Castells (1999), a TV representou uma ruptura histórica com a mente tipográfica. 

Era o fim da “Galáxia de Gutenberg”, marcada pela difusão da imprensa no Ocidente e o 

início da “Galáxia de McLuhan”, caracterizada pela penetração dos meios de comunicação de 

massa. O que acontece é que, em se tratando de meios de comunicação o século XX foi tão 

cheio de inovações que antes mesmo de seu término já se anunciava uma nova “galáxia”. Para 

Castells (2004) a humanidade entrou agora num novo mundo da comunicação, a “Galáxia 
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Internet”. Para ele, a internet constitui a base tecnológica da forma organizacional que 

caracteriza o tempo atual, o qual ele denomina de “era da informação”.   

Pode-se afirmar que essa “era da informação” anunciada por Castells está pautada no 

desenvolvimento de um ciberespaço e na consolidação de uma cibercultura. Ciberespaço, na 

definição de Lévy (1999), é o “novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial 

de computadores”, a que ele também chama de “rede”. A palavra “ciberespaço” foi inventada 

em 1984 por William Gibson em seu romance “Neoromante”, designando, em tal obra, o 

universo das redes digitais. Daí não tardou para que o termo fosse imediatamente retomado 

por usuários e criadores de redes digitais. Em outro momento, Lévy também define o 

ciberespaço como sendo o “espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos 

computadores e das memórias dos computadores” (LÉVY, 1999, p. 92). O ciberespaço, 

todavia, não seria a infraestrutura técnica das telecomunicações, mas, sim, uma forma de usar 

as infraestruturas existentes visando a um tipo particular de relação entre as pessoas.  

Já o neologismo “cibercultura”, segundo o autor, especifica “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). Existe 

hoje no mundo uma profusão de correntes literárias, musicais, artísticas e até políticas que se 

dizem parte da “cibercultura”. 

É comum ouvir dizer que o desenvolvimento do ciberespaço e da cibercultura tem nos 

colocado diante de uma “realidade virtual”. À primeira vista um paradoxo, já que, no uso 

corrente, a palavra “virtual” é empregada com frequência para significar a ausência de 

realidade, de uma efetivação material ou de uma presença tangível. Contudo, é fácil perceber 

que o virtual não é irreal, muito menos falso ou imaginário. O virtual está aí, presente em nas 

vidas humanas, mais real do que nunca. Virtual é antes antônimo de atual - aquilo que existe 

num determinado espaço/tempo. Em termos filosóficos, virtual significa algo em potencial, 

possível, faltando-lhe apenas a existência, como é o caso da semente em que virtualmente, ou 

potencialmente, está presente a forma de uma árvore, faltando-lhe apenas brotar. Virtualidade 

e atualidade são apenas dois modos diferentes de realidade (LÉVY, 2011).  

Ao refletir sobre o virtual, Lévy (2011) afirma que uma de suas principais 

características é a desterritorialização, ou seja, o desprendimento do aqui e agora.  A autor 

lembra que o virtual pode, com muita frequência, não estar presente, isto é, não estar situado 

precisamente num determinado lugar e num determinado tempo. Pode estar em toda parte, ou, 
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melhor dizendo, está presente por inteiro em cada uma de suas versões, de suas cópias. É 

ubíquo. 

 O ciberespaço estimula um estilo de relacionamento quase independente dos lugares 

geográficos e da coincidência dos tempos. A cibercultura torna o homem cada vez menos 

dependente de lugares e tempos determinados e a extensão do ciberespaço acompanha e 

acelera uma virtualização geral da economia e da sociedade, ocorrendo o que Lévy (1999) 

denomina como “ubiquidade da informação”. Ao dizer, portanto, que algo (uma informação, 

um ato, uma coletividade, ou uma pessoa) se virtualizou, significa dizer que se tornou “não-

presente”, desterritorializou-se, o que não quer dizer que tenha se tornado irreal ou 

inexistente, apenas plural no tempo e no espaço e sob uma nova velocidade.  

Falando em velocidade, a humanidade passou, no último século, por uma onda de 

virtualização com o crescimento da mobilidade física. Desta forma, Lévy (2011) argumenta 

que a aceleração dos meios de comunicação e de transporte faz parte da mesma onda de 

virtualização pela qual passou a humanidade desde o início do século XX. Com a revolução 

dos meios de transporte veio a proliferação das ferrovias, a invenção do motor a combustão 

que possibilitou o desenvolvimento do automóvel e a invenção do avião.  

Da mesma forma, no mesmo período, viu-se a invenção de novos meios de 

comunicação, como o telefone, o cinema, o rádio, a televisão e, mais recentemente, a internet. 

Segundo Lévy, “a invenção de novas velocidades é o primeiro grau da virtualização” (LÉVY, 

2011, p. 23) e isso revela a tensão de sair de uma presença e de modificar o espaço e o tempo, 

aproximando fisicamente pessoas e regiões.  

Para Castells (1999), a partir do desenvolvimento da Internet as distâncias que já 

haviam sido encurtadas desde a Revolução dos Transportes no início do século XX ficaram 

ainda menores: o tempo de um clique. Hoje, no século XXI, presencia-se uma nova 

revolução, a “Revolução da Informação”. Todavia, como bem lembra Lévy (2011), para os 

que estão fora desses novos sistemas de transporte e de comunicação as antigas distâncias 

ainda são válidas, persistindo, portanto, vários sistemas de proximidades. 

  Castells ainda argumenta que se observa nas sociedades um híbrido de comunicação 

no qual se juntam o lugar físico e o “ciberlugar”. Neste sentido, é pertinente observar uma 

frase de Cardoso, o qual conclui que: 

 

Estamos assim perante uma nova noção de espaço, onde físico e virtual são 

mutuamente influenciáveis, proporcionando um campo fértil para a emergência de 

novas formas de sociabilização, de modos de vida e de organização social 

(CARDOSO, apud CASTELLS 2004, p. 162). 
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No trecho acima, ao discorrer sobre essa nova noção de espaço cada vez mais 

“desterritorializado”, onde o espaço virtual e o territorial se misturam, Cardoso pontua a 

influência disso em novas formas de sociabilização. Castells (2004) sempre se colocou como 

um entusiasta das possibilidades oferecidas pela internet na promoção da atividade social. A 

atividade social se apropriou da internet de tal modo que ela passa a fazer parte da rotinas 

como uma extensão da vida, em todas as suas dimensões e modalidades. A utilização da 

internet tem servido para reforçar as relações sociais, tanto para laços fortes, quanto para laços 

fracos, assim como ajuda a promover a participação social na comunidade. Assim sendo, para 

Castells (2004) não se sustenta a tese de que a internet conduz a uma menor interação e a um 

maior isolamento social, antes o contrário. Todavia, o que se presencia aqui é o surgimento de 

um novo sistema de relações sociais centrado no indivíduo. O novo modelo de sociabilidade 

relações nas sociedades caracteriza-se pelo individualismo em rede, cujo suporte material é a 

internet. Esse é o papel mais importante da internet na reestruturação das relações sociais 

(CASTELLS, 2004).  

Quanto à economia contemporânea, também para Lévy (2011), o homem vivencia 

uma economia desterritorializada ou da virtualização, uma vez que “a humanidade jamais 

dedicou tanto recursos a não estar presente, a comer, dormir, viver fora de sua casa, a se 

afastar de seu domicílio (LÉVY, 2011, p. 51). Além do mais, a principal fonte de produção de 

riqueza da sociedade hoje são a informação e o conhecimento, os quais passaram a constar 

entre os bens econômicos primordiais.  

Desde a Segunda Guerra Mundial, e em especial após os anos 1970, a relação do 

homem com o conhecimento e a informação é inteiramente nova. Hoje os conhecimentos têm 

um ciclo de renovação cada vez mais curto, levando à aprendizagem permanente e à 

navegação contínua sobre um saber não mais fixo e imutável, e sim como um fluxo, onde 

todos são levados a aprender, transmitir e produzir conhecimento de maneira, muitas vezes, 

cooperativa. Afinal, consumir informação e conhecimento não os desgasta e cedê-los não faz 

com que sejam perdidos, como a outros produtos tangíveis, e isso é uma grande vantagem 

econômica. Para Lévy (2011), informação e conhecimento são, portanto, desterritorializados, 

já que podem viajar sem estarem exclusivamente presos a um suporte privilegiado.  

Por fim, a exemplo do que aconteceu com o rádio na época do aparecimento da 

televisão, a Internet não veio tomar o lugar das mídias de massa. O futuro parece caminhar 

cada vez mais para uma convergência de mídias e de tecnologias, conforme apregoa Jenkins 

(2009). O conteúdo de um meio pode mudar, seu público pode mudar e seu status social pode 
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cair ou subir, mas os velhos meios de comunicação não estão sendo substituídos. Suas 

funções e status estão sendo transformados pela introdução de novas tecnologias cada vez 

mais interativas. A Revolução da Informação é, sobretudo, motivada pelo surgimento desses 

novos meios de comunicação interativos, que aproximam as pessoas, segmentam, capturam e 

envolvem a todos num mundo novo, virtual e desterritorializante. Eis a revolução que a 

Internet tem provocado na vida de todos. 

 

2.2 Interações na Web 2.0 

 

Na introdução do livro “O futuro da internet: em direção a uma ciberdemocracia 

planetária”, André Lemos traz uma definição de cibercultura, como sendo “o conjunto 

tecnocultural emergente no final do século XX impulsionado pela sociabilidade pós-moderna 

em sinergia com a microinformática e o surgimento das redes telemáticas mundiais” 

(LEMOS; LÉVY, 2010, p. 21). O autor ainda relaciona a cibercultura a mudanças de hábitos 

sociais, práticas de consumo cultural, ritmos de produção e distribuição da informação. 

Surgem novas relações no trabalho e no lazer, novas formas de sociabilidade e novas formas 

de comunicação social. 

Dessa definição de cibercultura trazida por Lemos (2010) se vai ao argumento de 

Antoun (2008), o qual lembra que a partir do século XXI a cibercultura passa a girar em torno 

da Web 2.0 com a explosão participativa provocada pelos sites de redes sociais, blogs, wikis, 

youtubes, entre outros. Primo (2008) também faz referência à Web 2.0 e destaca os processos 

de trabalho coletivo potencializados por ela, além das trocas afetivas, da produção e 

circulação de informações e da construção social de conhecimento apoiada pela informática. 

Mas, afinal, o que seria essa Web 2.0 a que tantos autores da cibercultura se referem? 

O movimento que se convencionou chamar de Web 2.0, segundo Antoun (2008), tem 

origem em 2000 no blog Cluetrain Manifest, em que publicitários, marketeiros e 

empreendedores começaram a pensar a internet como um lugar capaz de revolucionar a 

publicidade, o marketing e os negócios de uma forma diferente do modelo invasivo, 

coercitivo e caro das mídias de massa (ANTOUN, 2008). Segundo o autor, “a internet devia 

ser como o blog: uma plataforma na qual programas open source tornariam o conhecimento 

de programação desnecessário e tornariam o usuário um produtor e cooperador das empresas” 

(ANTOUN, 2008, p. 19). 
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Nessa nova web, a cooperação, a colaboração e a livre expressão seriam os 

instrumentos que uniriam empresários e usuários por meio da livre comunicação em um 

ambiente de negócios cooperativos e integrados. A partir da primeira década do século XXI, 

os blogs se multiplicaram e cresceram em importância como fonte de informação. As redes 

peer-to-peer (P2P) disseminaram a troca de arquivos entre usuários de forma quase 

incontrolável. A escrita coletiva das wikis se multiplicou, razão do sucesso da enciclopédia 

online Wikipedia. Os sites de rede social como o Facebook, o Orkut e outros, se tornaram 

populares entre internautas do mundo inteiro (ANTOUN, 2008). 

A Web 2.0, todavia, não restringe sua significação à mera transformação 

mercadológica, nem é somente uma combinação de técnicas informáticas. Como dispõe 

Primo (2008), é preciso levar em conta também o seu aspecto relacional, afinal a dinâmica 

social não pode ser explicada somente pela mediação informática, tampouco pelas regras do 

mercado. Uma rede social é constituída por um conjunto de pessoas conectadas por relações 

sociais, como amizade, trabalho ou intercâmbio de informações. Ou, como aduz Primo: “uma 

rede social online não se forma pela simples conexão de terminais. Trata-se de um processo 

emergente que mantém sua existência através de interações entre os envolvidos” (PRIMO, 

2008, p. 105).  

Com o surgimento da cibercultura, os meios digitais abriram novas formas de 

comunicação e demandaram a reconfiguração dos meios tradicionais. Sendo assim, conforme 

Primo (2007), as teorias da comunicação de massa e os modelos lineares que separam emissor 

e receptor em polos antagônicos pouco servem para o debate trazido, em especial após a 

consolidação da Web 2.0.  

A comunicação mediada por computador se afasta do modelo “um-todos”, 

característico da comunicação de massa. Ao mediar interações “um-um” e “todos-todos” 

aproxima-se da comunicação interpessoal e grupal, respectivamente. As teorias de 

comunicação de massa, que têm como referência a comunicação massiva, são insuficientes 

para explicar a interação mediada por computador. É preciso, pois, voltar ao que se sabe sobre 

o contexto interpessoal da comunicação humana.  

É sob esse contexto que Primo (2007; 2008) coloca seu empenho ao analisar os 

processos de interação mediada por computador
11

. Entende-se que, no estudo da interação
12

, o 

                                                           
11 Primo chama a atenção para a tentativa infrutífera de alguns autores de diferenciar “interação” de “interatividade”. Para 

Primo (2007), tanto um clique em um ícone na interface quanto uma conversação online são formas de interações. Por isso, o 

autor prefere suprimir o termo “interatividade” por “interação mediada por computador”, bem como “usuário” por 

“interagente”.  
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foco não está nos interagentes individuais, mas no que se passa entre os sujeitos ou entre o 

interagente humano e a máquina. Como argumenta Primo, “o estudo das interações mediadas 

por computador deve partir de uma investigação das relações mantidas, e não dos 

participantes em separado, ou seja, é preciso observar o que se passa entre os interagentes” 

(PRIMO, 2007, p. 100).  

Diante disso, Primo (2007) argumenta que um estudo sobre as interações no 

ciberespaço deve levar em conta não apenas os participantes humanos, como também os 

aparatos tecnológicos com os quais se interage. O autor, portanto, propõe dois tipos de 

interação mediada por computador: a interação mútua, que se refere às interações entre 

pessoas, e a interação reativa, que é estabelecida entre um sujeito e um conteúdo digital.  

Na interação mútua, a atuação dos interagentes é dialógica e emergente, ou seja, vai se 

definindo ao longo do processo comunicativo. Sendo assim, como afirma Primo (2007), para 

que se entenda o processo de interação mútua é preciso evitar a observação exclusiva no 

comunicador individual. O foco de estudo, portanto, não é a soma de ações ou características 

individuais dos interagentes, e sim a interconectividade entre os participantes no 

relacionamento, ou seja, o entre da interação.  

A interdependência e a recursividade são características desse processo interativo.  A 

interdependência diz respeito a um grau de dependência mútua que sublinha os 

relacionamentos sociais. A recursividade pressupõe que cada ação retorna sobre a relação, 

movendo e transformando o próprio relacionamento, bem como os interagentes por ela 

impactados. Dessa forma, o relacionamento entre os participantes se vai definindo ao mesmo 

tempo que acontecem os eventos interativos.  

A interação reativa, por sua vez, caracteriza-se pelo processo de ação e reação entre 

indivíduo e máquina. Uma pessoa, ao interagir com a máquina, terá de adaptar-se à 

formatação exigida, uma vez que a máquina segue seu funcionar pouco importando com 

quem ou com o que interage. Não há, portanto, a recursividade que caracteriza a interação 

mútua, em que a relação transforma o próprio relacionamento, bem como os interagentes que 

por ela são afetados. Máquinas e computadores funcionam a partir de interações instrutivas, 

nas quais eles são programados para reagir conforme determinações externas. Não podem se 

engajar em coordenações comportamentais, como fazem os seres humanos.  

                                                                                                                                                                                     
12

O termo interação, segundo Primo (2007), não apresenta antecedentes em língua latina clássica. O substantivo interaction 

figura pela primeira vez no Oxford English Dictionary em 1832 e o verbo to interact no sentido de agir reciprocamente, em 

1839. 
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Diferentemente das interações reativas, em que as alternativas já se encontram 

estabelecidas, na interação mútua a resolução se dá por intermédio da negociação e do choque 

de forças, o que não necessariamente é sinônimo de briga ou desacordo. Para Primo (2007), as 

relações de poder que ocorrem nos processos de interação mútua devem ser vistas na 

concepção foucaultiana de que toda relação é sempre uma relação de forças, uma disputa. 

Evitar a criação do relacionamento, todavia, não seria afastar o choque de forças, mas antes 

evitar a própria comunicação.  

Primo (2007) chama a atenção para esse processo de negociação de diferenças que é 

característico das interações mútuas, já que, enquanto se comunicam, os interagentes 

promovem uns nos outros constantes desequilíbrios. As interações mútuas se complexificam e 

se desenvolvem diante do desequilíbrio, logo o conflito não pode ser postulado como 

prejudicial a um relacionamento.  

Numa interação reativa, por outro lado, um desequilíbrio poderia bloquear a interação, 

em virtude do travamento do software. Conforme explana o autor mencionado: 

 

As interações reativas dependem de uma delimitação prévia das trocas possíveis e a 

disposição antecipada das alternativas viáveis de entrada e saída. Já as interações 

mútuas vão se definindo apenas durante a criação do relacionamento (PRIMO, 2007, 

p. 122). 

 

Interações mútuas “se desenvolvem em virtude da negociação relacional durante o 

processo” (PRIMO, 2007, p. 149). Interações reativas, por sua vez, dependem da 

previsibilidade e da automatização das trocas. Para que a interação reativa seja 

disponibilizada, é preciso que tais trocas aconteçam dentro dos limites previstos, segundo 

determinadas condições iniciais. O desenvolvimento da interação reativa depende, pois, das 

fórmulas previstas, que viabilizam a própria interação.  

Uma mesma troca reativa pode ser repetida à exaustão, já que percorre trilhas 

previsíveis. Uma troca mútua, ao contrário, por ser um relacionamento, está constantemente 

se modificando. “Quando duas pessoas se interagem, as ações de cada uma se dão em função 

das ações manifestas pela outra, de como elas se percebem e do próprio relacionamento” 

(PRIMO, 2007, p. 117).  

Na interação reativa, ao interagente resta entrar com as variáveis dentro do formato 

reconhecido como válido pelo programa, já que o comportamento da máquina, que com ele 

interage, se limita a obedecer à determinação externa que ao mesmo tempo garante e limita 

seu funcionamento. Não há possibilidade de negociação, nem se leva em conta o outro, ainda 
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que para oprimi-lo ou rejeitá-lo. O que caracteriza a interação reativa é que a relação insiste 

em perseguir os trilhos demarcados.  

A interação mútua na comunicação mediada por computador acontece nos diálogos 

travados nos fórum de debates, nos chats, na incorporação de recursos de comentários nos 

blogs e nos sites de redes sociais, enfim, nos espaços virtuais de “liberação” da palavra, para 

citar o conceito proposto por Lemos (2010).  

Na perspectiva de Lemos (2010), três são os princípios que regem a cibercultura. O 

primeiro trata-se da “liberação” da palavra. Implica dizer que a esfera da conversação mundial 

se ampliou, com a expansão de ferramentas de comunicação típicos da Web 2.0, como blogs, 

wikis, podcasts e os sites de redes sociais, permitindo a troca de informação entre pessoas e 

comunidades em mobilidade, via dispositivos portáteis de acesso sem fio às redes.  

Da liberação da palavra emerge um segundo princípio, o da conexão e da conversação 

mundial, também denominado por Lévy (2010) como “inteligência coletiva”. Tal conceito 

pressupõe que “a liberação da emissão e a circulação da palavra em redes abertas e mundiais 

criam uma interconexão planetária fomentando uma opinião pública ao mesmo tempo local e 

global” (LEMOS; LÉVY, 2010, p. 25). 

O terceiro princípio da cibercultura, na análise de Lemos (2010), é a reconfiguração 

social, cultural e política. Na estrutura massiva (um-todos), a informação flui de um polo 

controlado para as massas (os receptores). Na estrutura pós-massiva (um-um / todos-todos), a 

liberação da emissão não é apenas a liberação da palavra no sentido de uma produção 

individual, mas também da produção que se estabelece como circulação e conversação. 

Segundo Lemos (2010) o sistema pós-massivo permite a personalização, o debate não 

mediado, a conversação livre e a desterritorialização planetária.  

Produzir, distribuir e compartilhar são os princípios fundamentais do ciberespaço. 

Quanto mais se pode produzir, distribuir e compartilhar livremente a informação, mais 

inteligente e politicamente consciente uma sociedade deve ficar, nas palavras de Lemos 

(2010). O que se vê hoje é uma profusão de opiniões sobre todo e qualquer assunto, em wikis, 

blogs e sites de redes sociais, como o Facebook.  

Na Web 2.0, todos podem emitir opinião sobre qualquer coisa, ainda que não sejam 

profundos conhecedores do assunto. Como bem rememora Primo (2007), ainda que muitos 

acusem esses espaços virtuais de interação mútua como espaços de falatórios vazios que “não 

levam a lugar algum”, algumas vezes por serem “um falatório sem pé nem cabeça”, outras por 

serem “uma sequência sem fim de ofensas e palavrões”, é na abertura à contestação que o 
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debate se faz presente. Primo (2007) já afirmava que é justamente “a abertura ao contestar, ao 

discordar, que as diferenciam das reações reativas, onde o debate não tem lugar, pois 

esbarram em informações e trocas derradeiras” (PRIMO, 2007, p. 132).  

Ainda segundo o referido autor, “os homens se fazem na palavra, na ação-reflexão, no 

trabalho e não no silêncio” (PRIMO, 2007, p. 133) - o que não deveria ser privilégio de 

alguns, mas direito de todos. A interação mútua, todavia, não se fundamenta apenas na 

comunhão, nem o diálogo é um exercício que necessariamente aproxima os interagentes, às 

vezes pode ocorrer competição e dissenso. Todavia, “entende-se que a construção do 

conhecimento e a luta por uma sociedade mais justa só pode ocorrer através do debate” 

(PRIMO, 2007, p. 133). Tal é a condição para o nascimento de uma ciberdemocracia 

planetária que tem na emissão livre - produzida por vozes independentes - sua essência 

política e para onde aponta o futuro da internet (LEMOS; LÉVY, 2010).   

 

2.3 Redes sociais 

 

Castells denomina a sociedade contemporânea como Sociedade em Rede, e esse é o 

título que dá ao primeiro volume de sua trilogia que trata da “Era da Informação: Economia, 

Sociedade e Cultura” (2011). Para o referido autor, rede é um conjunto de nós interligados e, 

embora seja uma forma muito antiga de atividade humana, notadamente em redor da vida 

privada, o que Castells argumenta é que atualmente as redes ganharam uma nova vida ao 

converter-se em redes de informação, impulsionadas, sobretudo, pela internet. Num contexto 

de mudanças permanentes, as redes possuem características fundamentais, que são a 

flexibilidade e a adaptabilidade, por isso desenvolveram-se redes em todos os setores 

econômicos e sociais.   

Rede social é definida por Recuero (2011) como um conjunto de dois elementos: os 

atores, ou seja, as pessoas, instituições ou grupos que fazem os nós da rede, e as conexões, 

que são os laços sociais. Na estrutura de uma rede social, cada nó, ou seja, cada ator é 

conectado a outro nó, que se conecta a outros nós, e assim sucessivamente, compondo, então, 

uma estrutura de rede, como pode-se observar abaixo:  
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Figura 1. Representação de uma rede social 

Fonte: http://www.com.ufv.br/disciplinas/cibercultura/ 

  

As conexões entre os atores de uma rede social são estabelecidas por meio de laços 

sociais, os quais podem ser considerados fortes ou fracos. Os laços fortes se caracterizam por 

uma relação de intimidade e grande interação social, enquanto os laços fracos são aqueles de 

pouca proximidade e um baixo nível de interação. Dentro de uma rede social, é possível 

encontrar pessoas conectadas por meio de laços fortes ou por laços sociais mais fracos, e 

ambos são importantes para a consolidação dessa rede social. 

Redes sociais dizem respeito, sobretudo, à sociabilidade dos indivíduos, uma metáfora 

para se observar os padrões de conexão de um grupo social a partir dos laços estabelecidos 

entre os diversos atores. A fim de que uma rede social seja ativa, é necessário que haja uma 

interação entre os indivíduos. É a interação que norteia o relacionamento virtual.  

Os indivíduos constroem suas redes online e offline com base em seus interesses, 

valores, afinidades e projetos formando, na maioria das vezes, um processo social 

indissolúvel. As redes online podem até construir comunidades virtuais diferentes das 

comunidades físicas, mas não necessariamente menos intensas ou menos eficazes em unir e 

mobilizar. Fato é que as tecnologias computacionais estão sendo usadas como forma de se 

estabelecer os mais diversos tipos de diálogo, tanto os textuais quanto recorrendo a funções de 

sons e imagens em movimento. Ainda que a unidade de tempo seja muito mais elástica nas 

comunicações mediadas pelo computador comparada às conversações face a face, já que 

podem ocorrer em lapsos temporais de horas, dias ou semanas, isso não lhe retira a 

característica de fomentadora de conversações e manutenções de laços.  

http://www.com.ufv.br/disciplinas/cibercultura/
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É preciso aqui diferenciar redes sociais dos sites de redes sociais (SRS), os quais, não 

obstante atuem como suporte para as interações que constituirão as redes sociais, não são por 

si redes sociais, mas sistemas que auxiliam a perceber tais redes. São os atores que utilizam 

essas redes, bem como suas conexões, que constituem as redes sociais (RECUERO, 2011). 

Dessa forma, não é suficiente falar em redes sociais na internet levando em conta apenas os 

fatores tecnológicos da questão. É necessário, para além disso, levar em consideração as 

pessoas que interagem umas com as outras, ou seja, os atores (nós) e seus laços sociais 

(conexões).  

Sites de rede sociais são, portanto, espaços utilizados para a expressão das redes 

sociais na internet: uma consequência da apropriação das ferramentas de comunicação 

mediada pelo computador por parte dos atores sociais. Em geral, permitem a construção de 

uma persona por meio de um perfil ou página pessoal e promovem a interação além da 

exposição pública da rede social de cada ator, possibilitando interações por meio de 

comentários e outros recursos (RECUERO, 2011).  

 Aos sites de redes sociais, Recuero (2011) associa determinados valores, como a 

visibilidade, a reputação, a popularidade e a autoridade. A visibilidade é um valor ao 

proporcionar que os nós sejam mais visíveis na rede. Quanto mais conectado for o nó, maiores 

as chances de ele receber informações que estão circulando na rede e de obter suporte social 

quando solicitado. “Reputação” é a percepção construída de alguém pelos demais atores, o 

que pode ser influenciado pelas ações e também por outros valores agregados. “Popularidade” 

é um valor relacionado à audiência, sendo medida de forma quantitativa, por exemplo, pelo 

número de comentários, quantidade de links, de visualizações ou de seguidores, a depender da 

característica específica da rede social. Por fim, “autoridade” se refere ao poder de influência 

de um nó na rede social, o que inclui a reputação e a percepção dos valores nele contidos. 

Recuero (2011) ainda faz uma diferença entre tipos de sites de redes sociais. Sites de 

redes sociais propriamente ditos são aqueles cujo foco principal está na exposição pública das 

redes conectadas aos atores e cuja finalidade está na publicização dessas redes. É o caso do 

Facebook, por exemplo. Já o que ela chama de sites de redes sociais apropriados são aqueles 

sistemas que não eram exatamente voltados para mostrar redes sociais, mas que são 

apropriados pelos atores com esse fim. É o caso do Twitter e dos blogs. Há que se ressaltar, 

ainda, que os diversos sites de redes sociais não representam, necessariamente, redes 

independentes entre si, já que, com frequência, um mesmo ator social pode utilizar diversos 

sites de rede social com diferentes objetivos.  
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Não apenas pessoas físicas fazem uso dos sites de redes sociais em suas interações 

sociais. Cada vez mais instituições públicas e privadas estão presentes nesse espaço como 

uma forma de se estar mais próximo do cidadão/consumidor, abrindo, assim, um importante 

canal de diálogo. O uso dos sites de redes sociais pelos órgãos governamentais é 

regulamentado pela Portaria nº 38 de 11 de junho de 2012, que homologa a Norma 

Complementar nº 15, a qual estabelece as diretrizes para o uso seguro das redes sociais na 

Administração Pública. Tal portaria traz uma definição desses sites de redes sociais como 

sendo “estruturas sociais digitais compostas por pessoas ou organizações conectadas por um 

ou vários tipos de relações, que partilham valores e objetivos comuns”.  

Também a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (SECOM) 

possui um Manual de Orientações para Atuação em Redes Sociais para os órgãos públicos 

federais e traz uma definição de Andreas Kaplan e Michael Haelein sobre redes sociais como 

sendo “um grupo de aplicações para Internet, construídas com base nos fundamentos 

ideológicos e tecnológicos da Web 2.0, e que permitem a criação e troca de conteúdo gerado 

pelo usuário” (BRASIL, 2012a). 

No Brasil, os números da Internet e do uso dos sites de redes sociais são relevantes. 

Em 2013, o Brasil passou a marca de 100 milhões de internautas, segundo pesquisa divulgada 

pelo Ibope Media, sendo que 60% da população acessa a internet com frequência
13

. Dentre os 

sites mais acessados se encontram os de redes sociais, dentre os quais os mais conhecidos no 

Brasil hoje são o Twitter
14

, o Youtube
15

 e o Facebook
16

. Dentre estes, o Facebook é o site com 

maior número de usuários: 94% dos internautas brasileiros estão no Facebook e 88,9% o 

acessam regularmente, segundo pesquisa feita pela ComScore (apud BRASIL, 2012b). 

 

2.4 Considerações do segundo capítulo  

 

Observou-se nesse capítulo a influência da internet na cultura a ponto de se afirmar o 

nascimento de uma cibercultura. Percebeu-se também que a cibercultura e o ciberespaço 

                                                           
13

 Pesquisa Ibope Media disponível em: http://www.mediabook.ibope.com/ 

14 O Twitter (https://twitter.com/) fundado por Jack Dorsey, Biz Stone e Evan Williams em 2006, é um site popularmente 

denominado de serviço de microblogging porque permite que sejam escritos pequenos textos de até 140 caracteres a partir da 

pergunta “O que você está fazendo?”(RECUERO, 2011) 

15 O Youtube (http://www.youtube.com/) criado em 2005 por Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim é um fórum onde 

pessoas descobrem e compartilham vídeos originais e o assistem (YOUTUBE, 2014).  

16 O Facebook  (https://www.facebook.com/) é um sistema criado em 2004 pelo americano Mark Zuckerberg enquanto este 

era aluno de Harvard e é hoje um dos sistemas com maior base de usuários do mundo (RECUERO, 2011).  

https://twitter.com/
http://www.youtube.com/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chad_Hurley
http://pt.wikipedia.org/wiki/Steve_Chen
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jawed_Karim
https://www.facebook.com/
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trazem consigo o desprendimento do aqui e agora, uma desterritorialização, em que as noções 

de tempo e espaço se fazem relativas. Além disso, muitas foram as transformações ocorridas 

nas últimas décadas e possibilitadas pela internet desde o campo social e afetivo ao 

econômico e político. 

A partir desse ponto de vista, é impossível negligenciar o papel da internet ao 

aprofundar-se no tema dos direitos humanos. O ciberespaço se faz mais real do que nunca, 

suas consequências e transformações sócio-culturais são reais e evidentes ou, como bem 

lembra Lévy (1999), o virtual não se opõe ao real, já que ele faz parte da atual realidade e, por 

vezes, do dia a dia.  

Ao se aventar as formas de promoção e defesa dos direitos humanos se faz importante 

entender como isso pode ser feito no ciberespaço, em especial, com a consolidação da Web 

2.0 e dos sites de redes sociais, o que se permitiu ampliar as formas de interação possíveis 

entre pessoas ou mesmo entre indivíduo e máquina.  

 Um dos aspectos mais relevantes que acompanha o desenvolvimento da cibercultura 

está na liberação do pólo de emissão, ou, como bem apresente Lemos e Lévy (2010), na 

“liberação da palavra”. Afinal, os homens se fazem na palavra e não no silêncio, na 

comunicação com o outro, na interação mútua. E como bem apontou Primo (2007), a 

interação mútua, por vezes, é permeada de conflitos e choques de forças, o que não 

necessariamente é negativo. Era por meio do debate e da persuasão que os gregos distinguiam 

os homens livres, e, portanto, aptos a fazer política, dos não-livres, destituídos de voz e de 

cultura, como se há de ver no capítulo seguinte.  

Da mesma forma que Primo (2007), este estudo parte da ideia de que a interação 

mútua, ainda que se configure na forma de debates e conflitos de opiniões e interesses 

diversos, é melhor que a ausência de comunicação, espaço onde não se veem enfrentamentos 

e relações poder, mas também não se veem trocas. Não há crescimento sem trocas, tanto 

menos convivência sem diálogo.  

A profusão de opiniões que se tornou a internet, em que qualquer pessoa pode emitir 

opinião sobre todo e qualquer assunto, mesmo (e principalmente) que não seja um profundo 

conhecedor sobre o assunto, pode desagradar a muitos e tantas vezes ser tido como empecilho 

ou aspecto negativo trazido pela liberação da palavra no ciberespaço. Todavia, essa abertura à 

contestação e o ato de se poder emitir uma opinião e interagir com o interlocutor é um ato 

profundamente político.  
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Dessa forma, a internet modifica não apenas a cultura, como também o modo de se 

conceber as relações políticas no cotidiano. Com a liberação das palavras e as possibilidades 

de interação, fica mais fácil se comunicar, declarando opiniões e escutando as do outro 

(embora muitas vezes mais se diga que se escute). Uma profusão de vozes se espalha nesse 

ambiente como numa imensa Ágora virtual, um espaço potencialmente político, como era a 

Ágora em sua origem grega. Eis o que se pretende compreender com a análise do próximo 

capítulo, em que se estabelecerão as conexões entre a internet e as formas de participação 

política, notadamente no que tange ao tema dos direitos humanos.  

 

CAPÍTULO 03 

DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA À INTERNET 

 

Neste capítulo estabelecer-se-ão conexões entre a ação política, a internet e os direitos 

humanos. Desta forma, faz-se importante entender como a Política, utilizada pelos gregos 

para organizar a vida na Polis, ainda (e depois de tudo) pode se mostrar eficiente para a 

organização da vida social moderna. Para Arendt (2005), a ação e o discurso políticos apenas 

se configuram em um espaço público onde a liberdade é efetivamente garantida. Foi assim na 

Grécia Antiga, onde cidadãos livres se reuniam no espaço público da Ágora para debater os 

rumos da comunidade.   

No século XXI, a internet, em determinados contextos, pode funcionar como uma 

Ágora virtual, ou seja, um espaço público onde a liberdade de expressão é assegurada e tida 

como fundamento, possibilitando novas formas de ação e participação política na sociedade 

atual. É possível vivenciar uma nova forma de participação no sistema democrático a partir da 

internet: é o que Gomes (2011) chama de “democracia digital” e Lévy (2003) chama de 

“ciberdemocracia”, dando condições materiais para que os cidadãos possam participar 

ativamente das decisões políticas com o auxílio da internet. Muitos governos já perceberam 

essas possibilidades e se aproximam dos seus públicos por meio de iniciativas virtuais de 

governo eletrônico. 

Lévy é acusado por muitos autores de ser um “ciberdeslumbrado”, ou seja, de 

visualizar apenas pontos positivos e promessas otimistas no que tange ao futuro da internet. 

Todavia, ele mesmo ataca essas críticas dizendo que se espera que os intelectuais denunciem 

constantemente visões positivas e que talvez a suspeição não seja a única maneira razoável de 

orientar o pensamento (LÉVY, 2003). Como Lévy é um dos principais autores que embasam 
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essa dissertação, parece importante se atentar de forma crítica não apenas para as promessas, 

como também para os perigos de uma ciberdemocracia a partir da perspectiva de Gomes 

(2005).  

Como se pôde perceber, a liberdade de expressão, ela mesma um direito humano de 

primeira geração, se constitui como um dos pilares da internet. Mas, sendo ela uma liberdade 

negativa, sempre se realiza na perspectiva individual. Um direito humano à comunicação, de 

acepção coletiva, começa a ser pensado a partir da segunda metade do século XX. Todavia, 

somente com o advento da internet, esse direito humano à comunicação, livre das barreiras 

impostas pela Grande Mídia, pôde se consolidar plenamente.  

Além do mais, é inegável a capacidade da internet de promover direitos humanos, 

sendo ela, muitas vezes, um espaço de denúncias e de visibilidade para a causa humanitária. 

Contudo, da mesma forma que a internet é espaço de promoção, também é espaço de 

inúmeras violações aos direitos humanos - é o outro lado da mesma moeda. A internet pode 

ela mesma ser considerada um direito humano, já que assegura a promoção e a proteção do 

direito à liberdade de expressão e, consequentemente, à ação política.  

 

3.1 As origens da política: de Aristóteles a Hannah Arendt 

 

A ideia de política nasce da lembrança da antiga Polis grega, sendo que, no contexto 

da Antiguidade, tal palavra era um mero adjetivo para a Polis. Ser político era estar na Polis, 

fazer parte dela e conviver com seus iguais, enquanto cidadãos livres. Política era, pois, uma 

forma de organização do convívio humano na Polis que, segundo Arendt (2002), determinou 

de forma tão exemplar e incisiva o mundo ocidental que até mesmo a palavra para isso, em 

todo o sistema linguístico europeu, tem a mesma derivação semântica. A política nos define, 

pois, conforme anuncia Aristóteles, somente o homem entre os animais é capaz de, vivendo 

em sociedade, fazer política, se caracterizando como um zoom politikon (animal político). 

Em sua obra, Arendt defende uma tradição do pensamento político que teve seu início 

na Grécia Antiga, nos ensinamentos de Platão e Aristóteles, os quais abandonaram a política, 

rejeitando o mundo ordinário dos negócios humano, para se dedicar exclusivamente à 

filosofia e, assim, contemplar a verdade que estaria no mundo das ideias. Na tradição do 

pensamento político a política era a prática do dia a dia, desse modo, afastada da filosofia 

(ARENDT, 2005).  
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Aristóteles foi um dos primeiros filósofos a pensar e escrever um tratado sobre a 

política, embora deixasse sua prática aos cidadãos da Polis. A obra Política, escrita no século 

III a. C., ainda hoje é considerada um dos grandes livros da Filosofia Política ao esboçar uma 

filosofia sistemática do Estado, lançando as bases daquilo que hoje conhece-se pelo nome 

“Direito Constitucional”. Tal obra destinava-se a servir de ensino para as suas aulas e não 

para a comunidade em geral, sendo assim uma das obras exotéricas de Aristóteles.  É 

composta de oito livros relativamente independentes, que, certamente, não resultaram de um 

impulso criativo único, mas foram escritos ao longo de quarenta anos de investigação e 

magistério (ARISTÓTELES 1985). 

