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RESUMO 

 

A proposta deste artigo é apresentar reflexões sobre a investigação das mídias sociais 

digitais Facebook e Twitter como dispositivos de interação e participação política. O estudo 

objetiva analisar o processo de comunicação digital entre políticos e cidadãos-eleitores, 

buscando compreender o uso dessas ferramentas virtuais e de que forma o relacionamento 

entre ambos nessas redes pode estimular a mobilização em períodos de campanhas 

eleitorais, como é o caso de 2012. Outra intenção é analisar o tipo de informação 

disponibilizada nesses ambientes, bem como verificar se os cidadãos-eleitores apresentam 

questionamentos e se estes são respondidos pelos ocupantes de cargos eletivos. A partir de 

referencial teórico que contempla estudos de Wilson Gomes, a pesquisa tem como objeto a 

campanha, no Facebook e no Twitter, de um político de Natal (RN). 

 

PALAVRAS-CHAVE: mídias sociais; mobilização; participação política; comunicação 

digital; ciberdemocracia. 

 

 

Introdução 

A adoção das redes sociais como um novo canal de divulgação e promoção de 

propaganda política foi experimentada com grande sucesso em 2008, nos EUA, na 

campanha presidencial de Barack Obama. No Brasil, esse dispositivo virtual foi utilizado 

pela primeira vez no pleito eleitoral de 2010, quando foram eleitos presidente, senadores, 

governadores, deputados federais e estaduais. Nesse momento histórico, além dos 

tradicionais mecanismos de divulgação política, como propaganda em rádio e TV, jornais, 

banners, bottons, carreatas, comícios, entre outros, os políticos brasileiros puderam 

viabilizar suas ações de campanha na internet, após a liberação do uso da rede como meio 
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para propaganda política. 

A autorização dada pela Justiça Eleitoral brasileira para utilização da internet nas 

disputas políticas consta na Lei nº 12.034, de setembro de 2009, que reformulou conceitos 

sobre as bases da regulamentação da propaganda eleitoral na World Wide Web. A partir daí, 

os candidatos passaram a ter liberdade total para utilizar blogs, mensagens instantâneas e 

sites de redes sociais. Trata-se de mais uma oportunidade, para quem pleiteia um cargo 

político, de expressar ideias e propostas, de divulgar o ritmo cotidiano de campanha, além 

de compartilhar fatos e acontecimentos e, principalmente, dialogar e interagir com um 

público disposto a consumir informação política. 

 Pode-se inferir que a chegada das campanhas eleitorais ao ciberespaço e seu uso na 

esfera política foram, inicialmente, de desconhecimento para os candidatos porque exigiram 

- como ainda continuam exigindo - mais engajamento, formação e capacitação para 

entender a funcionalidade e o potencial das mídias sociais. Existem estudos sobre os efeitos 

democráticos, como a disponibilidade de informação política por instituições 

governamentais, a interação entre cidadãos e políticos e a participação cidadã na tomada de 

decisões. Mas a mensuração de resultados sobre os efeitos relacionados à incorporação de 

ferramentas virtuais em campanhas políticas no Brasil é recente.  

Nesse sentido, o que motiva esse estudo é a disposição em analisar o processo de 

comunicação digital de propaganda política na esfera municipal, com eleições para prefeito 

e vereadores em outubro de 2012. O objetivo é investigar se o relacionamento entre os que 

disputarão cargos políticos e seus eleitores nas mídias sociais Facebook e Twitter incita a 

mobilização dos cidadãos em campanhas eleitorais. Outro objetivo é buscar compreender se 

esses meios possibilitam participação política. Para isso, é preciso analisar que tipo de 

informação é disponibilizada para os cidadãos e se estes levam questionamentos sobre o 

tema para seus representantes. Também constitui preocupação da pesquisa investigar se há 

comunicação recíproca, com troca de mensagens entre parlamentares e cidadãos nesses 

ambientes virtuais. O objeto de análise são duas mídias sociais utilizadas por um vereador 

da cidade de Natal (RN), candidato à reeleição em 2012. 

Como a pesquisa está em andamento, pretende-se aqui tecer reflexões sobre 

questões que cercam o tema da comunicação digital e política. Com este objetivo o texto se 

divide em quatro partes. A primeira se refere à mobilização e participação política nas 

mídias sociais. A segunda versa sobre as reconfigurações trazidas com a comunicação 

digital na política, especificamente nas formas de produção e recepção de mensagens, 
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transmissão de conhecimentos e exposição. Não se pode desconsiderar a abordagem da 

questão que trata da inclusão e exclusão digital, tema da terceira parte. Em seguida serão 

apresentadas a metodologia e as considerações finais. 

