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RESUMO 
 
O presente trabalho encontra-se inserido na intersecção entre as novas mídias e a política, mais 
especificamente, na pesquisa da ciberpolítica eleitoral. Nesse sentido, a emergência das mídias 
sociais na web 2.0 marca uma renovação das possibilidades de comunicação interpessoal e, dessa 
forma, da produção e formação de opinião. Nas eleições municipais de 2008, a política institucional 
brasileira teve uma grande oportunidade se aprimorar, democratizando as campanhas e inserindo 
novos atores no processo. Entertanto, a participação do eleitorado em 2008 viu-se obstruída por um 
regimento do Tribunal Superior Eleitoral, que acrescentou restrições ao uso político da internet. 
Não obstante a tentativa de controle dos discursos na rede, a estrutura democrática da internet 
possibilitou o irrompimento de diversas expressões singulares, constituindo espaços para o debate 
político.  
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1.Introdução 

A recente expansão mundial da utilização da Internet, verificada no constante aumento da 

penetração e no número de horas gastas pelos usuários na rede, e a emergência das mídias sociais 

nos anos 2000  modificaram substancialmente o “universo midiático” (Manovich, 2008, p.1). A 

inserção de novos atores no processo de produção de informação e a difusão da capacidade de 

produção de opinião possibilitados pelas ferramentas de publicação - de texto e audiovisual – e 

pelas comunidades virtuais coloca novas variáveis em um mercado de comunicação caracterizado 

pelo “modelo oligopolista” (Negri, p.320) - do ponto de vista empresarial-mercadológico - e pela 

comunicação unidirecional, pela distribuição homogênea e pela produção centralizada - do ponto 

de vista da difusão dos meios de comunicação de massa. 

O cenário configurado pela apropriação social das novas tecnologias de informação e 

comunicação pode ser quantificado pelos dados de penetração da internet no Brasil. Segundo dados 

de 2008 do Ibope (Intituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística), há no Brasil 42 milhões de 

brasileiros com acesso à internet – no trabalho, na escola, etc -, sendo aproximadamente 24 milhões 

de usuários residenciais ativos. Ou seja, a Internet se faz presente na vida de aproximadamente 25% 
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dos brasileiros em algum grau. Em relação ao tempo de horas gastas na Internet, os brasileiros 

lideram o ranking mundial, navegando em média 24 horas mensalmente. 

Tendo em vista esses números, a internet apresenta-se como elemento fundamental no 

consumo e na produção de informação e opinião, além de, sendo uma rede permeada por redes 

sociais, ser um importante local de sociabilidade e troca comunicacional. Essas são características, 

contudo, que vêm se desenvolvendo nas novas tecnologias de maneira geral, que se desenvolvem 

como máquinas que comportam as funções de  máquina cognitiva4 e máquina relacional5 ao mesmo 

tempo (Jollivet, 2003, p.85). 

O presente trabalho, inserido no estudo das novas tecnologias e da cibercultura, busca 

compreender as mudanças provocadas pelo novo regime comunicacional emergente a partir da 

análise do uso político-eleitoral das mídias sociais no Brasil.  

 

1.2 Apresentação do Objeto 

Antes de apresentarmos os resultados obtidos e as reflexões provocadas pelos mesmos, é 

importante que façamos um recorte mais nítido do nosso campo de interesse e alguns apontamentos 

sobre a especificidade do objeto. Primeiramente, o presente artigo se propõe a discutir dois aspectos 

principais dentro do debate sobre o uso da Internet nas eleições municipais de 2008: a)a utilização 

da rede como ferramenta de mobilização política e b) as limitações da legislação eleitoral brasileira 

no que diz respeito à internet. 

Outro aspecto importante a ser apontado, é o fato de estarmos lidando com um momento 

extraordinário da vida política dos indivíduos: as eleições. Esse é um dado interessante, pelo fato de 

que as discussões políticas irrompem no cotidiano, criando-se um ambiente de trocas 

comunicacionais abundantes e politizado por excelência, uma vez que, como observa Antonio 

Albino Canelas Rubim (2002), “o  campo político, nesse momento, necessita ter sua participação 

ampliada, diluindo no possível as fronteiras entre políticos profissionalizados e cidadãos, agora 

partícipes da política como militantes partidários e/ou de candidaturas ou como eleitores”. (Antonio 

Albino Canelas Rubim, p.44) 

Somando-se então a particularidade do momento eleitoral e as novas condições de 

produção e consumo de informação, temos um objeto privilegiado para o estudo da comunicação, 

da política – devido ao caráter das eleições e à ruptura do mercado de comunicação tradicional 

provocado pelas novas mídias – e da ciberpolítica. 