Na visão aristotélica, o objetivo da Polis deveria ser não apenas assegurar a vida de 

seus membros, mas assegurar uma vida boa. A Polis surgiu de aglomerações, com a união de 

famílias que se constituíam em aldeias que, posteriormente, viraram cidades. Essa cidade 

fundada por pequenos núcleos formou-se para suprir a necessidade do grupo, o qual buscava 

uma vida feliz. Afinal, sendo os homem, na definição aristotélica, animais sociais, “são 

levados a reunir-se por terem interesses comuns, na medida em que cada um deles pode 

participar de uma vida melhor” (ARISTÓTELES, 1985, p. 95).  

Ainda ao discorrer sobre a cidade, Aristóteles afirma que esta é uma pluralidade 

constituída de numerosos seres humanos heterogêneos, cada um se apresentando como centro 

de uma rede de relações diversificadas. Tão plural quanto os seres humanos que constituíam a 

cidade podia ser também sua forma de organização. A organização da cidade é estruturada 

pela constituição, a qual tem a função de estabelecer a forma de governo mais apropriada para 

cada cidade. Se diferentes tipos humanos buscam a felicidade de diversos modos, então 

diferentes formas de governo cabem a cada cidade (ARISTÓTELES, 1985).  

Aristóteles identifica as seguintes formas ideais de governo: a monarquia, cujo 

objetivo é o bem comum; a aristrocracia, considerada o governo dos “melhores” homens; e o 

governo constitucional (politeia), em que a maioria governa. A cada uma dessas formas de 

governo ideal também há um desvio de forma. Assim, a monarquia se desvia em tirania, que 

se caracteriza pelo governo de um só; a artistocracia, a sua vez, pode se tornar oligarquia, 

quando o governo passa a ser exercido pelos mais ricos; e o governo constitucional se torna 

democracia quando são os pobres que governam. A cada Polis uma forma de governo é mais 

adequada que outra, mas Aristóteles argumenta que com sociedades cada vez maiores é muito 

difícil que não seja o governo constitucional, ou o seu desvio, a democracia, a forma de 

governo adotada (ARISTÓTELES, 1985). 
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Resta, agora, identificar o que significado de ser cidadão na Polis grega. Cidadão é 

aquele que participa da vida política, ou, nas palavras de Aristóteles, “um cidadão integral 

pode ser definido por nada mais nada menos que pelo direito de administrar justiça e exercer 

função pública” (ARISTÓTELES, 1985, p. 84). Nestes termos, excluem-se da cidadania no 

mundo helênico as mulheres, as crianças, os anciãos que ultrapassaram um limite de idade, os 

estrangeiros residentes (metecos) e os escravos.  

Quanto à escravidão, para Aristóteles, ela se justificava, pois sempre haveria um 

dominante e um dominado e isso lhe parecia conveniente. Porém, desde que fossem escravos 

por natureza, justificando a escravatura natural pela suposta incapacidade de alguns homens 

de se autogovernarem. A escravidão de gregos não poderia ser admitida, já que o povo 

helênico era livre por natureza. Tais afirmações de Aristóteles podem provocar horror 

segundo o pensamento moderno, mas para uma comunidade tão habituada à violência da 

guerra parecia de certa forma mais lógico escravizar o inimigo a matá-lo. Assim, preservava-

se sua vida e impulsionava-se a economia, já que o trabalho braçal não era feito para os 

cidadãos livres, que deveriam ter tempo livre para filosofar e deliberar sobre o funcionamento 

do Estado, ou seja, liberdade para a coisa política (ARISTÓTELES, 1985).  

O cidadão, portanto, só era assim considerado na medida em que possuísse liberdade 

face ao trabalho. Segundo Arendt (2005), o ideal de shkolé estabelecido por Aristóteles 

pressupunha tempo de lazer, ou melhor dizendo, tempo livre para a atividade política e para 

os negócios do estado. Dessa forma, o trabalho, para os gregos, era essencialmente um 

negócio apolítico e exercido dentro do espaço privado, sendo a política inerente ao espaço 

público. 

A divisão entre a esfera pública e a esfera privada se realizava na divisão entre a esfera 

da Polis e a esfera da família. Na esfera familiar (oikos), os homens viviam juntos por serem 

compelidos por suas necessidades. Tal força compulsiva era a própria vida, dado que tanto 

para a sua manutenção da vida individual quanto para a sobrevivência da vida como espécie é 

necessária a companhia de outros. Portanto, era a necessidade que imperava sobre a 

comunidade natural do lar, conforme explana Arendt (2007). A esfera da Polis, ao contrário, 

era a esfera da liberdade. A liberdade situa-se na esfera do social, mais especificamente na 

esfera política, sendo a necessidade um fenômeno primordialmente pré-político (ARENDT, 

2007). 

Acordando com o pensamento grego exposto por Aristóteles, a capacidade humana de 

fazer política não apenas difere, mas se opõe à associação natural, que, em termos humanos, é 
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constituída pela casa (oikia) e pela família. O surgimento da Polis, portanto, indicava que o 

homem recebera além de sua associação natural, caracterizada pela vida privada, uma 

segunda vida, a sua vida política (bios politikos), exercida no espaço público da Ágora 

(ARENDT, 2007).  

Ser livre significava não estar sujeito às necessidades da vida, nem ao comando de 

outro. O chefe de família só era considerado livre na medida em que tinha a faculdade de 

deixar o lar e ingressar na esfera política, na qual todos eram iguais. A Polis se diferenciava 

da família pelo fato de somente conhecer “iguais”, enquanto a família era o centro da mais 

severa desigualdade. 

Eram os iguais entre si - os cidadãos - os que tinham a liberdade de discursar em praça 

pública (Ágora) exercendo, desse modo, a ação política. Tal igualdade na esfera política 

significava viver entre pares e lidar somente com eles, bem diferente do conceito que se 

possui hoje de igualdade e que está diretamente associado ao conceito de justiça. A esse 

respeito, Arendt argumenta: 

 

A igualdade, portanto, longe de ser relacionada com a justiça, como nos tempos 

modernos, era a própria essência da liberdade; ser livre significava ser isento da 

desigualdade presente no ato de comandar, e mover-se numa esfera onde não 

existisse governo nem governados. (ARENDT, 2007, p. 42). 

 

O conceito de justiça para os gregos era vinculado à liberdade, por isso hoje se 

compreende mal o conceito que os gregos atribuíam à justiça, já que atualmente ele é 

atribuído ao conceito de igualdade. Isonomia, para os gregos, não significa que todos são 

iguais perante a lei, nem que a lei seja igual para todos, mas sim que todos os iguais têm a 

mesma liberdade para a atividade política, sendo essa a liberdade de conversa mútua.  

Isonomia é, antes de tudo, a liberdade de falar e, como tal, é uma isegoria, ou seja, conversa 

livre. “A isegoria torna-se o verdadeiro conteúdo do ser livre. A mais importante atividade 

para o ser-livre desloca-se do agir para o falar, da ação livre para a palavra livre.” (ARENDT 

2002, p. 21). 

Na esfera política, a força e a violência eram desestimuladas, enquanto na esfera pré-

política a força e a violência são justificadas como o único meio de vencer a necessidade e 

alcançar a liberdade, por exemplo, subjugando os escravos. Segundo Arendt, “a violência é o 

ato pré-político de libertar-se da necessidade da vida para conquistar a liberdade no mundo.” 

(ARENDT, 2007, p. 40). Na esfera pública, os assuntos eram regulamentados por meio da 

conversa livre e da persuasão recíproca, não por meio da violência, ao menos não entre si, i.e., 

não entre os iguais. Também a violência da guerra era exercida somente contra o outro, o 
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diferente, os chamados bárbaros, também considerados pré-políticos, ou onde a política não 

alcançava - já que a política exterior é uma invenção recente na história da humanidade
17

.  

Quanto a esses pré-políticos – escravos e bárbaros – contra os quais a violência era 

justificada, conforme expõe Arendt (2007), os gregos os definiam como áneu logou, ou seja, 

destituídos de fala. Aristóteles definia o homem como zoon logon ekhon (um ser vivo dotado 

de fala), mas nem todos os homens tinham essa prerrogativa, apenas os cidadãos gregos livres 

para discursar em espaço público. Todos os que viviam fora da Polis, como os escravos e os 

bárbaros, eram áneu logou, o que, obviamente, não significa que fossem destituídos da 

capacidade de falar, mas de um modo de vida no qual o discurso tinha um sentido e no qual a 

política se concretizasse. 

A coragem também era uma virtude política das mais elementares. Deixar a casa e 

abraçar a esfera pública exigia coragem. O ato de se mostrar nesta esfera pública, de se 

revelar e exibir sua individualidade, também denotava coragem. A conotação de coragem que 

hoje se reputa a um herói, possuidor de qualidades indispensáveis, segundo Arendt (2007) 

está presente na mera disposição de agir e falar, de inserir-se no mundo e começar uma 

história própria. Para Homero, a palavra “herói” era apenas um modo de designar qualquer 

homem livre que houvesse participado de uma aventura troiana, sendo assim, qualquer um 

poderia ser um herói. Para os gregos, os heroicos eram os que dominavam a arte da fala 

(rethorike) e, assim, persuadiam outros ou imortalizavam histórias, como fez Homero, este, 

sim, um herói clássico. O que se entende quando se relaciona coragem e política, olhando 

para a Polis grega, é que era necessária coragem para se expressar livremente em espaço 

público - era necessária coragem para fazer política.  

 Política é, pois, a livre expressão em espaço público. Sem liberdade (de expressão) não 

há política. Os gregos já sabiam disso. Na Polis grega, a liberdade dizia respeito ao cidadão 

que podia sair de casa e se reunir em espaço público para deliberar sobre a administração da 

Polis por meio do discurso. Liberdade, portanto, tinha um sentido de coletividade, pois 

necessitava da companhia de outros homens que compartilhassem de um mesmo status e 

também de um espaço público comum. Neste mundo politicamente organizado da Polis, cada 

homem livre poderia inserir-se por meio das palavras e de seus feitos, sendo a Ágora uma 

espécie de anfiteatro onde a liberdade podia aparecer (ARENDT 2005).  

Conforme argumenta Arendt (2005), a noção de liberdade veio a se divorciar da 

política apenas na Idade Média com Agostinho, o qual coloca pela primeira vez de forma 

                                                           
17 Segundo Arendt (2002), o sentido de Política Externa só vai existir quando a Europa quis ampliar seus domínios e 

conquistar outros povos de forma menos dispendiosa.  
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consciente a liberdade na filosofia, a partir da noção cristã de liberum arbitrium (livre 

arbítrio), de foro íntimo e não coletivo. A liberdade se afastou um pouco mais da política com 

o liberalismo. Não obstante o nome, o pensamento liberal previa que, quanto menos política, 

mais liberdade poderia haver (ARENDT, 2005).  

A liberdade, portanto, aparece na tradição filosófica moderna bem distante daquela 

praticada na tradição política grega. A ideia que se sustenta é que ela só pode aparecer no 

momento em que os homens deixaram a vida política, e que não pode ser experimentada em 

associação com outras pessoas, mas somente no relacionamento com o próprio eu. Arendt 

(2005) argumenta que a tradição cristã se tornou, portanto, um fator decisivo para a história 

do problema da liberdade, já que, ainda hoje, liberdade e livre-arbítrio são quase 

automaticamente equacionados, o que, obviamente, era desconhecido pela Antiguidade 

clássica.  

Ainda segundo Arendt (2005), foi o totalitarismo que rompeu de vez a relação da 

liberdade com a política, pois sua pretensão de subordinar todas as esferas da vida, além do 

total descaso com os direitos civis, fez com que todos duvidassem que pudesse existir alguma 

compatibilidade entre a política e a liberdade. Passava-se a crer que a liberdade só seria 

possível onde a política não alcançasse, onde o Estado Totalitário estivesse ausente.  Assim 

como os gregos definiam a tirania como a pior forma de constituição de governo porque 

negava a liberdade, Arendt também condena os regimes totalitários que floresceram no século 

XX, como o nazismo, o fascismo e o comunismo, pois, ao negarem a liberdade sufocaram a 

política. Onde há tirania, não há liberdade e, onde não há liberdade, há silêncio e medo.  

Após a ascensão de regimes totalitários e o total descrédito que se estabeleceu em 

relação à representação política, chegou-se ao ponto de muitos desejarem o fim da política. É 

o preconceito contra a política, que segundo Arendt (2002), é o que é de fato a política hoje. 

Nos tempos de Hannah Arendt, a qual vivenciou a Segunda Guerra Mundial e os anos de 

Guerra Fria, o medo maior era que os detentores do poder, por meio da política, 

exterminassem a população, usando bombas atômicas. No que diz respeito à política interna, 

o preconceito contra esse tipo de política é tão antigo quanto o surgimento dos partidos 

políticos, os quais desde sua origem alegam representar o povo, sem, contudo, nunca terem 

convencido disso. Quanto à política exterior, Arendt dizia que ela oscilava entre a propaganda 

vazia e a violência da guerra, reflexo do seu momento histórico. 

Todavia, a autora argumenta que, ao se falar em política, é preciso começar justamente 

pelo seu preconceito, uma vez que ter preconceito contra a política e compartilhar esse 
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preconceito uns com os outros é, em si, algo extremamente político. Nenhum homem pode 

viver sem preconceito, por isso a política tem de lidar sempre e em toda parte com o 

esclarecimento e com a dispersão de preconceitos. “Não existe nenhuma estrutura social que 

não se baseie mais ou menos em preconceitos, através dos quais certos tipos de homens são 

permitidos e outros excluídos” (ARENDT, 2002, p.10). Arendt admite que, para desfazer um 

preconceito, é preciso descobrir o juízo anterior nele contido, já que todo preconceito está 

sempre ancorado no passado. Se hoje impera a concepção de que a política é feita de 

velhacarias, interesses mesquinhos e de ideologias mais mesquinhas ainda, não é, sem dúvida, 

um preconceito injustificado.  

Em A Condição Humana (2007), Arendt discorre a respeito da vita activa designada 

por três atividades humanas fundamentais: o labor, o trabalho e a ação. O labor é a atividade 

que corresponde ao processo biológico do corpo humano e a condição humana do labor é a 

própria vida. O trabalho é a atividade que corresponde ao artificialismo da espécie humana. O 

trabalho produz um mundo artificial de coisas e sua condição humana é a mundanidade. Já a 

ação é descrita por Arendt como sendo a única atividade que se exerce diretamente entre os 

homens sem a mediação das coisas ou da matéria. Corresponde à condição humana da 

pluralidade, uma vez que ninguém é exatamente igual a qualquer pessoa que tenha existido, 

exista ou venha a existir na Terra, sendo essa pluralidade a condição de toda a vida política.  

A vita activa, ou seja, a vida humana na medida em que se empenha ativamente em 

fazer algo, tem raízes num mundo de homens ou de coisas feitas pelos homens. Arendt (2007) 

diz que toda a atividade humana é condicionada pelo fato de os homens viverem juntos, mas a 

ação é a única que não pode sequer ser imaginada fora da coletividade. Só a ação é 

prerrogativa exclusiva do homem e depende inteiramente da constante presença de outros. 

No entanto, desde que uma tradição filosófica tradicionalmente antipolítica, a qual 

surge no horizonte das tradições cristãs, passou a cuidar do problema da liberdade, uma 

liberdade vivenciada apenas no processo de ação nunca mais foi articulada com a mesma 

clareza como foi na Antiguidade clássica. Segundo Arendt (2005), essa concepção da 

liberdade, cujo domínio de experiência é a ação, pode ser compreendida ao se analisar os dois 

verbos que os gregos usavam para designar aquilo que uniformemente se chama de “agir”: 

árkhein, que significa começar, conduzir e governar, e práttein, que tem o sentido de levar a 

cabo alguma coisa. A palavra árkhein evidencia uma experiência na qual ser livre e a 

capacidade de começar algo novo coincide. No sentido grego da palavra árkhein somente 

poderia começar algo de novo os que fossem governantes, ou seja, os donos de casa que 
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governassem sobre os escravos e a família e estivessem, assim, liberados para a cidadania na 

Polis. Somente com o auxílio de outrem, o governante, iniciador e líder (árkhon) poderia 

realmente agir e levar a cabo algo que tivesse começado a fazer (práttein).  

Quanto ao sentido da política, Arendt (2002) se questiona acerca de qual seria ele. 

Segundo ela, o sentido da política é a liberdade e esta é tão antiga quanto a existência da coisa 

política. Mas a autora argumenta que a pergunta a ser feita, após os horrores de inúmeras 

guerras feitas sob o discurso autorizado da política, deveria ser se a política tem algum sentido 

ainda. Arendt se questiona se após tantas desconfianças com a política, e mais ainda com os 

políticos, a liberdade pode ser ainda o sentido da política, como era para Aristóteles, ou se 

hoje só se pode pensar em liberdade onde a política não alcança.  

Para Arendt, a liberdade de ação e de discurso consiste no que se conhece por 

espontaneidade, a qual, segundo Kant, se baseia no fato de cada homem poder começar algo 

novo por si mesmo. Liberdade de ação e de discurso, portanto, implica estabelecer um início e 

começar alguma coisa, assim como no verbo grego árkhein. Dessa forma, a ideia de política 

enquanto liberdade que nasce da lembrança da antiga Polis grega sempre pode ser realizada 

de novo. Arendt (2005) ainda aduz que o milagre da liberdade está contido no poder de 

começar e que, por seu turno, está contido no fato de que cada homem é um novo começo.  

Não se trata aqui, segundo a autora, de milagre como um evento sobrenatural, mas da 

interrupção de uma série qualquer de acontecimentos, em cujo contexto se fazia inesperado. 

Eis a noção de milagre empenhada por Arendt, o que se evidencia, sobretudo, na 

improbabilidade de algo acontecer, mas que se concretiza. Na opinião da autora, a maior parte 

daquilo que se usa chamar de real na experiência ordinária só pode existir mediante 

coincidências totalmente improváveis, o que inclui a própria vida do homem na Terra. Todo 

início pressupõe, portanto, um milagre, uma “improbabilidade infinita”. Os processos 

históricos são iniciados e constantemente interrompidos pela iniciativa humana, por 

consequência todo início histórico corresponde a uma ação humana. “São homens que 

realizam – homens que, por terem recebido o dúplice dom da liberdade e da ação, podem 

estabelecer uma realidade que lhes pertence de direito.” (ARENDT, 2005, p. 220). 

A Política como ação baseia-se na pluralidade dos homens e Aristóteles já dizia isso. 

Trata-se da convivência entre diferentes. “Sempre que os homens se juntam, move-se o 

mundo entre eles, e nesse interespaço ocorrem e fazem-se todos os assuntos humanos.” 

(ARENDT, 2002, p. 13). Essa liberdade entre diferentes homens, capaz de mover o mundo, 
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era a condição essencial para aquilo que os gregos chamam de eudaimonia e que Arendt 

traduz como “estado de riqueza e saúde”.  

Aristóteles coloca como o objetivo da Polis a eudaimonia. Para o filosofo grego, a 

melhor forma de governo é aquela em que os cidadãos vivam da melhor maneira, sendo que o 

fim da comunidade política era assegurar aos cidadãos a “vida boa”. A cidade feliz é a melhor 

e mais próspera, mas é impossível ser próspero sem agir bem e nem os homens nem as 

cidades agem bem sem qualidades morais, tais como a coragem, a justiça e o bom senso. A 

vida melhor é, pois, a vida conforme as qualidades morais e ações moralmente boas. Por "vida 

boa" na concepção aristotélica não se deve entender a abundância de bens materiais, que 

caracteriza a sociedade atual, baseada no consumo. A “vida boa”, na Polis grega, só poderia 

ser alcançada por meio da liberdade para a vida ativa, a vida política. “A vida ativa da cidade 

helênica de homens livres é, pois, o modelo definitivo de existência humana em sociedade” 

(ARISTÓTELES, 1985, p. 229) 

 Aristóteles há mais de dois mil anos já dizia que o objetivo da vida política era a 

felicidade e que essa felicidade só se concretiza na coletividade da Polis. As pessoas se 

juntam para serem felizes. Mais ainda, se juntam para serem livres, algo improvável na 

tradição cristã moderna. Felicidade e política, hoje, são duas palavras tão díspares quanto 

liberdade e escravidão, a última aceitável na Polis grega como coisa normal. Resgatar esse 

conceito de felicidade e associá-lo à política é tarefa árdua. Mas, assim como Hannah Arendt, 

é possível ser otimista. É uma escolha acreditar em milagres e ela acreditava.  Afinal, sempre 

se pode recomeçar e fazer tudo de novo, ainda que todas as probabilidades digam o contrário. 

Por que não resgatar a liberdade como o sentido da política? Não a liberdade individual, mas a 

liberdade coletiva, aquela da Polis grega, a liberdade de todos poderem se expressar em 

espaço público.  

Segundo Arendt (2002), só na liberdade de falar um com o outro nasce o mundo sobre 

o qual se fala. O viver num mundo real e o falar sobre ele com outros é, no fundo, a mesma 

coisa. A Política se ocupa do mundo e se o mundo só existe enquanto discursivizado na 

linguagem, a política só vai existir enquanto existir a liberdade de se falar publicamente. Aqui 

se entende, portanto, que sem liberdade de expressão não pode existir política no verdadeiro 

sentido. Liberdade, para Arendt, é, finalmente, o “livre-conversar-sobre-alguma-coisa-com-

outros”. 

Eis o sentido da política que chega aos dias de hoje, a qual só é possível de fato 

quando existe liberdade de expressão e igualdade de voz num espaço público consolidado. 
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Sem espaços públicos consolidados e sem liberdade de expressão a sociedade atual não passa 

de uma sociedade de áneu logou, assim como os bárbaros e escravos na Grécia Antiga: sem 

palavra, sem conversa livre, muda.  

 

3.2 Participação política na era da ciberdemocracia 

 

 Conforme foi observado, no pensamento de Hannah Arendt, o sentido da política 

deveria ser a liberdade de ação e de discurso. A ação e o discurso políticos apenas se 

configuram em um espaço público onde a liberdade seja efetivamente garantida.  Eis o sentido 

da política que chega aos dias atuais, a qual só é possível de fato quando existe liberdade de 

expressão e igualdade de voz num espaço público consolidado. A partir dessa análise pode-se 

perceber como no século XXI a internet pode fazer o papel da antiga Ágora, ou seja, um 

espaço público onde as pessoas, de forma igualitária, possam ter voz e liberdade para 

expressar suas ideias sobre a sociedade e o local onde vivem. 

 Ao se comparar a internet à Ágora grega, dizendo que ela tem potencial de fazer o 

papel de uma verdadeira Ágora virtual, não se pretende aqui compará-la à democracia grega, 

uma vez que a democracia na Grécia Antiga, vista pelos padrões de hoje, era extremamente 

excludente, deixando de fora a maior parte da população, como mulheres, escravos e 

estrangeiros. Pretende-se, isso sim, resgatar a característica de espaço público típico da Ágora 

grega – local onde todos os iguais (os cidadãos gregos) se reuniam e podiam livremente 

expressar suas ideias sobre os rumos da Polis. Esse é o sentido de Ágora virtual que se 

pretende ressaltar nessa dissertação sendo que, hoje, não se assenta apenas na Polis, e sim 

numa aldeia global cada vez mais interconectada. 

Há, todavia, que se atentar para o fato de a internet ser ou não um espaço público e, 

assim, poder se afirmar a existência de uma nova Ágora virtual. A possibilidade de uso da 

internet como uma nova esfera pública ainda é considerada por muitos uma afirmação 

bastante contraditória. Alguns críticos se mostram céticos e afirmam que não há nada de novo 

ocorrendo no palco social. Considera-se que ocorre a insurgência apenas de novas formas de 

expressão de antigos esquemas de dominação, exclusão e ideologia. Nada, todavia, que 

pudesse ser considerado totalmente diferente em relação a modelos e dinâmicas anteriores. 

Para esses, vivenciam-se situações ainda híbridas, onde formas tradicionais se confrontam às 

novas expressões, surgindo diálogos contraditórios e tendências de sentidos opostos 

(FONSECA JÚNIOR, 2012).  
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Há, por outro lado, autores que simplesmente igualam ciberespaço e esfera pública, 

como faz Lévy (2005) ao colocar o potencial comunicativo e emancipatório da internet como 

uma inevitabilidade. Segundo esse autor, a internet estaria ampliando positivamente todas as 

esferas de interação e práticas sociais da sociedade contemporânea, dentre as quais se 

encontram as dimensões políticas do espaço público de debates.  

Habermas (2003) expressa em sua obra um ideal de esfera pública como os espaços de 

conversação que floresceram nos principais centros urbanos da Europa dos séculos XVII e 

XVIII, em salões e cafés, que se tornaram espaços de discussão e ambientes sociais para as 

elites instruídas que assim teriam a liberdade de conversar publicamente sobre assuntos do 

Estado. Tratava-se, portanto, de uma esfera de pessoas privadas reunidas em público para 

discutir diretamente contra a autoridade, mas, ainda assim, regulamentada por ela, ou, nas 

palavras de Habermas, de um “[...] fórum para onde se dirigiam as pessoas privadas a fim de 

obrigar o poder público a se legitimar perante a opinião pública” (HABERMAS, 2003, p. 40).  

Hoje, essa esfera pública burguesa, que se limitava ao espaço do livro, não faz mais 

sentido. É certo que agora se presencia a decadência de espaços públicos democráticos, tais 

quais aqueles salões e cafés do início da Idade Moderna, em especial após a popularização do 

rádio e da televisão, que deslocaram, amplificaram e confiscaram o exercício da opinião 

pública.  

Tal como argumenta Maffesoli (2010), a opinião pública já não se distingue da 

opinião publicada. A opinião publicada tende a ser uma opinião ilustrada, esclarecida, muitas 

vezes científica. Nem sempre é a opinião do grupo dominante, mas se coloca como opinião 

legítima, pois está imbuída de autoridade discursiva. Nas palavras de Maffesoli (2010): 

 

Não é fácil porque, especialmente em nossa época, confundimos opinião pública 

com opinião publicada. A publicada é realmente uma opinião, mas pretende ser um 

saber, expertise ou até mesmo ciência, enquanto a pública tem consciência da sua 

fragilidade, da sua versatilidade, logo da sua humanidade. (MAFFESOLI 2010, p. 

10). 

 

Nas mídias de massa as opiniões (publicadas) podem ser manipuladas pelas grandes 

corporações midiáticas, no sentido de que fossem atendidos os interesses não apenas públicos, 

mas, sobretudo, comerciais. Assim, alguns pensadores argumentam que a internet, com seus 

textos, sons e imagens hipermídias, poderia fazer de novo esse papel, o de um espaço público 

até certo ponto universal, inclusivo e transparente.   

Tal conclusão, entretanto, não é compartilhada por Habermas, o qual apontava, em 

2004, que a internet pode demandar méritos democráticos ao desafiar censura imposta por 

regimes autoritários que tentam controlar e reprimir a opinião pública, mas, por outro lado, 
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segundo o autor, no contexto de regimes liberais o crescimento da internet gera uma 

fragmentação das audiências em um grande número de públicos isolados, o que, para ele, 

impediria, ou ao menos dificultaria, a constituição de pautas de maior relevância na internet. 

(HABERMAS, 2008). 

Para Lévy (2005), todavia, a emergência da internet e o surgimento da World Wide 

Web, em 1991, são cruciais para a evolução da esfera pública, edificando um espaço público 

mais amplo, mais complexo e cada vez menos limitado pelas fronteiras territoriais dos 

Estados-nações. Assim, de acordo esse autor, essa nova esfera pública contemporânea se 

encontra pautada na universalidade, sendo a internet o primeiro sistema de comunicação 

interativo e multimídia realmente transfronteira: na inclusão, sendo o ciberespaço mais 

inclusivo que qualquer outro meio de comunicação anterior; e na transparência, já que o 

ciberespaço não só permite que qualquer um se exprima, como permite um grau de acesso à 

informação superior a tudo o que se pode experimentar antes.  

Hoje, para Lévy, contrariamente às argumentações de Habermas, pode-se dizer que 

existem dois tipos de espaços públicos, o das urbes e o da internet, especialmente por meio 

dos sites de redes sociais, como o Twitter e o Facebook, sendo que agora se pode falar em 

uma Ágora virtual potencializada pela internet. É certo que a esfera pública virtual não se 

forma somente pela evolução da técnica, mas, sobretudo, pelas mudanças operadas na 

sociedade e pela participação popular dos cidadãos de forma consciente e crítica. 

Uma das características positivas é que esse novo espaço público tem o mérito de 

possibilitar aos excluídos um espaço para se pronunciarem. Uma das mais nobres 

possibilidades oferecidas pelas novas tecnologias de comunicação e informação, notadamente 

os sites de redes sociais, reside justamente na crescente tomada da palavra por grupos antes 

excluídos da esfera pública. Isso porque, a sociedade da comunicação, com todos os seus 

aparatos midiáticos, tem proporcionado uma presença cada vez mais intensa de sujeitos e 

grupos historicamente marginalizados (PEREIRA, 2002). Uma possibilidade de uso político e 

de participação pública na internet se abre na tentativa de se produzir uma sociedade mais 

democrática.  

Um exemplo disso são os usos que os movimentos sociais e os agentes políticos estão 

a fazer da internet, preocupação evidente da pesquisa de Castells desde a década de 1990. É 

fato que os movimentos sociais do século XXI manifestam-se por meio da internet. O mesmo 

pode-se dizer do movimento ecologista, o movimento feminista, os movimentos de identidade 

étnica e os diversos grupos a favor dos direitos humanos. Nesse sentido, a internet é mais do 
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que uma ferramenta útil que pode ser usada para mobilização. Ela se adapta às características 

básicas do tipo de movimento, os quais se organizam em torno de valores culturais e 

potencializam a internet e a cibercultura como seu meio de organização favorito. Segundo 

Castells, “o ciberespaço converteu-se numa Ágora eletrônica global onde a diversidade do 

descontentamento humano explode numa cacofonia de pronúncias” (CASTELLS 2004, p. 

168).  

Outra característica dos movimentos sociais na sociedade em rede é que eles, de certa 

forma, preenchem o vazio deixado pela crise de representatividade das organizações e dos 

políticos. Os partidos políticos não passam hoje de “cascas vazias, ativadas apenas como 

maquinaria eleitoral, a intervalos regulares” (CASTELLS, 2004, p. 170). Já os sindicatos não 

passam de réplicas das burocracias organizacionais, típicas das grandes empresas e agências 

estatais. Dessa forma, Castells observa que as coligações flexíveis, as mobilizações semi-

espontâneas e os movimentos de tipo neo-anárquico substituem as organizações permanentes, 

estruturadas e formais. Os movimentos emocionais, provocados por um evento midiático ou 

por uma grande crise, são frequentemente fontes de mudança social mais importante que os 

estimulados pelos representantes estatais ou mesmo pelo terceiro setor.  

Esses movimentos se caracterizam pela convergência de indivíduos e organizações em 

torno de determinados protestos simbólicos e que, posteriormente, se dispersam para se 

concentrarem nos seus próprios assuntos. A sua influência provem da habilidade para levantar 

questões e provocar o debate - este sim, em grande parte, ocorre na internet, enquanto as 

manifestações ocorrem no espaço territorial. Todavia, não se entra em negociação, uma vez 

que ninguém está capacitado para negociar em nome do movimento. É o que tem ocorrido em 

muitos locais do mundo nos últimos anos, quase ao mesmo tempo e sob demandas muito 

parecidas, como na Tunísia e no Egito, espalhando-se depois por toda a região árabe em sua 

Primavera, pautando os indignados na Espanha, indignados que também ocuparam Wall 

Street, em Nova York, e chegaram à Turquia e ao Brasil com os protestos de junho de 2013
18

. 

A novidade vem do fato de que os movimentos atuais estão ligados em rede através da 

internet. Redes interativas têm sido construídas como forma de organização e mobilização. A 

rede permite aos movimentos serem simultaneamente diversificados e coordenados, sendo 

                                                           
18

 Em sua obra “Redes de indignação e esperança, Movimentos sociais na era da internet”, Castells (2013) examina os 

movimento sociais a partir de 2010, como a Primavera Árabe; as revoluções na Tunísia, no Egito e em outros países do 

Oriente Médio e do norte da África; as revoltas na Islândia; os Indignados na Espanha e o Occupy nos Estados Unidos, além 

de incluir um posfácio na versão brasileira sobre as manifestações que ocorreram no Brasil em junho de 2013. O que tais 

movimentos têm em comum, segundo o pesquisador espanhol, é o fato de terem se baseado em redes dinâmicas e autônomas, 

com o decisivo apoio da internet e das redes sociais, criando espaços de autonomia para a troca de informações e para a 

partilha de sentimentos coletivos de indignação e esperança, possibilitando um novo modelo de participação política. 
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que cada um de seus nós pode reconfigurar uma rede própria de afinidades e objetivos. Em 

suma, a internet proporciona a base material que permite a esses movimentos mobilizarem-se 

na construção de uma nova sociedade, transformando a internet numa alavanca de 

transformação social (CASTELLS, 2004).  

Não apenas Castells defende a contribuição das comunicações digitais em rede como 

uma alternativa de incremento de participação política e engajamento cívico. Outros autores, 

como Gomes (2011), argumentam que é possível vivenciar uma nova forma de participação 

no sistema democrático a partir da internet. É o que o referido autor chama de democracia 

digital e a conceitua da seguinte forma:  

 

Entendo por democracia digital qualquer forma de emprego de dispositivos 

(computadores, celulares, smartphones, palmtops, ipads...), aplicativos (programas) 

e ferramentas (fóruns, sites, redes sociais, medias sociais...) de tecnologias digitais 

de comunicação para suplementar, reforçar ou corrigir aspectos das práticas políticas 

e sociais do Estado e dos cidadãos, em benefício do teor democrático da comunidade 

política. (GOMES, 2011, p. 27 e 28). 

 

Na mesma linha de pensamento, também Lévy (2002) argumenta sobre as 

possibilidades oferecidas pelo ciberespaço na formulação de práticas políticas novas, 

permitindo o nascimento de novos modos de informação e de deliberação política, levando a 

renovar as condições da vida pública no sentido de uma liberdade e de uma responsabilidade 

acrescidas ao cidadão. Tais condições permitiram o nascimento do que o autor chama de 

“ciberdemocracia”, exprimindo-se pelas possibilidades de uma governança direta da 

economia pelos cidadãos, que a transparência do ciberespaço tornou possível (LÉVY, 2002). 

Tal conceito não se referia apenas à possibilidade do voto eletrônico, algo novo e que ainda 

despertava certo fascínio na época, mas sim a revolução da concepção de cidadania e a 

participação efetiva da sociedade nas decisões políticas fazendo uso da internet.  

A palavra “ciberdemocracia”, assim como “ciberespaço”, refere-se à cibernética, 

corrente científica transdisciplinar dos anos 1940 e 1950 que consagrou as noções de 

informação e de comunicação no mundo científico. Tal palavra, por sua vez, foi inspirada do 

termo grego kubernétès, que significa “o piloto”, “o homem do leme”, designando, assim, “a 

ciência do comando e do controle”, ou, dito de outra forma, a ciência do governo (LÉVY, 

2002). 

As transformações das novas tecnologias da comunicação e informação são tão 

aceleradas que, em 2010, Lévy decidiu retomar a discussão sobre a ciberdemocracia e em 

companhia de Lemos produziram a obra “O Futuro da Internet: em direção a uma 

ciberdemocracia”. Para Lemos e Lévy (2010), é possível, com o uso das ferramentas 
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comunicacionais digitais por vozes livres e independentes, a reconfiguração da cultura 

política contemporânea como a expressão livre dos movimentos sociais e das articulações e 

reivindicações político-ativistas, assim como previa Castells. Os ditos autores também 

concordam que o ciberespaço é em sua essência um espaço político, surgindo novos formatos 

de produção, de distribuição e de consumo da palavra pública, uma vez que “hoje, 

computadores e redes telemáticas transformam-se em máquinas de comunicação politizando a 

informação” (LEMOS; LÉVY, 2010, p. 28). 

Dentro do que se considera ciberdemocracia, ou democracia digital, uma discussão se 

faz relevante, que é a promoção de um “governo eletrônico” visando a aproximar o governo 

do cidadão por meio da internet. Tal governo eletrônico, ou e-government, tem por objetivo, 

segundo Lemos e Lévy (2010), apoiar-se nas novas ferramentas de comunicação interativa 

para reformar um setor público na maioria das vezes pouco eficaz. Esse conceito surgiu nos 

Estados Unidos com o projeto First Gov do governo Clinton com o fim de aplicar ao serviço 

público os métodos do setor privado (e-business), os quais já deram provas em termos de 

eficácia e transparência. O governo, agora, passa a estar centrado no cidadão da mesma forma 

que o e-business está centrado no cliente. Essa iniciativa reflete uma característica dos 

governos democráticos atuais, notadamente no mundo ocidental, em que os governos estão 

passando de uma relação de autoridade sobre os sujeitos a uma relação de serviço aos 

cidadãos, aos quais ele deve prestar conta. A mesma iniciativa também pode contribuir para a 

diminuição da arbitrariedade do Estado em direção a uma maior transparência, eficiência e 

proximidade com o cidadão (LEMOS; LÉVY, 2010). 

No Brasil, iniciativas de Governo Eletrônico já são percebidas em sites na internet 

como o Portal da Transparência
19

 e o Portal do Governo Eletrônico Brasileiro
20

, revelando, 

assim, a preocupação do governo de se demarcar um território no ciberespaço e estar mais 

próximo e acessível ao cidadão. Nesse mesmo sentido, também se destacam sites que têm 

como objetivo estimular a participação popular democrática nas discussões legislativas, por 

exemplo, o Portal e-Democracia
21

 e o site Votenaweb
22

.  

                                                           
19 O Portal da Transparência (www.portaltrasnparencia.gov.br) é uma iniciativa da Controladoria Geral da União (CGU), 

lançada em 2004 para assegurar a boa e correta aplicação dos recursos públicos.  

20 O Portal do Governo Eletrônico Brasileiro (www.governoeletronico.gov.br) tem como objetivo a democratização do 

acesso à informação e a prestação de serviços públicos com foco na eficiência e efetividade das funções governamentais. 