  

Mídias sociais: espaços de mobilização e participação política  

Toda e qualquer inovação técnica e difusora da comunicação sucumbe a parâmetros 

tidos como elementares em determinado contexto social, incita adaptação no olhar e na 

forma de organização humana e impõe exigências à cultura. O alvorecer de uma tecnologia 

da mídia se sobrepõe às outras, enaltecendo diferentes linguagens, identidades, percepções, 

sentidos, posicionamentos frente ao mundo. Reconfigura contextos em setores estratégicos, 

como na economia e na política.  

O espaço eletrônico, das mídias em rede da internet, ou o “ciberespaço”, expressão 

criada pelo norte-americano William Gibson, obriga, de certa forma, a política e os 

processos eleitorais a se deslocarem dos tradicionais espaços públicos, como praças, ruas, 

parlamentos para lugares tecnicamente virtualizados como possibilidade de discussões 

políticas e de luta eleitoral. 

Nas ponderações de Wilson Gomes, “a comunicação aparece como campo social 

predominante que impõe as suas estratégias e linguagens à política e suas opiniões, imagens 

e agendas ao público” (2004, p. 21). Na obra Transformações da política na era da 

comunicação de massa, o autor elenca seis propriedades que modificaram a atividade 

política em sociedades democráticas face à lógica da comunicação atual. A primeira 

concerne à enunciação comunicativa, com o predomínio da imagem sobre o discurso verbal 

com um texto direto e curto, em detrimento do discurso longo, complexo e sofisticado.  

A segunda, que se relaciona com a primeira, se refere à discussão de conceitos, 

formulação de ideias e exposição e disputa de programas como constitutivo de tarefa árdua 

para uma comunicação direcionada a um público de massa com pouca cultura política, 

interessado em produtos de entretenimento. Nesse aspecto, a política também se transforma 

e passa a ter como foco a conquista das preferências do público.  

A terceira, o debate realizado pelos públicos de cidadãos, perderia sua relevância 

para o debate realizado internamente nos meios de comunicação e desempenhado pelos 

formadores de opinião. Segundo Gomes, desse modo, a opinião pública “ver-se-ia 

substituída por uma opinião produzida profissionalmente através de fluxos de comunicação 

destinados à audiência, portanto, formada longe dos públicos” (2004, p. 27).  
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Outro ponto acenado pelo autor é a “perda da autenticidade geral da política”, do 

discurso espontâneo. Todo o comportamento - incluindo-se até a agenda - de um político é 

monitorado, estudado, orientado, segundo regras da produção profissional da comunicação. 

Nessa análise das mudanças da comunicação de massa na política destacam-se ainda as 

crises dos partidos e da classe política atual, que estão perdendo sua relevância para a mídia 

como representantes da vontade dos cidadãos.  

Por último, como a política se baseia nas linguagens da comunicação, os públicos ou 

espectadores de massa ficariam sujeitos a uma gama de produtos midiáticos políticos para 

escolha, o que representaria, de certa forma, passividade por parte da audiência, que seria 

vista como “um conjunto determinável de interesses e necessidades que os produtos 

políticos se destinam a satisfazer” (GOMES, 2004, p. 28). 

Portanto, desse ponto de vista, observa-se que a internet modifica alguns desses 

parâmetros de controle e traz possibilidades de revitalização da participação dos cidadãos e 

também da atuação dos políticos. Uma dessas alternativas de renovação mencionada por 

Gomes é que a audiência tem no ambiente virtual uma opção de espaço para o diálogo 

público democrático e a prestação de contas. Observa-se que as mídias digitais Facebook e 

Twitter detêm um potencial informacional plural. Mídias sociais são os meios pelos quais as 

redes de sujeitos são construídas e compartilhadas. São meios de propagação de conteúdo 

textual, imagético, audiovisual produzidos pelos participantes nas redes sociais. Estas 

últimas são nodos, redes de relacionamento, grupos de pessoas, comunidades com 

interesses mútuos, que compartilham e conversam sobre temas similares.  

Nesse sentido, a internet, assim como as mídias sociais digitais, constituem lugares 

onde cidadãos se informam das atividades de seus representantes políticos, ao mesmo 

tempo que estes passam a ter um termômetro do que essa audiência anseia. Para Nina 

Santos, surge outro grupo formador de opinião pública com as mídias Facebook e Twitter: 

 

Na política, a horizontalidade das redes digitais é mais benéfica para aqueles 

candidatos ou partidos que dispõem de menos tempo na sua propaganda 

eleitoral. Ela vem colaborar com a democratização do processo eleitoral ao 

criar um terceiro bloco formador de opinião: a expressão multimídia das 

redes sociais, que soma-se aos blocos formadores pelos candidatos e partidos 

e pelos mass media (SANTOS et al., 2011, p.122). 