                                                
4 “A primeira característica refere-se ao papel privilegiado da NTIC's na produção, na circulação e na capitalização de 
conhecimentos (notadamente através da incorporação do conhecimento à máquina)”. (Jollivet, p. 85) 
5 “[...] as NTIC se afirmam igualmente como tecnologias relacionais: elas instrumentam o relacionamento, a criação de 
relações interpessoais, a produção de redes sociais e a formação de comunidades.” (Jollivet, p.86) 
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1.3. Metodologia 

O desenvolvimento do trabalho se deu a partir de uma pesquisa empírica descritivo-

exploratória desenvolvida entre os meses de agosto e outubro de 2008, a qual se baseou na 

observação de algumas redes sociais – You Tube, Facebook, Orkut, Twitter, Flickr e MySpace – e 

na coleta de notícias jornalísticas e posts, referentes à discussão sobre Internet e Eleições. Os sites 

dos candidatos também foram superficialmente acompanhados com a finalidade de avaliarmos a 

utilização desses espaços como local de interação entre os políticos e seu eleitorado, analisando, 

aqui, os dispositivos acionados para atingir tal objetivo. 

As disputas eleitorais foram analisadas mais a partir da análise das redes sociais do que da 

produção discursiva dos blogs. Essa opção se deu pelo caráter fragmentário das eleições 

municipais, que dificulta a análise da produção discursiva e dos sentidos em disputa entre 

candidaturas. Além dessa ressalva, é importante destacar que apesar de nos preocuparmos em fazer 

uma análise geral, as corridas eleitorais do Rio de Janeiro e São Paulo tiveram maior atenção, 

devido à importância política destas cidades e da influência que exercem sobre o país. Vitória, por 

ser o local de onde se origina o trabalho, também foi acompanhada, mas a falta de dados relevantes 

para o estudo da ciberpolítica, fez com que a corrida eleitroal da capital capixaba fosse relegada ao 

segundo plano. 

Para a coleta dos 60 posts foram usados: o sistema de busca de blogs do Google6 – Google 

BlogSearch – e o sistema de buscas do indexidor de blogs Technorati7. A busca por notícias foi feita 

nos próprios portais de informação e pelo sistema de busca do Google, somando no total 85 

matérias. Nos dois casos usamos como termos na busca “eleições 2008” e “internet”. 

Nos casos de Twitter e You Tube, demos preferência à busca por tags8 ligadas à disputa 

eleitoral do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Belo Horizonte, de Porto Alegre, de Curitiba, de 

Salvador e de Recife. No Orkut, apesar do acompanhamento ter sido mais intenso nas comunidades 

dos candidatos do Rio de Janeiro e de São Paulo, as outras capitais mencionadas anteriormente 

também foram levadas em consideração. Já o Facebook, o Flickr e o MySpace foram observados a 

partir da utilização feita pelos candidatos mais do que pelo eleitorado. 

 

2. A Internet nas Eleições Municipais de 2008 

O ano de 2008 foi um ano marcante para se pensar as novas possibilidades de construção 

                                                
6 GoogleBlogSearch. Disponível em http://blogsearch.google.com/  
7 Technorati. Disponível em www.technorati.com  
8  Uma tag é uma palavra-chave (relevante) ou termo associado com uma informação (ex: uma imagem, um artigo, um vídeo) que o 
descreve e permite uma classificação. (Fonte: Wikipedia) 
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de uma campanha política na internet. Barack Obama tornou-se o primeiro presidente negro dos 

EUA, após vencer a candidata Hillary Clinton nas primárias do Partido Democrata. Além de sua 

carreira política, de sua proposta de mudança e de seu carisma, um dos fatores fundamentais para 

sua vitória foi a utilização madura feita da internet. Com uma campanha pela internet socialmente 

voltada para o grassroots9 e financeiramente para o crowdsourcing10, Obama tornou-se a maior 

referência para a ciberpolítica eleitoral até o momento.  

No Brasil, o ano de 2008, assim como nos EUA, também foi ano eleitoral, porém aqui as 

disputas foram municipais, o que, a priori, constitui um obstáculo para grandes mobilizações, uma 

vez que os temas e os poderes em disputa ficam mais restritos ao âmbito local. Entretanto, esse não 

foi o único obstáculo para o desenrolar da disputa político-eleitoral na web. 