21 O Portal e-Democracia (http://edemocracia.camara.gov.br/), desenvolvido pela Câmara dos Deputados, tem o intuito de 

incentivar a participação da sociedade no debate de temas importantes para o país, sendo que os próprios parlamentares 

podem considerar as discussões para auxiliar suas decisões.  

22 O site Votenaweb (http://www.votenaweb.com.br/) é um site de engajamento cívico apartidário que apresenta de forma 

simples e resumida os projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional. As pessoas podem votar contra ou a favor das 

propostas e dar sua opinião.  

http://www.portaltrasnparencia.gov.br/
http://www.governoeletronico.gov.br/
http://edemocracia.camara.gov.br/
http://www.votenaweb.com.br/
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 Sites de redes sociais também têm sido usados por vários órgãos oficiais do governo 

brasileiro, como no caso do Twitter e das páginas no Facebook, possibilitando, assim, formas 

emergentes de conversação, de circulação, de opinião e de debate, já que, de acordo com 

Lemos e Lévy (2010), “o debate político se realizará cada vez mais em comunidades virtuais 

bem informadas e habituadas às sondagens eletrônicas sobre todos os assuntos” (LEMOS; 

LÉVY 2010, p. 149). 

Santos (2007; 2013) aborda a questão das novas demandas sociais trazidas pelas novas 

tecnologias eletrônicas e digitais face à democracia. É fato inegável que a democracia se 

configura na era moderna de forma muito diferente daquela surgida na Polis grega. “O termo, 

ou o conceito de democracia carrega mesmo uma enorme variante de sentidos que são 

cambiáveis conforme a situação histórica e política vivenciada em diferentes tempos e 

territórios” (SANTOS, 2007, p. 3).  

Muitos foram os autores que se debruçaram sobre o tema da democracia, mas 

Chomsky, de forma bastante provocativa, observa a influência da mídia na consolidação da 

sociedade democrática (SANTOS, 2013). Segundo Santos (2013), Chomsky nos apresenta 

duas concepções distintas de democracia: a primeira delas, a concepção dominante, diz que o 

público é barrado da administração de seus interesses e os meios de informação devem ser 

mantidos estreita e rigidamente sob controle.  

O controle dos meios de informação que Chomsky traz nessa concepção de 

democracia salienta que, debaixo de um sistema democrático, as mídias foram amplamente 

utilizadas na busca da produção do consenso entre as massas. Suas funções vão muito além da 

informação, da diversão e do entretenimento. Têm, aliás, a função de incutir nas pessoas os 

valores, credos e códigos de comportamentos que integram as estruturas institucionais da 

sociedade (SANTOS, 2013).  

Sendo assim, controlar a mídia passa a ser também a preocupação de todo e qualquer 

governo, autocrata ou democrata. Tal controle acontece, por exemplo, tanto por meio das 

concessões de canais de televisão e rádio quanto de forma mais velada, imperceptível para a 

maioria. É o caso, por exemplo, da cultura do espetáculo, que não deixa de ser uma forma de 

controle insidiosa e hegemônica. 

A internet, ainda que fundamentada na liberdade, em especial na liberdade de 

expressão, também não está isenta de tentativas de controle. Surgiram recentemente 

escândalos a exemplo do vazamento de documentos e informações revelados pela organização 

WikiLeaks, de acordo com a qual o governo estadunidense foi acusado de reter informações 
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pessoais de usuários da internet em todo o mundo, inclusive e, principalmente, informações 

confidenciais sobre governos de outros países. Isso se torna possível por estarem nos Estados 

Unidos as sedes das grandes empresas e provedores da internet, sendo que a própria internet 

em sua origem nasceu sob o empenho militar e acadêmico daquele país. É notável que o 

controle da informação se mostra estratégico para qualquer governo, inclusive os governos 

democráticos, podendo assim comprometer o próprio sentido de liberdade que a internet tanto 

aprecia.  

Todavia, como dito, Chomsky coloca duas concepções de democracia e falou-se até 

agora apenas de uma delas. Da segunda concepção de democracia trazida por Chomsky se 

apreende que uma sociedade democrática é aquela em que o público tem meios de participar 

de maneira significativa na condução de seus próprios interesses e os meios de informação 

são abertos e livres (SANTOS, 2007). 

Tal concepção pode ser classificada como ideal e, embora, como bem nos lembra 

Chomsky, não seja a dominante, muito se assemelha ao ideal de ciberdemocracia defendido 

por Lévy (2010). A internet, mais especificamente a Web 2.0, por meios de seus sites de redes 

sociais e de todas as outras formas de interação e participação que ela compreende, bem 

poderia ser, numa visão otimista, o catalisador para essa concepção de democracia trazida por 

Chomsky. As iniciativas de governo eletrônico, por exemplo, já são uma realidade, 

permitindo ao cidadão ter acesso a discussões importantes para o país e opinar de forma 

direta. Enfim, uma democracia na qual a liberdade possa ser resguardada e a participação seja 

não apenas possível, porém encorajada, e na qual os meios de informação possam estar ao 

alcance de todos ou senão da maioria.  

 

3.2.1 Promessas e perigos da ciberdemocracia 

 

Gomes, em artigo publicado em 2005 acerca da internet e da participação política em 

sociedades democráticas, elenca um rol de vantagens e desvantagens, ou, melhor dizendo, 

promessas e perigos possibilitados pela democracia digital.  

Primeiramente, ressaltam-se algumas promessas democráticas da internet apontadas 

por Gomes, qual a superação dos limites de tempo e espaço para a participação política. 

Significa dizer que com os obstáculos de tempo e espaço eliminados um diálogo online se 

torna possível entre quaisquer indivíduos que queiram trocar ideias. Além do mais, ao se 

dispensar o deslocamento espacial, tem-se a possibilidade de participação de forma mais 
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cômoda, conveniente e sem custo, o que, segundo Gomes (2005) é feito sob medida para a 

sociabilidade numa cultura hedonista, individualista e flexível como a contemporânea.  

A internet também pode facilitar à população em geral o acesso efetivo à res publica, 

ou seja, naquilo que deve estar sobre o controle cognitivo direto do público. Propicia, ainda, 

uma vigilância do povo em relação ao governo, o que deveria ser de direito, já que, em teoria, 

o poder emana do povo e não o contrário, promovendo uma transparência maior dos atos 

administrativos. Além do mais, a internet proporciona uma possibilidade maior de interação 

entre o cidadão e a sociedade política. Com isso, é possível tanto manter o cidadão informado 

sobre os que estão fazendo aqueles que exercem funções no Estado quanto ao Estado poder se 

informar sobre o que os cidadãos querem.  

Há, por fim, a capacidade da internet de superar os déficits democráticos dos velhos 

meios de comunicação de massa. Lévy (1999) complementa essa vantagem lembrando que o 

ciberespaço permite que os indivíduos e os grupos encontrem as informações que lhes 

interessam e também que difundem suas versões dos fatos sem passar pela intermediação da 

Grande Mídia. Dessa forma, enquanto as mídias clássicas praticam uma comunicação 

unidirecional, o ciberespaço encoraja uma troca recíproca e comunitária. Seria muito mais 

difícil manipular opiniões em um espaço onde todos podem emitir mensagens e informações e 

onde informações contraditórias podem confrontar-se do que em um sistema em que os 

centros emissores são controlados por uma minoria (LÉVY, 1999).  

Outra promessa que se podem acrescentar ao elenco de Gomes é o fato de o 

ciberespaço apontar para um caráter comunicativo, conversacional, e não apenas informativo, 

como nas mídias tradicionais, sendo que o diálogo não tem por efeito deslocar posições, mas 

ajudar cada um a incluir, ao menos parcialmente, no seu ponto de vista, o ponto de vista do 

outro, construindo um mundo mais rico. Tal afirmação apontada por Lemos e Lévy (2010) em 

muito se assemelha com o ideal de isegoria - a liberdade de fala - que, conforme Aristóteles 

demonstrou, dominava a cena política na Polis grega. Era na liberdade dos cidadãos gregos de 

discursar em praça pública que consistia a verdadeira ação política. Por meio da conversa 

livre e da persuasão recíproca se afastava a violência. O cidadão, portanto, em um regime 

democrático, deve ter o direito e a oportunidade de falar e ser ouvido, sendo esse direito muito 

maior do que apenas o de receber informação. A internet, por se pautar na liberdade de 

expressão, na interatividade e na arte do diálogo, propicia isso.  

Diante de tantas promessas fica evidente que, para Gomes (2005), a internet pode 

fazer muito pela participação política. Entretanto, ele ressalta ainda a perspectiva dos críticos, 
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que insistem em apresentar um conjunto de perigos, restrições e déficits próprios da internet 

no que tange às suas contribuições às democracias modernas. Ressaltam-se, aqui, alguns 

desses pontos apontados por Gomes (2005). 

 Em primeiro lugar, não resta dúvida sobre a quantidade e a variedade de informação 

disponível na internet, mas o problema diz respeito à credibilidade, relevância e 

confiabilidade dessa informação. Fica difícil distinguir entre milhares de informações a 

confiável. Além do mais, há na internet uma proliferação de comunicação má e perigosa, 

muitas vezes falsa, criminosa ou ofensiva à dignidade humana.  Se na internet floresce de fato 

um espaço de liberdade de expressão e de experiência democrática, ela, a internet, se 

transformou igualmente num paraíso de fundamentalistas, racistas e xenófobos, sendo para 

eles um ambiente mais seguro e próspero do que o mundo offline, se se tem em vista que 

podem estar protegidos sob um pseudônimo ou pelo anonimato.  

Outra crítica é que ainda é forte o predomínio dos meios de comunicação de massa 

como controladores da esfera de visibilidade pública. A televisão, o rádio e a imprensa ainda 

são os meios preferidos de comunicação do governo com o cidadão, pois se mostram mais 

bem adequados ao modelo de comunicação de um para muitos, que continua a ser a norma em 

política. 

Vale aqui ressaltar que a internet, entretanto, jamais irá substituir os meios de 

comunicação de massa, tampouco representou em algum momento ameaça à sua hegemonia. 

Muito pelo contrário, na maioria das vezes, a internet tem sido utilizada como suporte à sua 

grade de programação e uma maneira de atingir novos públicos ou fidelizar o existente por 

meio de outra plataforma de comunicação. É o que Gomes explica: 

 

A comunicação política com capacidade de atingir públicos de massa e produzir 

efeitos sobre o domínio público e sobre a esfera política continua sendo aquela 

produzida e distribuída pelos meios de massa, como todos os limites que isso, em 

princípio, comportaria. (GOMES, 2005, p. 24). 

 

Outra crítica pertinente é que, mesmo em relação à comunicação que o próprio Estado 

dispõe na internet, existem algumas desconfianças, pois, em geral, sua comunicação com o 

público ainda é, majoritariamente, a produção de materiais destinados a produzir opinião 

pública favorável ou, no melhor dos casos, informações básicas ou pouco relevantes sobre o 

funcionamento do Estado (GOMES, 2005). 

Castells (2004) também chama a atenção para esse fato. O fato de que o ideal de um 

“governo eletrônico”, de acordo com o acima exposto, está longe de ser plenamente realizado. 

O que se percebe na prática é que os governos, em todos os seus níveis, utilizam-se da 
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internet, à guisa de um quadro de publicidade eletrônica, para divulgar sua informação, sem 

realizar um verdadeiro esforço de interação real. A simples difusão de propagandas 

governamentais ou anúncios eletrônicos de líderes políticos não são mais que caricaturas de 

democracia eletrônica. A esse respeito, completa, dizendo: 

 

Num mundo em que existe uma importante crise de legitimidade política e um 

grande desencanto dos cidadãos relativamente aos seus representantes, o canal 

interactivo e multidirecional proporcionado pela Internet mostra muito poucos sinais 

de actividade em ambos os extremos da ligação. Os políticos e as instituições 

publicam os seus anúncios oficiais e respondem de forma burocrática, excepto 

quando se aproxima as eleições. Os cidadãos sentem que não faz muito sentido 

gastarem as suas energias em discussões políticas, excepto quando se vêem 

afectados por um determinado acontecimento que desperta a sua indignação ou 

afecta aos seus interesses pessoais. A Internet não pode proporcionar uma solução 

tecnológica para a crise da democracia (CASTELLS, 2004, p. 188). 

 

Por fim, um importante entrave para o desenvolvimento de uma plena ciberdemocracia 

diz respeito à exclusão digital que ainda assola a sociedade. Exclusão digital, para Lemos e 

Lévy (2010), é definida como “a falta de capacidade técnica, social, cultural, intelectual e 

econômica de acesso às novas tecnologias e aos desafios da sociedade da informação” 

(LEMOS; LÉVY, 2010, p. 153), não podendo essa incapacidade ser vista de forma 

meramente técnica e econômica, contudo também cognitiva e social.  

A exclusão digital está diretamente relacionada ao nível de renda, à localização e, em 

alguns países, a questões de gênero e étnicas. Tal situação nega ao cidadão excluído 

digitalmente a possibilidade de participar mais ativamente da vida política e social da 

comunidade, ameaçando, assim, aumentar ainda mais a desigualdade social. Na perspectiva 

dos autores, a educação, o desenvolvimento humano e a luta contra a pobreza são pré-

requisitos para o pleno desenvolvimento de uma democracia digital, em especial em um país 

como o Brasil, onde, não obstante esteja sendo realizada a distribuição de renda, ainda há 

altos índices de pobreza e analfabetismo e uma enorme desigualdade econômica e social. 

Ainda para Lévy (1999), a democracia eletrônica só se viabilizará por completo a 

partir do momento em que o “acesso para todos” deixe de ser uma meta e se transforme em 

algo concreto, o que não se deve entender apenas como “acesso ao equipamento”, ou a 

simples conexão técnica, e sim “acesso ao conteúdo”, ao consumo de informações e de 

conhecimento e de livre navegação nos saberes.  

Conforme visto, várias são as promessas, ou seja, os argumentos positivos que ajudam 

a consolidar uma democracia digital, e tantos outros são os perigos, isto é, os argumentos 

negativos que ainda são colocados como entrave a uma efetiva ciberdemocracia. Castells 

(2004) acredita que seria surpreendente que a internet conseguisse mudar, por intermédio da 
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tecnologia, o profundo desencanto político que a maioria dos cidadãos mundiais sente. 

Também Lévy (1999), de forma consciente, argumenta que o desenvolvimento do ciberespaço 

não vai resolver milagrosamente os problemas econômicos e sociais contemporâneos, nem 

mudar a vida de ninguém. O ciberespaço não muda em nada, por exemplo, o fato de que há 

relações de poder e desigualdades econômicas entre os humanos.  

Todavia, ainda assim, é inegável que a dimensão política da vida humana está sendo 

profundamente transformada pela internet. A sociedade civil está sendo capaz de utilizar a 

internet para ampliar a liberdade de expressão, articular a defesa dos direitos humanos e 

propor pontos de vista alternativos no debate político. Assim como afirma  

Castells, “a Internet oferece um potencial extraordinário para a expressão dos direitos do 

cidadão e para a comunicação dos valores humanos” (CASTELLS 2004, p. 197). Ampliar as 

fontes da comunicação contribui, sem dúvida, para a democratização. Enfim, “a internet põe 

em contato as pessoas na Ágora pública, permitindo-lhes expressar as suas preocupações e 

partilhar a suas esperanças” (CASTELLS 2004, p. 197).  

 

3.3 Direitos humanos e internet 

 

Acordando com o demonstrado, um dos principais fundamentos no qual se apoia a 

internet é na liberdade de expressão. A liberdade de expressão consiste na faculdade de 

manifestar opiniões, ideias e pensamentos por qualquer meio escolhido. Sua tutela se dá com 

a Revolução Francesa e a formação do Estado Moderno, já que nesse período a liberdade de 

imprensa torna-se uma questão constitucional em alguns Estados ocidentais, segundo Braz 

(2011). Também a garantia do acesso à informação surge na mesma época histórica e 

pressupõe tanto o ato de informar quanto o de ser informado.  

Liberdade de expressão e acesso à informação há muito estão assegurados no 

ordenamento jurídico internacional, consagrados em numerosos tratados, convenções e 

acordos internacionais e na quase totalidade das constituições e legislações nacionais. O artigo 

XIX da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 assegura a liberdade de opinião 

e expressão, além do direito de receber informações. De acordo com o próprio texto:  

 

Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão; este direito inclui 

o de não ser incomodado por causa de suas opiniões, o de pesquisar e receber 

informações e opiniões, e o de difundi-las, sem limitações de fronteiras, por 

qualquer meio de expressão (DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS 

HUMANOS, 1948). 
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Além disso, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 1969, da qual o 

Brasil é signatário, também assegurou em seu art. XIII a liberdade de pensamento e expressão 

a todas as pessoas, direito este que compreende a “liberdade de buscar, receber e difundir 

informações e ideias de toda a natureza (...) não podendo esse direito estar sujeito à censura 

prévia, mas a responsabilidades ulteriores” (BITELLI, 2004). 

Tais conceitos, contudo, da forma como expostos e garantidos, sempre estiveram 

muito mais relacionados à esfera do indivíduo que do coletivo. A sociedade já se deu conta 

dessa lacuna ainda no final dos anos 1960, quando se começou a debater sobre o que são os 

direitos humanos com relação aos meios de comunicação de massa. O primeiro a defender 

esse conceito, em 1969, foi o teórico francês Jean D‟Arcy, no âmbito das Organizações das 

Nações Unidas (ONU), que criou o termo “direito humano à comunicação”. Não se trata aqui 

somente da liberdade de expressão e do direito à informação e sim de algo maior que engloba 

inclusive o acesso das pessoas ou de grupos aos mecanismos de produção e difusão da 

informação. Tais discussões culminaram, em 1980, com a elaboração pela UNESCO do 

relatório “Um Mundo, Muitas Vozes”, também conhecido como Relatório MacBride, em 

alusão ao então presidente da comissão de elaboração Sean MacBride. Tal relatório 

apresentou um panorama da comunicação mundial e atentava para as tendências de 

concentração da propriedade dos meios de comunicação nas mãos de poucos (O‟SIOCHRU, 

2005). 

O que essas discussões apontaram é que a concentração midiática sempre foi um dos 

principais obstáculos para a democratização da comunicação e somente num espaço onde o 

direito à voz e ao acesso aos meios de produção e veiculação de informação seja garantido a 

todos é que os demais direitos humanos poderão efetivamente ser reconhecidos, protegidos, 

reivindicados e concretizados. 

Com a emergência da internet a partir do final dos anos 1980 e o surgimento da World 

Wide Web, a efetividade de um direito humano à comunicação, aos moldes do apregoado por 

Jean D‟Arcy, começa a ser possível. A internet permitiu um salto sem precedentes na 

liberdade de expressão, no acesso à informação e, consequentemente, num direito à 

comunicação, uma vez que nem o Estado nem os grandes grupos de comunicação e 

entretenimento detêm mais o monopólio da informação (LÉVY, 2005). 

O surgimento do ciberespaço cria uma situação de descentralização e 

desintermediação, pois não há mais intermediários para a produção de comunicação, o que 

possibilita, sobretudo, a comunicação e a participação de indivíduos e grupos marginalizados 
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e antes excluídos da esfera pública. As mídias não se ligam mais a um público localizado, mas 

a uma comunidade virtual distribuída por toda parte, deixando antever a ascensão de 

comunidades desvinculadas dos territórios físicos. Acontecimentos que se desenrolam em 

qualquer parte do planeta podem ser seguidos ao vivo de qualquer lugar. Isso se torna 

possível, por exemplo, com a proliferação da internet móvel via celular, que permite mostrar, 

em tempo real, qualquer coisa que se passa ao redor do mundo. Ademais, o fato de ser uma 

comunicação horizontal - de cidadão a cidadão - significa que qualquer um pode criar seu 

próprio sistema de comunicação pela internet, sem passar pelo crivo das grandes corporações 

midiáticas. Como aduz Castells, “pela primeira vez há uma capacidade de comunicação 

maciça, não midiatizada pelos meios de comunicação de massa” (CASTELLS, 1999. p. 501).  

A importância da internet em relação aos direitos humanos está, sobretudo, em 

permitir que cada indivíduo se torne um agente produtor da informação, possibilitando não só 

uma maior difusão das notícias acerca dos direitos humanos, como também uma resposta 

mais rápida à violação desses direitos. Na internet, o modelo de comunicação de massa é 

revisto, reforçando a capacidade de interação e possibilitando que aqueles que por muito 

tempo permaneceram calados ou inertes à atuação das mídias tradicionais agora possam ser 

emissores e produtores de informação. Com isso, a internet propicia uma liberdade de 

expressão e acesso à informação em sua forma mais plena, segundo Fonseca Júnior (2012).  

 Por meio da consolidação da liberdade de expressão e do acesso à informação, a 

internet passa a ser um importante meio para a participação política e social, dando lugar a 

formas on-line de sociedade civil organizada ou, simplesmente, reforçando formas já 

existentes de organização da sociedade civil. Trata-se de um local onde circulam em 

quantidade e velocidade vertiginosas mensagens políticas de todo alcance e referimento, além 

da possibilidade de participação direta de todos que estiverem conectados e interessados, num 

ambiente democrático e descentralizado. Permite, ainda, uma participação sem intermediário 

entre a esfera pública e a esfera civil, reforçando mobilizações e permitindo um tipo particular 

de engajamento que não solicita, necessariamente, uma mobilização plena e constante do 

cidadão e torna a participação do público na política mais fácil, mais ágil, mais conveniente e 

confortável (FONSECA JÚNIOR, 2012). 

Todavia, ao relacionar internet e direitos humanos, é inevitável discorrer sobre o seu 

mau uso. Segundo Fonseca Júnior (2012), a simplificação do acesso aos computadores e a 

redução dos preços tornaram a internet um instrumento cada vez mais popular a ponto de 

facilitar a prática de inúmeros crimes contra os direitos humanos, como o racismo, a 
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xenofobia e a homofobia, valendo-se, sobretudo, da impunidade. Segundo o referido autor, as 

mesmas redes que organizam movimentos de liberdade também permitem a pessoas, 

organizações e grupos criminosos destilarem ódio e incitar a violência. A título de ilustração, 

segundo pesquisa divulgada pela Safenet Brasil, publicada no site oficial da Secretaria de 

Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), o Facebook se tornaria em 2013 a rede 

social com maior número de denúncias de crimes e violações a direitos humanos na internet 

brasileira. A quantidade de denúncias que relacionam o Facebook a violações de direitos 

humanos e outros crimes no Brasil cresceu 264,5% entre 2011 e 2012, sendo a maior parte 

dos links (5.021) apontados por manter conteúdo racista (BRASIL, 2012c).  

Outro aspecto negativo a ser abordado é que, do mesmo modo que essa tecnologia 

facilita o acesso do cidadão aos órgãos governamentais, frequentemente também é usada por 

alguns governos para esmagar dissidências e negar direitos humanos. Inúmeros são os 

exemplos desses usos. É sabido, entretanto, que a internet cresceu com base na liberdade de 

expressão, esse é o espírito que a move e qualquer vigilância e ameaça governamental ou de 

grandes empresas pode comprometer seu potencial. 

A internet pode ser aproveitada tanto para o bem quanto para o mal, mas essas 

nuanças não podem ser usadas como desculpa para violar os direitos de quem usa a rede para 

fins pacíficos, comprometendo, assim, o progresso dos direitos humanos. A internet 

proporciona meios inestimáveis de divulgação de informação sobre os mecanismos de tutela 

dos direitos humanos e de denúncia das agressões a esses direitos, daí seu lado positivo, o 

qual supera, e muito, o lado negativo, assim como assevera Fonseca Júnior (2012).  

Até aqui, foi visualizado o potencial da internet para a promoção dos direitos 

humanos. Percebeu-se, ainda, a internet como uma plataforma onde são cometidas violações 

de direitos humanos. Todavia, a partir de maio de 2011, pode-se, também, conceber a internet 

ela própria como um direito humano. É que a ONU, ao publicar um novo relatório sobre 

promoção e proteção do direito à liberdade de opinião e expressão, considerou o acesso à 

internet um direito humano universal, enfatizando a importância da sua natureza 

transformadora e única. Tal atitude tem como finalidade defender a rede mundial de 

computadores dos interesses de governos e empresas, protegendo, com essa atitude, a 

liberdade de expressão e o acesso à informação pelos cidadãos. Dessa forma, governos que 

desconectarem suas populações estão violando direitos básicos, a exemplo do que fez o então 

ditador do Egito Hosni Mubarak, em ocasião dos protestos da Primavera Árabe, ao qual foi 

imposta uma multa milionária por desconectar o país (CHADE, 2011).  
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Para Frank La Rue, autor do documento e relator especial da ONU, a internet é hoje 

um dos principais instrumentos de exercício do direito de expressão, o qual possibilita a 

ampliação dos direitos econômicos, sociais, culturais, civis e facilita uma série de outros 

direitos humanos (CHADE, 2011).  

Para finalizar, eis abaixo um trecho de Lévy (1999) em que ele aduz que a internet 

estaria dando continuidade aos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade que pautaram a 

Revolução Francesa no século XVIII, como se viu no primeiro capítulo. Apenas na 

cibercultura esses “valores” encontram-se encarnados em dispositivos técnicos concretos, 

consoante o que o autor manifesta: 

 

Na era das mídias eletrônicas, a igualdade é realizada enquanto possibilidade para 

que cada um emita para todos; a liberdade é objetivada por meio de programas de 

codificação e do acesso trans-fronteiriço a diversas comunidades virtuais; a 

fraternidade, enfim, transparece na interconexão mundial. (LÉVY, 1999, p. 245). 

 

 

3.4 Considerações do terceiro capítulo  

 

Pretende-se, com este capítulo, fechar a linha de raciocínio que conduziu as discussões 

teóricas desse trabalho. Com isso, tem sido o intuito deste estudo explorar as teorias sobre os 

direitos humanos em sua concepção histórica e crítica, em seguida analisar a importância da 

internet para o desenvolvimento de uma cibercultura e, por fim, compreender as formas de 

participação política que o ciberespaço proporciona, em especial no que tange ao tema dos 

direitos humanos.  

Com esse capítulo percebeu-se que a integração entre os temas dos direitos humanos, 

cibercultura e participação política só se faz possível em uma sociedade democrática, em que 

seja assegurada a liberdade de expressão em espaços públicos consolidados, assim garantindo 

a ação e a participação política de todos. A liberdade, como previu Arendt (2002), é a essência 

da política, e, quando se pensa na associação entre ação política e internet, fala-se, sobretudo, 

da liberdade de fala entendida na Grécia Antiga como isegoria. É fácil associar a isegoria, 

hoje, à liberação da palavra possibilitada pela internet, dando oportunidades a que todos 

possam falar e se expor publicamente nesse imenso espaço público denominado de Ágora 

virtual.  

É importante ressaltar que em nem todo sítio eletrônico é possível evidenciar uma 

Ágora virtual plena. Ela ocorre, sobretudo, naqueles espaços de conversação que explodem na 

Web 2.0, na forma de comentários e diálogos, que caracterizam a interação mútua, como é 

possível, por exemplo, nos sites de redes sociais.  
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Nesses espaços públicos virtuais de liberação da palavra, em que os usuários podem se 

expressar livremente inclusive contra o próprio governo, como acontece em sociedades 

democráticas, também se constituem espaços de aproximação entre o governo e os cidadãos, 

como nas iniciativas de governo eletrônico. É possível, portanto, não apenas ao cidadão se 

informar sobre as ações políticas de seus governos, como também ao Estado perceber o que 

os cidadãos querem e do que eles se queixam para, assim, formularem melhor suas políticas 

públicas, ou estabelecer estratégias mais adequadas de comunicação e educação aos públicos.  

Ouvir o outro e estabelecer interações e diálogos são não apenas possibilidades, mas 

características da Web 2.0. Utilizar esse espaço para aproximar o Estado do cidadão por meio 

do diálogo e da interação mútua é, portanto, uma atitude democrática, em que tanto os 

governos quanto o povo tendem a ganhar com essa aproximação. A crítica se faz ao fato de os 

governos nem sempre utilizarem tais espaços para trocas comunicativas além do período 

eleitoral, mas sim como espaços de propaganda governamental, ou simples disposição de 

informações.  

A partir desse aporte teórico, é objetivo do capítulo seguinte investigar a utilização 

específica do site de rede social Facebook pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 

da República (SDH/PR). Utilizando-se da metodologia da Análise de Conteúdo, pretendem-se 

observar as formas de promoção dos direitos humanos nesse ambiente e as interações entre a 

SDH/PR e os seguidores de sua página. Serão estudados os seguintes tópicos: como a 

SDH/PR se apresenta, os temas que ela ressalta em suas postagens e como os usuários reagem 

a tais atividades, por meio de seus comentários.  

Considera-se aqui que os processos de interação entre os usuários e a SDH/PR por 

meio de postagens e comentários em sua página no Facebook se evidenciam como formas de 

ação e participação política. Entende-se, ainda, que nesse ambiente é possível visualizar as 

relações de poder existentes entre o respectivo órgão governamental e os cidadãos que a 

seguem no Facebook: relações de força de pequenos enfrentamentos, aos quais Foucault 

(2003) chama de “micropoderes”, permeados de resistências, bem poderão ser observadas. 

Encerra-se a parte teórica da presente dissertação e inicia-se uma nova fase, na qual o estudo 

se lançará à análise conteudística dos processos de interação na página do Facebook da 

SDH/PR, isso em vista de, ao cabo, estabelecer uma conclusão que conjugará a análise aos 

aportes teóricos apresentados.  
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CAPÍTULO 04 

ANÁLISE DE CONTEÚDO DOS PROCESSOS DE INTERAÇÃO NA PÁGINA DO 

FACEBOOK DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA 

REPÚBLICA  

 

A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR), juntamente 

com a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) e a Secretaria de 

Políticas para as Mulheres (SPM), é responsável pela formulação e execução de políticas de 

promoção e proteção aos direitos humanos no âmbito do Poder Executivo Federal, desde 

2003. A SDH/PR, todavia, foi pioneira ao utilizar as mídias sociais para a dinamização de 

suas informações. Ainda em meados de 2009, foi a primeira na Presidência da República a 

adotar o Twitter como ferramenta para difusão de informações e em setembro de 2011 se 

inseriu no Facebook a partir da criação de uma página. Isso faz dela um notável objeto para 

essa análise, que pretende investigar suas formas de interação com os usuários do Facebook
23

.  

A análise de conteúdo é a metodologia a ser empregada para analisar os tipos de 

interação da SDH/PR com seus públicos em sua página, tendo como pressuposto as teorias de 

Primo (2007) sobre a interação mediada por computador. Com base nas teorias de Bardin 

(1977), a análise de conteúdo se mostra uma metodologia adequada para esse fim, por ser ela 

um instrumento de análise de comunicações com vistas a obter indicadores que permitem 

inferências de conhecimento relativo às condições de produção/recepção de mensagens.  

Ao se compreender o método da análise de conteúdo e cada uma de suas etapas, 

busca-se a definição do corpus, ou seja, o conjunto de documentos a serem submetidos à 

análise. Essa definição é feita observando as atividades da página do Facebook da SDH/PR no 

ano de 2013, tendo em vista a quantidade de pessoas que curtiram a página e a quantidade de 

pessoas falando sobre ela em cada mês. Considerando-se tais informações, decidiu-se o mês 

de novembro de 2013 como o objeto de análise, em especial as formas de interação reativa e 

mútua presentes nas publicações institucionais e nos comentários dos usuários, além de 

eventuais respostas da SDH/PR durante esse período. Dessa forma, busca-se fazer 

interpretações e inferências acerca dos dados analisados com base nas teorias apresentadas.  

 

 

                                                           
23 Quem são esses usuários? O leitor pode se perguntar, mas no espaço liso da rede social torna-se impossível ter informações 

precisas sobre tais usuários, uma vez que diariamente o número de seguidores da página da SDH/PR no Facebook se 

modifica. Ao considerar os comentários de perfis construídos seria impossível, nessa dissertação, levantar dados sobre o 

perfil de mais de 130 mil seguidores ativos que acompanham a página da SDH/PR no Facebook em julho de 2014.  
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4.1 A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR) 

 

De acordo com as informações apresentadas em sua página da internet
24

, a Secretaria 

de Direitos Humanos da Presidência da República é responsável pela articulação 

interministerial e intersetorial das políticas de promoção e proteção aos Direitos Humanos no 

Brasil. Foi criada em 1977 dentro do Ministério da Justiça e, em 2003, ganhou o status de 

ministério. Seu nome atual foi criado no ano de 2010.  

Hoje, a SDH/PR se encarrega dos seguintes assuntos temáticos: pessoas com 

deficiência, crianças e adolescentes, pessoas idosa, LGBTs, adoção e sequestro internacional, 

atuação internacional, mortos e desaparecidos políticos, combate às violações, combate ao 

trabalho escravo e direitos para todos.   

Dentre suas principais atribuições, destacam-se: a de propor políticas e diretrizes que 

orientem a promoção dos direitos humanos, criando ou apoiando projetos, programas e ações 

com tal finalidade; articular parcerias com os poderes Legislativo e Judiciário, com os estados 

e municípios, com a sociedade civil e com organizações internacionais para trabalho de 

promoção e defesa dos direitos humanos; coordenar a Política Nacional de Direitos Humanos 

segundo as diretrizes do Programa Nacional de Direitos Humanos; receber e encaminhar 

informações e denúncias de violações de direitos da criança e do adolescente, da pessoa com 

deficiência, da população de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Travestis e Transexuais e de todos 

os grupos sociais vulneráveis; atuar como Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. 

Suas competências incluem prestar assessoria direta e imediata à presidenta da 

República na formulação de políticas e diretrizes voltadas para a promoção dos direitos da 

cidadania, da criança, do adolescente, do idoso e das minorias e à defesa dos direitos das 

pessoas com deficiência e promoção de sua integração à vida comunitária; coordenar a 

Política Nacional de Direitos Humanos, em conformidade com as diretrizes do Programa 

Nacional de Diretos Humanos (PNDH); articular iniciativas e apoiar projetos voltados para a 

proteção e promoção dos direitos humanos em âmbito nacional, tanto por organismos 

governamentais, incluindo os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, como por 

organizações da sociedade; exercer as funções de ouvidoria-geral da cidadania, da criança, do 

adolescente, da pessoa portadora de deficiência, do idoso e de outros grupos sociais 

vulneráveis. 

                                                           
24

 Fonte: http://www.sdh.gov.br/sobre/sobre-a-secretaria 
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Sua estrutura está subdividida em quatro secretarias: Secretaria de Gestão da Política 

de Direitos Humanos; Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos; 

Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente e Secretaria 

Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Também compõem sua 

estrutura administrativa o Gabinete da Ministra, a Autoridade Central Administrativa Federal, 

a Assessoria de Comunicação Social, a Assessoria Internacional e a Ouvidoria Nacional de 

Direitos Humanos. 

De janeiro de 2011 a março de 2014, a ministra-chefe da SDH/PR foi a gaúcha Maria 

do Rosário Nunes. Em abril de 2014, Ideli Salvatti substitui Maria do Rosário Nunes no cargo 

de ministra-chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República.  

 

4.1.2 A página do Facebook da SDH/PR 

 

O Facebook foi criado em 2004 por Mark Zuckerberg e mais três colegas de faculdade 

com o propósito inicial de publicar perfis dos alunos de Harvard. O site foi se expandindo no 

meio universitário até sua abertura para todas as pessoas no ano de 2006. Seis anos depois, em 

2012, o Facebook atingia 1 bilhão de usuários, segundo dados fornecidos pelo próprio site
25

. 

Esse número impressionante indica a popularidade desse site de rede social, o qual 

transformou o jeito de as pessoas compartilharem informações pessoais e de as organizações 

se comunicarem com seu público.   

Basicamente, o Facebook funciona como um grande mural, sendo que o perfil de cada 

pessoa é formado por uma “linha do tempo”, na qual são dispostos textos, fotos e vídeos que 

mostram os conteúdos preferidos de cada um. Neste local, é permitido ao usuário adicionar 

uma foto de capa, editar suas informações básicas, ir para histórias do passado, visualizar um 

registro de sua atividade, mostrar as histórias que deseja destacar, adicionar eventos 

cotidianos, atualizar status, ver e adicionar fotos, compartilhar atividades em aplicativos e ver 

os destaques de cada mês (FACEBOOK, 2013). 

 Também são inúmeras as possibilidades voltadas à interação, dentre as quais se 

destacam as opções “curtir”, “compartilhar” e “comentar”. “Curtir” uma publicação é uma 

forma de fazer comentários positivos e conectar-se com coisas que o usuário considera 

importante. “O botão Curtir é um plug-in social lançado em abril de 2010 como uma forma de 

                                                           
25 As estatísticas referentes ao Facebook, tais como quantidade total de usuários, itens “curtidos” e “compartilhados”, 

quantidade de usuários ativos, dentre outros - relativo ao período de 2012 a 2013 - estão disponíveis na página oficial do 

Facebook no endereço eletrônico: 

<https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151908376636729.1073741825.20531316728&type=1> 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151908376636729.1073741825.20531316728&type=1
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as pessoas compartilharem seus interesses em conteúdo fora do Facebook (artigos, vídeos, 

produtos etc.) e oferecer recomendações para seus amigos no Facebook” (FACEBOOK, 

2013). A ação “compartilhar” permite que outros saibam o que se está pensando e pode ser 

feita de diferentes formas, dependendo com quem se deseja compartilhar. Ao se compartilhar 

algo na sua própria linha do tempo o usuário pode escolher quem pode visualizar, se um 

público amplo ou um pequeno grupo de amigos, ou mesmo uma pessoa em particular. É 

possível compartilhar fotos, vídeos, links e outros tipos de conteúdo do aplicativo 

(FACEBOOK, 2013). Também existe a opção de se “comentar” determinada publicação feita 

por seus amigos ou páginas em geral, deixando sua opinião na caixa de texto localizada logo 

abaixo da publicação.  

 Outra ferramenta disponibilizada pelo Facebook voltada a organizações e marcas é a 

possibilidade de criação de páginas onde se podem compartilhar histórias e buscar conexão 

com seus públicos. Os usuários podem aderir à página clicando no botão “curtir” e, a partir 

daí, passam a receber atualizações sobre ela em seu feed de notícias
26

.  

 Para as empresas, organizações e marcas, as páginas do Facebook se apresentam como 

uma possibilidade de interatividade maior com seu público, e muitas já perceberam esse 

potencial, tal é a grande quantidade de páginas presentes no Facebook. Além disso, elas 

possuem um diferencial, que é a de fornecer informações para ajudar o administrador a 

entender melhor como as pessoas estão interagindo com sua “marca” ou seu produto. É 

possível, dentre outras coisas, a criação de aplicativos personalizados e verificar informações 

para acompanhar a evolução e a atividade da página. “As páginas do Facebook permitem que 

artistas, empresas e marcas mostrem seus trabalhos e interajam com os fãs. Essas páginas são 

pré-instaladas com a funcionalidade personalizada desenvolvida para cada categoria.” 