 

No contexto político, um dos diferenciais entre os meios midiáticos digitais e os 

meios de comunicação de massa tradicionais está principalmente na gratuidade e no 

barateamento dos recursos digitais, o que possibilitou à classe política, com a liberação do 
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uso da internet pelo governo para propagandas de campanha eleitoral, divulgar seu 

repertório sem ou com dispêndio mínimo de recursos financeiros. Dessa forma, a 

comunicação digital possibilitará liberdade na propagação de informações políticas, o que 

ampliará seu foco de atuação. Mas estes são apenas alguns dos aspectos que permeiam o 

tema, muito mais complexo. 

Wilson Gomes ressalta que a democracia na rede e nas mídias sociais digitais 

envolve os participantes em períodos determinados de atividade, sem que haja engajamento 

de todos em um só tempo. As postagens realizadas nas redes sociais de um parlamentar, por 

exemplo, podem ser passíveis de comentários e compartilhamentos pelos cidadãos em um 

momento específico do dia. Para Gomes, emissores e consumidores de informação pela 

web são a ponte para alcançar uma democracia mais participativa e qualificada: 

 

Adequadamente empregada pela esfera civil, essa mesma arquitetura pode 

incrementar uma democracia eletrônica qualificada, pois permite uma 

expansão potencialmente ilimitada das vozes que podem vir a ser ouvidas na 

esfera política, reforça o sentido de responsabilidade do sistema político, 

revigora a esfera pública e os fluxos horizontais de comunicação entre 

cidadãos, revigora o sentido de conexão entre cidadania e sociedade política 

(GOMES, 2010, p. 312). 

 

O ambiente virtual é um dos principais meios de pesquisa e busca por informação 

política, principalmente entre os mais jovens. Ressalte-se que, apesar da liberdade na 

produção de conteúdo, a renovação democrática dependerá da intencionalidade dos 

participantes de mídias sociais em construir informação relevante socialmente. Nesse 

meandro, na opinião de Martín-Barbero (2006), é necessário estudar o que as pessoas fazem 

com elas mesmas e com os meios e sua leitura, e não o que fazem os meios com as pessoas.  

Com a comunicação digital e o incremento das mídias sociais, a projeção das ações 

dos cidadãos-eleitores despojou o privado de sua essência mais íntima para encarnar o 

público, fato este enfatizado por Martín-Barbero. Além da presença da classe política na 

web, informações de instâncias políticas e públicas são lançadas no ambiente online.  

 A interação entre cidadãos-eleitores e seus representantes nos ambientes virtuais 

poderá ser profícua no sentido de despertar engajamento no processo democrático e a 

comunicação entre ambos será propulsora na mobilização política. Mobilização na qual, de 

acordo com Santos, 

 

o eleitor é convidado a se informar, debater e realmente participar do 

processo eleitoral brasileiro. Os próximos passos irão refletir essas primeiras 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 6 

iniciativas de aproximar candidatos, eleitores e política através da web, 

tornando a decisão pelo voto cada vez mais bem informada, participativa e 

transparente. (SANTOS et al., 2011, p. 20) 

 

 Após o processo eleitoral de 2010 e com a aproximação das eleições de 2012, 

Santos observa que “há duas verdades incontestáveis sobre a relação entre internet e política 

depois das eleições de 2010. Ela veio para ficar e vai ganhar mais importância” (SANTOS 

et al., 2011, p. 8). Por isso, esta pesquisa irá se debruçar sobre as eleições municipais de 

2012, na qual concorrerão candidatos a prefeito e vereadores, buscando verificar o caráter 

interativo, aglutinador e informacional das mídias sociais Facebook e Twitter. A proposta 

consiste ainda em observar se essas duas mídias da comunicação digital podem ser 

ferramentas potenciais de mobilização e participação política da sociedade.  

 

Mídias sociais: ciberespaço de reconfigurações midiáticas 

Este artigo pretende discutir ainda, entre tantos aspectos, três que são tidos como 

fundamentais: a mudança no perfil de participação dos usuários, a forma de exposição 

política e a rede como transmissão de conhecimento político.  