Enquanto, segundo pesquisa do Ibope/NetRatings, ouve acréscimo de 78% no número de 

internautas residenciais no Brasil – chegando  aos 24 milhões –, o tempo de horas gastas pelos 

brasileiros na internet tornou-se o maior do mundo – chegando à aproximadamente 24h mensais em 

2008 – e o uso de redes sociais, principalmente do Orkut, supera o de qualquer país desenvolvido, o 

TSE aprovou uma Resolução que, independente de sua intenção inicial, foi na contramão da 

evolução da internet no Brasil. 

 

2.1 Da Resolução 

 
RESOLUÇÃO – 22.718 – INSTRUÇÃO Nº121 – CLASE 12ª – BRASÍLIA 
DISTRITO FEDERAL. Relator Ministro Ari Pargendler. 
Ementa: Dispõe sobre a propaganda eleitoral e as condutas vedadas aos agentes de 
campanha 
[...] 
Art. 18. Apropaganda eleitoral na Internet somente será permitida na página do 
candidato destinada exclusivamente à campanha eleitoral. 
[...] 
Art. 21. A partir de 1º de julho de 2008, é vedado às emissoras de rádio e televisão, em 
sua programação normal e noticiário: 

 
III – veicular propaganda política ou difundir opinião favorável 
ou contrária a candidato, partido político ou coligação, a seus órgãos ou 
representantes ; 

[...] 
§ 5ºAs disposições deste artigo aplicam-se às páginas mantidas pelas 
empresas de comunicação social na Internet e demais redes destinadas à 

                                                
9 Grassroots pode ser sinônimo de popular ou de base (de partido, de movimento). No caso de Obama, se refere aos 
movimentos de voluntários locais, que desempenhavam o papel de registrar eleitores, de atualizar dados eleitorais e no trabalho de 
contato direto para convencimento do eleitorado.   
10 A noção de crowdsourcing é o fundamento do trabalho colaborativo do movimento software livre. Trata-se de aproveitar as 
competências dos muitos indivíduos presentes na rede produzir algo. A idéia de crowdsourcing na campanha de Obama ficou 
vinculada ao trabalho de interação com o eleitorado, a fim de conseguir arrecadar uma grande quantidade de doações a partir da 
soma de pequenos valores 
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prestação de serviços de telecomunicações de valor adicionado 
 

Os artigos da Resolução 22.718 do TSE que tratam especificamente da Internet são os acima 

descritos e o de número 1911. Devido a ementa se referir somente “as condutas vedadas aos agentes 

de campanha”, a princípio a resolução gerou dúvidas quanto ao seu papel, criou-se a visão de que a 

mesma poderia ser responsável por manter “eleições limpas na internet”, não trazendo nenhuma 

consequência para os usuários uma vez aplicada aos candidatos. 
A Resolução do TSE não é esse “retrocesso ditatorial” que muitos divulgaram por aí. 
Ela apenas regulamenta – ÓBVIO – a propaganda eleitoral a ser feita pelos 
PRÓPRIOS CANDIDATOS, não atingindo – ÓBVIO! ÓBVIO! ÓBVIO! – as 
manifestações espontâneas dos cidadãos.12 

 
Outra coisa completamente distinta seria a manifestação autêntica de autores de blogs 
e outras páginas da Rede Mundial de Computadores de externar publicamente a sua 
preferência por determinado candidato e partido, no que se estaria exercendo o direito 
de expressão e a liberdade de pensamento que, por serem direitos fundamentais, 
consagrados constitucionalmente, não podem ser afastados através de uma mera 
Resolução de uma corte judicial.13  

 

Entretanto, a situação se mostrou preocupante quando alguns blogueiros cariocas, incluindo o 

jornalista Pedro Dória14, foram obrigado a retirar de seus blogs um banner de apoio ao candidato à 

prefeitura do Rio de Janeiro Fernando Gabeira15,sob ameaça de impugnação da candidatura.  