(FACEBOOK, 2013).   

 A figura abaixo traz a parte inicial da página do Facebook da Secretaria de Direitos 

Humanos da Presidência da República (SDH/PR), acompanhada por mais de 130 mil 

seguidores
27

.  

 

                                                           
26 O Facebook conceitua o feed de notícias da seguinte forma: “O Feed de notícias – a coluna central da sua página inicial – é 

uma lista em constante atualização de históricos de pessoas e Páginas que você segue no Facebook. As histórias do Feed de 

notícias incluem atualizações de status, fotos, vídeos, links, atividade de aplicativos e opções Curtir” (FACEBOOK, 2013) 
27Dado referente ao mês de junho de 2014.  
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Figura 2: Página inicial da SDH/PR no Facebook 

Fonte: Página no Facebook da SDH/PR, acessado em fevereiro de 2014 

 

A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República ingressou no Facebook 

em 12 de setembro de 2011. Em sua descrição feita no item “Sobre” encontramos a frase 

“Página oficial da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR)”. A 

página ainda é composta pelos itens “Fotos”, “Proteja Brasil”, “Disque 100”, 

“@DHumanosBrasil”, “Curtidas”, “Jango”, “Mensagem” e “Linha do Tempo”. As imagens 

de capa e do perfil que compõem sua apresentação inicial podem ser trocadas sazonalmente, 

acompanhando as campanhas que são promovidas. Na figura abaixo, podemos observar a 

página do Facebook da SDH/PR datada do dia 18 de fevereiro de 2014. Tanto a imagem de 

capa, quanto a foto de perfil são referentes à campanha “Proteja Brasil” - contra a violência e 

o abuso sexual de crianças e de adolescentes - que foi promovida durante o período que 

antecede o carnaval. Ademais, na figura, é possível perceber que até essa data 42.082 pessoas 

curtem essa página.  

Ao se clicar no item “Fotos” o usuário tem acesso a todas as imagens publicadas pela 

SDH/PR em sua página do Facebook. No item “Proteja Brasil” se encontram vídeos da 

campanha contra a violência e a exploração sexual de crianças e de adolescentes. No item 

“Disque 100” estão informações sobre esse serviço de utilidade pública destinado a receber 

demandas relativas a violações de Direitos Humanos. O item “@DHumanosBrasil” é um link 

que abre, dentro da página do Facebook, o Twitter da SDH/PR. No item “Jango”, por sua vez, 
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estão vídeos associados ao resgate da memória e da verdade no período da Ditadura Militar e 

à exumação do corpo do ex-presidente João Goulart. Já o item “Curtidas” permite ao usuário 

visualizar informações interessantes, como a quantidade de pessoas que estão falando sobre a 

página, o seu número total de curtidas, as suas informações, como a semana, a cidade e o 

grupo de idade mais popular nas publicações, e um gráfico evolutivo da página relativo a um 

período de trinta dias.  

No caso da SDH/PR, no dia 18 de fevereiro de 2014, por volta das 20 horas, temos 

7.172 pessoas falando sobre a página no Facebook e 42.092 pessoas que curtem a página. A 

semana mais popular foi a de 9 de fevereiro de 2014, a cidade mais popular na publicações é o 

Rio de Janeiro e a faixa etária dos usuários está entre 25 e 34 anos. O gráfico ainda mostra 

que em meados de fevereiro houve um crescimento do número de pessoas que curtem e falam 

sobre a página no Facebook.  

 

 
Figura 3: Item “Curtidas” e pessoas falando sobre isto 

Fonte: Página no Facebook da SDH/PR 

 

Abaixo da estrutura inicial está a “Linha do Tempo” com a coleção das publicações 

feitas pela SDH/PR desde sua inserção no Facebook. Do lado direito, no item “Opções 

Curtir” são exibidas outras páginas do Facebook indicadas pela SDH/PR, a exemplo da 

página do Palácio do Planalto, dentre outras, como podemos visualizar abaixo:  
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Figura 4: Elementos disponíveis na “Linha do Tempo” da SDH/PR 

Fonte: Página no Facebook da SDH/PR, acessado em fevereiro de 2014 

 

4.2 A análise de conteúdo  

 

A análise de conteúdo, segundo Bardin (1977), é um instrumento de análise de 

comunicações que veio a se consolidar nos Estados Unidos na primeira metade do século XX, 

com o florescimento do jornalismo sensacionalista. Todavia, seu grande impulso ocorreu 

durante a Segunda Guerra Mundial, quando 25% das pesquisas com esse método estiveram a 

serviço do governo norte-americano, notadamente com o objetivo de desmascarar periódicos 

e agências de notícias suspeitos de propaganda subversiva (FONSECA JÚNIOR, 2010). 

Tudo o que é dito ou escrito é suscetível de ser submetido à análise de conteúdo 

quando se pretende compreender para além dos seus significados. Nesse enfoque, Bardin 

(1977) define a análise de conteúdo como: 

 

(...) um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 

(BARDIN, 1977, p. 42).   

 

Em seu início, a análise de conteúdo surge com um viés quantitativo, entretanto, ao 

longo do tempo, as abordagens qualitativas têm sido valorizadas. Em verdade, há que se 
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verificar algumas singularidades entre esses dois vieses. Na análise quantitativa o que serve 

de informação é a frequência com que surgem certas características de conteúdo, enquanto na 

análise qualitativa é a presença ou a ausência de uma dada característica em um determinado 

fragmento de mensagem que é tomado em consideração (BARDIN, 1977).  

Quanto ao método da análise de conteúdo, Bardin (1977) o estruturou em cinco 

etapas: a organização da análise, a codificação, a categorização, a inferência e o tratamento 

informático. Na primeira etapa, ou seja, na organização da análise, é possível observar três 

fases distintas: a pré-análise; a exploração do material e o tratamento dos resultados; a 

inferência e a interpretação.  

A pré-análise é a fase de organização e consiste no planejamento do trabalho a ser 

elaborado. Essa fase tem por objetivo sistematizar as ideias iniciais e serve de alicerce às fases 

seguintes, daí sua importância. Em geral, a pré-análise possui três missões: a escolha dos 

documentos a serem submetidos à análise, a formulação das hipóteses e dos objetivos e a 

elaboração de indicadores que fundamentem a interpretação final. A primeira atividade da 

pré-análise consiste em estabelecer contato com os documentos a analisar, por meio de uma 

“leitura flutuante”, deixando-se invadir por impressões e orientações (BARDIN, 1977).  

Após a leitura flutuante, que leva à escolha do tema e do referencial teórico, o próximo 

passo é a constituição do corpus, ou seja, a definição do conjunto de documentos a serem 

submetidos à análise. Quanto à escolha dos documentos, é preciso ter em conta as seguintes 

regras: a regra da exaustividade – significa que todos os documentos relativos ao assunto 

pesquisado, no período escolhido, devem ser considerados, sem desconsiderar nenhum deles 

por qualquer razão; a regra da representatividade – quer dizer que pode a análise ser efetuada 

em uma amostra, desde que o material seja representativo do universo inicial; a regra da 

homogeneidade – implica dizer que os documentos a serem analisados devem ser 

homogêneos, ou seja, da mesma natureza, do mesmo gênero, ou se reportarem ao mesmo 

assunto; a regra da pertinência – os documentos devem ser adequados enquanto fonte de 

informação (BARDIN, 1977; FONSECA JÚNIOR, 2010). 

Uma vez escolhidos os documentos, passa-se à formulação das hipóteses e dos 

objetivos. Nessa perspectiva, a hipótese é definida por uma afirmação provisória que nos 

propomos a verificar (confirmar ou refutar) recorrendo aos procedimentos da análise. Já o 

objetivo é a finalidade geral a que nos propomos (BARDIN, 1977). Por fim, a terceira missão 

da pré-análise respalda-se na elaboração de indicadores, ou seja, na escolha destes em função 

das hipóteses e de sua organização sistemática em indicadores precisos e seguros. Antes da 
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análise propriamente dita, todavia, muitas vezes é preciso preparar o material reunido, o que 

consiste em edições e em classificações (BARDIN, 1977).  

A segunda fase de organização da análise de conteúdo, a exploração do material, é a 

fase da análise propriamente dita, que nada mais é do que a administração das decisões 

estabelecidas na pré-análise. Já a terceira fase de organização da análise de conteúdo consiste 

no tratamento dos resultados obtidos e na sua interpretação. Aqui, os resultados brutos são 

tratados de maneira a serem significativos e válidos, o que pode demandar interpretações 

estatísticas. A partir desses resultados, o analista pode, então, propor inferências (BARDIN, 

1977).   

Descreveu-se até agora a primeira etapa do método da análise de conteúdo: a 

organização da análise. Falar-se-á agora da codificação, a segunda etapa do método da análise 

de conteúdo. Para Bardin (1977) a codificação corresponde a uma transformação dos dados 

brutos do texto de forma sistemática, permitindo atingir uma representação das características 

pertinentes do conteúdo. Sua principal função é servir de elo entre o material escolhido para a 

análise e o referencial teórico. Na organização da codificação é necessário fazer três escolhas: 

o recorte, ou seja, a escolha das unidades de registro e de contexto; a enumeração, isto é, a 

escolha das regras de contagem; e a classificação e a agregação, ou seja, a escolha das 

categorias.  

Quanto ao recorte para a organização da codificação, as unidades de registro a serem 

escolhidas podem ser consideradas partes da amostragem, estabelecida anteriormente na 

constituição do corpus. Muitas vezes, para as unidades de registro serem compreendidas é 

preciso fazer referência ao contexto no qual estão inseridas. Já a escolha das regras de 

enumeração, ou de contagem, refere-se ao modo de quantificação das unidades de registro que 

levarão ao estabelecimento de índices (FONSECA JÚNIOR, 2010).  

Quanto à categorização, ou à escolha das categorias, esta “é uma operação de 

classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, 

por reagrupamento segundo o gênero, com os critérios previamente definidos” (BARDIN, 

1977, p. 117). Categorizar significa reagrupar as unidades de registro em número reduzido de 

categorias, com o objetivo de tornar os dados inteligíveis (FONSECA JÚNIOR, 2010).  

A categorização na análise de conteúdo comporta duas etapas: o inventário, que 

consiste em isolar os elementos, e a classificação, ou seja, a repartição dos elementos, 

reunindo-os em grupos similares de forma a impor certa organização às mensagens. Segundo 

Bardin (1977), um conjunto de boas categorias deve possuir as seguintes características: a 
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exclusão mútua – cada elemento não pode existir em mais de uma divisão; a homogeneidade 

– um único princípio de classificação deve governar a sua organização; a pertinência – o 

sistema de categorias deve refletir as intenções da investigação; a objetividade e a fidelidade – 

as diferentes partes de um mesmo material devem ser codificadas da mesma maneira, mesmo 

quando submetidas a várias análises; e a produtividade – um conjunto de categorias deve 

fornecer resultados férteis em índice de inferências, dados e novas hipóteses.  

A quarta etapa do método da análise de conteúdo é a inferência. Segundo Fonseca 

Júnior (2009), trata-se do momento mais fértil da análise de conteúdo, centrado nos aspectos 

implícitos da mensagem analisada. A leitura efetuada pelo analista procura evidenciar o 

sentido que se encontra em segundo plano. Desvendar as condições de produção das 

mensagens analisadas – as variáveis psicológicas, sociológicas e culturais do emissor, por 

exemplo, variáveis relativas à situação da comunicação ou do contexto de produção da 

mensagem – é o objetivo da inferência (BARDIN, 1977). Fonseca Júnior (2010) explica o que 

seja inferência da seguinte forma:  

 

A inferência é considerada uma operação lógica destinada a extrair conhecimentos 

sobre os aspectos latentes da mensagem analisada. Assim como o arqueólogo ou o 

detetive trabalham com vestígios, o analista trabalha com índices cuidadosamente 

postos em evidência, tirando partido do tratamento das mensagens que manipula, 

para inferir (deduzir de maneira lógica) conhecimentos sobre o emissor ou sobre o 

destinatário da comunicação” (FONSECA JÚNIOR, 2010, p. 284).  

 

Por fim, Bardin (1977) estipula o tratamento informático como uma possível etapa da 

análise de conteúdo. O interesse pela utilização do computador na análise de conteúdo pode 

ser verificado desde o final da década de 1950. Atualmente, a utilização do computador na 

análise de conteúdo é frequente na análise estatística, na classificação, na reorganização e na 

transformação de dados, bem como sua descrição por índices numéricos. Também o 

computador auxilia nos estudos e descobertas, possibilitando estabelecer um panorama geral 

sobre o conteúdo de uma grande quantidade de material de análise (FONSECA JÚNIOR, 

2010).   

Após se conhecer o método da análise de conteúdo, segundo as teorias de Bardin 

(1977), um esquema elaborado pela autora (apresentado abaixo no Gráfico 01) evidencia o 

desenvolvimento de uma análise de conteúdo: 
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Gráfico 1: Esquema para desenvolvimento de uma análise de conteúdo 

Fonte: BARDIN, 1977, p. 102 

 

 

4.2.1 A análise de conteúdo da página do Facebook da SDH/PR 

 

Como visto acima, a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análises das 

comunicações. Conforme Bardin (1977), essa metodologia tem por objetivo obter a inferência 

de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção das mensagens. Nesse sentido, 

a página do Facebook da SDH/PR será analisada sob esse prisma, tomando como tema 

principal os processos de interação presentes na referida página.  

Ao final de cada mês, a página do Facebook apresenta um quadro de suas atividades 

com o número de pessoas que curtiram a página, bem como a quantidade de pessoas que 

falaram sobre ela naquele período. De acordo com os dados, no ano de 2013, 16.851 pessoas 

curtiram a página da SDH/PR e 63.146 pessoas falaram sobre ela. Durante esse período a 
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SDH/PR fez 902 postagens em sua página do Facebook. No mês de fevereiro de 2013 foi 

disponibilizado apenas o número de curtidores da página, por isso o presente estudo trabalha 

com valores aproximados para esse período. No mais, apresenta-se, a seguir, a tabela com os 

números da página da SDH/PR no Facebook, no ano de 2013.  

 

Tabela 1: Atividades do mês da Página do Facebook da SDH/PR no ano de 2013 

Atividades da página do Facebook da SDH/PR no ano de 2013 

Mês/2013 

Quantidade de 

pessoas que 

curtiram a 

página  

Quantidade de 

pessoas falando 

sobre a página 

Quantidade de 

postagens 

Janeiro 1.458 4.997 47 

Fevereiro 1.428 2.507 81 

Março 1.295 2.525 61 

Abril 1.241 2.854 93 

Maio 1.261 2.775 51 

Junho 1.036 2.607 37 

Julho 754 2.946 55 

Agosto  1.578 4.685 80 

Setembro  1.748 8.246 87 

Outubro 2.032 10.459 121 

Novembro  1.943 14.394 98 

Dezembro 1.077 4.151 91 

TOTAL 16.851 63.146 902 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

Como se pode observar na tabela acima, outubro foi o mês com a maior quantidade de 

pessoas que curtiram a página, com 2.032 “curtidas”, bem como o mês com o maior número 

de postagens feitas pela SDH/PR, com 121 postagens. Talvez o maior número de postagens 

justifique a quantidade maior de curtidas neste período. Todavia, o mês em que as pessoas 

mais falaram sobre a página foi novembro, quando 14.394 pessoas falaram sobre ela, um 

número consideravelmente grande. O mês de novembro teve 98 postagens, o que justifica um 

número um pouco menor de curtidas em relação ao mês de outubro, mas, ainda assim, este 

mês ocupa o segundo lugar entre os meses do ano, com 1.943 “curtidas”. Considerando essas 

observações, opta-se pela análise de conteúdo das postagens realizadas no mês de novembro 

de 2013 (Apêndice 1). Nessa perspectiva, é exibido abaixo um quadro explicativo sobre as 

etapas da análise: 
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Tabela 2: Passos metodológicos – Análise de conteúdo da página da SDH/PR no Facebook 

Pré-análise 

Escolha do documento 
Página do Facebook 

<https://www.facebook.com/direitoshumanosbrasil> 

Técnicas Observação e documentação virtual  

Período de análise Mês de novembro de 2013 

Formulação dos objetivos e 

hipóteses 

O - Identificar as formas de interação presentes na 

página do Facebook da SDH/PR 

H1 - a página do Facebook demanda uma interação da 

instituição com o usuário; 

H2 - essa interação é precária, já que o uso da página no 

Facebook pela SDH/PR se assemelha mais a um "mural 

informativo" que a uma “Ágora virtual” 

Elaboração dos indicadores 

Análise das atividades da página no Facebook (pessoas 

que curtiram e pessoas falando sobre isso); 

Seleção do mês que mais se falou sobre a página 

(novembro/2013) 

Exploração do 

material 

Unidades de análise Postagens produzidas pela instituição 

Categorização Tipos de interação (mútua ou reativa) 

Inferências e 

interpretações 

  

Reflexões a partir das teorias 

da cibercultura e dos direitos 

humanos Compreensão das formas de interação da instituição 

com seus públicos por meio de sua página no Facebook 
Subjetividade e percepção do 

pesquisador 

 Fonte: Adaptado de Stasiak (2013, p. 156) com base em Bardin (1977) 

 

 

Pelo quadro acima, constata-se que o documento analisado é a página do Facebook da 

SDH/PR, tendo como técnica de recolhimento dos dados a documentação virtual produzida 

tanto pela SDH/PR quanto pelos usuários, na forma de postagens e comentários. Definiu-se 

como o período de análise o mês de novembro, em virtude de ter sido o mês em que as 

pessoas mais falaram sobre a página no ano de 2013. Estabeleceu-se como objetivo a 

identificação das formas de interação presentes na página do Facebook da SDH/PR, partindo-

se de duas hipóteses de trabalho: em primeiro lugar, a manutenção de uma página 

institucional no Facebook demanda uma interação entre a instituição e o usuário
28

; em 

segundo lugar, no caso da SDH/PR, o que se propõe é que essa interação é precária, já que o 

                                                           
28

 Embora Primo (2007) tenha argumentado que a palavra “usuário” não seria a mais adequada para caracterizar os processos 

de interação, tendo preferido utilizar o termo “interagente”, nessa dissertação preferiu-se manter a palavra “usuário” por se 

acreditar que nem todo processo aqui descrito será de fato interação. Além disso, o termo “usurário” é o utilizado pelo site 

Facebook para se referir a seus públicos.    
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uso da sua página no Facebook se assemelha mais a um "mural informativo" que a uma 

“Ágora virtual” (CASTELLS, 2005). 

Primeiramente, cumpre ressaltar que, em relação às formas de interação presentes na 

página do Facebook da SDH/PR, de acordo com os critérios definidos por Primo (2007), a 

interação pode ser reativa ou mútua. A interação reativa ocorre como um processo de ação e 

reação entre indivíduo e máquina, na qual a máquina já possui uma proposta elaborada e 

condições de troca predeterminadas. É o que ocorre, por exemplo, quando os sujeitos 

“curtem” ou “compartilham” uma postagem no Facebook. 

 Já a interação mútua é definida pela reciprocidade e pela atuação dialógica entre os 

interagentes. Nesse tipo de interação os participantes, a partir de suas percepções, podem 

confirmar, rejeitar ou modificar a opinião dos demais. Na página do Facebook da SDH/PR a 

interação mútua acontece nos “comentários”, uma forma de interação entre os usuários e a 

instituição, em especial nos diálogos travados nesses comentários, seja quando a instituição 

responde a alguma provocação feita pelos interagentes, seja quando os próprios interagentes 

estabelecem diálogos entre si.  

Uma vez elaborados os indicadores e concluída a fase da pré-análise, partiu-se, então, 

para a exploração do material. Nessa fase procurou-se fazer um levantamento de todas as 

postagens produzidas pela SDH/PR em sua página do Facebook no mês de novembro de 2013 

e chegou-se às seguintes constatações: durante esse período foram feitas 98 postagens entre os 

dias 1° e 30 de novembro de 2013.  

Quanto às formas de interação reativa (“curtidas” e “compartilhamentos”), essas 

postagens receberam nesse período 5.262 “curtidas” e 5.729 “compartilhamentos”. Quanto às 

formas de interação mútua, o Facebook informou o número de 517 comentários nesse 

período, considerando todas as postagens. Todavia, ao se contar os comentários realmente 

existentes, esse número cai para 394 comentários, tendo sido esse dado coletado em 5 de maio 

de 2014.  

Não é possível justificar, com certeza, o motivo dessa distorção entre os números de 

comentários informados pelo Facebook e os efetivamente contados. A hipótese provável é 

que alguns comentários podem ter sido ocultados ou excluídos, mas continuaram constando 

na base de dados do site para fins de contagem
29

. 

                                                           
29A partir de levantamento feito na área “Ajuda” do Facebook, onde são disponibilizadas respostas a perguntas frequentes de 

usuários, constatou-se que a discrepância entre o número de comentários informados pelo Facebook e o número de 

comentários realmente existentes pode ser em razão dos seguintes motivos: remoção de visualização, o que pode ser feito 

tanto pelo usuário que fez o comentário, quanto pelo administrador da página, o que não exclui o comentário de fato, apenas 

esconde sua visualização; exclusão de comentário, o que também pode ser feito tanto pelo usuário que fez o comentário, 
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Todavia, para efeito de análise, trabalha-se nessa pesquisa não com o número de 

comentários informados pelo Facebook, e sim com os comentários efetivamente existentes, já 

que são esses os dados que temos à disposição. Dentre os 394 comentários observados de 

fato, apenas 4 foram respostas da SDH/PR, o que indica um número bastante baixo de 

interação mútua entre a instituição e os usuários do Facebook, ao menos durante o mês de 

novembro de 2013. O restante, 390 comentários, foram reações do público em geral às 

postagens feitas pela SDH/PR, ou, em alguns casos, reações a comentários anteriores feitos 

por outros usuários.  

Para cada comentário a página da SDH/PR no Facebook possibilita duas formas de 

interação, uma reativa e outra mútua, já que se pode tanto “curtir” o comentário de alguém, 

quanto “responder” diretamente algum comentário. Para se responder um comentário basta 

clicar no link “responder” abaixo do respectivo comentário, onde se abrirá uma barra branca 

com os dizeres “Escreva uma resposta...”.  

A SDH/PR utiliza-se desse artifício sempre que responde a um comentário de algum 

usuário, o que torna fácil identificar suas respostas. Alguns usuários também se utilizam desse 

link para responder ou reagir a um comentário anterior, todavia, isso não é regra. Percebeu-se 

que muitos usuários respondem a comentários anteriores fazendo um novo comentário, ou 

seja, escrevendo na barra de comentário que fica logo abaixo da postagem, não contando, 

pois, esse comentário como resposta. Isso inviabiliza a quantificação dessa forma de interação 

mútua já que, para tanto, é necessário avaliar seu conteúdo, se esse comentário é uma resposta 

a outro, ou seja, uma interação entre usuários, ou uma mera reação à postagem feita pela 

instituição. 

Após a análise geral das postagens produzidas pela instituição, foi realizada a sua 

categorização, isto é, a escolha de categorias que permitam a classificação dos elementos 

constitutivos desse conjunto.  

Dessa forma, observando os assuntos abordados por cada postagem foi possível 

perceber como eles se repetem e, assim, agrupá-los em conjuntos definidos por palavras-

chave que melhor representam cada um dos temas trabalhados durante o mês de novembro. 

Procurou-se agrupar todas as 98 postagens feitas pela SDH/PR no referido mês em categorias, 

sendo que todas as publicações foram categorizadas, umas com mais, outras com menos 

postagens. Chegou-se, então, a determinadas palavras-chave, que deram origem a 12 

                                                                                                                                                                                     
quanto pelo administrador da página; além desses motivos, ao se optar pela ativação de respostas, ou seja, quando o 

administrador da página permite respostas a comentários em sua página, o que é o caso da SDH/PR, o próprio site destaca 

apenas os “principais comentários” e as “atividades recentes”.  
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categorias de postagens, sendo elas: autos de resistência, agenda da ministra, combate ao 

trabalho escravo, combate às violações, crianças e adolescentes, FMDH, gentileza, igualdade 

racial, evento, LGBT, mortos e desaparecidos políticos e pessoa com deficiência.  

Destaca-se abaixo duas tabelas que trazem os dados de cada categoria. Na primeira 

tabela são evidenciados os dados gerais, como a quantidade total de postagens, de “curtidas”, 

de comentários, de “compartilhamentos”, bem como se houve resposta da SDH/PR a algum 

comentário, como se pode ver a seguir: 

 

Tabela 3: Análise das categorias – Dados gerais 

DADOS GERAIS 

N

° 
Categoria Postagens Curtidas 

Comentá-

rios exis-

tentes 

Compar- 

tilhamen-

tos 

Resposta 

da 

SDH/PR 

1 Autos de resistência 1 75 25 84 0 

2 Agenda da ministra 3 90 21 22 0 

3 
Combate ao trabalho 

escravo 
2 192 7 241 0 

4 Combate às violações 3 36 1 5 0 

5 Crianças e adolescentes 11 550 22 652 0 

6 FMDH 20 546 38 166 0 

7 Gentileza 2 265 8 936 0 

8 Igualdade racial 6 272 14 265 0 

9 Evento 8 302 20 217 0 

10 LGBT 13 1531 146 2019 2 

11 
Mortos e desaparecidos 

políticos 
25 1178 83 869 1 

12 Pessoa com deficiência 4 225 9 253 1 

  
98 5262 394 5729 4 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

Na segunda tabela, logo abaixo, traz-se as médias de “curtidas”, comentários e 

“compartilhamentos” para cada categoria: 

 

Tabela 4: Análise das categorias – Médias 

MÉDIAS 

N° Categoria Curtidas 
Comentários 

existentes 

Compartilha-

mentos 

1 Autos de resistência 75,0 25,0 84,0 
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2 Agenda da ministra 30,0 7,0 7,3 

3 Combate ao trabalho escravo 96,0 3,5 120,5 

4 Combate às violações 12,0 0,3 1,7 

5 Crianças e adolescentes 50,0 2,0 59,3 

6 FMDH 27,3 1,9 8,3 

7 Gentileza 132,5 4,0 468,0 

8 Igualdade racial 45,3 2,3 44,2 

9 Evento 37,8 2,5 27,1 

10 LGBT 117,8 11,2 155,3 

11 Mortos e desaparecidos políticos 47,1 3,3 34,8 

12 Pessoa com deficiência 56,3 2,3 63,3 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os dados descritos nas duas tabelas são importantes, pois permite realizar a exploração 

do material, tanto em relação às unidades de análise, ou seja, as postagens produzidas pela 

SDH/PR em sua página do Facebook, quanto em relação à categorização, em especial quanto 

ao tipo de interação, se mútua ou reativa, potencializada em cada categoria. Dessa forma, 

pretende-se extrair dos dados as inferências e interpretações com o intuito de se compreender 

os modos de interação da SDH/PR com seus públicos em sua página no Facebook. 

 

4.3 Análise das postagens da página do Facebook da SDH/PR 

  

 Tendo como ponto de partida os dados auferidos nas duas tabelas acima, analisa-se 

agora as 12 categorias de postagem feitas pela instituição, procurando, dessa maneira, fazer as 

inferências e as interpretações sobre cada uma das categorias, colocando em relevo as formas 

de interação reativa e mútua nelas evidenciadas. 

A categoria “autos de resistência” é a única categoria constituída de apenas uma 

postagem, a primeira postagem feita pela SDH/PR no Facebook no mês novembro de 2013. 

Acha-se importante essa distinção para essa postagem, mantendo-a em uma categoria própria, 

em virtude de não se ter encontrado, dentre as outras categorias, uma que bem a acolhesse. 

Além do mais, trata-se de uma das postagens de maior repercussão no mês de novembro, 

tendo recebido 75 “curtidas”, 84 “compartilhamentos” e 25 comentários.  

Isso a configura como a segunda postagem com maior número de comentários no mês, 

sendo superada apenas pela postagem do dia 24 de novembro da categoria “LGBT”, com um 
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comentário a mais. Essa intensa interação mútua, na forma de comentários, justifica-se por se 

tratar de um assunto que se mostrou bastante polêmico, a adesão da então ministra Maria do 

Rosário ao Projeto de Lei 4471 que prevê o fim dos autos de resistência, também conhecido 

como “resistência seguida de morte”, o que atinge diretamente à comunidade policial. Quanto 

à interação reativa, essa categoria apresentou uma relativa popularidade em termos de 

“curtidas” e “compartilhamentos”, ficando em quarto lugar nesse tipo de interação. Ressalta-

se que não houve resposta por parte da SDH/PR aos comentários dessa categoria.  

Por sua vez, a categoria “agenda da ministra” é composta por três postagens dos dias 

1º, 4 e 8 de novembro. A primeira ressalta a participação da então ministra Maria do Rosário 

em evento no Rio Grande do Sul, seu Estado natal, onde discursou sobre a necessidade das 

prefeituras aderirem a programas de direitos humanos do Governo Federal. A segunda 

informa sobre a entrega de veículos a esse Estado, e a terceira destaca o fato de a ministra ter 

acompanhado a Presidenta da República em evento.  

Como ponto comum às postagens dessa categoria, há a divulgação da imagem da 

ministra, tanto no discurso empregado, quanto nas fotos utilizadas, em que a ministra aparece 

acompanhada ou não de outras pessoas, como se pode ver na figura abaixo, a qual representa 

uma das postagens dessa categoria.  
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Figura 5: Postagem 2, de 1º de novembro de 2013 

Fonte: Página do Facebook da SDH/PR 

 

Nessa categoria, ao total, foram contabilizadas 90 “curtidas”, 22 “compartilhamentos” 

e 21 “comentários”, não tendo havido resposta por parte da SDH/PR. Em termos de interação 

reativa, foi uma das categorias que apresentou a média mais baixa de interação, juntamente 

com as categorias “combates às violações” e “FMDH”, com uma média de 30 “curtidas” e 7,3 

“compartilhamentos” por postagem. Esses números indicam uma baixa empatia do público 

em relação às postagens dessa categoria, já que entendemos que a interação reativa, por meio 

das “curtidas” e dos “compartilhamentos”, promove visibilidade à postagem num intuito de 

recomendação a outras pessoas. Isso se justifica, notadamente, pela baixa empatia em relação 

à própria ministra Maria do Rosário e em relação aos conteúdos postados, muito distantes da 

realidade da maioria dos usuários. Acompanhar a agenda da ministra, saber o que ela fez, com 

quem esteve e onde discursou mostrou-se um assunto desinteressante para os seguidores da 

página.  

Todavia, em relação à interação mútua, essa categoria se mostrou bastante profícua. 

No geral pode-se afirmar que a interação mútua acontece mais quando o tema é mais 

polêmico ou gera mais conteúdo para debates. De certa forma, portanto, essa categoria se 

mostrou bastante polêmica para ter gerado tantos comentários, com uma média de 7 
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comentários por postagem, ficando atrás apenas das categorias “autos de resistência” e 

“LGBT”.  

A polêmica em relação a essa categoria diz respeito à pessoa da ministra, cuja imagem 

estava bastante vinculada aos defensores dos direitos humanos de forma geral. Comentar 

nessa categoria era basicamente tecer comentários sobre a ministra ou sobre o que sua 

imagem representava – as pessoas que defendem os direitos humanos no Brasil. Isso se 

mostrou um tema bastante polêmico, por motivos que se analisará mais à frente.  

Na categoria “combate ao trabalho escravo” foram agrupadas duas postagens, ambas 

referentes à aprovação da PEC 57A/99 postadas no dia 4 e 7 de novembro. As duas postagens 

dessa categoria receberam juntas 192 “curtidas” e 241 “compartilhamentos”, mas apenas 7 

“comentários”. Na média foram 96 “curtidas” e 120 “compartilhamentos” por comentário, o 

que denota um elevado grau de interação reativa, ocupando a terceira posição entre as 

categorias com maior média de “curtidas” e “compartilhamentos”. Isso se justifica, em 

especial, pelo tema, desse modo, infere-se que o combate ao trabalho escravo é um assunto 

abraçado e defendido pelos usuários. Ademais, com uma média de 3,5 comentários por 

postagem, em termos de interação mútua, essa categoria não se destacou. Como a interação 

mútua, ou seja, a quantidade de comentários está mais atrelada à polêmica ou à controversa 

sobre o tema tratado, como foi observado anteriormente, supõe-se, portanto, que tal categoria 

não gerou polêmica, ressaltando o fato do tema “trabalho escravo” ser bem defendido pela 

população. Também não houve nenhuma resposta por parte da SDH/PR aos comentários.  

Três publicações fazem parte da categoria “combate às violações”, uma postada no dia 

4 e duas no dia 13 de novembro. Nessa categoria foram agrupadas as postagens referentes ao 

júri popular sobre o caso Manoel de Mattos, advogado e vereador paraibano que foi morto em 

2009 após denunciar a formação de grupos de extermínio na divisa entre os estados de 

Pernambuco e Paraíba. Para a SDH/PR, tal caso é considerado histórico por ser a primeira vez 

que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu pela federalização de um caso de tribunal de 

júri, após perceber lentidão na investigação dos órgãos locais.   

As três postagens dessa categoria receberam 36 “curtidas”, 5 “compartilhamentos” e 

apenas um comentário foi observado. Com média de 12 “curtidas” e 1,7 “compartilhamentos” 

por comentário, trata-se da menor interação reativa entre todas as categorias. Como dito, com 

apenas um comentário em três postagens, com uma média de 0,3 comentários por postagem, 

teve também a menor interação mútua, não tendo havido também resposta da SDH/PR. Tais 

postagens tiveram mais o caráter informativo e sua baixa popularidade se justifica pelo 
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desconhecimento do caso pela população. Também, por tratar de questões eminentemente 

jurídicas, no caso a federalização de um júri, tal fato contribui para o difícil entendimento da 

questão para uma parcela significativa dos usuários.  

A categoria “crianças e adolescentes”, por sua vez, é composta por 11 postagens. 

Dessas, três são referentes à divulgação do aplicativo “Proteja Brasil” – o qual promete 

auxiliar no combate à exploração sexual infantil ao facilitar a denúncia, tendo sido postadas 

nos dias 9, 19 e 20 de novembro; uma postagem trata do combate à pedofilia, postada no dia 

19, tendo sido essa a de maior interação reativa dentro da categoria, com 124 “curtidas” e 118 

“compartilhamentos”, mas nenhum comentário; há quatro postagens cuja temática gira em 

torno dos conselhos tutelares, postadas nos dias 18, 19 e 22, em especial em virtude da 

comemoração do dia do conselheiro tutelar comemorado em 18 de novembro, incluindo uma 

alteração na foto da capa nesse dia; e três postagens são referentes a ações para a proteção de 

crianças e adolescentes de forma geral, incluindo a divulgação do Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo, todas postadas no dia 19 de novembro.  

As 11 postagens dessa categoria receberam juntas 550 “curtidas” e 652 

“compartilhamentos” e foram contados 22 comentários no total. Em média houve 50 

“curtidas” e 59 “compartilhamentos” para cada postagem, mas apenas dois comentários, em 

média, por postagem. Ressalta-se que a maioria dos comentários percebidos foram feitos por 

conselheiros tutelares ou por pessoas que acompanham de perto o trabalho deles, tendo sido 

as postagens sobre os conselhos tutelares as que geraram o maior índice de interação mútua. 

 Quanto às demais postagens observadas nessa categoria, em geral, tiveram uma 

interação reativa considerável, mas uma baixa interação mútua, o que pode ser justificado pela 

empatia que essa categoria apresenta na sociedade. Defender crianças e adolescentes, 

principalmente contra a exploração sexual infantil e contra a pedofilia, possui a simpatia da 

população quase de forma unânime, por isso o elevado número de interação reativa - o que 

demonstra apoio. Isso também justifica a baixa interação mútua – que, na maioria das vezes, 

demonstra resistência, o que não foi o caso dessa categoria.  

A categoria “FMDH” diz respeito ao Fórum Mundial de Direitos Humanos que 

ocorreu em Brasília nos dias 10 a 13 de dezembro de 2013. Como estratégia de comunicação 

e divulgação do evento, durante todo o mês de novembro foram postadas notícias e 

informações sobre o fórum, totalizando 20 postagens sobre essa categoria. Dentre as 

postagens, 3 foram referentes a uma contagem regressiva para o início do fórum, postadas nos 

dias 5, 20 e 30 de novembro, faltando 35, 20 e 10 dias para esse início, respectivamente. 
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Cinco postagens foram voltadas à divulgação do fórum, postadas nos dias 6, 12, 19, 24 e 29 

de novembro, sendo que a primeira informa sobre a preparação; a segunda chama as pessoas a 

participar; a terceira conta quantos já tinham se inscrito; a quarta informa sobre o 

compartilhamento do material de comunicação; e a quinta motiva as pessoas com uma frase 

do Dalai Lama.  

Também 5 postagens foram dedicadas a notícias e acontecimentos que ocorreriam 

durante o fórum, sendo que duas foram postadas no dia 25, e as outras nos dias 27, 28 e 29. A 

primeira informa sobre como funcionaria o acampamento; a segunda dispõe sobre debate a 

respeito de pessoas com deficiência; a terceira sobre uma conferência contra violações 

cometidas contra adolescentes, em especial os do sexo masculino e negros; a quarta sobre 

uma roda de conversa sobre o fórum; e a quinta informa sobre um debate a respeito do 

enfrentamento à violência, também durante o fórum. Quatro postagens dizem respeito à 

interação direta com o público, sendo três bate-papos sobre o fórum e uma entrevista sobre a 

organização, as quais foram postados nos dias 21, 26 e 28 de novembro. Finalmente, houve 

três alterações de capa do Facebook com a temática do fórum, nos dias 20, 27 e 30 de 

novembro.  

Na categoria “FMDH” as 20 postagens receberam um total de 546 “curtidas”, 166 

“compartilhamentos” e 38 comentários, o que dá uma média de 27,3 “curtidas”, 8,3 

“compartilhamentos” e 1,9 comentários em cada publicação. Esses dados demonstram que, 

embora tenha sido umas das categorias com maior número de postagem durante o mês de 

novembro, ficando atrás apenas da categoria “mortos e desaparecidos políticos” em termos de 

quantidade de postagens, teve uma das mais baixas interações com os usuários, tanto em 

relação à interação reativa, pois demonstrou baixa quantidade de “curtidas” e 

“compartilhamentos”, quanto em relação à interação mútua, o que indica um baixo 

envolvimento das pessoas que acompanham a página com a realização do Fórum Mundial de 

Direitos Humanos. Em termos gerais, foi a segunda categoria com menor interação mútua, ou 

seja, menor quantidade de comentários, ficando atrás apenas da categoria “combate às 

violações”. A baixa interação mútua também indica que essa categoria não se demonstrou 

polêmica ou possuidora de assunto que mobilizasse discussões e debates, como outras 

categorias demonstraram. Também nessa categoria não houve nenhuma tipo de resposta feita 

pela SDH/PR aos comentários.  