A fase da comunicação digital e das mídias sociais foi denominada de “quarto 

mundo” pelo pesquisador canadense Marshall McLuhan e de “bios virtual” ou “bios 

midiático” pelo brasileiro Muniz Sodré. Comunicação esta eletrônica, instantânea, em 

tempo real, chamada de “espectral” por Marc Guillaume, onde o global e o local se 

conectam em um único tempo e espaço não linear. Instabilidade e fluidez na circulação de 

informação se instauram no ambiente imaterial do virtual, extirpando as divisórias que 

permeavam a comunicação nas mídias massivas, como jornal, rádio e televisão, entre 

emissor e receptor. 

Os participantes passam a ter um novo tipo de relacionamento com o real. Um ponto 

nevrálgico nesse aspecto é que a comunicação digital gera reflexos no comportamento dos 

usuários-consumidores, que ascendem da categoria de meros espectadores críticos ao status 

de co-protagonistas de conteúdo, termo utilizado pela pesquisadora Alessandra Aldé (2011). 

Dessa forma, a construção da democracia na rede passa pelo prosumer (produtor + 

consumidor de informação), ou melhor, pode-se inferir que hoje a troca de papéis na rede é 

mútua e não se pode distinguir com clareza quem emite e quem recebe conteúdo na web. 

Antes da internet, a delimitação de papéis era mais evidente. 

No ambiente digital, as imagens advindas da informatização não ocupam o mesmo 

patamar das imagens tradicionais. A explicação para isso vem do filósofo alemão Vilém 
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Flusser (2008), segundo o qual as tecno-imagens, assim como os textos sobre a tela de 

computador, são tateáveis pelas pontas dos dedos no teclado. Isso quer dizer que tudo passa 

pela computação, originando curvas projetadas, imagens técnicas e hologramas. Flusser 

constata que “não estamos retornando da unidimensionalidade para a bidimensionalidade, 

mas nos precipitando da unidimensionalidade para o abismo da zero-dimensionalidade” 

(2008, p. 16), referindo-se ao universo dos quanta, dos bits.  

As regras discursivas no Facebook e Twitter não são construídas, como no jornal, no 

rádio e na TV, por especialistas no assunto, mas por cada usuário com repertórios 

linguísticos padronizados pela formação sociocultural adquirida. O elo da comunicação 

nesses ambientes digitais entre os usuários se concretiza nos índices. Segundo Sodré 

(2006), os índices complementam conversas, ideias e opiniões dos participantes imaginários 

por meio de links remissivos sinalizados por setas, figuras ou palavras que representam 

fotos, vídeos, sites, ou outras conversas, ou mesmo palavras-comando, esculpidos sem 

linearidade e nem ordenamento estético. 

Todo esse aparato sígnico dessas mídias sociais ajuda a produzir uma determinada 

realidade de forma espetacularizada, voltada para devolver prazer aos sentidos. Nessa 

dinâmica, as mídias Facebook e Twitter se constituem em ambientes ritualizados 

ludicamente, e de certa forma, entretem seus usuários. Baudrillard, citado por Sodré (2006, 

p. 83), afirma que os indivíduos mantêm proximidade maior com o universo tátil do que 

com o visual. Na verdade, no ato de tatear as teclas, as sensações são acionadas e todo um 

conjunto de signos também é capaz de transformar o estado cognitivo e afetivo de 

consciência dos usuários compactados na digitalização. 

O próprio modo de exposição dos participantes, principalmente da classe política 

nas redes sociais, se revitaliza. De alguma maneira, um parlamentar que se apresenta em 

perfis de mídias sociais coloca-se numa posição de destaque na qual todos, sob certas 

condições, podem conferir suas ações, compreendê-las, controlá-las e cobrar posturas. Mas 

esse lugar de destaque não é privilégio da classe política.  

Nessas reconfigurações, uma diferença fundamental, nas considerações de Martín-

Barbero, está justamente na reorganização dos espaços públicos e privados. Há uma 

rearticulação desses dois espaços, onde “o privado não é mais como antes. Nem o público é 

o mesmo que era” (1995, p. 47). Na perspectiva desse pensamento aplicado às mídias 

sociais, pode-se notar que estas constituem um outro lugar público, virtualizado e 

segmentado, onde a vida particular dos participantes, propagada por mensagens, fotos e 
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vídeos, se desnuda e passa a ser pública, compartilhada por todos. Mais do que se expor, o 

simples fato de estar nesses ambientes revela a existência imaterial do ser.  

