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RESUMO

Os conceitos de Agenda-Setting e Espiral do Silêncio há muito tempo estão presentes nos estudos de comunicação. Há extensa bibliografia no que 
se refere ao assunto, no entanto, poucas pesquisas foram realizadas para aplicação desses conceitos no ambiente virtual. Este trabalho se propõe 
a expandir a compreensão e discussão dessas hipóteses, no que tange às novas tecnologias e, especialmente, no espaço on-line. Assim, seu 
objetivo foi de pesquisar, de apurar e, por fim, de identificar as vertentes das Hipóteses de Agendamento e Espiral do Silêncio nas redes sociais, 
para, então, verificar se a dinâmica da comunicação virtual permite – ou não – a aplicação desses conceitos na esfera on-line. Ressalta-se a 
internet como ferramenta de acesso mais democrático à informação, discutindo a relação entre a mídia e a sociedade, à luz dos conceitos de 
mediação, agenda programada e silêncio passivo. Para isso, buscou-se entender como acontece a propagação da informação na rede e que novos 
elementos esse ambiente pode trazer. A identificação desse processo de propagação da informação, juntamente com a avaliação da aplicação 
dessas hipóteses, permitiu, assim, entender a reação do público ao ser exposto à informação. O objetivo foi apontar a possibilidade de subverter, 
mesmo que momentaneamente, essa hegemonia no agendamento de temas e, principalmente, no domínio da opinião. Para este estudo, foram 
realizadas uma revisão bibliográfica, pesquisas de opinião e um estudo de caso referente ao candidato às eleições presidenciais de 2014, Levy 
Fidélix, no que tange às declarações emitidas no debate promovido pela Rede Record de Televisão, em 30 de setembro de 2014. O que se 
pretendeu foi verificar como se dão os processos de aplicação das Hipóteses de Agendamento e Espiral do Silêncio no ambiente virtual e seus 
possíveis impactos. Para isso, respaldou-se em autores cujos estudos sustentam as observações obtidas. Por fim, buscou-se então interpretar o 
caso estudado à luz das bases teóricas construídas. Os resultados observados, juntamente com as referências teóricas estabelecidas, permitiram 
uma visão final mais clara dos reais efeitos da Agenda-Setting e da Espiral do Silêncio em tempos de redes sociais.
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