A categoria “Gentileza”, por sua vez, é composta por apenas dois comentários 

postados nos dias 8 e 13 de novembro. Trata-se de uma pequena campanha feita pela SDH/PR 
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com o objetivo de promover a gentileza entre as pessoas, por ocasião do dia mundial da 

gentileza, comemorado em 13 de novembro. Tais postagens contabilizaram 265 “curtidas”, 

936 “compartilhamentos” e 8 comentários, sendo que nenhum comentário foi respondido pela 

SDH/PR. Trata-se da categoria com a maior interação reativa do mês, com média de 132,5 

“curtidas” e 468 “compartilhamentos” por postagem, estando muito à frente das outras 

categorias em termos de média de “curtidas” e “compartilhamentos”. Como já observado, a 

interação reativa ocorre, em especial, como forma de validação de uma postagem. As pessoas 

interagem reativamente, curtindo ou compartilhando uma publicação, sempre que percebem 

aquela publicação como algo positivo, que merece ser partilhado com sua rede de amigos. 

Nesse aspecto a categoria “gentileza” se apresentou como um sucesso de popularidade. 

Quanto à interação mútua, essa categoria apresentou uma média de 4 comentários por 

postagem, o que a deixa em posição intermediária entra as categorias mais comentadas. Como 

percebido anteriormente, as categorias mais comentadas são, em geral, as que são mais 

polêmicas ou que apresentam maior resistência, o que, de forma alguma, é o caso dessa 

categoria. Isso justifica, portanto, o porquê da interação mútua não ter sido tão expressiva 

quanto a interação reativa nessa categoria.  

A partir da ilustração observa-se, abaixo, a postagem do dia 8, a qual obteve uma das 

maiores interações reativas do mês de novembro de 2013, com 142 “curtidas” e 656 

“compartilhamentos”: 
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Figura 6: Postagem 18, de 8 de novembro de 2013 

Fonte: Página do Facebook da SDH/PR 

 

Na categoria “igualdade racial”, por sua vez, trabalhou-se a questão da promoção da 

igualdade racial tendo como foco o dia da consciência negra comemorado em 20 de 

novembro. Nessa categoria foram agrupadas 6 postagens, sendo duas referentes à divulgação 

da Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, postadas nos dias 5 e 7 de 

novembro (início e fim da conferência) e 4 publicações postadas no dia 20 de novembro, 

marcando o dia da consciência negra, incluindo uma alteração da foto da capa. As postagens 

dessa categoria receberam um total de 272 “curtidas”, 265 “compartilhamentos” e 14 

comentários foram verificados. Em média, cada postagem recebeu 45,3 “curtidas”, 44,2 

“compartilhamentos” e 2,3 comentários. Tais números indicam que essa categoria apresentou 

uma aceitação mediana, ficando em posição intermediária dentre as categorias, tanto em 

termos de interação reativa, quanto em termos de iteração mútua. Ou seja, não foi forte o 
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suficiente para justificar uma grande interação, seja mútua ou reativa, nem tão fraca a ponto 

de passar despercebida.  

Na categoria “evento” foram agrupadas 8 postagens cujo assunto gira em torno de 

algum evento divulgado pela SDH/PR por meio desse canal, ou seja, sua página oficial no 

Facebook. As postagens dessa categoria foram feitas nos dias 7, 9, 12, 20, 26, 27 e 29 de 

novembro. Dentre os eventos promovidos pela página, destacamos: duas postagens sobre a 

divulgação da Mostra de Cinema e Direitos Humanos da América do Sul; divulgação da 

Reunião de Altas Autoridades de Direitos Humanos e Chancelaria do Mercosul e Estados 

Associados; duas postagens com informações sobre a Sessão Solene Inaugural do Período 

Extraordinário de Sessões da Corte Interamericana de Direitos Humanos no Brasil; 

divulgação do Facebook do Palácio do Planalto; informação sobre o III Seminário Nacional 

para Promoção de Direitos Humanos no Contexto do HIV e Aids; e divulgação de entrevista.  

As postagens dessa categoria receberam 302 “curtidas”, 217 “compartilhamentos” e 

20 comentários, perfazendo uma média de 37,8 “curtidas”, 27,1 “compartilhamentos” e 2,5 

comentários por postagem. Tais números revelam uma média baixa de interação, tanto 

reativa, quanto mútua, o que reflete uma relativa falta de interesse dos usuários em relação aos 

eventos divulgados pela SDH/PR, em especial aqueles mais institucionais, como reuniões, 

sessões solenes e seminários. Em geral, não houve muito interesse do público quanto a esses 

eventos, mesmo porque tais eventos costumam ser restritos a autoridades ou, ainda que 

abertos, não possuem grande participação popular, nem tanta divulgação. A postagem que 

gerou maior interação reativa, com maior número de “curtidas” e “compartilhamentos” da 

categoria foi, de longe, a que divulgava a Mostra de Cinema e Direitos Humanos na América 

do Sul, esse sim se apresentou como um evento em que público se sente motivado a participar 

e a indicar aos seus contados do Facebook, o que traduz uma boa interação reativa, mas baixa 

interação mútua. Quanto à interação mútua, essa se revelou tímida na maioria das postagens, 

já que os eventos em si não geram um bom tema para debate. Também nessa categoria não 

ocorreu nenhuma resposta da SDH/PR em relação a algum comentário.  

A categoria “LGBT” possui 13 postagens relacionadas ao combate ao preconceito, à 

homofobia e à luta por direitos em relação a lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e 

transgêneros. Dos dias 22 a 30 de novembro a SDH/PR trabalhou com uma campanha contra 

a homofobia em que diariamente foram publicadas 9 postagens, incluindo uma alteração da 

foto da capa no dia 22 de novembro. Em comum, as postagens dessa campanha traziam como 

imagem uma foto de família em preto e branco, com as cores do arco-íris abaixo e os dizeres 
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"Família é amor: Sem preconceito. Sem homofobia". O objetivo dessa campanha era mostrar 

homossexuais em seu convívio familiar, amparados e apoiados por suas famílias, 

evidenciando uma família normal como qualquer outra. Além dessa campanha outras três 

postagens foram agrupadas nessa categoria: a divulgação sobre uma reunião que tratava a 

respeito da apuração de crimes de homofobia no Estado de Pernambuco, postada no dia 8; a 

divulgação sobre Projeto de Lei que garante aos transexuais o direito de mudar de nome, 

postada no dia 20; e uma postagem de apoio ao PLC 122, que altera a Lei do Racismo, 

passando a abarcar também, na mesma lei, a discriminação e o preconceito quanto ao gênero, 

sexo, orientação sexual e identidade de gênero, dentre outros, postado no dia 24 de novembro.  

Analisando a interação reativa, essa categoria teve um total de 1.531 “curtidas” e 

2.019 “compartilhamentos”, sendo a categoria com a maior quantidade de “curtidas” e 

“compartilhamentos” em números absolutos. Em números relativos, teve uma média de 117,8 

“curtidas” e 155,3 “compartilhamentos” por postagem, ocupando o segundo lugar em termos 

de interação reativa, atrás apenas da categoria “gentileza”.  

Logo abaixo se observa a postagem do dia 22 de novembro, que faz parte da 

campanha "Família é amor: Sem preconceito. Sem homofobia", a qual obteve um elevado 

número de interação reativa, com 258 “curtidas” e 563 “compartilhamentos”, assim como 

grande quantidade de interação mútua, com 22 comentários:  
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Figura 7: Postagem 72, de 22 de novembro de 2013 

Fonte: Página do Facebook da SDH/PR 

 

Demonstra-se que essa categoria obteve um alto apoio popular, em especial a 

campanha contra o preconceito e a homofobia, a qual retrata homossexuais vivendo 

momentos felizes junto às suas famílias. Dentre todas as publicações do mês de novembro, a 

que obteve maior quantidade de “curtidas” – com 402 “curtidas” – foi uma postagem dessa 

campanha do dia 25 de novembro, retratando mãe e filha. Já em relação a 

“compartilhamentos”, a postagem do dia 22 de novembro, acima destacada, foi a que obteve o 

segundo maior número, com 563 “compartilhamentos” – atrás apenas da postagem da 
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categoria “gentileza”, a qual obteve 656 “compartilhamentos”. Dentre as causas que podem 

explicar números elevados de interação reativa está o apelo emocional das postagens, que 

trazem fotos de família, a aceitação por parte de um público mais esclarecido e do fato das 

pessoas que participaram das fotos da campanha terem sido reconhecidas por sua rede de 

amigos do Facebook, trazendo popularidade à postagem.  

Em relação à interação mútua, a categoria “LGBT” teve um total de 146 comentários, 

o que faz uma média de 11,2 comentários por postagem. Foi também a categoria com maior 

número absoluto de postagens e a segunda com maior média de comentários por postagem, 

atrás apenas da categoria “autos de resistência”, com 25 comentários, a qual, entretanto, teve 

apenas uma publicação. Nessa categoria também está a publicação com maior número de 

comentários existentes no mês de novembro. Trata-se da postagem do dia 24 de novembro, 

sobre a aprovação da PL 122 que altera a Lei do Racismo, a qual teve um total de 26 

comentários.  

Embora a análise da interação reativa demonstre que houve um número expressivo de 

apoio a essa categoria, a análise da interação mútua nos diz que esse apoio não é unânime, já 

que é um tema que encontra muita resistência. Como existe uma série de opiniões favoráveis 

e contrárias ao tema dos direitos à população “LGBT”, isso tende a criar polêmica e a 

provocar debates, o que eleva o grau de interação mútua. Por esse motivo, é importante 

ressaltar que a categoria “LGBT” foi a que mais teve interação mútua propriamente dita, pois 

foi a que mais gerou respostas de usuários em relação a comentários de outros usuários. 

Também nessa categoria houve duas respostas dadas pela SDH/PR a usuários, ambas na 

mesma postagem destacada acima do dia 22 de novembro, relativa à campanha "Família é 

amor: Sem preconceito. Sem homofobia", o que sinaliza uma interação mútua direta entre 

instituição e usuário.  

A categoria “mortos e desaparecidos políticos” trata, em especial, das informações 

sobre a exumação do corpo do ex-presidente João Goulart que ocorreu em 13 de novembro. 

Em virtude disso, a SDH/PR trabalhou exaustivamente durante esse período divulgando 

informações sobre o processo de exumação, desde os atos preparatórios, até a exumação do 

corpo em São Borja, Estado do Rio Grande do Sul, além de mostrar a cobertura da Cerimônia 

de Recepção dos Restos Mortais do Ex-Presidente em Brasília.  Ao todo foram feitas 25 

postagens, constituindo-se a categoria com maior número de postagens do mês de novembro.  

Das 25 postagens, 22 foram publicadas no período de 1° a 14 de novembro, data da chegada 

dos restos mortais a Brasília, sendo que, somente no dia 14, foram feitas 7 postagens, 
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incluindo uma alteração da foto da capa. Das outras 3 postagens publicadas após a exumação, 

duas dizem respeito à resolução do Senado Federal que anulou a sessão do Congresso que 

depôs o presidente Jango, ambas do dia 21, e a última diz respeito à divulgação do portal da 

Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, no dia 28.  

As postagens dessa categoria receberam 1178 “curtidas”, 869 “compartilhamentos” e 

83 comentários. Em média cada postagem recebeu 47,1 “curtidas”, 34,8 compartilhamentos e 

3,3 comentários. Os números absolutos são altos devido à grande quantidade de postagens, 

mas os números relativos indicam que, tanto em termos de interação reativa, quanto em 

termos de interação mútua, o resultado era razoavelmente baixo, comparado a outras 

categorias. 

 A baixa interação em relação a essa categoria, em especial considerando que foi o 

assunto mais divulgado pela SDH/PR durante o mês de novembro, pode ser justificada pela 

desinformação, ou mesmo desinteresse do público em relação a esse acontecimento. Muitas 

pessoas externaram sua opinião nos comentários dizendo não compreender o motivo para se 

exumar o corpo do ex-presidente e remexer uma história que já é passado. O que inferimos 

nessa análise é certa indiferença do público em relação à história nacional – o que se traduz 

também num desconhecimento sobre a importância do ato e numa resistência quanto à própria 

pessoa do João Goulart –, que não o considera digno de tanto esforço público e de tantas 

honrarias.  

Em relação à interação mútua, essa categoria apresentou uma interação intermediária. 

Trata-se de uma categoria cujo tema é até certo ponto polêmico, gerando posicionamentos 

divergentes, o que se percebe na forma de respostas a comentários anteriores. Todavia, ainda 

que seja polêmico e que tenha recebido bastante respostas, gerando interação entre usuários, o 

desinteresse do público em relação ao tema pesou, não se enquadrando nas categorias cujas 

postagens receberam grande número de comentários. Também por parte da SDH/PR houve 

interação mútua, já que a página respondeu ao comentário de um usuário, em postagem 

datada do dia 12 de novembro.  

Por fim, a última categoria diz respeito à “pessoa com deficiência”. Nessa categoria 

foram agrupadas 4 postagens, sendo 3 relacionadas ao Seminário Nacional de Políticas 

Públicas e Mulheres com Deficiência, o qual ocorreu entre os dias 7 e 9 de novembro em 

Brasília, das quais duas foram postadas no dia 7, e a outra no dia 8. A última postagem refere-

se à divulgação do vídeo “Como eu vejo”, que trata das questões das pessoas com deficiência, 
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postada no dia 11.  Essa categoria recebeu 225 “curtidas”, 253 “compartilhamentos” e 9 

comentários. Em média foram 56,3 “curtidas”, 63,3 “compartilhamentos” e 2,3 comentários. 

Tanto em termos de interação reativa, quanto em termos de interação mútua, essa 

categoria se revelou intermediária, sem grande diferencial. Isso pode ser justificado pelo 

caráter mais informativo das postagens, sendo que três das quatro postagens diziam respeito a 

um seminário. Pelas postagens em geral, o que se percebe é que todas as vezes que foram 

publicadas notícias ou informações sobre eventos, seminários e afins, tais publicações 

chamam a atenção de públicos muito específicos, e não da comunidade em geral. Isso justifica 

uma razoável interação com o público-alvo, mas são postagens que não se destacam em 

termos de popularidade. Observa-se, entretanto, que essa categoria obteve uma resposta da 

SDH/PR, em postagem datada de 7 de novembro, que diz respeito ao Seminários Nacional de 

Políticas Públicas e Mulheres com Deficiência. A seguir apresenta-se a análise das interações 

relativas às postagens publicadas em novembro de 2013, primeiramente em relação às 

interações reativas e, posteriormente, em relação às interações mútuas.  

 

4.3.1 Inferências e interpretações: análise das interações reativas das postagens 

da página do Facebook da SDH/PR 

 

Após se relacionar cada uma das categorias e se perceber suas formas de interação 

com os públicos, com a análise da quantidade e a média de “curtidas”, “compartilhamentos”, 

comentários e inferências a respeito, acha-se necessário fazer aqui uma síntese dessas 

inferências. Traz-se, assim, tabelas que nos auxiliam a ter uma imagem geral dos dados de tais 

categorias e busca-se concluir como a SDH/PR utilizou o Facebook no mês de novembro de 

2013 e como interagiu com seus públicos por meio desse canal de comunicação.  

Em primeiro lugar, compete ressaltar quais assuntos a SDH/PR achou pertinente tratar 

durante o referido mês em sua página do Facebook. Assim pode-se ter uma ideia dos temas 

que a instituição prioriza em suas ações de promoção aos direitos humanos. Obviamente, 

entende-se que o trabalho da SDH/PR não se restringe apenas aos assuntos abordados durante 

o mês de novembro, e que outros assuntos certamente foram trabalhados em outras épocas do 

ano.  

Uma das características que ficou bem ressaltada pela análise do referido mês é que a 

instituição se aproveita de determinadas datas para trazer à pauta temas referentes àquela 

ocasião. Desse modo, faz-se uma espécie de calendarização, ou seja, a página aproveita datas 
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comemorativas para trazer assuntos à tona. Esse foi o caso, por exemplo, da campanha de 

promoção à gentileza, em virtude do dia internacional da gentileza comemorado em 13 de 

novembro. Da mesma forma o tema da igualdade racial, trazido à baila em virtude da 

comemoração ao dia da consciência negra, em 20 de novembro. Igualmente, buscou-se 

valorizar os conselheiros tutelares e seu importante trabalho no combate a violações contra 

crianças e adolescentes, comemorando o seu dia, em 18 de novembro.  

 Outros assuntos tratados pela SDH/PR no mês de novembro dizem respeito a fatos e 

acontecimentos que marcaram esse período, com a exumação do corpo do ex-presidente João 

Goulart, as preparações para o Fórum Mundial de Direitos Humanos, a decisão de 

federalização do júri do caso Manoel de Mattos, bem como a divulgação de eventos que 

aconteceram nesse mês, incluindo o Seminário Nacional de Políticas Públicas e Mulheres com 

Deficiência, que recebeu categoria própria (pessoas com deficiência) e divulgação da agenda 

da ministra.  

 Também foi bem marcado nesse período o apoio expresso da SDH/PR a determinadas 

discussões e projetos de lei que aconteciam no Congresso Nacional, os quais diziam respeito 

aos temas dos direitos humanos, como a aprovação da PL 4471, que prevê o fim dos autos de 

resistência, a PEC 57A/99, em combate ao trabalho escravo, e a PL 122, que pretende ampliar 

a Lei do Racismo, para abarcar também os preconceitos quanto ao gênero, sexo, orientação 

sexual e identidade de gênero, dentre outros.  

 É possível perceber, ainda, que a SDH/PR aproveita o espaço do Facebook para criar a 

desenvolver campanhas específicas, independente da sazonalidade, como foi o caso da 

campanha "Família é amor: Sem preconceito. Sem homofobia", trabalhada no final do mês de 

novembro.  

 Traz-se, abaixo, tabela referente à quantidade de postagens por categoria desenvolvida 

pela SDH/PR no período em análise. Da tabela pode-se inferir qual dos temas recebeu maior 

atenção da SDH/PR no mês de novembro, qual ela valorizou mais, postando maior quantidade 

de informações e dando mais espaço em sua página oficial do Facebook.  
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Gráfico 2: Quantidade de postagens por categoria 

 

Fonte: Página do Facebook da SDH/PR 

 

Percebe-se que a exumação do corpo do ex-presidente João Goulart, retratada na 

categoria “mortos e desaparecidos políticos”, foi o tema que a SDH/PR creditou maior 

importância, publicando o maior número de postagens. Assim, a instituição quis chamar a 

atenção para o fato histórico desse acontecimento, ressaltando a importância de se rediscutir a 

História nacional, notadamente os anos de ditadura militar.  

O segundo tema que chama a atenção pela quantidade de postagens durante o mês de 

novembro foi a preparação para o Fórum Mundial de Direitos Humanos que ocorreria em 

dezembro. Tal quantidade de publicações é justificável pelo tamanho e pela importância do 

evento. Trata-se de uma iniciativa da SDH/PR de promover um espaço de debate público 

sobre os direitos humanos e, para êxito, precisaria ser bem divulgado. O Facebook foi um 

espaço de divulgação e promoção institucional desse evento, o qual também contou com uma 

página própria no Facebook, além da página institucional da SDH/PR em análise.   

Os temas sobre “LGBT” e “crianças e adolescentes” também tiveram destaque no 

mês, ambos com mais de uma dezena de postagens. Sobre “LGBT”, a Secretaria desenvolveu 

uma campanha sobre acolhimento e respeito por parte de suas famílias e trabalhou isso 

intensamente nos últimos dez dias do mês de novembro. Sobre o tema “crianças e 

adolescentes”, grande parte das postagens dizem respeito aos conselhos tutelares e a seus 

trabalhos, o qual a SDH/PR também procurou dar espaço durante esse período.  
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Em relação aos outros temas, não se destacaram tanto quanto os acima citados, sendo 

que as informações sobre eventos e sobre a igualdade racial tiveram entre cinco e dez 

postagens e os demais, menos de cinco postagens, o que evidenciou que foram temas 

importantes em determinados aspectos, mas que não justificavam sua longa exposição na 

página do Facebook. 

O ponto principal de nosso trabalho de análise das postagens no Facebook da SDH/PR 

diz respeito às formas de interação que esse canal possibilita com os públicos. Nesse sentido, 

retomar-se-á os conceitos de Primo (2007) sobre interação reativa e interação mútua. Na 

interação reativa ocorre uma relação potencial de estímulo-resposta, ou seja, uma ação e 

reação entre indivíduo e máquina, na qual a máquina já possui uma proposta elaborada e 

condições de troca predeterminadas. Nesse tipo de interação, de acordo com Primo (2007), a 

previsibilidade é mais importante que a interatividade, devendo o usuário adaptar-se à 

formatação exigida e previamente delimitada pela máquina. É o caso, por exemplo, dos 

botões “curtir” e “compartilhar” do Facebook. Ao se curtir uma postagem o usuário está 

manifestando uma opinião favorável em relação a ela.  “A ação de curtir dentro de algo que 

você ou um amigo publica no Facebook é um modo fácil de dizer a essa pessoa que você 

gostou, sem deixar comentários. É como um comentário, porém o fato de você ter gostado é 

assinalado abaixo do item” (FACEBOOK, on-line). 

Já a ação “compartilhar” também é uma ação de interação reativa entre as partes, uma 

vez que basta um clique para o usuário ter aquele conteúdo compartilhado com sua rede de 

amigos. Tem o efeito de validação, pois ao se compartilhar um conteúdo o usuário faz chegar 

a outros usuários aquelas postagem, subentendendo-se que “compartilha” as ideias daquela 

publicação.  

Entendemos, portanto, que as formas possíveis de interação reativa presentes no 

Facebook – “curtir” e “compartilhar” – pressupõem uma identificação positiva entre o usuário 

e a postagem, sendo forma do usuário dizer que apoia aquela postagem. Dessa maneira, a 

interação reativa é um importante termômetro para se medir o apoio popular à determinada 

publicação, sendo que publicações que receberam maior quantidade de “curtidas” e 

“compartilhamentos” são publicações mais “populares”, no sentido de terem sido mais 

validadas pelo público.  

No gráfico abaixo, percebe-se as médias das categorias de postagens mais “curtidas” 

durante o mês de novembro de 2013 na página do Facebook da SDH/PR.  
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Gráfico 3: Interação Reativa: Média de “curtidas” por categoria 

 

Fonte: Página do Facebook da SDH/PR 

 

Por sua vez, o gráfico seguinte diz respeito às médias das categorias de postagens mais 

“compartilhadas” na página do Facebook da SDH/PR durante o mês de novembro de 2013.  

 

Gráfico 4: Interação Reativa: Média de “compartilhamentos” por categoria 

 

Fonte: Página do Facebook da SDH/PR 

 

Diante de tais dados, percebe-se que a categoria “gentileza” foi a que teve maior 

número de “curtidas” e de “compartilhamentos”, muito à frente das demais. Isso demonstra 

que as duas postagens promovendo a gentileza tiveram a maior interação reativa e, portanto, a 
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maior aprovação popular entre todas as categorias. Em segundo lugar, em número de 

“curtidas” e “compartilhamentos” vem a categoria “LGBT”, a qual, em grande parte, 

promoveu o combate à homofobia e ressaltou o amor entre familiares. Em relação às curtidas, 

as postagens da categoria “LGBT” ficaram um pouco abaixo da categoria “gentileza”, 

todavia, em relação aos “compartilhamentos”, a diferença foi mais acentuada, embora a 

posição tenha se mantido a mesma entre o primeiro e o segundo lugar. 

Pelo gráfico percebemos que as postagens sobre a promoção da gentileza teve mais de 

três vezes o número de compartilhamentos que a categoria “LGBT”, que ficou em segundo 

lugar. Isso demonstra a popularidade dessa primeira categoria, e a vontade que os usuários 

tiveram em compartilhar tal mensagem entre seus amigos.  

A terceira categoria que gerou maior interação reativa, tanto em termos de curtidas, 

quanto em termos de compartilhamento, logo atrás da categoria “LGBT” em ambos os 

aspectos, foram as postagens de apoio à aprovação da PEC 57A/99, que defende maior rigor 

no combate ao trabalho escravo. É difícil imaginar que, ainda hoje, cento e vinte e seis anos 

após a abolição da escravatura, ainda se precise discutir no Brasil o combate ao trabalho 

escravo e, mais ainda, formular leis mais eficazes para isso. Talvez em virtude desse espanto 

tal categoria gerou forte interação reativa, com pessoas curtindo, compartilhando e, assim, 

promovendo tal mensagem.  

A postagem da categoria “autos de resistência”, que traz o apoio da então ministra 

Maria do Rosário à aprovação da PL 4471, foi a quarta categoria em interação reativa. Trata-

se de apoio expresso da SDH/PR ao fim dos autos de resistência, também conhecidos pela 

denominação “resistência seguida de morte”, ou seja, a morte do possível infrator em 

decorrência de intervenção policial. Pelo projeto, as mortes e lesões corporais em decorrência 

da intervenção policial não poderiam mais ser justificadas como resistência à prisão. 

Passariam, então, a ser investigadas como homicídio ou lesão corporal.  

O fim dos autos de resistência mostrou-se um tema de grande relutância, em especial 

pela classe policial, que se vê desprotegida em seu trabalho. Todavia, como os números de 

interação reativa mostram, também possui grande apoio por parte da população. Mais apoio, 

por exemplo, que a exumação do corpo do ex-presidente Jango e a reabertura da investigação 

de mortos e desaparecidos políticos durante a ditadura militar.  

 As categorias “pessoa com deficiência”, “crianças e adolescentes”, “mortos e 

desaparecidos políticos” e “igualdade racial” ficaram numa posição intermediária em termos 

de interação reativa, como se pode ver nos gráficos. Enquanto as demais categorias – 
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“evento”, “FMDH”, “agenda da ministra” e “combate às violações” apresentaram baixa 

interação reativa.  

Como visto acima, as categorias “mortos e desaparecidos políticos” e “FMDH” foram 

as que tiveram maior destaque no mês de novembro por parte da SDH/PR, que dedicou a elas 

a maior quantidade de postagens. Todavia, esse destaque não se repetiu em forma de interação 

reativa, podendo-se supor que são temas que não provocaram envolvimento por parte dos 

públicos, por mais que a Secretaria tenha pretendido dar destaque a eles. Nesse contexto, o 

destaque na página do Facebook não se refletiu em “curtidas” e “compartilhamentos”.  

A categoria “agenda da ministra” foi outra de baixa interação reativa. Como dito 

anteriormente, ao abordar conteúdos relevantes para o trabalho da SDH/PR, mas pouco 

interessantes para o público em geral, como no caso de notícias divulgando o que a então 

ministra Maria do Rosário estava fazendo em determinado momento, a consequência foi que, 

além de não gerar empatia, provocou antes antipatia por parte da população, o que será 

melhor percebido na análise da interação mútua.  

A categoria de menor interação reativa foi “combate às violações”, cujas postagens 

tratavam do caso Manoel de Mattos e da federalização do júri. O que se percebe é que o caso 

era muito pouco conhecido pelos usuários, que não se interessaram em saber mais. 

Certamente é um tema importante para a SDH/PR e para a promoção dos direitos humanos, o 

que gerou a necessidade de sua postagem, mas que não foi suficientemente compreendido 

pelos usuários.  

Falou-se até aqui da interação reativa, de como as postagens da SDH/PR em sua 

página do Facebook possibilitaram esse tipo de interação e evidenciou-se quais inferências 

que se pode tirar disso. Analisar-se-á, agora, os processos de interação mútua percebidos nas 

publicações do mês de novembro de 2013. 

 

4.3.2 Inferências e interpretações: análise das interações mútuas das postagens da 

página do Facebook da SDH/PR 

 

Enquanto na reação reativa a interação se dá entre o homem e a máquina, possuindo a 

interface respostas pré-programadas, na interação mútua pode-se dizer que os sujeitos estão 

nas duas extremidades do processo e a máquina, nesse caso, serve para viabilizar o diálogo 

entre esses sujeitos (PRIMO, 2007). É pela característica da reciprocidade que a interação 

mútua se diferencia da interação reativa. Nesse tipo de interação os participantes reagem a 
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partir de suas percepções, podendo confirmar, rejeitar, criticar e mesmo modificar a opinião 

dos demais. É por meio dos comentários que a interação mútua se dá na página do Facebook. 

Quando um usuário comenta uma postagem feita pela SDH/PR em sua página do Facebook 

ele está reagindo a ela a partir de suas percepções, seja apoiando, seja criticando, mas, 

sobretudo, respondendo àquela publicação.  

O diferencial dos sites de redes sociais, inseridos no que se convencionou chamar de 

Web 2.0, é justamente a possibilidade de interação mútua, haja vista que o diálogo torna-se 

possível entre os interagentes. A página do Facebook da SDH/PR, portanto, poderia ser um 

espaço potencial de diálogo e de comunicação direta entre o órgão governamental e a 

sociedade civil.  

 A fim de se analisar os processos de interação mútua ocorridos na página do Facebook 

da SDH/PR no mês de novembro de 2013, traz-se abaixo o gráfico com as médias de 

comentários feitos pelos usuários em cada uma das 12 categorias de postagens: 

 

Gráfico 5: Interação Mútua: Média de comentários por categoria 

 

Fonte: Página do Facebook da SDH/PR 

 

Um ponto que chama a atenção ao se analisar as médias de comentários das categorias 

é que as categorias cujos assuntos se mostraram mais polêmicos e com opiniões divergentes 

são os que tendencialmente geraram mais debate, portanto, o maior número de interação 

mútua. Nesse caso, percebe-se que a postagem referente à categoria “autos de resistência” foi 

a que gerou a maior média de comentários, exatamente por ter sido mais contestada, como 

vemos no gráfico acima.  
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Em segundo lugar em interação mútua está a categoria “LGBT”, também um tema que 

induz a muitas opiniões favoráveis, mas também muitas desfavoráveis. O grande número de 

interação mútua e também alta interação reativa, como foi o caso dessa categoria, evidencia 

que o tema é bastante polêmico, com defensores de ambos os lados. Percebemos que essa 

categoria foi a que gerou o maior número de respostas a comentários anteriores, uma forma de 

interação mútua entre os usuários. Uma “Ágora virtual”, portanto, pode ser percebida nos 

comentários dessa categoria.  

Outra categoria que ainda merece destaque em termos de interação mútua é a “agenda 

da ministra”, a qual, como apresentado, apresentou baixo número de interação reativa. Sua 

alta interação mútua e baixa interação reativa denotam rejeição por parte do público, uma vez 

que houve muitos comentários e pouca aprovação.  

As demais categorias apresentaram número relativamente baixo de comentários, 

menos de cinco por postagem, o que não quer dizer que tiveram baixa aceitação do público. 

Algumas, como a categoria “gentileza”, apresentaram números bastante elevados de interação 

reativa, o que evidencia aprovação. A baixa interação mútua dessas categorias apenas diz que 

seus temas não foram polêmicos o suficiente para justificarem um debate.  

A partir de agora trabalharemos mais diretamente com esses dados, ou seja, com os 

comentários feitos pelos usuários nas postagens da página do Facebook da SDH/PR. O 

objetivo é compreender um pouco acerca dos tipos de reações que os usuários trazem em seus 

discursos, além de apresentar o que mais se repete e o que se pode inferir com isso.   

 

4.4 Análise dos comentários das postagens da página do Facebook da SDH/PR 

 

Ao analisar os comentários das postagens na página do Facebook da SDH/PR durante 

o mês de novembro de 2013 é preciso, a priori, definir uma amostra. Ao todo foram contados 

394 comentários em 98 postagens, evidenciando inviabilidade da análise de todos eles. As 98 

postagem, como visto, foram classificadas em 12 categorias, o que facilitou a análise, bem 

como a compreensão de inferências e interpretações. É pelas categorias de postagem que se 

começa, portanto, a definir a amostra dos comentários a serem analisados.  

Acredita-se que, ao privilegiar todas as categorias de postagens se pode, assim, ter 

uma análise mais completa e detalhada sobre a visão dos públicos em relação ao trabalho da 

SDH/PR, em especial sobre a comunicação em sua página do Facebook. Cada categoria de 

postagem diz respeito a determinado assunto, uns mais, outros menos polêmicos. Tais 
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assuntos foram os trabalhados pela SDH/PR no mês de novembro e seria interessante, 

portanto, percebermos a visão que os públicos possuem dos temas abordados, por meio de 

seus comentários. Definiu-se, portanto, que para a análise dos comentários será selecionada 

uma postagem de cada uma das 12 categorias de postagem.  

Para a seleção partiu-se do critério que a postagem que tivesse recebido o maior 

número de comentários em cada categoria seria, portanto, tomada como objeto para a análise. 

Ter recebido o maior número de comentários implica em dizer que tal postagem foi a mais 

popular ou a mais polêmica ou, pelo menos, a que gerou maior debate entre todas daquela 

categoria. Uma maior quantidade de comentários pode significar também maior possibilidade 

de discursos diferentes a serem analisados.  

Além de se contemplar cada uma das 12 categorias de postagem, acha-se importante, 

também, analisar as respostas da SDH/PR, ainda que tais respostas não estejam inseridas nas 

postagens pré-selecionadas. Como viu-se anteriormente, foram apenas 4 respostas que a 

SDH/PR exprimiu a seus usuários durante o mês de novembro de 2013. Acredita-se que a 

interação mútua se dá de forma mais completa quando existe um feedback da instituição com 

o seu público, portanto, tais respostas são primordiais na análise dos comentários.  

Dessa forma, conforme se depreende da tabela abaixo, as postagens com maior 

quantidade de comentários de cada categoria e que, portanto, terão seus comentários 

analisados são as seguintes: 
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Tabela 5: Postagens selecionadas - SDH/PR – Novembro/2013 

Postagens selecionadas - SDH/PR – Novembro/2013 

N° 
Post. 

n° 

Data de 

postagem 

Categoria de 

postagem 
Assunto Descrição da imagem 

Comentários 

existentes 

1 1 01/11/2013 
Autos de 

resistência  

Fim dos Autos de 

Resistência  

Foto da ministra segurando um 

cartaz escrito "Aprovação da 

PL 4471 JÁ"  

25 

2 2 01/11/2013 
Agenda da 

ministra 

Adesão das 

prefeituras a 

programas de 

Direitos Humanos do 

Governo Federal 

(RS) 

Foto da ministra discursando 

em um púlpito com o nome do 

evento ao fundo 

12 

3 5 04/11/2013 

Combate ao 

trabalho 

escravo 

Aprovação da PEC 

contra o trabalho 

escravo 

Cartaz escrito PEC 57A/99 

acima de uma mão com 

grilhões dentro de um sinal de 

proibido 

6 

4 7 04/11/2013 
Combate às 

violações 

Nota pública de júri 

popular sobre o Caso 

Manoel de Mattos 

Link para acesso à nota 

pública 
1 

5 56 19/11/2013 
Crianças e 

adolescentes 

Informações sobre 

Conselho Tutelar 

Cartaz com os dizeres: 

"Conselho Tutelar Referencial 

+ Acolhimento de crianças, 

adolescentes e suas famílias"  

7 

6 8 05/11/2013 FMDH 

Contagem regressiva 

para o Fórum 

Mundial de Direitos 

Humanos 

Cartaz amarelo com os 

dizeres: "Faltam 35 dias para 

começar o Fórum Mundial de 

Direitos Humanos" 

6 

7 38 13/11/2013 Gentileza 
Promoção da 

gentileza 

Cartaz com os dizeres 

"Gentileza, atitude que 

transforma" 

5 

8 66 20/11/2013 
Igualdade 

Racial 

Violência policial 

contra jovens negros 

Foto de garota negra de olhos 

fechadas e o texto sobre a foto 
4 

9 28 12/11/2013 Evento 

Sessão Solene 

Inaugural do Período 

Extraordinário de 

Sessões da Corte 

Interamericana de 

Direitos Humanos no 

Brasil 

Foto do plenário do STF 7 

10 75 24/11/2013 LGBT 

Apoio à aprovação 

da PLC 122, que 

altera a Lei de 

Racismo 

Bandeira do arco-íris sob os 

dizeres "Pela aprovação do 

novo PLC 122" 

26 

11 46 14/11/2013 

Mortos e 

desaparecido

s políticos 

Exumação do ex-

presidente Jango 

Foto de Jango com os dizeres 

"#JangoEmBrasília" 
16 

12 11 07/11/2013 
Pessoa com 

deficiência  

Seminário Nacional 

de Políticas Públicas 

e Mulheres com 

Deficiência 

Cartaz do evento 7 

Fonte: Página do Facebook da SDH/PR 
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Por sua vez, as respostas proferidas pela SDH/PR aos seus usuários durante o mês de 

novembro de 2013, as quais também serão analisadas, são relativas às postagens definidas na 

tabela abaixo: 

 

Tabela 6: Respostas SDH/PR 

Resposta SDH/PR  

N° 
Post. 

N° 

Data de 

postagem 

Categoria de 

postagem 
Assunto Descrição da imagem 

Resposta 

SDH/PR 

13 72 22/11/2013 LGBT 

Campanha Família é 

amor: Sem 

preconceito. Sem 

homofobia 

Foto em preto e branco de 

filho abraçando a mãe, com as 

cores do arco-íris sob a foto e 

os dizeres "Família é amor: 

Sem preconceito. Sem 

homofobia" 

2 

14 29 12/11/2013 

Mortos e 

desaparecidos 

políticos 

Exumação do ex-

presidente Jango 

Foto da equipe no túmulo de 

Jango 
1 

15 11 07/11/2013 
Pessoa com 

deficiência  

Seminário Nacional 

de Políticas Públicas 

e Mulheres com 

Deficiência 

Cartaz do evento 1 

Fonte: Página do Facebook da SDH/PR 

 

Ao todo serão, portanto, 130 comentários a serem analisados. É importante observar 

que a postagem número 11, de 07/11/2013, consta duas vezes, já que foi a postagem com 

maior número de comentários da categoria “pessoa com deficiência” e também teve uma 

resposta por parte da SDH/PR, a qual merece ser analisada.  