Facebook e Twitter podem ser verdadeiros dispositivos associativos de práticas 

sociais e espaços de manifestação públicos, lugares designados por Sodré (2006, p. 104) 

como espaços da “quase-verdade, quase-presença, quase-real, quase-mente”. Lugares onde 

o relacionamento, entremeado por recursos provindos do repertório individual sociocultural 

e da linguagem ritualizada do meio, criam situação de verossimilhança com o cotidiano 

dessa coletividade de identidades múltiplas. 

 Apesar da individualidade dos discursos nessas mídias sociais, limitações 

discursivas são visíveis no layout. No Facebook, a postagem é realizada dentro de um 

espaço que antes era de 450 caracteres. A empresa aboliu essa limitação. No Twitter, são 

140 e, além disso, alguns códigos de mensagem são padronizados, como a hashtag (#), que 

relaciona palavras-chave a determinado conteúdo para que seja encontrado por outros 

tuiteiros ou mesmo reunir pessoas que participam de eventos ou se interessam por assuntos 

específicos; o arroba (@), que identifica o tuiteiro; o RT (retweet), colocado antes da 

mensagem para quem quer repassar conteúdo de outros usuários. Todos esses códigos 

constituem marcos de referência dos participantes. Nesses casos, os graus de compreensão e 

interpretação desses códigos gerados individualmente pelo codificador-produtor dependem 

dos graus de identidade e não identidade assimilados pelos vários decodificadores-

receptores. 

Tomando o raciocínio de Eliseo Verón (2004) sobre a articulação entre produção e 

recepção, pode-se aplicá-lo na prática comunicativa política das mídias sociais. Na 

argumentação de Verón, o aparelho técnico da mídia depende de um vínculo no tempo com 

os consumidores. Ou seja, essa união é selada por um “contrato de leitura”. Quando os 

participantes optam por criar uma conta em uma mídia social, seja Facebook, Twitter, entre 

outras, eles assinam um pacto de confiança segundo seus valores e crenças, ao mesmo 

tempo em que acatam as regras do jogo. As mídias sociais - assim como o aparelho técnico 

midiático tradicional - tem-se consagrado como mediadoras de representações sociais, e 

agora são tidas também como possíveis espaços de representações políticas. 

 Todas essas problematizações se direcionam ainda para um outro viés de análise 

importante, principalmente ao se considerar o relacionamento entre os cidadãos e seus 

representantes nas redes sociais como legado de conhecimento político e democrático. 

Toma-se como ponto de partida a visão do sociólogo americano Robert Park (2002, p. 35) 
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sobre dois tipos de conhecimento essenciais: a familiaridade com e o conhecimento sobre. 

O contato do tipo familiaridade com ocorre quando a análise sobre algo é superficial, 

atrelada a contatos pessoais, ao mundo que nos rodeia e a características que os indivíduos 

adquirem no seu cotidiano de forma inconsciente, informalmente. Necessita-se, portanto, de 

um longo tempo para que alguém se familiarize com o outro. O conhecimento que nos 

interessa aqui é o que Park exemplifica como o tipo de conhecimento a que o político tem 

dos seus eleitores, ou a familiaridade com.  

Neste estudo, uma reconfiguração midiática relevante, intimamente ligada ao 

conhecimento, é a transmissão. Primeiramente, é preciso enfatizar que transmitir é diferente 

de comunicar. Nessa abordagem, o filósofo francês Régis Debray diz que o homem 

comunica códigos, linguagem e transmite bens e ideias, forças ou formas. Comunicar é algo 

tido como efêmero, passageiro, instantâneo, é interindividual. A transmissão procura 

maneiras de ocupar território, de solidificar o conhecimento. Sua meta é criar raízes, 

patrimônio e cultura, é se perpetuar na plenitude dos tempos.  

Nas palavras de Debray, para transmitir é preciso materializar e coletivizar de forma 

compreensível para a recepção, sem extrapolar na originalidade dos signos. É notável que a 

rede está a serviço da informação, educação e entretenimento. Um caso ilustrativo são os 

cursos online gratuitos que se valem das redes sociais e da internet para a transmissão de 

conhecimentos aos usuários. Agora a política pode chegar a esse patamar. Especialmente 

porque a internet tem sido retratada como um banco de dados virtual.  

Em seus estudos sobre as redes digitais, o americano Lev Manovich enalteceu a rede 

virtual como depositária de informações ao inferir que “um banco de dados é uma nova 

forma cultural e simbólica da era do computador” (2002, p. 172). É como um arcabouço 

com inúmeros pontos de vista, modelos de mundo, ontologias e éticas. Através do 

computador, os usuários tem acesso a bancos de dados de instituições, de outras mídias, até 

de redes sociais. O que se nota é que o relacionamento nessas redes pode nos levar a 

conhecer histórias alheias e episódios específicos do dia a dia dos participantes. Na política, 

especificamente em período eleitoral, o cidadão poderá buscar se informar sobre um 

candidato acessando seu banco de dados virtual, ou melhor, seus perfis no Facebook e no 

Twitter. 

 

 

Inclusão, exclusão digital e democracia 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 10 

Não se pode falar sobre os benefícios das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC´s) para o exercício da cidadania e para a construção democrática sem 

explorar a temática de inclusão e exclusão digital. É relevante apontar a internet e as redes 

sociais como uma oportunidade para expressão de vozes que anseiam discutir sobre 

assuntos políticos, compartilhar ideias, cobrar postura política e atitude dos representantes, 

e contribuir com a democracia do país. Mas há que se abrir um parêntese nessa questão da 

acessibilidade. Um dos infortúnios da atualidade listados pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) é o atraso digital. Há uma disparidade acentuada entre os países ricos e 

pobres no que se refere ao acesso, utilização e produção de conteúdo. A nova sociabilidade 

propiciada pela internet ainda está deixando de fora um contingente considerável de 

pessoas.  

Para Sorj e Guedes (2003, p. 3), os estudos estatísticos sobre o tema são 

insuficientes para “entender a dinâmica social da exclusão digital e para definir políticas de 

universalização de acesso”, já que apresentam limitações. Uma delas é a de que esses 

estudos consideram apenas quem tem computador, ignorando dados importantes como a 

qualidade da velocidade da conexão. Pois quem usa o acesso discado, por exemplo, gasta 

muito mais tempo online para acessar informações do que quem tem banda larga e, por isso 

mesmo, fica menos tempo na rede do que aqueles que desfrutam de internet rápida.   

 Outra observação de Sorj e Guedes é a de que existe uma tendência decrescente no 

uso da internet à medida que avança a idade. Pessoas mais velhas e com nível de 

escolaridade menor estão alheias aos conhecimentos para se ter acesso ao ambiente virtual 

e, portanto, fazem parte dos excluídos da era digital. Martín-Barbero reitera essas 

afirmações. 

   

A tecnologia é para os jovens o que o lápis e a caneta foram para mim. Essa 

nova relação com a tecnologia faz, por exemplo, com que muitos adultos 

sintam que perderam a vida, porque chegam aos 50 anos e percebem que seus 

conhecimentos, suas habilidades foram abolidos pela nova tecnologia; e não 

só ficam sem trabalho no sentido salarial, mas também sem toda aquela 

experiência vivida que os havia qualificado como operários, trabalhadores, 

administradores. Hoje há uma obsolescência muito rápida, não só dos 

aparatos como também dos conhecimentos, das habilidades, das destrezas. Há 

uma fragmentação muito grande entre os jovens, que possuem uma espécie 

de conivência, de empatia com nova cultura tecnológica, e os adultos, que se 

sentem impedidos de entrar nessa nova sensibilidade (MARTÍN-BARBERO, 

1995, p. 46). 

 

De certa forma, apesar dessas dificuldades de acesso colocadas por Sorj e Guedes e 
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Martín-Barbero, não se pode duvidar do potencial informacional e de sociabilidade que a 

internet oferece. Mesmo que parcela da população brasileira não possua computador em 

casa, muitos procuram meios de preencher essa lacuna em lan houses e em máquinas de 

terceiros. Há prefeituras que oferecem cursos gratuitos de informática e internet, 

priorizando também a população idosa. 

 A exclusão abarca, além do uso e acesso, os provedores de conteúdo e as 

informações dispostas na rede. A atualização do software adquire importância fundamental. 

Os programas de processamento ou os softwares são fundamentais na comunicação digital 

porque são utilizados em atos simples, como escrever um texto, enviar e-mails, ouvir 

música, visualizar foto ou mesmo conversar por vídeo. Sorj e Guedes enfatizam que esse é 

um dos parâmetros que aumentam as desigualdades digitais. 

 Como o tema deste estudo remete ao uso das redes sociais Facebook e Twitter na 

interação, mobilização e participação política, cabe destacar o pensamento de Lavalle, no 

qual o papel da internet como instrumento de inclusão política não pode ser desconsiderado. 