Mesmo reduzindo a análise aos comentários de apenas uma categoria de postagem, 

ainda assim 130 comentários é um número muito grande para cada um ser analisado 

individualmente. Além disso, percebe-se que muitos desses comentários se repetem em seu 

discurso. Diante de um grande número de comentários e da repetição de seus discursos, acha-

se pertinente também agrupar tais comentários em categorias, assim como fizemos com as 

postagens. Disso resultou um total de 9 categorias de comentários, em que todos os 130 

comentários foram reunidos, a saber: “apoio”, “apoio (resposta)”, “crítica”, “crítica 

(resposta)”, “bandido”, “ministra”, “sem relação”, “pergunta” e “resposta SDH/PR”. 

Importa ressaltar que para se chegar a essas denominações de categorias, 

primeiramente, observou-se os referidos comentários e separou-se seus conteúdos em três 

tipos: “comentários positivos”, “comentários negativos” e “comentários neutros”. Os 

comentários positivos são aqueles em que o usuário concorda, apoia ou incentiva o conteúdo 
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da postagem, a defesa dos direitos humanos, o trabalho da SDH/PR ou o comentário de outro 

usuário. Os comentários negativos, por sua vez, são aqueles em que o usuário critica, 

desaprova, rejeita ou ofende, seja o conteúdo da postagem, o trabalho da SDH/PR e dos 

defensores dos direitos humanos, o comentário de outro usuário, ou o próprio conceito que se 

tem sobre os direitos humanos. Já os comentários neutros são aqueles que não possuem 

posicionamento em relação à postagem ou, na maioria das vezes, que não apresentam 

nenhuma relação com a publicação, como a simples marcação de usuários, por exemplo.  

Em relação aos comentários positivos, estabelece-se uma categoria de comentários 

denominada “apoio”, em que foram reunidos todos os comentários que tratam positivamente o 

tema dos direitos humanos, seja em forma de apoio, incentivo ou aprovação. Isso compreende 

todos os tipos de apoio, tendo ou não relação direta com a postagem. O que se percebe na 

leitura dos comentários é que muitos não se limitam ao conteúdo específico da postagem, 

fazendo referência a vários outros assuntos.  

Analisando a interação mútua, acha-se pertinente pontuar a interação entre os usuários 

na forma de resposta a comentários feitos anteriormente. Em muitas postagens percebe-se um 

intenso debate entre os próprios usuários, surgindo, assim, uma verdadeira “ágora virtual” 

sem a participação da instituição. Nesse caso, procurou-se fazer uma distinção em relação à 

categoria “apoio” caso houvesse a resposta a outro usuário de modo a apoiar as ideias 

defendidas pela SDH/PR. Para tanto, foi estabelecida uma nova categoria, “apoio (resposta)”, 

a qual se diferencia da primeira apenas por apresentar uma maior interação entre usuários, por 

meio de respostas a outros comentários.  

Quanto aos comentários negativos, os quais se revelaram em muito maior número, 

acha-se importante fazer uma categorização um pouco mais complexa. Todos os comentários 

negativos bem poderiam ser acomodados na categoria “crítica”, uma vez que nessa categoria 

concentramos os comentários contrários às ações e ideias defendidas pela SDH/PR, seja na 

forma de crítica, desaprovação e mesmo xingamento. Muitos foram os comentários cujos 

argumentos vão contrários à promoção dos direitos humanos. Também aqui foram agrupados 

qualquer tipo de crítica, com relação direta ou indireta à postagem. 

Da mesma maneira que se organizou os comentários positivos, também acha-se 

pertinente separar as críticas feitas em forma de comentário direto à postagem, das críticas 

feitas como resposta à postagem de outros usuários, com a separação da categoria “crítica 

(resposta)”. Sempre que um usuário defende o trabalho realizado pela SDH/PR e outro critica 
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esse trabalho, condenando os direitos humanos de forma geral, incluímos essa resposta nessa 

categoria.  

O que se faz relevante em relação aos comentários negativos, que merecem uma 

observação mais atenta, foi a diferenciação de duas outras categorias: “bandido” e “ministra”. 

Ao se analisar os comentários das postagens selecionadas, é gritante a quantidade de 

comentários que usam a palavra “bandido” para justificar uma crítica negativa, por exemplo, 

em comentários como “bandido bom é bandido morto”, ou “quem defende bandido também é 

bandido”. A repetição dessa ideia foi tão grande nos comentários negativos que acha-se 

necessária a criação de uma categoria específica, diferenciada da categoria “crítica”: a 

categoria “bandido”.  

Outra repetição também se fez aparente entre os comentários negativos: aqueles que 

ofendem diretamente a então Ministra-chefe da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do 

Rosário. Vários foram os comentários de desaprovação, incluindo xingamentos e ofensas 

pessoais à ministra. A imagem da ministra ou a palavra da ministra funciona como uma 

personificação dos direitos humanos, uma pessoa a quem muitos usuários puderam culpar e 

ofender diretamente. Por isso, achamos importante a diferenciação em relação à categoria 

“crítica”, surgindo, portanto, a categoria “ministra”.  

Quanto aos comentários neutros, cria-se a categoria “sem relação”. Isso significa que 

tais comentários pouca ou nenhuma relação tiveram com o que se estava sendo discutido, seja 

referente à própria postagem, seja ao trabalho da SDH/PR. Isso inclui, por exemplo, a simples 

marcação de usuários ou comentários totalmente desvirtuados.  

Por fim, além dos tipos de comentários positivos, negativos e neutros, também acha-se 

importante identificar as tentativas de interação entre o usuário e a SDH/PR, por meio das 

perguntas dos usuários e das respostas da instituição. Foram criadas, portanto, duas outras 

categorias: “pergunta”, referente a perguntas feitas por usuários à SDH/PR, e “resposta 

SDH/PR”, ou seja, as respostas dadas pela Secretaria aos usuários. Como houve apenas quatro 

respostas da SDH/PR ao longo do mês, não se faz necessário separá-las em distintas 

categorias de resposta. 

A partir daqui, far-se-á uma análise buscando levantar inferências e interpretações, de 

cada uma dessas 9 categorias de comentários, bem como suas relações dentro de sua 

postagem. O gráfico abaixo nos fornece dados para interpretar a quantidade de comentários 

recebidos por cada categoria, como se pode ver a seguir:  
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Gráfico 6: Quantidade de comentários por categoria 

 

Fonte: Página do Facebook da SDH/PR 

 

Pelo gráfico se percebe que, dentre os comentários analisados, a maioria foi negativo. 

A categoria que teve maior quantidade de comentários foi “crítica”, com 37 comentários. Tais 

críticas podem ser referentes tanto ao conteúdo da postagem, quanto aos direitos humanos ou 

a quem os defende. Se se considerar todos os tipos de comentários negativos reunidos nas 

categorias “crítica”, “crítica (resposta)”, “bandido” e “ministra”, haverá 70 comentários, o que 

corresponde a cerca de 57% do total de comentários, ou seja, mais da metade.  

Quanto aos comentários positivos, a categoria “apoio” ficou em segundo lugar dentre 

as categorias com 22 os comentários. Se se somá-lo, também, com a categoria “apoio 

(resposta)”, ou seja, com as respostas trocadas entre usuários que denotam apoio, seja à 

postagem, seja à instituição ou aos direitos humanos, haverá 32 comentários, o que perfaz 

26% de comentários positivos, número ainda assim muito distante dos 57% de comentários 

negativos.  

Dez comentários, ou seja, 8%, não possuem nenhuma relação, seja com o tema da 

postagem, seja com o trabalho da SDH/PR, ou se configuram em simples marcação de 

usuários. É importante, ainda, ressaltar que, dentre esses comentários, 7 foram perguntas 

feitas por usuários, todavia apenas 4 foram comentários de resposta realizados por parte da 

SDH/PR.  

 

4.4.1 Inferências e interpretações: análise dos comentários e interações da página 

do Facebook da SDH/PR 
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Analisa-se agora a relação de comentários das categorias de postagem. Assim, pode-se 

perceber que tipo de tema gerou mais comentários positivos e mais comentários negativos.   

A categoria “autos de resistência” teve somente uma postagem – a postagem número 

1, de 1° de novembro. Essa postagem diz respeito ao apoio da então ministra Maria do 

Rosário ao fim dos autos de resistência, tendo como imagem a foto da ministra segurando um 

cartaz escrito "Aprovação da PL 4471 JÁ", como se observa abaixo: 

 

 
Figura 8: Postagem 1, de 1° de novembro de 2013 

Fonte: Página do Facebook da SDH/PR 

 

Como visto anteriormente, essa postagem gerou intensa interação por parte dos 

usuários, tendo sido contabilizados 25 comentários, sendo a segunda postagem com maior 

número de comentários no mês de novembro de 2013. Desses 25 comentários, 6 foram 

relacionados à categoria “crítica”, 8 à categoria “bandido”, 9 à categoria “ministra” e 2 à 

categoria “sem relação”. Tais números revelam que dos 25 comentários, 23 foram 

comentários negativos e 2 foram comentários neutros, não havendo nenhum comentário 
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positivo, o que reflete uma reação negativa por parte dos usuários em relação ao apoio da 

SDH/PR ao fim dos autos de resistência.  

Dentre os comentários relacionados na categoria “crítica” estão aqueles que defendem 

que os autos de resistência nem sempre são usados para encobrir os excessos da polícia, já que 

o confronto com bandidos são, por vezes, inevitáveis, como sugere a postagem abaixo: 

 

 
Figura 9: Comentário da postagem 1  

Fonte: Página do Facebook da SDH/PR 

 

Diante do argumento exposto no comentário acima e repetido em outros comentários, 

fica evidente que muitas pessoas, especialmente aquelas que são da classe policial, ou que a 

defende, sentem-se desassistidas da proteção dos direitos humanos. Dessa forma, o discurso 

passa a ser facilmente revertido, pois parte-se da lógica de que se os direitos humanos estão 

contra os autos de resistência, também estão contra a classe policial, e se algo está contra a 

classe policial, esse algo está a favor dos bandidos. Isso exemplifica o porquê dessa postagem 

ter tido tantos comentários que se inserem na categoria “bandido”, como o comentário abaixo: 

 

 
Figura 10: Comentário da postagem 1 

Fonte: Página do Facebook da SDH/PR 

 

Relacionar os direitos humanos aos direitos dos bandidos é discurso reiterado na 

maioria dos comentários dessa postagem, o que significa não apenas que os direitos humanos 

são feitos para beneficiar os bandidos, como também que as pessoas que defendem os direitos 

humanos também são bandidas. Além do mais, os comentários inferem semanticamente que 



131 
 

 
 

só defende bandido quem nunca foi vítima de um deles, justificando a ideia de que criminosos 

não deveriam ter defesa, como se percebe no seguinte comentário:  

 

 
Figura 11: Comentário da postagem 1 

Fonte: Página do Facebook da SDH/PR 

 

O fato de a postagem contar com a foto da então ministra Maria do Rosário também 

contribuiu para se atribuir a ela a culpa pelos direitos humanos defenderem os bandidos, em 

vez dos policiais. Muitas foram as críticas à pessoa da ministra, algumas se utilizando de 

agressividade e xingamento, as quais foram alocadas na categoria “ministra”, como se vê a 

seguir: 

 
Figura 12: Comentário da postagem 1 

Fonte: Página do Facebook da SDH/PR 

 

De acordo com o interlocutor acima, defender bandidos, portanto, é algo abominável, 

digno de repreensão. Pelos comentários dessa categoria fica evidente que no imaginário 

popular o trabalho dos direitos humanos é defender os bandidos, e não as vítimas. A então 

ministra Maria do Rosário, ao representar a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República, tem sua imagem diretamente associada aos defensores dos direitos humanos – aos 

“defensores dos bandidos” - que “estão contra a vítima”.  

Da categoria “agenda da ministra” foi selecionada a postagem número 2, também de 

1° de novembro, em que se repetem os mesmos discursos apresentados nos comentários da 

categoria “autos de resistência”. Isso acontece, em especial, por também contar com a 

imagem da ex-ministra Maria do Rosário, dessa vez discursando em favor da adesão das 

prefeituras gaúchas a programas de Direitos Humanos do Governo Federal. Tal postagem faz 

referência a um evento no Rio Grande do Sul o qual contou com a participação da ministra, 

ressaltando a seguinte frase dita por ela: “é no diálogo que encontramos as soluções para os 

problemas do país”.  

Ao todo foram 12 comentários de usuários que essa postagem recebeu. Deve-se 

colocar em relevo, nesse caso, que os comentários pouco ou nada tiveram a ver com o 
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conteúdo da postagem. Nesse contexto, os usuários declararam seu descontentamento com os 

direitos humanos de forma geral, no sentido de que eles defendem os bandidos. Dos 12 

comentários, 6 foram relacionados à categoria “bandido”, 5 à categoria “crítica” e 1 à 

categoria “ministra”. Da mesma forma que a postagem número 1, essa segunda postagem 

também não recebeu nenhum comentário positivo, sendo todos negativos.  

Na semana desta postagem aconteceu uma tentativa de invasão ao Fórum de Bangu na 

cidade do Rio de Janeiro, onde traficantes tentaram libertar alguns presos que estavam 

naquele local prestando depoimento em juízo. Na tentativa de invasão trocaram-se tiros e um 

deles atingiu uma criança que veio a falecer. Tal notícia foi amplamente divulgada nas mídias 

de massa e a maioria dos comentários dessa postagem diz respeito a tal episódio, e não à 

agenda da ministra, a qual não desperta muita atenção.  

Mais uma vez repetem-se nessa postagem comentários que pregam a morte ao 

bandido. Algumas vezes eles contradizem a frase da ministra que ilustra essa postagem, a qual 

afirma que é no diálogo que os problemas devem ser resolvidos. “Com bandido não se deve 

ter diálogo”, “é preciso exterminá-lo”, são essas as mensagens que passa, por exemplo, o 

comentário abaixo, utilizando-se de xingamento e de tom agressivo: 

 

 
Figura 13: Comentário da postagem 2 

Fonte: Página do Facebook da SDH/PR 

 

Além disso, depreende-se a máxima popular de que “bandido bom é bandido morto”, 

enunciada no comentário abaixo: 

 

 
Figura 14: Comentário da postagem 2 

Fonte: Página do Facebook da SDH/PR 

 

Também se repete a ideia de que os defensores dos direitos humanos seriam bandidos 

e, portanto, deveriam ser exterminados, como vemos no seguinte comentário: 
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: 
Figura 15: Comentário da postagem 2 

Fonte: Página do Facebook da SDH/PR 

 

As críticas à ministra também se fazem presentes na seguinte postagem, uma vez que, 

ao se fazer referência ao atentado que aconteceu no Fórum de Bangu, no Rio de Janeiro, a 

ministra foi referida como “essazinha”:  

 

 
Figura 16: Comentário da postagem 2 

Fonte: Página do Facebook da SDH/PR 

 

Fica evidente, portanto, que o discurso empregado nos comentários dessa categoria de 

postagem muito se assemelha aos comentários da categoria “autos de resistência”, ou seja, há 

a crítica aos direitos humanos e a crença de que esses apenas servem pare defender os 

bandidos, e não as vítimas. Essa crença e esse discurso se repetem também nas outras 

postagens, como se vê no decorrer dessa análise. Todavia, essas primeiras postagens 

analisadas têm em comum a foto da ministra e também o posicionamento dela em relação aos 

direitos humanos. Isso colaborou para despertar no usuário indignação, gerando grande 

quantidade de comentários que, como se viu, são todos negativos.  

Percebe-se, portanto, que a resistência em relação à então ministra Maria do Rosário 

era alta e que sua imagem contribuiu para gerar rejeição à postagem. Não houve debate, já 

que todas as opiniões foram no mesmo sentido, nem houve nenhuma resposta por parte da 

SDH/PR a tais provocações.  

Da categoria “combate ao trabalho escravo” foi escolhida a postagem número 5, de 4 

de novembro, a qual obteve seis comentários. Percebe-se, agora, algo completamente distinto 

do que se visualiza nas postagens analisadas anteriormente, já que todos os seis comentários 

dessa categoria foram de apoio à mensagem. O que se nota é que a luta pelo fim do trabalho 

escravo é visto com simpatia pela população. Ilustra-se esse apoio com o seguinte comentário, 

que bem representa a opinião dos outros usuários: 
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Figura 17: Comentário da postagem 5 

Fonte: Página do Facebook da SDH/PR 

 

A categoria “combate às violações”, como visto, foi a que menos apresentou interação 

mútua. Apenas uma postagem dessa categoria recebeu um comentário. Trata-se da postagem 

número 7 do dia 4 de novembro. Nessa categoria foram reunidas as postagens referentes à 

federalização do júri do caso Manoel de Mattos e percebe-se, pela baixa interação, que 

suscitou pouco interesse entre os usuários. A única postagem recebida por essa categoria foi 

uma crítica, a qual teve uma relação totalmente indireta com a postagem e com o caso Manoel 

de Mattos. Trata-se de um link para uma notícia, a qual relata que um presidiário alegou ter 

sido torturado por agentes penitenciários no Acre. Essa notícia recebeu a atenção dos 

defensores dos direitos humanos, pois ao sair da prisão o torturado agrediu a própria mãe. O 

comentário indignado dessa postagem pode ser visto abaixo: 

 

 
Figura 18: Comentário da postagem 7 

Fonte: Página do Facebook da SDH/PR 

 

Sem muito o que discorrer sobre a categoria “combate às violações”, se discutirá, 

então, a categoria “crianças e adolescentes”, cuja postagem com maior número de 

comentários foi a número 56, de 19 de novembro, a qual dispõe acerca dos Conselhos 

Tutelares Referenciais, um projeto da SDH/PR que visa a dotar os conselhos tutelares de 

padronização arquitetônica, destinando R$ 470 mil reais a cada Conselho Tutelar em capitais 

e em cidades com mais de 300 mil habitantes. Com isso, segundo a postagem, será possível 

promover acolhimento de crianças, adolescentes e suas famílias, como se percebe abaixo: 
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Figura 19: Postagem 56, de 19 de novembro de 2013 

Fonte: Página do Facebook da SDH/PR 

 

Tal postagem obteve 7 comentários, sendo 3 de “apoio”, 2 de “crítica”, uma 

“pergunta” e um “sem relação”. Não houve debate entre usuários, nem resposta por parte da 

SDH/PR. 

Nessa postagem, de forma geral, os comentários se ativeram ao conteúdo da postagem, 

o que implica em dizer que os comentários foram feitos por pessoas que participam ou 

conhecem os conselhos tutelares de perto. As postagens de apoio foram de incentivo a tal 

iniciativa, na esperança que ocorra, de fato, melhorias significativas tanto na estrutura, quanto 

na qualidade do serviço prestado pelos conselhos tutelares, como se percebe pelo comentário 

abaixo: 
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Figura 20: Comentário da postagem 56 

Fonte: Página do Facebook da SDH/PR 

 

As críticas recebidas nessa postagem, por sua vez, foram mais no sentido de 

desconfiança ou incredulidade sobre a eficiência de tal projeto, principalmente em relação ao 

lugar que os Conselhos Tutelares seriam alocados. As postagens evidenciam também que não 

adianta apenas investir em espaço físico, mas deve-se também investir na formação pessoal, o 

que fica explícito no comentário abaixo: 

 

 
Figura 21: Comentário da postagem 56 

Fonte: Página do Facebook da SDH/PR 

 

Quanto à categoria de postagem “FMDH”, na qual foram agrupadas as postagens 

referentes à divulgação do Fórum Mundial de Direitos Humanos, que ocorreu em dezembro 

de 2013, foi selecionada para análise a postagem número 8, de 5 de novembro, por ter 

recebido o maior número de comentários da categoria, com 6 comentários. Como visto 

anteriormente, essa categoria, embora tenha tido muitas postagens, obteve uma baixa 

interação mútua, com baixa quantidade de comentários por postagem.  

A postagem em análise trata de uma contagem regressiva, informando que naquela 

data estavam faltando 35 dias para começar o Fórum Mundial de Direitos Humanos e incluía 

informações sobre o Fórum, links para notícias, Twitter e vídeos, bem como chamada para 

inscrição. Os comentários recebidos nessa postagem, mais uma vez, não tiveram relação 

direta com o conteúdo da postagem, ou seja, com a divulgação do Fórum Mundial de Direitos 

Humanos. O que se percebe é que também esse foi um espaço de manifestação de 

descontentamento em relação à defesa aos direitos humanos. Muitos foram os comentários 
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negativos, sendo 3 alocados na categoria “crítica” e 2 que, por fazerem menção à defesa de 

bandidos, foram destacados na categoria “bandido”, como se percebe no comentário abaixo: 

 

 
Figura 22: Comentário da postagem 8 

Fonte: Página do Facebook da SDH/PR 

 

Mais uma vez se sobressai o pensamento e a crítica de que direitos humanos são 

apenas para defender bandidos. Destaca-se, também, a crítica proferida no comentário abaixo, 

que virou lugar-comum entre os que se opõe à universalidade dos direitos humanos, fazendo 

distinção entre os que merecem e os que não merecem a sua proteção: 

 

 
Figura 23: Comentário da postagem 8 

Fonte: Página do Facebook da SDH/PR 

 

“Direitos humanos para humanos direitos” é um adágio quase tão repetido quanto “os 

direitos humanos só defendem os bandidos” nos comentários das postagens da página do 

Facebook da SDH/PR no período analisado.  

Houve, todavia, nessa postagem, comentário de apoio, sendo uma resposta ao 

comentário anterior que diz que direitos humanos são apenas para bandidos, ocorrendo, 

portanto, uma interação entre usuários. O comentário em questão segue abaixo, e o usuário 

tenta esclarecer ao outro as reais atribuições dos direitos humanos:  

 

 
Figura 24: Comentário da postagem 8 

Fonte: Página do Facebook da SDH/PR 

 

Para a categoria de postagem “gentileza”, campeã em interação reativa, mas sem tanta 

interação mútua, foi selecionada a postagem número 38, do dia 13 de novembro. Essa 

postagem faz referência ao dia mundial da gentileza comemorado nessa data, tendo como 

objetivo “despertar a atenção das pessoas para a importância de atitudes gentis na construção 

de um mundo mais amável e justo”. Foram 5 os comentários recebidos nessa postagem, 4 de 

apoio e apenas um de crítica, sendo que esse expressa um descrédito de que a gentileza possa 
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existir, já que vivemos num mundo de bárbaros, segundo o autor do comentário. Os 

comentários de apoio, por sua vez, mostram incentivo à ideia da postagem, alguns definidos 

em expressões simples como “pois é!” ou “perfeito”, ou mesmo repetindo a expressão 

“gentileza gera gentileza” defendida pelo “Profeta Gentileza”, que ficou conhecido no Rio de 

Janeiro a partir da década de 1980. Destaca-se abaixo um dos comentários positivos recebidos 

nessa postagem:  

 

 
Figura 25: Comentário da postagem 38 

Fonte: Página do Facebook da SDH/PR 

 

Após a categoria “gentileza”, a próxima em análise é “igualdade racial”. Nessa 

categoria foi selecionada a postagem número 66, de 20 de novembro, a qual faz referência à 

violência policial contra jovens negros, em decorrência da comemoração do Dia da 

Consciência Negra. A postagem traz a informação que 60% dos jovens de periferia já 

sofreram violência policial, além disso, a cada quatro pessoas mortas pela polícia, três são 

negras e a cada quatro horas um jovem morre violentamente, como se vê abaixo:  
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Figura 26: Postagem 66, de 20 de novembro de 2013 

Fonte: Página do Facebook da SDH/PR 

 

Essa postagem obteve 4 comentários. Mais uma vez os comentários, em geral, não 

dizem respeito ao conteúdo da postagem, mas são críticas em relação aos direitos humanos, 

em especial o fato dos direitos humanos defenderem bandidos, ou que os direitos humanos 

devem servir apenas aos “humanos direitos”. Dos quatro comentário, 3 foram de “crítica”, 

sendo um alocado na categoria “bandido” e um comentário foi inserido na categoria “sem 

relação”. Apenas um comentário de “crítica” teve alguma relação com a postagem, destacado 

a seguir: 

 

 
Figura 27: Comentário da postagem 66 

Fonte: Página do Facebook da SDH/PR 

 

O autor do comentário acima se utilizou de xingamento e de conteúdo de baixo calão 

para se colocar contra o conteúdo da postagem, o qual diz que os jovens negros da periferia 

são os que mais sofrem violência policial. Com isso, o usuário quis dizer que tais jovens 
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negros se colocam como vítimas, mas, segundo ele, eles o não são e que se fizeram algo 

errado precisam pagar por isso.  

O comentário inserido na categoria “sem relação” nessa postagem diz respeito a uma 

pessoa cujo marido estava em vias de ser demitido e utilizou-se desse espaço para desabafar e 

solicitar ajuda ao “Ministério da Justiça”, como ela mesma aduz. O que se percebe é que 

algumas pessoas colocam problemas pessoais nos espaços destinados aos comentários, sendo 

que, na grande maioria, o conteúdo da postagem não tem nenhuma relação com o problema 

pessoal em questão. Nesse contexto, denota-se que tais pessoas esperam que, naquele espaço, 

possam obter algum auxílio. Sendo assim, pedir ajuda aos “direitos humanos” parece ser uma 

alternativa para quem não sabe a quem pedir ajuda.  

A categoria de postagem “evento”, por sua vez, despertou pouca atenção do público, o 

que se refletiu em baixo número de comentários. Nessa categoria foi selecionada a postagem 

número 28, do dia12 de novembro. Essa postagem traz informações sobre a Sessão Solene 

Inaugural do Período Extraordinário de Sessões da Corte Interamericana de Direitos Humanos 

no Brasil, que tem como objetivo, como diz o texto, “aproximar a Corte Interamericana dos 

brasileiros, para que as pessoas possam entender o funcionamento da corte”.  

A postagem obteve 7 comentários, sendo 4 críticas, 2 que fazem referência a 

“bandidos” e um “sem relação”. Aqui também, mais uma vez, os comentários não possuem 

relação com a postagem, e sim externam a indignação dos usuários frente ao trabalho feito 

pelos direitos humanos. A falta de relação entre o conteúdo da postagem e os comentários, 

nesse caso, se justifica pelo pouco engajamento dos usuários em relação aos eventos 

divulgados pela SDH/PR em sua página do Facebook, preferindo discutir temas mais 

oportunos como a sensação de desamparo que se sente em relação aos direitos humanos, 

sugerindo, mais uma vez, que esses não são feitos para as vítimas, e sim para os bandidos. O 

comentário de crítica abaixo expõe esse sentimento: 
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Figura 28: Comentário da postagem 28 

Fonte: Página do Facebook da SDH/PR 

 

O clamor pela proteção aos direitos humanos das vítimas se faz presente em todo o 

espaço de interação mútua possibilitado pela página do Facebook da SDH/PR. O simples fato 

de se defender quem cometeu algum crime é visto como algo censurável, sendo esse o papel 

dos direitos humanos no imaginário da maioria dos que postaram comentários negativos na 

página do Facebook. Como exemplo há o comentário abaixo, referente à postagem em 

questão: 

 

 
Figura 29: Comentário da postagem 28 

Fonte: Página do Facebook da SDH/PR 

 

Já em relação à categoria de postagem “LGBT” em termos de interação mútua, ela se 

mostrou bastante profícua. A postagem selecionada para análise dos comentários nessa 

categoria foi a número 75, de 24 de novembro, postagem essa que teve o maior número de 

comentários entre todas do mês de novembro de 2013, num total de 26. Tal postagem faz 

referência ao apoio da SDH/PR à aprovação do PLC 122, Projeto de Lei da Câmara que altera 
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a lei de racismo, passando a incluir nela qualquer forma de discriminação ou preconceito de 

raça, cor, etnia, religião, origem, gênero, sexo, orientação sexual, identidade de gênero ou 

condição de pessoa idosa ou com deficiência, como abaixo se observa: 

 

 
Figura 30: Postagem 75, de 24 de novembro de 2013 

Fonte: Página do Facebook da SDH/PR 

 

A postagem em questão se revelou bastante polêmica, daí o número alto de 

comentários. Também foi um tema que despertou o debate entre os interagentes, com 

respostas tanto de apoio, quanto de crítica.  

Dentre os 26 comentários, 13 foram de crítica, incluindo 4 respostas, 12 foram de 

apoio, sendo, também, 4 respostas, e 1 sem relação, ou seja, apenas marcação de usuário. Dos 

comentários de crítica, alguns se posicionaram contra por afirmarem já existir no 

ordenamento jurídico normas que coíbem o preconceito e a homofobia e outros por não 

concordarem com uma lei que iguale a homofobia ao racismo, como no comentário destacado 

abaixo: 
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Figura 31: Comentário da postagem 75 

Fonte: Página do Facebook da SDH/PR 

 

Percebe-se, portanto, pelo comentário acima, que muitos percebem a 

homossexualidade como “opção sexual” e a cor de pele como “fator genético” e que, 

portanto, não haveria como se comparar uma coisa com a outra, uma vez que aos 

homossexuais caberia uma “opção” e aos negros não.  

Algumas críticas e opiniões contrárias ao Projeto de Lei se deram com tons firmes, 

mas menos agressivos, a exemplo das frases de ordem do tipo “Não ao PLC 122” ou “PELA 

EXTINÇÃO DESTE PLC!”, ou então em argumentos como “já tem tudo isso no Art. 5°” ou 

“os Direitos Fundamentais estão por toda a CF/88”. Percebeu-se, porém, muitas críticas em 

tom agressivo e em baixo calão, revelando uma reação de ódio e de homofobia. Há 

comentários, em geral, de condenação a qualquer direito que pudesse ser concedido aos 

homossexuais, como o comentário abaixo:  

 

 
Figura 32: Comentário da postagem 75 

Fonte: Página do Facebook da SDH/PR 

 

Ainda analisando os comentários negativos, muitos foram os usuários que 

concordaram com tais comentários e externaram apoio a eles por meio de respostas. As ideias 

defendidas tanto nos comentários da categoria “crítica”, quanto nos da categoria “crítica 

(resposta)” são basicamente as mesmas, a de rejeição ao projeto de lei e de rejeição aos 

homossexuais. Tais comentários foram alocados em categorias diferentes apenas com o 

objetivo de se destacar a interação entre usuários, que foi intensa nessa categoria. Dentre as 

respostas críticas destaca-se, por exemplo, aquelas que concordam que tal projeto de lei é 

desnecessário, com o pretexto de que existem outras coisas mais urgentes para se discutir no 
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país do que conceder direitos a homossexuais ou propor punições a quem age com homofobia, 

como o argumento defendido no comentário abaixo: 

 

 
Figura 33: Comentário da postagem 75 

Fonte: Página do Facebook da SDH/PR 

 

Mais uma vez incomoda o fato das pessoas ditas “de bem” não serem amparadas pelos 

direitos humanos, enquanto homossexuais e “bandidos” possuem a proteção de tais direitos. 

Pelo comentário acima, lutar contra a homofobia, por exemplo, é perder tempo com bobagens, 

por isso o usuário apoia outros comentários semelhantes. 

 Como visto, o tema discutido nessa postagem é bastante polêmico e da mesma forma 

que possui inúmeros comentários negativos também obteve tantos outros comentários 

positivos, bem como refutações às críticas proferidas. Dentre os comentários de apoio se 

destacam desde aqueles mais curtos e simples, como frases do tipo “Sim ao PLC 122!”, 

“Pl122 para ontemmmm” ou “o mundo precisa mudar”, até informações mais elaboradas que 

ressaltam a necessidade da aprovação de projetos desse tipo e que se opõem àqueles que são 

contra, como o comentário seguinte: 

 

 
Figura 34: Comentário da postagem 75 

Fonte: Página do Facebook da SDH/PR 

 

Houve também comentários com o intuito de atingir e denegrir a imagem dos 

praticantes de religiões evangélicas, que, em geral, mostram-se contrários à igualdade de 

direitos em relação aos homossexuais. Comentários esses incluídos na categoria “apoio” 

devido à intenção de apoiar o conteúdo da postagem, mas que também se utilizam de tons 

agressivos tanto quanto os comentários de “crítica”, como no seguinte exemplo: 
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Figura 35: Comentário da postagem 75 

Fonte: Página do Facebook da SDH/PR 

 

Como dito, a interação entre usuários nessa postagem foi alta e da mesma forma que 

houve respostas críticas também existiram respostas de apoio. Em regra, houve respostas que 

procuraram contrapor comentários negativos feitos por outros usuários, como o comentário 

abaixo destacado:  

 

 
Figura 36: Comentário da postagem 75 

Fonte: Página do Facebook da SDH/PR 

 

Outra categoria de postagem que também apresentou grande interação mútua entre 

usuários, se bem que em menor grau que a anterior, foi a categoria “mortos e desaparecidos 

políticos”. As postagens dessa categoria dizem respeito ao processo de exumação do corpo do 

ex-presidente João Goulart que ocorreu durante o mês de novembro de 2013. Em relação a 

essa categoria a postagem selecionada para análise dos comentários foi a número 46, de 14 de 

novembro, a qual informa sobre a solenidade ocorrida em Brasília para homenagear os restos 

mortais do ex-presidente com todas as honras de um Chefe de Estado, como se percebe 

abaixo: 
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Figura 37: Postagem 46, de 14 de novembro de 2013 

Fonte: Página do Facebook da SDH/PR 

 

A postagem em questão recebeu 16 comentários, sendo 8 comentários de apoio, 

incluindo os 3 categorizados como “apoio (resposta)”, 6 comentários de crítica, incluindo 2 

classificados como “crítica (resposta)”, e 2 comentários sem relação com a postagem.  

Dessa postagem, em específico, apreende-se que um ou outro comentário foi apagado 

ou excluído, uma vez que, pelo teor de certos comentários, pode-se perceber que se trata de 

resposta ao comentário anterior, o qual não existe mais. Ainda assim, todos os comentários 

que se enquadram como resposta foram classificados como “apoio (resposta)” ou “crítica 

(resposta)”, mesmo que o comentário que motivou a resposta tenha sido apagado. Todavia, é 

possível depreender o conteúdo do comentário removido pelas respostas a ele destinadas.   
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Em relação aos comentários negativos, ou seja, às críticas, essas se fundamentam no 

fato de não parecer importante nesse momento histórico remexer num passado já “esquecido”. 

Alguns comentários de crítica também defendem o período de ditadura militar, colocando os 

militares como os heróis que salvaram o Brasil da ameaça do Comunismo, sistema político o 

qual o ex-presidente Jango, presumivelmente, gostaria de implantar. É possível perceber que 

esse é o argumento de ao menos um comentário que foi apagado, mas que motivou várias 

respostas. O comentário de crítica destacado logo abaixo, todavia, condiz com esse tipo de 

discurso e exemplifica o pensamento anticomunista exaltado por aqueles que defendem a 

ditadura militar:  

 

 
Figura 38: Comentário da postagem 46 

Fonte: Página do Facebook da SDH/PR 

 

Como se pode perceber, usando-se de linguagem agressiva o autor do comentário 

acima se posiciona contrário ao presidente João Goulart e a favor dos militares que o 

depuseram, tendo esses, no seu entendimento, feito um bom serviço ao país.  

Contra esse tipo de comentário, todavia, é possível perceber nessa postagem inúmeras 

respostas, sendo que seus autores se posicionam contra a ditadura militar e contra aqueles que 

a defendem. Esses foram colocados como comentários de apoio – “apoio” ou “apoio 

(resposta)” –, já que apoiam o conteúdo da postagem, ou seja, a exaltação da memória de João 

Goulart como um presidente que foi vítima do golpe militar de 1964. Alguns desses 

comentários de apoio usam de linguagem mais branda, como o exemplo a seguir: 

 

 
Figura 39: Comentário da postagem 46 

Fonte: Página do Facebook da SDH/PR 

 

Em relação à linguagem, é importante ressaltar que nem todo comentário de apoio 

possui linguagem cordial. Alguns comentários, embora incluídos na categoria “apoio” ou 

“apoio (resposta)”, já que apoiam o conteúdo da postagem, o fazem de forma agressiva e 

algumas vezes utilizando-se de xingamento. É o caso, por exemplo, de algumas respostas a 
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comentários anteriores, cujos interagentes, para rebater a crítica, desmerecem o autor do 

comentário, como no exemplo abaixo: 

 

 
Figura 40: Comentário da postagem 46 

Fonte: Página do Facebook da SDH/PR 

 

Como se percebe, a categoria “mortos e desaparecidos políticos” apresentou forte 

interação mútua entre os usuários, ao menos em relação à postagem que foi analisada. A 

última das categorias de postagens a ser observada é “pessoas com deficiência”. Tal categoria 

apresentou um baixo índice de comentários, sendo a postagem número 11, de 7 de novembro, 

a que apresentou o maior número de comentários, muito à frente das outras postagens dessa 

categoria.  

A publicação em questão trata da divulgação do I Seminário Nacional de Políticas 

Públicas e Mulheres com Deficiência, que acontecia em Brasília na data da postagem. Ao 

todo foram observados 7 comentários e o que mais chama a atenção em relação a eles foi o 

alto índice de perguntas – tentativa de interação do público com a SDH/PR. Foram feitas 3 

perguntas e houve uma resposta por parte da Secretaria. Também houve um comentário de 

apoio e um comentário sem relação com a postagem. O comentário de apoio foi apenas uma 

mensagem de incentivo, a qual dizia: “Um excelente trabalho...”.  

O comentário “sem relação”, por sua vez, foi feito por um usuário que se utilizou 

daquele espaço para pedir ajuda acerca de seu benefício que foi suspenso pelo INSS. Como 

dito anteriormente, o que se percebe com frequência é que algumas pessoas expõem seus 

problemas na página do Facebook da SDH/PR na tentativa de obterem algum auxílio, isso 

inclui desde pedidos pessoais até postulações em favor de José Genuíno, preso em 

decorrência de corrupção e envolto em escândalo político. Todos esses casos foram incluídos 

na categoria “sem relação”, pois não possuem nenhuma relação, seja com a postagem, seja 

com o trabalho da SDH/PR, embora se acredite que também desses casos se possa tirar 

inferências, uma vez que a página do Facebook da SDH/PR, por promover os direitos 

humanos, é vista por muitos como um espaço de auxílio. À vista disso, pode-se concluir que 

quando um indivíduo não sabe ao certo a quem recorrer, ele recorre aos direitos humanos, 

uma vez que naturalmente se infere que os direitos humanos têm por objetivo defender os 

necessitados.  
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Completa-se aqui a análise dos comentários de cada uma das 12 categorias de 

postagem. Procurou-se analisar uma postagem por categoria, escolhida aquela que obteve o 

maior número de comentários dentro de sua categoria. Dessa forma, foi possível ter uma ideia 

geral da opinião dos usuários em relação aos temas abordados pela SDH/PR durante o mês de 

novembro de 2013, bem como sobre os assuntos mais abordados pelos públicos. Nem sempre 

tais assuntos sãos os pretendidos pela instituição, já que o que se verificou é que em grande 

parte os comentários não se limitam ao conteúdo da postagem. Quando a postagem não é 

suficientemente interessante para gerar debate, o que se percebe é que tal espaço é tomado por 

uma série de críticas, em especial pela crítica de que os direitos humanos apenas defendem os 

bandidos e não se preocupam com a vítima – a mais frequente crítica entre os comentários 

analisados.  