 

De um lado, representação virtual é melhor do que ausência completa de 

representação e, nesse plano, ela é um instrumento de inclusão política. Nela, 

há mecanismos indiretos de prestação de contas e sanção que precisam ser 

estudados e avaliados quanto à sua capacidade de induzir responsividade 

virtual – quer dizer, responsividade em essência ou de fato, embora não 

formalmente reconhecida. De outro, conforme ocorreu em episódios 

históricos anteriores, mecanismos de conexão entre representante e 

representado são passíveis de introdução e alteração com o tempo. A esse 

respeito, práticas de representação virtual podem se transformar em distintas 

modalidades de representação política "real", se a envergadura por elas 

atingida as tornar objeto de pressão da sociedade, dos seus públicos, do 

Estado e dos seus próprios atores (LAVALLE et al., 2006, p.17). 

 

Metodologia 

 Para comprovar a hipótese desta pesquisa, de que as mídias sociais Facebook e 

Twitter constituem espaços de mobilização, interação e participação política dos cidadãos, 

começaremos pela documentação do conteúdo disponibilizado nesses ambientes por um 

vereador natalense. O político em questão é George Câmara. O registro dos conteúdos 

postados por esse parlamentar nas duas mídias citadas começou no dia 1º de janeiro e 

termina no dia 7 de outubro de 2012. Escolhemos o início de janeiro para a coleta do 

material por considerarmos que esse momento marca o começo das articulações e conversas 

a respeito das eleições na internet e nas redes sociais. Dessa forma, teremos um parâmetro 

comparativo sobre a participação democrática dos cidadãos no período pré-eleitoral, até 5 
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de julho, e no decurso da propaganda política, de 6 de julho até o dia do primeiro turno das 

eleições, 7 de outubro.  

 O monitoramento do material postado nesses dois dispositivos digitais está sendo 

realizado diariamente. O conteúdo a ser analisado inclui mensagens, inclusive fotos e 

vídeos postados no mural do Facebook de Câmara, e o conteúdo do profile
4
 do político no 

Twitter (@GeorgePCdoB). Os retweets
5
 também serão objeto de estudo por considerarmos 

que estes expressam a opinião do político em questão. Ressaltamos que o foco é analisar a 

recepção das mensagens pelos cidadãos que participam dessas mídias. Mas para isso, é 

pertinente conhecer que tipo de informação é compartilhada pelo vereador com os 

internautas. Entende-se que a conexão entre esses dois processos comunicativos é 

extremamente relevante para uma análise mais consistente e próxima de exercício da 

cidadania e construção democrática. 

 Sendo assim, do lado que cabe à postagem de conteúdo, a princípio nossa ideia é 

agrupar o material postado nas mídias Facebook e Twitter, nas categorias assuntos políticos 

(quando as mensagens postadas fizerem referência às suas atividades de campanha, da 

militância, do próprio partido, ou quando tecer comentários sobre aliados políticos e 

adversários); respostas (do vereador aos cidadãos); e temas relacionados à sua vida pessoal. 

Avaliamos parte desse material, de janeiro a maio de 2012, postado nas mídias 

Facebook e Twitter. O que temos observado é que o objetivo principal do vereador é 

divulgar somente ações de cunho político nessas mídias. Portanto, não consta nas redes de 

Câmara nenhum tipo de informação de cunho pessoal, ou mesmo relacionada à família, 

amigos, entretenimento etc. Entre 1º de janeiro a 31 de maio, 153 mensagens foram 

disponibilizadas no Facebook. No Twitter, foram 198 postagens, incluindo respostas do 

vereador a demandas de usuários e conteúdo de outros retuitados pelo parlamentar.  

 O que se propõe aqui é analisar o comportamento da audiência na recepção do 

material disponibilizado nas mídias sociais pelo vereador natalense. Para tal tarefa, 

adotaremos o seguinte modelo de análise: no Facebook serão avaliados os comentários dos 

cidadãos sobre os assuntos políticos disponibilizados nessa página (quando fizer referência 

às suas atividades na campanha política, à militância, ao próprio partido, ou quando tecer 

comentários sobre aliados políticos e adversários). Essa verificação dos comentários, por 

                                                 
4
 Corresponde ao perfil do usuário no Twitter.  

5
 Para quem quer replicar conteúdo de outros usuários, a convenção é colocar RT (retweet) antes da mensagem. Dessa 

forma, uma mensagem de um usuário é copiada do mesmo jeito por outro participante do Twitter que, com o comando RT, 

repassa o conteúdo para seus seguidores precedido dos créditos e da citação do autor que gerou a mensagem.    
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meio de contagem e porcentagem, será feita por meio de quatro subcategorias: das 

ferramentas “curtir” e “compartilhar” das mensagens políticas dispostas nesse meio; através 

das mensagens de aprovação e reprovação das ações do político em questão postadas no 

mural do vereador; das reivindicações e perguntas dos cidadãos direcionadas ao 

parlamentar por meio do mural; e da postagem, pelos cidadãos, de notícias relativas à 

política no mural do parlamentar. 

Já no Twitter serão quantificadas as mensagens: inferidas pelo político; postadas por 

ele e retuitadas (ou copiadas) pelos participantes, incluindo fotos e vídeos como mensagem; 

referentes a comentários dos participantes gerados sobre os retweets, ou seja, quando os 

usuários copiam uma mensagem do parlamentar e a repassam para seus seguidores 

acompanhada de um comentário, se existir. Aqui também cabe ressaltar que é necessária 

uma atenção redobrada na contabilização desses comentários, já que teremos que acessar o 

perfil de cada participante que replicar uma mensagem proferida pelo vereador Câmara no 

seu perfil no Twitter.  

Dependendo de como se concretizará a interação dos cidadãos nas duas mídias 

durante a propaganda política, se for caracterizada por um comportamento mais ativo e 

intenso na produção e no compartilhamento de conversas, e mesmo com uma 

disponibilização constante de material por parte do vereador, talvez seja necessário 

selecionar, no escopo totalizante do conteúdo, uma fatia dessas mensagens para avaliação. 

Existe um receio desta pesquisadora de não conseguir acompanhar todas as movimentações 

interacionais e de mobilização que permearão a propaganda eleitoral no Facebook e no 

Twitter. Outra possibilidade que visualizamos, dependendo da quantidade de postagens, é a 

de termos de escolher apenas uma dessas mídias para estudo. O que é complicado de fazer 

nesse momento, por desconhecermos qual mídia será mais interessante, do ponto de vista da 

pesquisa. Entretanto, hoje acredita-se que será possível monitorar e analisar as mensagens 

das duas redes sociais com o acompanhamento diário.  

Uma das vantagens da internet é permitir a participação dos usuários em momentos 

distintos do dia. Com base nisso, constata-se que uma mensagem colocada no mural do 

Facebook pode ser curtida, comentada ou compartilhada em outro instante que escapa ao 

monitoramento diário e realizado em determinado horário pela pesquisadora, o que pode 

comprometer a contabilização das sub-categorias. O mesmo pode ocorrer com os retweets 

do conteúdo parlamentar pelos usuários do Twitter. 

O processo de comunicação digital nessas duas redes é complexo. Comentários às 
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mensagens de um parlamentar podem ser passíveis de um “curtir” de outros usuários que 

participam do Facebook, o que não é quantificado nesse trabalho. Conteúdo postado pelos 

cidadãos nessa mídia e que é foco de compartilhamentos, curtidas e comentários também 

não são quantificados em nossa análise. Há participantes que tecem comentários sobre o 

conteúdo político que compartilhou, o que é de difícil monitoramento. Entre janeiro e maio 

de 2012, em relação às redes sociais do vereador natalense, notamos ainda que em 

raríssimas mensagens o próprio político curtiu seus posts, o que não constitui foco de 

análise.  

Para a organização dos dados nas categorias descritas, será utilizado o programa 

Excel. A documentação das mensagens disponibilizadas no Facebook e no Twitter é 

registrada uma vez por dia utilizando-se o programa Greenshot, ferramenta que permite 

capturar de forma rápida e eficiente uma página da web específica. 

 

Considerações finais 

Essa pesquisa, cujo cerne está na verificação da potencialidade da comunicação 

digital e das mídias sociais Facebook e Twitter como dispositivos mobilizadores, interativos 

e de participação política dos cidadãos, já está em fase de desenvolvimento. As primeiras 

análises do caso empírico são coletadas e registradas desde o início de janeiro deste ano. Os 

resultados do conteúdo documentado nesse período pré-campanha eleitoral também estão 

sendo avaliados e mensurados. Esses dados, neste momento anterior à propaganda política, 

são de extrema relevância para se tecer um comparativo em relação ao comportamento dos 

participantes e do próprio parlamentar em evidência nesse estudo no período subsequente a 

5 de julho, começo das campanhas políticas, quando finalmente se darão as interlocuções de 

ideias e opiniões acerca do principal acontecimento político do ano no Brasil, as eleições 

municipais de outubro.  

Os estudos que contemplam as mídias sociais digitais e seu uso como ferramenta de 

propaganda política são recentes. Esperamos, nessa perspectiva, deixar contribuições que 

enriqueçam o arcabouço teórico no campo da comunicação política digital.   
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