 

4.4.2 Inferências e interpretações: análise das respostas da SDH/PR em sua 

página do Facebook  

 

Até aqui se verificou que houve grande quantidade de comentários, o que se traduz em 

interação mútua. Inúmeras foram as críticas e vários foram os comentários polêmicos, alguns 

foram pedidos de auxílios e outras foram perguntas, mas o que se percebe é que a SDH/PR 

não se utiliza desse espaço para interagir com o público. Ao menos foi esse o ocorrido no mês 

de novembro, mês que mais se falou a respeito da página do Facebook da SDH/PR no ano de 

2013.  

Ao todo foram 394 comentários durante o período analisado, dos quais apenas 4 foram 

respostas da SDH/PR a usuários. A seguir se analisará cada uma das 4 respostas produzidas 

pela SDH/PR. 

A primeira resposta foi feita na postagem número 11, a mesma postagem analisada na 

categoria “pessoas com deficiência” logo acima. Na ocasião, em virtude do I Seminário 

Nacional de Políticas Públicas e Mulheres com Deficiência, um usuário fez a seguinte 

pergunta: 

 

 
Figura 41: Pergunta de usuário na postagem 11 

Fonte: Página do Facebook da SDH/PR 
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Esse questionamento obteve a seguinte resposta por parte da SDH/PR: 

 

 
Figura 42: Resposta da SDH/PR na postagem 11 

Fonte: Página do Facebook da SDH/PR 

 

À vista do exposto, percebe-se uma reposta breve e meramente informativa, 

convidando o usuário a acompanhar as informações pela página da SDH/PR. Chama a 

atenção o fato da SDH/PR ter chamado o usuário de “Márcia”, mas esse não é o seu nome (o 

qual foi oculto nesse trabalho por questões éticas, a fim de se preservar o anonimato dos 

usuários).  

O mesmo tipo de resposta breve, apenas convidando o usuário a acompanhar o site, 

sem dar maiores informações a respeito, também é percebido na segunda resposta da 

SDH/PR, abaixo relacionada: 

 

 
Figura 43: Pergunta de usuário na postagem 29 

Fonte: Página do Facebook da SDH/PR 

 

 
Figura 44: Resposta da SDH/PR na postagem 29 
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Fonte: Página do Facebook da SDH/PR 

 

Como se trata de resposta inerente à pergunta de usuário na postagem número 29, de 

12 de novembro, a qual interroga acerca do objetivo da exumação do corpo do ex-presidente 

João Goulart, essa postagem foi, portanto, inserida na categoria “mortos e desaparecidos 

políticos”.  

As duas outras respostas fornecidas pela SDH/PR a usuário no mês de novembro de 

2013, por sua vez, se encontram na mesma postagem: a postagem número 72 do dia 22 de 

novembro da categoria “LGBT”. Tal postagem faz parte da campanha “Família é amor: Sem 

preconceito. Sem homofobia” trabalhada pela instituição no final do mês de novembro, como 

forma de se combater a homofobia.  

A primeira resposta é relativa a uma pergunta bastante genérica feita pelo usuário, que 

gostaria de saber sobre a celeridade da SDH/PR em caso de solicitação de auxílio. A SDH/PR 

responde informando sobre a existência do Disque 100, número de telefone que qualquer 

pessoa pode ligar para denunciar situações que violem os direitos humanos, como se pode 

visualizar abaixo: 

 

 

 
Figura 45: Pergunta de usuário na postagem 72 

Fonte: Página do Facebook da SDH/PR 

 

 
Figura 46: Resposta da SDH/PR postagem 72 

Fonte: Página do Facebook da SDH/PR 
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A outra resposta, por sua vez, é feita a um usuário interessado pela campanha “Família 

é amor: Sem preconceito. Sem homofobia” e que gostaria de saber onde poderia ver a 

campanha completa. A SDH/PR agradece o contato e informa que a cada dia será publicada 

uma nova peça da campanha na página do Facebook e que ao final todas serão 

disponibilizadas em seu site. A seguir vê-se o teor do diálogo: 

 

 
Figura 47: Pergunta de usuário na postagem 72 

Fonte: Página do Facebook da SDH/PR 

 

 
Figura 48: Resposta da SDH/PR postagem 72 

Fonte: Página do Facebook da SDH/PR 

 

Infere-se, com isso, que a SDH/PR se manifestou algumas poucas vezes, quando 

indagada por usuários, embora não tenha se manifestado em todas as perguntas feitas. A 

instituição sempre procurou responder o usuário chamando-o pelo nome, ainda que na 

primeira resposta tenha se equivocado quanto ao nome do usuário. Quanto ao tipo de resposta, 

elas foram sempre informativas e formais, limitando-se a responder com poucas palavras o 

que foi perguntado. Nos dois primeiros casos, todavia, a resposta se limitou apenas a orientar 

o usuário a procurar o site, não entrando no mérito na pergunta.  

Conclui-se, assim, que os processos de interação mútua verificados na página do 

Facebook da SDH/PR acontecem nos comentários das postagens, já que comentando o 

usuário interage com a instituição. Todavia, o diálogo acontece muito mais com os usuários 

entre si do que entre o usuário e a SDH/PR, já que o feedback proporcionado pela instituição 

por meio de respostas a comentários é mínimo comparado à quantidade de comentários feitos 

em um mês.  

A página da SDH/PR, entretanto, demonstrou ser possível a manutenção de uma 

página no Facebook sem interação entre a instituição e o usuário, todavia, uma das principais 

características dos sites de rede social proporcionada pela arquitetura da Web 2.0 é justamente 

a possibilidade de interação mútua, na qual o diálogo e a troca entre os interagentes 
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prevalecem. Tais possibilidades de interação mútua, traduzidas em comunicação e diálogo, 

que a Web 2.0 – notadamente os sites de redes sociais – traz não estão sendo aproveitadas 

pela SDH/PR em termos de promoção aos direitos humanos. 

A instituição, portanto, faz uso das redes sociais da mesma forma que outros canais de 

comunicação não interativos, e não como um espaço de troca e construção da opinião. Com 

isso, infere-se que a interação entre a SDH/PR e seus públicos em sua página do Facebook é 

precária, sendo que seu uso se assemelha mais a um "mural informativo" que a uma “Ágora 

virtual”. Quando ocorre o debate, ou seja, quando acontece a “Ágora virtual”, é por interação 

entre usuários, haja vista que a instituição não se faz presente.  
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CONCLUSÃO 

 

A questão-problema que motivou a presente dissertação tinha o intuito de investigar de 

que forma as organizações governamentais, em especial a Secretaria de Direitos Humanos 

da Presidência da República, realizam seus processos de interação no site de rede social 

Facebook, tendo em vista as práticas de promoção e defesa dos direitos humanos. 

Na tentativa de se responder à questão, foi necessário mergulhar numa intensa 

investigação teórica objetivando encontrar referências em autores que muito antes de nós se 

lançaram na aventura do conhecimento científico. Sem tais referências teóricas seria 

impossível o estabelecimento de conclusões a respeito. É importante ressaltar que a escolha 

dos autores e das teorias foi feita numa tentativa de interdisciplinaridade, já que é essa a 

proposta do programa de pós-graduação ao qual este trabalho se vincula. Sendo assim, foram 

pensados e desenvolvidos três eixos teóricos que nortearam a presente dissertação: os direitos 

humanos, a cibercultura e a participação política.  

Ao final da investigação teórica passou-se à parte empírica do trabalho, com a análise 

de conteúdo dos processos de interação na página do Facebook da SDH/PR. A análise de 

conteúdo, por sua vez, foi dividida em duas partes, melhor dizendo, em duas análises que se 

complementam, pois ambas são importantes para se compreender tais processos de interação: 

trata-se da análise das postagens feitas pela instituição em sua página do Facebook e a análise 

dos comentários feitos por usuários em relação a tais postagens.   

Ao se analisar as atividades da página do Facebook da SDH/PR durante o ano de 

2013, foi constatado que o mês que mais se falou a respeito da página foi novembro. Em 

virtude disso, foi esse o mês escolhido para ser analisado.  

Quanto às postagens feitas pela SDH/PR em sua página do Facebook para facilitar a 

investigação, elas foram classificadas em 12 categorias que englobam temas trabalhados pela 

instituição naquele período, sendo que todas as postagens foram categorizadas. A partir daí 

buscou-se analisar as interações reativas e mútuas em cada uma das categorias de análise. As 

interações reativas, as quais pressupõem a interação entre pessoa e máquina, dizem respeito à 

quantidade de “curtidas” e de “compartilhamentos” recebida por cada categoria. Acredita-se 

que nesse tipo de interação reativa as “curtidas” e os “compartilhamentos” funcionam mais 

como validação da postagem.  

As interações mútuas, por sua vez, pressupõem o relacionamento entre pessoas, o qual 

é feito por meio do diálogo e das trocas que se definem ao longo do processo comunicativo. A 
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interação mútua se dá, portanto, nos comentários recebidos por cada categoria de postagem, 

sendo que a quantidade de comentários é importante para se auferir a popularidade ou a 

controvérsia de cada categoria.   

Ao se analisar as postagens feitas pela SDH/PR em termos de interação mútua e 

reativa, foi possível a dedução de inferências e interpretações tendo por base aspectos 

quantitativos. Todavia, acredita-se que apenas os aspectos quantitativos não bastam para se 

depreender uma análise mais profunda dos processos de interação presentes na página do 

Facebook da SDH/PR. Foi necessário, então, analisar os comentários dos usuários às 

postagens de uma forma qualitativa, que tornou possível validar ou refutar as hipóteses 

sugeridas no início da pesquisa.  

Em cada categoria de postagem foi escolhida uma publicação, aquela com maior 

número de comentários, para ser feita a análise dos comentários. Para se avançar na análise 

dos comentários também foi necessário dividi-los em categorias, tendo como base os tipos de 

comentários, se positivos, negativos ou neutros. Foram criadas, portanto, seis categorias em 

que foram inseridos todos os comentários analisados. Dessa forma, cada categoria de 

postagem pode ser percebida em relação aos conteúdos positivos, negativos ou neutros 

presentes em seus comentários.  

Falando em interação mútua também se fez importante analisar as respostas das 

SDH/PR aos comentários dos usuários, evidenciando se de fato existiu uma interação mútua 

entre eles traduzida em diálogo e conversação.  

Até aqui se expôs um resumo de todo o processo metodológico desenvolvido na 

dissertação. A partir de agora se tentará associar a parte empírica à parte teórica para, ao fim, 

ser possível responder a questão-problema que deu origem à pesquisa. Para tanto, voltemos os 

olhos às hipóteses descritas na parte introdutória, as quais nortearam a presente dissertação. 

A primeira hipótese é que o uso do Facebook pela SDH/PR é meramente informativo. 

Seu uso se assemelha a um mural de informações, com pouco diálogo entre a instituição e 

seus públicos, não utilizando todas as possibilidades da rede social. Desse modo, a priori é 

importante saber o que seria utilizar os sites de redes sociais apenas como um mural de 

informações e porque isso não é bom, ou porque não é o melhor uso possível.  

Ao se discorrer sobre os perigos da ciberdemocracia no capítulo três, uma das críticas 

feitas por Castells (2004) é de que os governos, em todos os seus níveis, tendem a utilizar a 

internet principalmente como um quadro de publicidade eletrônica para divulgar sua 

informação, sem realizar um verdadeiro esforço de interação real com os cidadãos. 
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No mesmo capítulo também se discutiram as promessas do uso da internet para se 

promover uma ciberdemocracia, em especial por proporcionar uma possibilidade maior de 

interação entre o cidadão e a sociedade política, como na promoção daquilo que Lemos e 

Lévy (2010) chamaram de Governo Eletrônico. Com isso seria possível tanto manter o 

cidadão informado sobre o que estão fazendo aqueles que exercem funções no Estado, quanto 

ao Estado poder se informar sobre o que os cidadãos querem.  

Ao se criar uma página num site de rede social como o Facebook, a SDH/PR, à 

primeira vista, está indo ao encontro ao que sugere o princípio da ciberdemocracia e do 

governo eletrônico. Sem dúvida, essa é uma tentativa da SDH/PR de se aproximar do cidadão 

por meio da internet, divulgando e promovendo ações de direitos humanos. Todavia, há uma 

diferença entre informar o cidadão e interagir com ele.  

Os meios de comunicação de massa são excelentes canais de informação. Por meio 

deles é possível informar, divertir e entreter os públicos, percorrendo um caminho de mão 

única entre o emissor e o receptor num modelo de comunicação do tipo “um-todos”. No 

entanto, eles não são meios suficientemente interativos, em especial no que tange às 

interações mútuas, a ponto de facilitarem um diálogo entre possíveis interagentes.  

Eis o diferencial da internet, especialmente no que diz respeito à Web 2.0, amplamente 

discutido nessa dissertação: a possibilidade de interação mútua, na qual o diálogo torna-se 

possível entre interagentes, e não mais simplesmente entre emissores e receptores, como 

previu Primo (2007).  

Na análise das postagens e comentários referentes ao mês de novembro de 2013 ficou 

demonstrado que, ainda que a SDH/PR esteja presente no Facebook e utilize as ferramentas 

da Web 2.0 para se comunicar com os seus públicos, ela não aproveita essa possibilidade para 

criar um canal efetivo de interação mútua. Desse modo, a SDH/PR atua nas redes sociais do 

mesmo modo como atuaria nas mídias de massa: apenas depositando informações sem se 

preocupar em estabelecer trocas com os usuários.  

O pesquisador Castells (2004) propõe que a simples difusão de propagandas 

governamentais ou anúncios eletrônicos não são mais que caricaturas de democracia 

eletrônica. Uma democracia eletrônica, ou ciberdemocracia, como prefere Lévy (2003), 

poderia concretizar-se de forma mais efetiva com a consolidação de espaços de participação 

popular nos assuntos governamentais por meio da internet. A promoção e defesa dos direitos 

humanos não fogem a essa regra.  
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Não resta dúvida que as informações publicadas são importantes. Também não resta 

dúvida que a SDH/PR posta essas informações no Facebook de forma assídua. Ao todo foram 

98 postagens durante o mês, o que dá uma média de mais de três postagens por dia, incluindo 

sábados, domingos e feriados. Pela quantidade de interações reativas e mútuas feitas por 

usuários na forma de “curtidas”, “compartilhamentos” e comentários, percebe-se que existe 

interesse das pessoas em tais informações. Ou seja, nesse sentido a página do Facebook da 

SDH/PR é sim um excelente “mural de informações” e cumpre bem com esse papel.   

Nas discussões acerca da Ágora virtual, partiu-se do pressuposto que a internet, em 

especial por meio da explosão participativa possibilitada pela Web 2.0, poderia fazer o papel 

da antiga Ágora grega, isto é, reunir pessoas em igualdade de voz num determinado espaço 

público onde pudessem expressar livremente suas ideias e discutir sobre os rumos da política 

e da democracia. Diferentemente da Ágora grega que exigia a presença física dos 

interlocutores, no ciberespaço ocorre a superação dos limites de tempo e de espaço para a 

participação política. 

Obviamente nem todos os sites da Web poderia fazer a função de Ágora virtual, mas 

no caso de um site de rede social de um órgão governamental, em que existe espaço para a 

participação popular na forma de comentários, seria perfeitamente possível essa associação. 

Contudo, para que a Ágora virtual aconteça, é necessário que exista a interação decorrente do 

relacionamento interpessoal, da mesma forma como era na Ágora grega, ou seja, é necessária 

a interação mútua entre os participantes.  

A disponibilização de informações da forma como ocorre na página do Facebook da 

SDH/PR é suficiente para que a interação reativa aconteça. Até mesmo porque ela não 

depende da ação da instituição, já que os botões “curtir” e “compartilhar” são uma 

característica do próprio site Facebook.  

No caso da interação mútua, ela acontece visto que os usuários comentam as postagens 

feitas pela instituição. Pouco ocorre, todavia, o relacionamento interpessoal entre a SDH/PR e 

o usuário. Quando ocorre troca comunicativa, ela é maior em relação aos usuários entre si, na 

forma de respostas a comentários anteriores, do que entre a instituição e o usuário. A 

possibilidade de concretização de uma Ágora virtual, portanto, embora possível, torna-se 

prejudicada.  

Como argumenta Primo (2007), é no relacionamento que a interação mútua acontece e 

ele acontece na interconectividade entre os participantes, ou seja, no entre da interação. 

Obviamente nem todo relacionamento se dá de forma pacífica, muitas vezes ocorrem 
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competições e dissensos, sendo esse o caso da página do Facebook da SDH/PR. A maioria 

dos comentários, como observado, foram negativos, mas ainda assim evitar o relacionamento 

não é evitar o choque de forças, e sim a própria comunicação (PRIMO, 2007). 

A primeira hipótese, portanto, foi confirmada. De fato o uso do Facebook pela 

SDH/PR é meramente informativo. Assemelha-se mais a um mural de informações que a uma 

Ágora virtual, por não utilizar todas as possibilidades que um site de rede social propicia, 

como a manutenção de um diálogo mais próximo com os seus públicos. Resta, então, 

observar a validade da segunda hipótese. 

A segunda hipótese é que a abordagem da SDH/PR não convence os públicos, pois em 

muitos comentários eles manifestam reprovação à instituição. Ao mesmo tempo afirma-se que 

os próprios sujeitos desconhecem o verdadeiro sentido dos direitos humanos. 

Ao se proceder com a análise dos comentários às postagens, um dos fatos que mais 

chamou a atenção, sem dúvida, foi a grande quantidade de comentários negativos na forma de 

crítica, desaprovação e xingamentos. Como apontado, durante o período analisado, 57% dos 

comentários foram negativos e apenas 26% foram positivos, o restante foram comentários 

neutros ou perguntas de usuários. Dessa forma, para melhor interpretação fez-se necessário 

alocar os comentários negativos em diferentes categorias, diferenciando-se, por exemplo, as 

categorias “bandido” e “ministra”. 

“Bandido bom é bandido morto”, essa frase, ou ao menos o sentido dela, foi repetida 

diversas vezes entre os comentários, a ponto de gerar uma categoria própria. Isso vai ao 

encontro à pesquisa realizada em 2008 acerca da percepção da população sobre os direitos 

humanos no Brasil. Afinal, 43% das pessoas na pesquisa concordam com essa frase e 39% 

concordam que a polícia pode atirar em bandido, desde que se tenha certeza que seja de fato 

um bandido.  

“Defensores dos direitos humanos defendem bandido” é outra frase repetida várias 

vezes nos comentários negativos. Como se viu no primeiro capítulo, Dallari (2004) argumenta 

que essa máxima de quem defende direitos humanos defende criminoso, ou de que “direitos 

humanos são apenas para defender bandido” tem origem no discurso de descrédito empregado 

pelo Governo Militar aos militantes de direitos humanos e que ainda hoje exerce influência no 

imaginário coletivo.  

Outra assertiva frequentemente observada é que “quem defende bandido também é 

bandido”. Para a maioria, defender bandido é algo abominável, pois o bandido não apenas 

foge à sociedade da normalização como rompe com o pacto social ao não se submeter às leis 
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do Estado. É a pior espécie de “raça ruim” possível, aquele que não poderia ter dignidade e 

que, portanto, não deveria ser considerado humano. Ao bandido cabe a pena de morte, a 

prisão perpétua e o recrudescimento das prisões, como demonstrado na pesquisa acerca da 

percepção da população sobre os direitos humanos no Brasil.  

Outra frase encontrada entre os comentários analisados é “direitos humanos são para 

humanos direitos”. Tendo como referência as ideias de Foucault (1999; 2002), os “humanos 

direitos” são aqueles cujos corpos estão disciplinados e a vida está suficientemente 

regulamentada dentro da sociedade da biopolítica. O que foge aos padrões da normalidade, 

em especial os que reivindicam positividade para a sua diferença, são imediatamente 

condenados à morte. Evidentemente este não são simplesmente condenados à morte física, 

mas à morte política, à expulsão, à rejeição. Esse aspecto ficou mais claro quando se analisa 

os comentários feitos na categoria “LGBT”, os quais originaram um debate acalorado e de 

bastante resistência.   

Há, portanto, nos comentários observados, um verdadeiro “cabo de guerra” entre os 

“normais”, os que reivindicam para si e para os seus a dignidade humana, e os “anormais”, o 

outro, o diferente, a quem não cabe chamar de “humano”. Um grande incômodo gerado entre 

os que fizeram comentários negativos é o fato dos direitos humanos se posicionarem a favor 

dos “não humanos”, dos anormais. Eis o motivo para tanta resistência e o porquê de alguns 

pregarem o fim dos direitos humanos.  

A figura da então ministra Maria do Rosário, como já observado, recebeu duras 

críticas, pois ao representar a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República 

tem sua imagem diretamente associada aos defensores dos direitos humanos, ou seja, aos 

“defensores dos bandidos” e dos “anormais”.  

Um fator que justifica a percepção negativa que se tem sobre os direitos humanos está 

no que é veiculado nas mídias de massa. Afinal, como visto, ainda existe o predomínio dos 

meios de comunicação de massa no controle da esfera da visibilidade pública. Como lembra 

Chomsky (apud SANTOS, 2013), as mídias de massa têm também a função de incutir nas 

pessoas os valores, credos e códigos de comportamentos que integram as estruturas 

institucionais da sociedade. Percebeu-se que o que se veicula nos meios de comunicação de 

massa influencia diretamente no conteúdo dos comentários feitos na internet, uma vez que 

algumas pessoas, em seus comentários, referiram-se a casos de violência divulgados por esses 

meios. Ademais, a SDH/PR, assim como os defensores de direitos humanos de forma geral, 
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foi responsabilizada pelo aumento da violência e pela impunidade por “proteger os direitos 

dos bandidos”.  

No mais, fica claro, a partir da análise dos comentários, o preconceito acerca dos 

direitos humanos, a ponto de se confundir a dignidade humana com a criminalidade. No 

entanto, como nos lembra Arendt (2002), todo preconceito traz em si um juízo anterior, 

ancorado em alguma ideia do passado. Nesse sentido, para se desfazer um preconceito é 

mister descobrir o juízo anterior nele contido.  

Os números da violência urbana no Brasil ainda assustam. Amplamente divulgados 

pelos meios de comunicação de massa, os quais trazem todos os dias notícias de violência, o 

resultado é que a sensação de desamparo é forte entre os brasileiros. E certamente essa 

sensação não é sem motivo. A impunidade para os casos de violência é algo que assusta e 

incomoda. Se a violência causa medo e desconforto, a impunidade, por sua vez, gera revolta. 

É em virtude desse medo e dessa revolta que muitos acusam os defensores dos direitos 

humanos de não se colocarem no lugar da vítima e se preocupar apenas com a dignidade do 

criminoso. Esse é um dos discursos mais repetidos entre os comentários negativos.  

O papel dos direitos humanos, certamente, não é o de defender o bandido, e sim 

promover a justiça social, zelando pela dignidade de todo e qualquer ser humano. Fato é que a 

falta de interação mútua, na forma de diálogo entre os usuários e a instituição, contribui para a 

manutenção desse engano. Com isso fica demonstrado que a segunda hipótese também é 

válida
30

. De fato, a abordagem da SDH/PR em sua página do Facebook não convence os 

públicos, já que há apenas a preocupação de informar, sem tentar explicar, sem arguir ou 

comentar. Também é certo que os sujeitos desconhecem o sentido dos direitos humanos, o 

que fica evidenciado pela grande quantidade de comentários negativos feitos pelo senso-

comum.  

 Os comentários negativos de fato são mais fortes, já que eles aparecem mais. O que se 

percebe é que muitos usuários tendem a repetir o discurso anterior. A opinião pública é 

moldada também nesses discursos presentes nos comentários, sem que se faça muita reflexão, 

apenas reiteração. Se a maioria dos comentários é de crítica, ainda que com percepções vazias 

e errôneas, eles consequentemente vão prevalecer na formação dessa opinião pública. Não se 

                                                           
30 No início da dissertação, na parte introdutória, as hipóteses foram aventadas com um olhar descompromissado, 

evidenciando o senso comum o qual a observação flutuante levava a crer. Ao me valer das pesquisas científicas, pude me 

lançar no desafio de analisá-las e, por fim, confirmá-las. O que pode parecer que as hipóteses foram confirmadas de forma 

simples, na verdade, não era a resposta que esperávamos encontrar, uma vez que acreditávamos que, por ter sido pioneira na 

Presidência da República a se valer dos sites de redes sociais em suas estratégias de comunicação, a SDH/PR utilizasse o 

Facebook de forma mais dialógica e interativa do que se mostrou ao final e que, por se tratar de um espaço notório de 

promoção aos direitos humanos, os públicos que decidiram acompanhar a página fossem mais esclarecidos acerca de seu real 

sentido. 
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percebeu por parte da SDH/PR no mês analisado a intenção de se desfazer as percepções 

errôneas e explicar aos usuários o que seja de fato o papel dos direitos humanos, nem na 

forma de resposta aos comentários, nem como postagens.  

Claro que esse trabalho não é simples. Desfazer preconceitos é algo muito difícil e por 

vezes cansativo. Obviamente a página do Facebook da SDH/PR não deve ser o único canal 

para a orientação sobre os direitos humanos e para a promoção de uma cultura da paz. Esse 

trabalho deveria ser sistêmico, envolvendo vários órgãos e várias estratégias de comunicação. 

No entanto, o que se observou nessa pesquisa é que nesse espaço, um espaço potencial de 

interação e diálogo, isso não tem sido feito.  

Sendo assim, ao fim da jornada, conclui-se que a resposta à questão-problema que 

motivou a presente dissertação é que a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República faz uso dos sites de redes sociais, em especial da sua página no Facebook, de forma 

apenas informativa. Informa-se acerca das práticas de promoção e de defesa dos direitos 

humanos, mas não se aproveitam as possibilidades de interação oferecidas no intuito de se 

relacionar com os públicos por meio do diálogo. Ressalta-se, contudo, que essa conclusão se 

deu em relação ao que foi analisado pelas atividades postadas no mês de novembro de 2013 e 

pode ser que esse cenário esteja diferente. Mas esse é um trabalho para novas pesquisas e 

interpretações que poderão ser realizadas no futuro, pois acredita-se que esse tema está longe 

de ser esgotado.  
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Publicações da página da SDH/PR no Facebook - Novembro/2013 (dados retirados em 5/5/2014) 

N° 
Data de 

postagem 
Categoria Assunto Descrição da imagem Curtidas 

Comentários  
existentes 

Compartilh
a-mentos 

Resposta da 
SDH/PR 

1 01/11/2013 
Autos de 

resistência  
Fim dos Autos de 

Resistência  

Foto da ministra segurando um 
cartaz escrito "Aprovação da PL 

4471 JÁ"  
75 25 84 Não 

2 01/11/2013 
Agenda da 

ministra 

Adesão das prefeituras a 
programas de Direitos 
Humanos do Governo 

Federal (RS) 

Foto da ministra discursando em 
um púlpito com o nome do evento 

ao fundo.  
33 12 15 Não 

3 02/11/2013 
Mortos e 

desaparecidos 
políticos 

Exumação do ex-
presidente Jango 

Imagem do convite para a 
audiência pública 

52 1 32 Não 

4 03/11/2013 
Mortos e 

desaparecidos 
políticos 

Exumação do ex-
presidente Jango 

Parte do convite mais link para o 
evento (Facebook) 

19 1 11 Não 

5 04/11/2013 
Combate ao 

trabalho escravo 
Aprovação da PEC contra 

o trabalho escravo 

Cartaz escrito PEC 57A/99 acima 
de uma mão com grilhões dentro 

de um sinal de proibido 
127 6 181 Não 

6 04/11/2013 
Agenda da 

ministra  
Entrega de veículos ao 

Rio Grande do Sul 

Foto da ministra conversando com 
autoridades politicas do Rio 

Grande do Sul à frente dos carros 
37 7 5 Não 

7 04/11/2013 
Combate às 

violações 

Nota pública de júri 
popular sobre o Caso 

Manoel de Mattos 
Link para acesso à nota pública 5 1 1 Não 
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8 05/11/2013 FMDH 
Fórum Mundial de 
Direitos Humanos 

Cartaz amarelo com os dizeres: 
"Faltam 35 dias para começar o 

Fórum Mundial de Direitos 
Humanos" 

68 6 42 Não 

9 05/11/2013 Igualdade racial 
Conferência Nacional de 
Promoção da Igualdade 

Racial 
Cartaz do evento 81 3 126 Não 

10 06/11/2013 FMDH 
Fórum Mundial de 
Direitos Humanos 

Foto de pessoas numa conferência 36 5 2 Não 

11 07/11/2013 
Pessoa com 
deficiência  

Seminário Nacional de 
Políticas Públicas e 

Mulheres com Deficiência 
Cartaz do evento 96 7 185 Sim 

12 07/11/2013 
Combate ao 

trabalho escravo 
Aprovação da PEC contra 

o trabalho escravo 

Cartaz escrito PEC 57A/99 acima 
de uma mão com grilhões dentro 

de um sinal de proibido 
65 1 60 Não 

13 07/11/2013 
Informação 

sobre evento 

Divulgação da 8ª Mostra 
de Cinema e Direitos 

Humanos da América do 
Sul 

Foto de uma cena do filme 13 0 4 Não 

14 07/11/2013 Igualdade Racial 
Conferência Nacional de 
Promoção da Igualdade 

Racial 
Foto de pessoas numa conferência 25 0 4 Não 

15 07/11/2013 
Pessoa com 
deficiência 

Seminário Nacional de 
Políticas Públicas e 

Mulheres com Deficiência 
Foto de pessoas numa conferência 46 0 12 Não 
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16 07/11/2013 
Mortos e 

desaparecidos 
políticos 

Exumação do ex-
presidente Jango 

Foto antiga do enterro do ex-
presidente Jango, onde mostra 

uma faixa com os dizeres "Jango 
continuará consoco." 

40 1 27 Não 

17 08/11/2013 
Pessoa com 
deficiência 

Seminário Nacional de 
Políticas Públicas e 

Mulheres com Deficiência 

Foto da ministra na mesa de 
abertura do Seminário. 

60 2 40 Não 

18 08/11/2013 Gentileza Promoção da gentileza 
Foto de um idoso ajudando uma 

idosa  
142 3 656 Não 

19 08/11/2013 
Agenda da 

ministra 
Ministra acompanha a 

presidenta da República 

Foto da presidenta Dilma 
discursando no evento e a 
ministra na mesa diretiva.  

20 2 2 Não 

20 08/11/2013 LGBT 
Apuração de crimes de 

homofobia 
Foto de reunião entre membros 

da SDH/PR e do MP/PE 
26 1 1 Não 

21 08/11/2013 
Mortos e 

desaparecidos 
políticos 

Exumação do ex-
presidente Jango 

Foto do ex-presidente Jango e a 
data da exumação 

37 4 27 Não 

22 09/11/2013 
Informação 

sobre evento 
RAADDHH 

Foto da delegação brasileira à 
frente de uma imagem de Hugo 

Chávez. 
25 3 1 Não 

23 09/11/2013 
Crianças e 

adolescentes 
Divulgação do aplicativo 

#ProtejaBrasil 

Imagem usada na campanha 
"Proteja Brasil" com três macacos 
(não-cego; não-surdo; não-mudo).  

49 5 61 Não 
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24 11/11/2013 
Mortos e 

desaparecidos 
políticos 

Exumação do ex-
presidente Jango 

Foto das pessoas em frente avião 
da FAB.  

28 2 13 Não 

25 11/11/2013 
Mortos e 

desaparecidos 
políticos 

Exumação do ex-
presidente Jango 

Imagem de reportagem do jornal 
com os dizeres "honras esquecidas 

no passado". 
31 2 19 Não 

26 11/11/2013 
Pessoa com 
deficiência 

Divulgação de vídeo 
Vídeo, cuja imagem parada é uma 

mulher segurando uma flor 
vermelha. 

23 0 16 Não 

27 11/11/2013 
Mortos e 

desaparecidos 
políticos 

Exumação do ex-
presidente Jango 

Foto das pessoas em frente avião 
da FAB.  

54 9 33 Não 

28 12/11/2013 
Informação 

sobre evento 

Sessão Solene Inaugural 
do Período Extraordinário 

de Sessões da Corte 
Interamericana de 

Direitos Humanos no 
Brasil 

Foto do plenário do STF.  27 7 15 Não 

29 12/11/2013 
Mortos e 

desaparecidos 
políticos 

Exumação do ex-
presidente Jango 

Foto da equipe no túmulo de 
Jango 

32 8 24 Sim 

30 12/11/2013 FMDH 
Fórum Mundial de 
Direitos Humanos 

Cartaz colorido com os dizeres 
"#VemProFórum" 

25 2 19 Não 
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31 12/11/2013 
Informação 

sobre evento 

Sessão Solene Inaugural 
do Período Extraordinário 

de Sessões da Corte 
Interamericana de 

Direitos Humanos no 
Brasil 

Álbum de fotos. 54 2 4 Não 

32 12/11/2013 
Mortos e 

desaparecidos 
políticos 

Exumação do ex-
presidente Jango 

Imagem com os dizeres 
"Exumação Jango. Cadastramento 

de imprensa. Brasília - 14/11".  
30 1 19 Não 

33 12/11/2013 
Mortos e 

desaparecidos 
políticos 

Exumação do ex-
presidente Jango 

Imagem da ministra e outros 
assinando documento.  

26 1 14 Não 

34 13/11/2013 
Mortos e 

desaparecidos 
políticos 

Exumação do ex-
presidente Jango 

Álbum de fotos. 25 1 5 Não 

35 13/11/2013 
Mortos e 

desaparecidos 
políticos 

Exumação do ex-
presidente Jango 

Foto da equipe de peritos vestidos 
de macacão branco.  

46 7 32 Não 

36 13/11/2013 
Mortos e 

desaparecidos 
políticos 

Exumação do ex-
presidente Jango 

Foto do representante da equipe 
dando entrevista.  

57 6 47 Não 

37 13/11/2013 
Combate às 

violações 
Informações sobre o caso 

Manoel de Mattos 
Foto de Manoel Mattos 22 0 1 Não 

38 13/11/2013 Gentileza Promoção da  gentileza 
Cartaz com os dizeres "Gentileza, 

atitude que transforma".  
123 5 280 Não 



172 
 

 
 

39 13/11/2013 
Combate às 

violações 
Informações sobre o caso 

Manoel de Mattos 
Sem imagem 9 0 3 Não 

40 13/11/2013 
Mortos e 

desaparecidos 
políticos 

Exumação do ex-
presidente Jango 

Link da entrevista coletiva 17 0 0 Não 

41 13/11/2013 
Mortos e 

desaparecidos 
políticos 

Exumação do ex-
presidente Jango 

Foto de Jango 55 0 34 Não 

42 14/11/2013 
Mortos e 

desaparecidos 
políticos 

Exumação do ex-
presidente Jango 

Sem imagem 96 1 34 Não 

43 14/11/2013 
Mortos e 

desaparecidos 
políticos 

Exumação do ex-
presidente Jango 

Sem imagem 61 3 18 Não 

44 14/11/2013 
Mortos e 

desaparecidos 
políticos 

Exumação do ex-
presidente Jango 

Foto do Jango com os dizeres: 
"Jango. Exumação da memória e 

da verdade." 
52 2 23 Não 

45 14/11/2013 
Mortos e 

desaparecidos 
políticos 

Exumação do ex-
presidente Jango 

Link para a entrevista 15 0 1 Não 

46 14/11/2013 
Mortos e 

desaparecidos 
políticos 

Exumação do ex-
presidente Jango 

Foto de Jango com os dizeres 
"#JangoEmBrasília" 

132 16 317 Não 
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47 14/11/2013 
Mortos e 

desaparecidos 
políticos 

Exumação do ex-
presidente Jango 

Álbum de fotos 79 3 11 Não 

48 14/11/2013 
Mortos e 

desaparecidos 
políticos 

Alteração da foto da capa 
Foto em preto e branco da 

Presidente Dilma, o ex-presidente 
Lula e a viúva de Jango 

70 8 6 Não 

49 18/11/2013 
Crianças e 

adolescentes 
Dia do conselheiro tutelar Foto de pessoas comemorando 106 4 161 Não 

50 18/11/2013 
Crianças e 

Adolescentes 
Alteração da foto da capa 

Foto de pessoas comemorando o 
dia do conselheiro tutelar 

27 1 15 Não 

51 19/11/2013 
Crianças e 

adolescentes 
Cuidados com crianças e 

adolescentes 
Foto da ministra discursando em 

púlpito 
18 1 2 Não 

52 19/11/2013 FMDH 
Informações sobre o 
Fórum Mundial de 
Direitos Humanos 

Cartaz com os dizeres"Mais de 
5.000 pessoas já se inscreveram 

para o #FMDH. E você?" 
15 2 7 Não 

53 19/11/2013 
Crianças e 

adolescentes 
Divulgação do projeto 

"Proteja Brasil" 
Convite para o evento, com 

ilustração de rostos de crianças  
47 2 21 Não 

54 19/11/2013 
Crianças e 

adolescentes 

Ações no âmbito dos 
direitos das crianças e dos 

adolescentes 
Sem imagem 7 0 0 Não 
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55 19/11/2013 
Crianças e 

adolescentes 
Combate à pedofilia 

Foto de uma boneca cobrindo o 
rosto e link para a matéria 

124 0 118 Não 

56 19/11/2013 
Crianças e 

adolescentes 
Informações sobre 
Conselho Tutelar 

Cartaz com os dizeres: "Conselho 
Tutelar Referencial + Acolhimento 
de crianças, adolescentes e suas 

famílias".  

72 7 128 Não 

57 19/11/2013 
Crianças e 

adolescentes 

Sistema Nacional de 
Atendimento 

Socioeducativo 

Cartaz com os dizeres: " + Ações 
estruturais para reintegração de 

jovens em conflito com a lei".  
53 2 65 Não 

58 20/11/2013 
Crianças e 

adolescentes 

Divulgação de Vídeo 
sobre o aplicativo 

"Proteja Brasil" 
Link para o vídeo 34 0 79 Não 

59 20/11/2013 Igualdade Racial Dia da Consciência Negra 
Foto de um homem negro e link 

para a matéria 
38 2 28 Não 

60 20/11/2013 Igualdade Racial Dia da Consciência Negra 
Foto de mulher negra com texto 

sobre a foto.  
70 3 77 Não 

61 20/11/2013 FMDH Alteração da foto da capa 
Cartaz colorido com os dizeres 

"#VemProFórum" 
7 0 0 Não 

62 20/11/2013 Igualdade Racial Alteração da foto da capa 

Foto de mulher negra com o texto 
“se o muro que me impede de 

avançar é o racismo, vou derrubar 
com minha consciência negra” 

sobre a foto.  

17 2 1 Não 
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63 20/11/2013 
Informação 

sobre evento 
Facebook do Palácio do 

Planalto 

Imagem do Palácio do Planalto 
com link para a página do 

Facebook 
14 3 1 Não 

64 20/11/2013 FMDH Divulgação do Fórum 
Cartaz com os dizeres "Faltam 20 

dias para começar o Fórum 
Mundial de Direitos Humanos." 

43 2 0 Não 

65 20/11/2013 LGBT 
PL que garante aos 

transexuais o direito de 
mudar de nome 

Imagem de um home negro com a 
bandeira do arco-íris 

47 4 22 Não 

66 20/11/2013 Igualdade Racial 
Violência policial contra 

jovens negros 
Foto de garota negra de olhos 

fechadas e o texto sobre a foto. 
41 4 29 Não 

67 21/11/2013 
Mortos e 

desaparecidos 
políticos 

Aprovação pelo Senado 
de resolução que anula a 
sessão do congresso que 
depôs o ex-presidente. 

Foto do plenário do Senado.  21 1 3 Não 

68 21/11/2013 FMDH 
Bate-papo preparatório 

para o Fórum 
Cartaz com fotos dos debatedores 11 0 1 Não 

69 21/11/2013 
Mortos e 

desaparecidos 
políticos 

Exumação do ex-
presidente Jango 

Foto da ministra dando entrevista 37 3 11 Não 

70 21/11/2013 FMDH 
Bate-papo preparatório 

para o Fórum 
Cartaz com fotos dos debatedores 10 1 5 Não 
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71 22/11/2013 
Crianças e 

adolescentes 

Encontro Regional de 
Conselheiros Tutelares de 

Farroupilha/RS 
Foto do evento 13 0 2 Não 

72 22/11/2013 LGBT 
Campanha Família é 

amor: Sem preconceito. 
Sem homofobia 

Foto em preto e branco de filho 
abraçando a mãe, com as cores do 

arco-íris sob a foto e os dizeres 
"Família é amor: Sem preconceito. 

Sem homofobia" 

258 22 563 Sim 

73 22/11/2013 LGBT Alteração da foto da capa 
Bandeira do arco-íris sob os 

dizeres "Família é amor: Sem 
preconceito. Sem homofobia" 

79 3 94 Não 

74 23/11/2013 LGBT 
Campanha Família é 

amor: Sem preconceito. 
Sem homofobia 

Foto em preto e branco de filho 
vestido de beca de formatura 

abraçando o pai, com as cores do 
arco-íris sob a foto e os dizeres 

"Família é amor: Sem preconceito. 
Sem homofobia" 

82 5 97 Não 

75 24/11/2013 LGBT 
Apoio à aprovação da PLC 

122, qua altera a Lei de 
Racismo 

Bandeira do arco-íris sob os 
dizeres "Pela aprovação do novo 

PLC 122" 
146 26 389 Não 

76 24/11/2013 FMDH 
Material de comunicação 

para o Fórum 
Link de vinheta do fórum  10 0 5 Não 

77 24/11/2013 LGBT 
Campanha Família é 

amor: Sem preconceito. 
Sem homofobia 

Foto em preto e branco de família 
(mãe e duas filhas) segurando foto 
de filho. Sob a imagem a bandeira 

do arco-íris com os dizeres 
"Família é amor: Sem preconceito. 

Sem homofobia" 

91 6 114 Não 
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78 25/11/2013 LGBT 
Campanha Família é 

amor: Sem preconceito. 
Sem homofobia 

Foto em preto e branco de mão e 
filha juntas com as cores do arco-
íris sob a foto e os dizeres "Família 

é amor: Sem preconceito. Sem 
homofobia" 

402 25 393 Não 

79 25/11/2013 FMDH 
Notícia sobre 

acampamento no Fórum 

Cartaz do evento com os dizeres 
"Acampamento Fórum Mundial de 

Direitos Humanos" 
8 1 1 Não 

80 25/11/2013 FMDH 
Debates sobre pessoas 

com deficiência durante o 
fórum 

Cartaz com informações sobre 
cotas para pessoas com 

deficiência em empresas.  
26 3 3 Não 

81 26/11/2013 
Informação 

sobre evento 

Mostra Cinema e Direitos 
Humanos na América do 

Sul 
Cartaz da mostra 123 2 180 Não 

82 26/11/2013 LGBT 
Campanha Família é 

amor: Sem preconceito. 
Sem homofobia 

Foto em preto e branco de mãe e 
filho abraçados, com as cores do 
arco-íris sob a foto e os dizeres 

"Família é amor: Sem preconceito. 
Sem homofobia" 

122 17 94 Não 

83 26/11/2013 FMDH 
Entrevista sobre a 

organização do Fórum 
Link para a entrevista  17 5 2 Não 

84 27/11/2013 LGBT 
Campanha Família é 

amor: Sem preconceito. 
Sem homofobia 

Foto em preto e branco de família 
com cinco membros sentados 

num sofá e um filho deitado no 
colo. Sob a imagem a bandeira do 
arco-íris com os dizeres "Família é 

amor: Sem preconceito. Sem 
homofobia" 

101 8 97 Não 
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85 27/11/2013 FMDH Alteração da foto da capa 
Cartaz colorido com os dizeres 

"#VemProFórum" 
35 2 4 Não 

86 27/11/2013 
Informação 

sobre evento 

III Seminário Nacional 
para Promoção de 

Direitos Humanos no 
Contexto do HIV e Aids 

Foto do evento, com pessoas 
discursando numa mesa diretiva 

27 0 7 Não 

87 27/11/2013 FMDH 
Informação sobre 

conferência dentro do 
fórum  

Cartaz com informações a respeito 
da violência cometida contra 

adolescentes do sexo masulino e 
adolescentes do sexo masculino 

negros 

31 0 1 Não 

88 28/11/2013 FMDH Informação sobre evento  
Cartaz com os dizeres "Roda de 

Conversa Fórum Mundial de 
Direitos Humanos " 

29 1 2 Não 

89 28/11/2013 LGBT 
Campanha Família é 

amor: Sem preconceito. 
Sem homofobia 

Foto em preto e branco de mãe e 
filho abraçados, com as cores do 
arco-íris sob a foto e os dizeres 

"Família é amor: Sem preconceito. 
Sem homofobia" 

78 9 76 Não 

90 28/11/2013 FMDH 
Informações sobre bate-
papo a respeito do fórum 

Cartaz com informações sobre o 
bate-papo on line 

10 0 3 Não 

91 28/11/2013 
Mortos e 

desaparecidos 
políticos  

Notícia sobre Portal da 
Comissão Especial sobre 
Mortos e Desaparecidos 

Políticos 

Link para o portal com os dizeres 
"A construção da democracia no 
Brasil tem identidade. Pesquise e 

conheça" 

66 2 108 Não 

92 29/11/2013 FMDH 
Informações sobre Dalai 

Lama 

Cartaz com a foto, nome e 
pensamento de Dalai Lama com os 

dizeres 
67 2 61 Não 
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93 29/11/2013 
Informação 

sobre evento 
Divulgação de entrevista Link com o vídeo 19 3 5 Não 

94 29/11/2013 LGBT 
Campanha Família é 

amor: Sem preconceito. 
Sem homofobia 

Foto em preto e branco de mãe e 
filho abraçados, com as cores do 
arco-íris sob a foto e os dizeres 

"Família é amor: Sem preconceito. 
Sem homofobia" 

52 5 49 Não 

95 29/11/2013 FMDH 
Notícia sobre debate que 

acontecerá dentro do 
fórum 

Cartaz com foto do debatedor, 
com informações sobre o evento 

19 2 4 Não 

96 30/11/2013 LGBT 
Campanha Família é 

amor: Sem preconceito. 
Sem homofobia 

Foto em preto e branco de família 
(filha e os dois pais), com as cores 
do arco-íris sob a foto e os dizeres 
"Família é amor: Sem preconceito. 

Sem homofobia" 

47 15 30 Não 

97 30/12/2013 FMDH 
Informações sobre o 

Fórum  

Cartaz com os dizeres "Faltam 10 
dias para começar o Fórum 

Mundial de Direitos Humanos." 
59 0 2 Não 

98 30/11/2013 FMDH Alteração da foto da capa 
Cartaz colorido com os dizeres 

"#VemProFórum" 
20 4 2 Não 

  5262 394 5729 3 
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Publicações por categoria da página da SDH/PR no Facebook - Novembro/2013 (dados retirados em 5/5/2014) 

N° 
Post. 

N° 
Data de 

postagem 
Categoria Assunto Descrição da imagem Curtidas 

Comentários  
existentes 

Compartilha-
mentos 

Resposta da 
SDH/PR 

1 1 01/11/2013 
Autos de 

resistência  
Fim dos Autos de 

Resistência  

Foto da ministra segurando um 
cartaz escrito "Aprovação da 

PL 4471 JÁ"  
75 25 84 Não 

 

N° 
Post. 

N° 
Data de 

postagem 
Categoria Assunto Descrição da imagem Curtidas 

Comentários  
existentes 

Compartilha-
mentos 

Resposta da 
SDH/PR 

1 2 01/11/2013 
Agenda da 

ministra 

Adesão das 
prefeituras a 

programas de Direitos 
Humanos do Governo 

Federal (RS) 

Foto da ministra discursando 
em um púlpito com o nome do 

evento ao fundo.  
33 12 15 Não 

3 6 04/11/2013 
Agenda da 

ministra  
Entrega de veículos ao 

Rio Grande do Sul 

Foto da ministra conversando 
com autoridades politicas do 

Rio Grande do Sul à frente dos 
carros 

37 7 5 Não 

2 19 08/11/2013 
Agenda da 

ministra 

Ministra acompanha a 
presidenta da 

República 

Foto da presidenta Dilma 
discursando no evento e a 
ministra na mesa diretiva.  

20 2 2 Não 

 
90 21 22 0 

  

N° 
Post. 

N° 
Data de 

postagem 
Categoria Assunto Descrição da imagem Curtidas 

Comentários  
existentes 

Compartilha-
mentos 

Resposta da 
SDH/PR 
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1 5 04/11/2013 
Combate ao 

trabalho escravo 

Aprovação da 
PEC contra o 

trabalho escravo 

Cartaz escrito PEC 57A/99 
acima de uma mão com 

grilhões dentro de um sinal de 
proibido 

127 6 181 Não 

2 12 07/11/2013 
Combate ao 

trabalho escravo 

Aprovação da 
PEC contra o 

trabalho escravo 

Cartaz escrito PEC 57A/99 
acima de uma mão com 

grilhões dentro de um sinal de 
proibido 

65 1 60 Não 

 
192 7 241 0 

  

N° 
Post. 

N° 
Data de 

postagem 
Categoria Assunto Descrição da imagem Curtidas 

Comentários  
existentes 

Compartilha-
mentos 

Resposta da 
SDH/PR 

1 7 04/11/2013 
Combate às 

violações 

Nota pública de 
júri popular sobre 
o Caso Manoel de 

Mattos 

Link para acesso à nota pública 5 1 1 Não 

2 37 13/11/2013 
Combate às 

violações 

Informações 
sobre o caso 
Manoel de 

Mattos 

Foto de Manoel Mattos 22 0 1 Não 

3 39 13/11/2013 
Combate às 

violações 

Informações 
sobre o caso 
Manoel de 

Mattos 

Sem imagem 9 0 3 Não 

 
36 1 5 0 

  

N° 
Post. 

N° 
Data de 

postagem 
Categoria Assunto Descrição da imagem Curtidas 

Comentários  
existentes 

Compartilha-
mentos 

Resposta da 
SDH/PR 

1 23 09/11/2013 
Crianças e 

adolescentes 

Divulgação do 
aplicativo 

#ProtejaBrasil 

Imagem usada na campanha 
"Proteja Brasil" com três 

macacos (não-cego; não-surdo; 
49 5 61 Não 
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não-mudo).  

2 49 18/11/2013 
Crianças e 

adolescentes 

Dia do 
conselheiro 

tutelar 
Foto de pessoas comemorando 106 4 161 Não 

3 50 18/11/2013 
Crianças e 

Adolescentes 
Alteração da foto 

da capa 
Foto de pessoas comemorando 

o dia do conselheiro tutelar 
27 1 15 Não 

4 51 19/11/2013 
Crianças e 

adolescentes 

Cuidados com 
crianças e 

adolescentes 

Foto da ministra discursando 
em púlpito 

18 1 2 Não 

5 53 19/11/2013 
Crianças e 

adolescentes 

Divulgação do 
projeto "Proteja 

Brasil" 

Convite para o evento, com 
ilustração de rostos de crianças  

47 2 21 Não 

6 54 19/11/2013 
Crianças e 

adolescentes 

Ações no âmbito 
dos direitos das 
crianças e dos 
adolescentes 

Sem imagem 7 0 0 Não 

7 55 19/11/2013 
Crianças e 

adolescentes 
Combate à 
pedofilia 

Foto de uma boneca cobrindo 
o rosto e link para a matéria 

124 0 118 Não 

8 56 19/11/2013 
Crianças e 

adolescentes 

Informações 
sobre Conselho 

Tutelar 

Cartaz com os dizeres: 
"Conselho Tutelar Referencial 

+ Acolhimento de crianças, 
adolescentes e suas famílias".  

72 7 128 Não 
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9 57 19/11/2013 
Crianças e 

adolescentes 

Sistema Nacional 
de Atendimento 
Socioeducativo 

Cartaz com os dizeres: " + 
Ações estruturais para 

reintegração de jovens em 
conflito com a lei".  

53 2 65 Não 

10 58 20/11/2013 
Crianças e 

adolescentes 

Divulgação de 
Vídeo sobre o 

aplicativo 
"Proteja Brasil" 

Link para o vídeo 34 0 79 Não 

11 71 22/11/2013 
Crianças e 

adolescentes 

Encontro 
Regional de 

Conselheiros 
Tutelares de 

Farroupilha/RS 

Foto do evento 13 0 2 Não 

 
550 22 22 0 

  

N° 
Post. 

N° 
Data de 

postagem 
Categoria Assunto Descrição da imagem Curtidas 

Comentários  
existentes 

Compartilha-
mentos 

Resposta da 
SDH/PR 

1 8 05/11/2013 FMDH 
Fórum Mundial 

de Direitos 
Humanos 

Cartaz amarelo com os dizeres: 
"Faltam 35 dias para começar 
o Fórum Mundial de Direitos 

Humanos" 

68 6 42 Não 

2 10 06/11/2013 FMDH 
Fórum Mundial 

de Direitos 
Humanos 

Foto de pessoas numa 
conferência 

36 5 2 Não 

3 30 12/11/2013 FMDH 
Fórum Mundial 

de Direitos 
Humanos 

Cartaz colorido com os dizeres 
"#VemProFórum" 

25 2 19 Não 

4 52 19/11/2013 FMDH 

Informações 
sobre o Fórum 

Mundial de 
Direitos Humanos 

Cartaz com os dizeres"Mais de 
5.000 pessoas já se 

inscreveram para o #FMDH. E 
você?" 

15 2 7 Não 
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5 61 20/11/2013 FMDH 
Alteração da foto 

da capa 
Cartaz colorido com os dizeres 

"#VemProFórum" 
7 0 0 Não 

6 64 20/11/2013 FMDH 
Divulgação do 

Fórum 

Cartaz com os dizeres "Faltam 
20 dias para começar o Fórum 

Mundial de Direitos Humanos." 
43 2 0 Não 

7 68 21/11/2013 FMDH 
Bate-papo 

preparatório para 
o Fórum 

Cartaz com fotos dos 
debatedores 

11 0 1 Não 

8 70 21/11/2013 FMDH 
Bate-papo 

preparatório para 
o Fórum 

Cartaz com fotos dos 
debatedores 

10 1 5 Não 

9 76 24/11/2013 FMDH 
Material de 

comunicação 
para o Fórum 

Link de vinheta do fórum  10 0 5 Não 

10 79 25/11/2013 FMDH 
Notícia sobre 

acampamento no 
Fórum 

Cartaz do evento com os 
dizeres "Acampamento Fórum 
Mundial de Direitos Humanos" 

8 1 1 Não 

11 80 25/11/2013 FMDH 

Debates sobre 
pessoas com 
deficiência 

durante o fórum 

Cartaz com informações sobre 
cotas para pessoas com 

deficiência em empresas.  
26 3 3 Não 

12 83 26/11/2013 FMDH 
Entrevista sobre 
a organização do 

Fórum 
Link para a entrevista  17 5 2 Não 



186 
 

 
 

13 85 27/11/2013 FMDH 
Alteração da foto 

da capa 
Cartaz colorido com os dizeres 

"#VemProFórum" 
35 2 4 Não 

14 87 27/11/2013 FMDH 
Informação sobre 

conferência 
dentro do fórum  

Cartaz com informações a 
respeito da violência cometida 

contra adolescentes do sexo 
masulino e adolescentes do 

sexo masculino negros 

31 0 1 Não 

15 88 28/11/2013 FMDH 
Informação sobre 

evento  

Cartaz com os dizeres "Roda de 
Conversa Fórum Mundial de 

Direitos Humanos " 
29 1 2 Não 

16 90 28/11/2013 FMDH 

Informações 
sobre bate-papo 

a respeito do 
fórum 

Cartaz com informações sobre 
o bate-papo on line 

10 0 3 Não 

17 91 29/11/2013 FMDH 
Informações 

sobre Dalai Lama 

Cartaz com a foto, nome e 
pensamento de Dalai Lama 

com os dizeres 
67 2 61 Não 

18 95 29/11/2013 FMDH 

Notícia sobre 
debate que 
acontecerá 

dentro do fórum 

Cartaz com foto do debatedor, 
com informações sobre o 

evento 
19 2 4 Não 

19 97 30/11/2013 FMDH 
Informações 

sobre o Fórum  

Cartaz com os dizeres "Faltam 
10 dias para começar o Fórum 

Mundial de Direitos Humanos." 
59 0 2 Não 

20 98 30/11/2013 FMDH 
Alteração da foto 

da capa 
Cartaz colorido com os dizeres 

"#VemProFórum" 
20 4 2 Não 
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546 38 166 0 

  

N° 
Post. 

N° 
Data de 

postagem 
Categoria Assunto Descrição da imagem Curtidas 

Comentários  
existentes 

Compartilha-
mentos 

Resposta da 
SDH/PR 

1 18 08/11/2013 Gentileza 
Promoção da 

gentileza 
Foto de um idoso ajudando 

uma idosa  
142 3 656 Não 

2 38 13/11/2013 Gentileza 
Promoção da  

gentileza 

Cartaz com os dizeres 
"Gentileza, atitude que 

transforma".  
123 5 280 Não 

 
265 8 936 0 

  

N° 
Post. 

N° 
Data de 

postagem 
Categoria Assunto Descrição da imagem Curtidas 

Comentários  
existentes 

Compartilha-
mentos 

Resposta da 
SDH/PR 

1 9 05/11/2013 Igualdade racial 

Conferência 
Nacional de 

Promoção da 
Igualdade Racial 

Cartaz do evento 81 3 126 Não 

2 14 07/11/2013 Igualdade Racial 

Conferência 
Nacional de 

Promoção da 
Igualdade Racial 

Foto de pessoas numa 
conferência 

25 0 4 Não 

3 59 20/11/2013 Igualdade Racial 
Dia da 

Consciência 
Negra 

Foto de um homem negro e 
link para a matéria 

38 2 28 Não 

4 60 20/11/2013 Igualdade Racial 
Dia da 

Consciência 
Negra 

Foto de mulher negra com 
texto sobre a foto.  

70 3 77 Não 
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5 62 20/11/2013 Igualdade Racial 
Alteração da foto 

da capa 

Foto de mulher negra com o 
texto “se o muro que me 

impede de avançar é o 
racismo, vou derrubar com 
minha consciência negra” 

sobre a foto.  

17 2 1 Não 

6 66 20/11/2013 Igualdade Racial 
Violência policial 

contra jovens 
negros 

Foto de garota negra de olhos 
fechadas e o texto sobre a 

foto. 
41 4 29 Não 

 
272 14 265 0 

  

N° 
Post. 

N° 
Data de 

postagem 
Categoria Assunto Descrição da imagem Curtidas 

Comentários  
existentes 

Compartilha-
mentos 

Resposta da 
SDH/PR 

1 13 07/11/2013 Evento 

Divulgação da 8ª 
Mostra de 

Cinema e Direitos 
Humanos da 

América do Sul 

Foto de uma cena do filme 13 0 4 Não 

2 22 09/11/2013 Evento RAADDHH 
Foto da delegação brasileira à 

frente de uma imagem de 
Hugo Chávez. 

25 3 1 Não 

3 28 12/11/2013 Evento 

Sessão Solene 
Inaugural do 

Período 
Extraordinário de 
Sessões da Corte 
Interamericana 

de Direitos 
Humanos no 

Brasil 

Foto do plenário do STF.  27 7 15 Não 
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4 31 12/11/2013 Evento 

Sessão Solene 
Inaugural do 

Período 
Extraordinário de 
Sessões da Corte 
Interamericana 

de Direitos 
Humanos no 

Brasil 

Álbum de fotos. 54 2 4 Não 

5 63 20/11/2013 Evento 
Facebook do 

Palácio do 
Planalto 

Imagem do Palácio do Planalto 
com link para a página do 

Facebook 
14 3 1 Não 

6 82 26/11/2013 Evento 

Mostra Cinema e 
Direitos Humanos 

na América do 
Sul 

Cartaz da mostra 123 2 180 Não 

7 87 27/11/2013 Evento 

III Seminário 
Nacional para 
Promoção de 

Direitos Humanos 
no Contexto do 

HIV e Aids 

Foto do evento, com pessoas 
discursando numa mesa 

diretiva 
27 0 7 Não 

8 94 29/11/2013 Evento 
Divulgação de 

entrevista 
Link com o vídeo 19 3 5 Não 

 
302 20 217 0 

  

N° 
Post. 

N° 
Data de 

postagem 
Categoria Assunto Descrição da imagem Curtidas 

Comentários  
existentes 

Compartilha-
mentos 

Resposta da 
SDH/PR 
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1 20 08/11/2013 LGBT 
Apuração de 

crimes de 
homofobia 

Foto de reunião entre 
membros da SDH/PR e do 

MP/PE 
26 1 1 Não 

2 65 20/11/2013 LGBT 

PL que garante 
aos transexuais o 
direito de mudar 

de nome 

Imagem de um home negro 
com a bandeira do arco-íris 

47 4 22 Não 

3 72 22/11/2013 LGBT 

Campanha 
Família é amor: 

Sem preconceito. 
Sem homofobia 

Foto em preto e branco de 
filho abraçando a mãe, com as 
cores do arco-íris sob a foto e 

os dizeres "Família é amor: 
Sem preconceito. Sem 

homofobia" 

258 22 563 Sim 

4 73 22/11/2013 LGBT 
Alteração da foto 

da capa 

Bandeira do arco-íris sob os 
dizeres "Família é amor: Sem 
preconceito. Sem homofobia" 

79 3 94 Não 

5 74 23/11/2013 LGBT 

Campanha 
Família é amor: 

Sem preconceito. 
Sem homofobia 

Foto em preto e branco de 
filho vestido de beca de 

formatura abraçando o pai, 
com as cores do arco-íris sob a 

foto e os dizeres "Família é 
amor: Sem preconceito. Sem 

homofobia" 

82 5 97 Não 

6 75 24/11/2013 LGBT 

Apoio à 
aprovação da PLC 
122, qua altera a 
Lei de Racismo 

Bandeira do arco-íris sob os 
dizeres "Pela aprovação do 

novo PLC 122" 
146 26 389 Não 
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7 77 24/11/2013 LGBT 

Campanha 
Família é amor: 

Sem preconceito. 
Sem homofobia 

Foto em preto e branco de 
família (mãe e duas filhas) 

segurando foto de filho. Sob a 
imagem a bandeira do arco-íris 

com os dizeres "Família é 
amor: Sem preconceito. Sem 

homofobia" 

91 6 114 Não 

8 78 25/11/2013 LGBT 

Campanha 
Família é amor: 

Sem preconceito. 
Sem homofobia 

Foto em preto e branco de 
mão e filha juntas com as cores 

do arco-íris sob a foto e os 
dizeres "Família é amor: Sem 
preconceito. Sem homofobia" 

402 25 393 Não 

9 83 26/11/2013 LGBT 

Campanha 
Família é amor: 

Sem preconceito. 
Sem homofobia 

Foto em preto e branco de 
mãe e filho abraçados, com as 
cores do arco-íris sob a foto e 

os dizeres "Família é amor: 
Sem preconceito. Sem 

homofobia" 

122 17 94 Não 

10 85 27/11/2013 LGBT 

Campanha 
Família é amor: 

Sem preconceito. 
Sem homofobia 

Foto em preto e branco de 
família com cinco membros 

sentados num sofá e um filho 
deitado no colo. Sob a imagem 
a bandeira do arco-íris com os 
dizeres "Família é amor: Sem 
preconceito. Sem homofobia" 

101 8 97 Não 

11 90 28/11/2013 LGBT 

Campanha 
Família é amor: 

Sem preconceito. 
Sem homofobia 

Foto em preto e branco de 
mãe e filho abraçados, com as 
cores do arco-íris sob a foto e 

os dizeres "Família é amor: 
Sem preconceito. Sem 

homofobia" 

78 9 76 Não 



192 
 

 
 

12 95 29/11/2013 LGBT 

Campanha 
Família é amor: 

Sem preconceito. 
Sem homofobia 

Foto em preto e branco de 
mãe e filho abraçados, com as 
cores do arco-íris sob a foto e 

os dizeres "Família é amor: 
Sem preconceito. Sem 

homofobia" 

52 5 49 Não 

13 97 30/11/2013 LGBT 

Campanha 
Família é amor: 

Sem preconceito. 
Sem homofobia 

Foto em preto e branco de 
família (filha e os dois pais), 

com as cores do arco-íris sob a 
foto e os dizeres "Família é 

amor: Sem preconceito. Sem 
homofobia" 

47 15 30 Não 
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N° 
Post. 

N° 
Data de 

postagem 
Categoria Assunto Descrição da imagem Curtidas 

Comentários  
existentes 

Compartilha-
mentos 

Resposta da 
SDH/PR 

1 3 02/11/2013 
Mortos e 

desaparecidos 
políticos 

Exumação do ex-
presidente Jango 

Imagem do convite para a 
audiência pública 

52 1 32 Não 

2 4 03/11/2013 
Mortos e 

desaparecidos 
políticos 

Exumação do ex-
presidente Jango 

Parte do convite mais link para 
o evento (Facebook) 

19 1 11 Não 

3 16 07/11/2013 
Mortos e 

desaparecidos 
políticos 

Exumação do ex-
presidente Jango 

Foto antiga do enterro do ex-
presidente Jango, onde mostra 

uma faixa com os dizeres 
"Jango continuará consoco." 

40 1 27 Não 

4 21 08/11/2013 
Mortos e 

desaparecidos 
políticos 

Exumação do ex-
presidente Jango 

Foto do ex-presidente Jango e 
a data da exumação 

37 4 27 Não 



193 
 

 
 

5 24 11/11/2013 
Mortos e 

desaparecidos 
políticos 

Exumação do ex-
presidente Jango 

Foto das pessoas em frente 
avião da FAB.  

28 2 13 Não 

6 25 11/11/2013 
Mortos e 

desaparecidos 
políticos 

Exumação do ex-
presidente Jango 

Imagem de reportagem do 
jornal com os dizeres "honras 

esquecidas no passado". 
31 2 19 Não 

7 27 11/11/2013 
Mortos e 

desaparecidos 
políticos 

Exumação do ex-
presidente Jango 

Foto das pessoas em frente 
avião da FAB.  

54 9 33 Não 

8 29 12/11/2013 
Mortos e 

desaparecidos 
políticos 

Exumação do ex-
presidente Jango 

Foto da equipe no túmulo de 
Jango 

32 8 24 Sim 

9 32 12/11/2013 
Mortos e 

desaparecidos 
políticos 

Exumação do ex-
presidente Jango 

Imagem com os dizeres 
"Exumação Jango. 

Cadastramento de imprensa. 
Brasília - 14/11".  

30 1 19 Não 

10 33 12/11/2013 
Mortos e 

desaparecidos 
políticos 

Exumação do ex-
presidente Jango 

Imagem da ministra e outros 
assinando documento.  

26 1 14 Não 

11 34 13/11/2013 
Mortos e 

desaparecidos 
políticos 

Exumação do ex-
presidente Jango 

Álbum de fotos. 25 1 5 Não 

12 35 13/11/2013 
Mortos e 

desaparecidos 
políticos 

Exumação do ex-
presidente Jango 

Foto da equipe de peritos 
vestidos de macacão branco.  

46 7 32 Não 



194 
 

 
 

13 36 13/11/2013 
Mortos e 

desaparecidos 
políticos 

Exumação do ex-
presidente Jango 

Foto do representante da 
equipe dando entrevista.  

57 6 47 Não 

14 40 13/11/2013 
Mortos e 

desaparecidos 
políticos 

Exumação do ex-
presidente Jango 

Link da entrevista coletiva 17 0 0 Não 

15 41 13/11/2013 
Mortos e 

desaparecidos 
políticos 

Exumação do ex-
presidente Jango 

Foto de Jango 55 0 34 Não 

16 42 14/11/2013 
Mortos e 

desaparecidos 
políticos 

Exumação do ex-
presidente Jango 

Sem imagem 96 1 34 Não 

17 43 14/11/2013 
Mortos e 

desaparecidos 
políticos 

Exumação do ex-
presidente Jango 

Sem imagem 61 3 18 Não 

18 44 14/11/2013 
Mortos e 

desaparecidos 
políticos 

Exumação do ex-
presidente Jango 

Foto do Jango com os dizeres: 
"Jango. Exumação da memória 

e da verdade." 
52 2 23 Não 

19 45 14/11/2013 
Mortos e 

desaparecidos 
políticos 

Exumação do ex-
presidente Jango 

Link para a entrevista 15 0 1 Não 

20 46 14/11/2013 
Mortos e 

desaparecidos 
políticos 

Exumação do ex-
presidente Jango 

Foto de Jango com os dizeres 
"#JangoEmBrasília" 

132 16 317 Não 



195 
 

 
 

21 47 14/11/2013 
Mortos e 

desaparecidos 
políticos 

Exumação do ex-
presidente Jango 

Álbum de fotos 79 3 11 Não 

22 48 14/11/2013 
Mortos e 

desaparecidos 
políticos 

Alteração da foto 
da capa 

Foto em preto e branco da 
Presidente Dilma, o ex-

presidente Lula e a viúva de 
Jango 

70 8 6 Não 

23 67 21/11/2013 
Mortos e 

desaparecidos 
políticos 

Aprovação pelo 
Senado de 

resolução que 
anula a sessão do 

congresso que 
depôs o ex-
presidente. 

Foto do plenário do Senado.  21 1 3 Não 

24 69 21/11/2013 
Mortos e 

desaparecidos 
políticos 

Exumação do ex-
presidente Jango 

Foto da ministra dando 
entrevista 

37 3 11 Não 

25 91 28/11/2013 
Mortos e 

desaparecidos 
políticos  

Notícia sobre 
Portal da 
Comissão 

Especial sobre 
Mortos e 

Desaparecidos 
Políticos 

Link para o portal com os 
dizeres "A construção da 
democracia no Brasil tem 

identidade. Pesquise e 
conheça" 

66 2 108 Não 
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N° 
Post. 

N° 
Data de 

postagem 
Categoria Assunto Descrição da imagem Curtidas 

Comentários  
existentes 

Compartilha-
mentos 

Resposta da 
SDH/PR 
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1 15 07/11/2013 
Pessoa com 
deficiência 

Seminário 
Nacional de 

Políticas Públicas 
e Mulheres com 

Deficiência 

Foto de pessoas numa 
conferência 

46 0 12 Não 

2 17 08/11/2013 
Pessoa com 
deficiência 

Seminário 
Nacional de 

Políticas Públicas 
e Mulheres com 

Deficiência 

Foto da ministra na mesa de 
abertura do Seminário. 

60 2 40 Não 

3 26 11/11/2013 
Pessoa com 
deficiência 

Divulgação de 
vídeo 

Vídeo, cuja imagem parada é 
uma mulher segurando uma 

flor vermelha. 
23 0 16 Não 

4 11 07/11/2013 
Pessoa com 
deficiência  

Seminário 
Nacional de 

Políticas Públicas 
e Mulheres com 

Deficiência 

Cartaz do evento 96 7 185 Sim 

 

225 9 253 1 
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APÊNDICE 03 

 

 

 

 

 

 

Comentários das postagens analisadas 



ostagem 1 
Autos de 

resistência 

 

1.1 

 

- Bandido 

 

1.2 

 

- Ministra 

 



199 
 

 
 

1.3 

 

- Bandido 

 

1.4 

 

- Ministra 

 

1.5 

 

- Bandido 

 

1.6 

 

- Bandido 

 

1.7 

 

- Ministra 

 

1.8 

 

- Ministra 

 

 

1.9 

 

- Bandido 

 



200 
 

 
 

1.10 

 

- Ministra 

 

1.11 

 

- Ministra 

 

1.12 

 

- Ministra 

 

1.13 

 

- Crítica 

1.14 

 

- Crítica  

 

1.15 

 

- Crítica 

 

1.16 

 

- Crítica  

 



201 
 

 
 

1.17 

 

- Ministra 

 

1.18 

 

- Crítica 

 

1.19 

 

- Ministra 

 

1.20 

 

- Bandido 

1.21 

 

- Bandido 

 

1.22 

 

- Sem relação 

1.23 

 

- Sem relação  

 

1.24 

 

- Bandido 

1.25 

 

- Crítica 

 

 

 



202 
 

 
 

Postagem 2 
Agenda da 

ministra 

 

2.1 

 

- Bandido 

2.2 

 

- Ministra  

2.3 

 

- Crítica 



203 
 

 
 

2.4 

 

- Crítica 

2.5 

 

- Bandido 

 

2.6 

 

- Bandido  

2.7 

 

- Crítica  

 

2.8 

 

- Bandido  

 

2.9 

 

- Bandido  

 

2.10 

 

- Crítica 

2.11 

 

- Bandido 

2.12 

 

- Crítica  

 

 



204 
 

 
 

Postagem 5 
Combate ao 

trabalho escravo 

 

5.1 

 

- Apoio 

5.2 

 

- Apoio 

5.3 
 - Apoio 



205 
 

 
 

5.4 

 

- Apoio 

 

5.5 

 

- Apoio 

5.6 

 

- Apoio 

 

Postagem 7 
Combate às 

violações 

 

7.1 

 

- Crítica 

 

 

 

 

 



206 
 

 
 

Postagem 56 
Crianças e 

adolescentes 

 

56.1 

 

- Apoio 



207 
 

 
 

56.2 

 

- Sem relação 

56.3 

 

- Crítica 

56.4 

 

- Crítica 

56.5 

 

- Apoio  

56.6 

 

- Apoio 

56.7 

 

- Pergunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



208 
 

 
 

Postagem 8 FMDH 

 

8.1 

 

- Bandido 

8.2 

 

- Apoio (resposta) 

 

8.3 

 

- Bandido 

8.4 

 

- Crítica  

 

8.5 

 

- Crítica  



209 
 

 
 

8.6 

 

- Crítica  

8.7 

 

- Apoio 

8.8 

 

- Sem relação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



210 
 

 
 

Postagem 38 
Promoção da 

Gentileza 

 

38.1 

 

- Apoio 

38.2 

 

- Apoio 

38.3 

 

- Crítica 

38.4 

 

- Apoio 

38.5 

 

- Apoio 



211 
 

 
 

Postagem 66 Igualdade racial 

 

66.1 

 

- Bandido 

66.2 

 

- Crítica 



212 
 

 
 

66.3 

 

- Sem relação  

66.4 

 

- Crítica  

 

 

 

 

 

 

 



213 
 

 
 

Postagem 28 Evento 

 



214 
 

 
 

28.1 

 

 

- Crítica  

 

28.2 

 

- Sem relação 

28.3 

 

- Bandido 

28.4 

 

- Crítica  

28.5 

 

- Bandido  

28.6 

 

- Crítica  

 

28.7 

 

- Crítica  



215 
 

 
 

Postagem 75 LGBT 

 

75.1 

 

- Apoio 



216 
 

 
 

75.2 

 

- Crítica (resposta) 

75.3 

 

- Crítica 

75.4 

 

- Apoio 

75.5 

 

- Crítica 

75.6 

 

- Apoio (resposta) 

 

75.7 

 

- Crítica 

75.8 

 

- Crítica 

75.9 

 

- Apoio  



217 
 

 
 

75.10 

 

- Crítica 

75.11 

 

- Apoio (resposta) 

 

 

75.12 

 

- Crítica (resposta) 

75.13 

 

- Crítica 

75.14 

 

- Crítica 

75.15 

 

- Apoio (resposta) 



218 
 

 
 

75.16 

 

- Crítica (resposta) 

75.17 

 

- Crítica 

75.18 

 

- Apoio (resposta) 

75.19 

 

- Apoio 

75.20 

 

- Apoio 

75.21 

 

- Crítica 

75.22 

 

- Apoio 



219 
 

 
 

75.23 

 

- Sem relação  

75.24 

 

- Apoio 

75.25 

 

- Apoio 

75.26 

 

- Crítica (resposta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



220 
 

 
 

Postagem 46 

Mortos e 

desaparecidos 

políticos 

 



221 
 

 
 

46.1 
 

 

- Apoio (resposta) 

46.2 

 

- Apoio (resposta) 

46.3 

 

- Apoio (resposta) 

 

46.4 

 

- Apoio 

46.5 

 

- Apoio  

46.6 

 

- Apoio (resposta)  

 

46.7 

 

- Apoio 



222 
 

 
 

46.8 

 

- Crítica 

46.9 

 

- Crítica (resposta)  

 

46.10 

 

- Crítica 

4611 

 

- Crítica 

46.12 - Sem relação  

  



223 
 

 
 

 

46.13 

 

- Apoio (resposta)  

 

46.14 

 

- Crítica   

46.15 

 

- Crítica (resposta)  



224 
 

 
 

46.16 

 

- Sem relação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



225 
 

 
 

Postagem 11 
Pessoa com 

deficiência 

 

11.1 

 

Pergunta 

11.2 

 

- Resposta SDH 



226 
 

 
 

 

11.3 

 

- Pergunta 

11.4 

 

- Sem relação  

11.5 

 

- Sem relação  

11.6 

 

- Apoio 

11.7 

 

- Pergunta 