O mais estapafúrdio da exigência é que ela contraria um dos princípios básicos do 
direito: o de que cada um é responsável por seus próprios atos. Os indivíduos 
blogueiros que exibem seus banners de apoio a um candidato tiveram que retirá-los 
para que esse candidato – que não pediu, nem pagou, nem organizou a manifestação – 
não fosse impugnado. [...] A ironia não escapou à atenção de um leitor do Pedro: 
poderíamo começar a exibir banners de apoio a Garotinho e Maluf, impugnando assim 
suas candidaturas. Que tal?16  
 

A partir de então, espalhou-se pela internet discussões sobre o que era permitido ou não pela 

Legislação Eleitoral. Toda essa confusão foi gerada pela tentativa de regulamentar o uso político da 

internet no Brasil igualando-se a mesma ao rádio e à TV – como se também fosse uma concessão 

pública –, enquandrando como propaganda eleitoral qualquer manifestação de apoio a políticos em 

                                                
11 Versa sobre o período no qual os sites de candidatos podem ficar no ar 
12 Do blog Imprensa Marrom, post “Internet e Eleições: o que 'pode' e o que 'não pode' segundo o TSE”. Disponível em 
http://www.interney.net/blogs/imprensamarrom/2008/04/01/blogosfera_e_eleicoesinternet_o_que_pode/  
13 Do blog Direito e Trabalho, escrito pelo juiz trabalhista Jorge Alberto Araujo. Disponível em 
http://direitoetrabalho.com/2008/03/tse-pode-bloquear-a-internet-durante-as-eleicoes/ 
14 Pedro Doria Weblog. Disponível em http://pedrodoria.com.br 

15 No dia 29 de maio de 2008, o TRE-RJ intimou o deputado Fernando Gabeira por conta de um banner que alguns blogs brasileiros 
publicavam em apoio a campanha dele. Em caso contrário, gabeira corria o risco de ter sua candidatura cassada. 

16 Do blog Biscoito fino e a Massa escrito por Idelber Avelar. Disponível em http://www.idelberavelar.com/archives/2008/06/  
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blogs e demais mídias sociais. O erro, pois, foi usar a mesma lógica dos meios de comunicação 

dependentes de concessão pública para a internet como observou o blogueiro Marcelo Träsel: 
Ao contrário de rádio e televisão, a Internet não é uma concessão pública. Ou seja, 
ninguém precisa de autorização do governo para criar um site, postar um comentário 
num blog, divulgar um vídeo no YouTube, gravar um podcast. As emissoras de rádio e 
TV, por usarem um recurso escasso, que é o espectro eletromagnético, devem prestar 
contas ao governo e se pautar pelo interesse público. O espaço nas redes de 
computadores pode ser tudo, menos escasso. Portanto, o apoio de qualquer pessoa a 
um candidato não estará competindo pelo mesmo espaço com o interesse público. A 
equiparção com meios que usam comunicação via ondas eletromagnéticas não faz o 
menor sentido.17 
 

O resultado de tal medida foi uma total confusão sobre que tipo de manifestações e 

propaganda eram válidas na internet. Os sites de jornais, por exemplo, que a princípio estavam sob 

as mesmas regras que valiam para internet18, conseguiram contornar a situação e passaram a seguir 

as regras que valiam para os jornais impressos, ou seja, ficaram livres para veicular propaganda 

eleitoral e opiniões sobre os candidatos, diferentemente dos portais19. Equanto isso, os TRE's 

exigiam a exclusão de perfis e comunidades do orkut20, de contas do twitter21, de vídeos do You 

Tube22 e proibiam blogs de postar opinião sobre os candidatos – como foi o caso dos blogs de 

Reinaldo Azevedo, Luís Nassif e do portal Interney23.  
Desde ontem este blog está proibido por decisão da Justiça Eleitoral de fazer 
"comentários acerca do pleito eleitoral vindouro (eleições municipais 2008), no 
sentido de favorecer ou denegrir candidatos, incluíndo imagens ou fotografias". A 
justiça também determinou que fossem retirados "todos os comentários que de 
qualquer maneira favoreçam ou critiquem candidatos, incluíndo imagens ou 
fotografias".24  

 
                                                
17 Do blog Martelada de Marcelo Träsel. Disponível em http://www.insanus.org/martelada/archives/024539.html  
18 “Um parágrafo de resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de fevereiro, abriu brecha para a interpretação de que as 
páginas de jornais na internet deverão sujeitar-se às mesmas regras válidas para emissoras de rádio e TV na cobertura das eleições. 
Isso implicaria, entre outros pontos, a proibição de 'difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido político ou coligação, 
a seus órgão representantes”. Trecho extraído da matéria Eleições: regras do TSE para TV valeriam para sites, disponível em 
http://oglobo.globo.com/pais/eleicoes2008/mat/2008/06/13/eleicoes_regras_do_tse_para_tv_valeriam_para_sites_de_jornais-
546803264.asp  
19 “O cidadão-eleitor tem direito de ser informado sobre o processo eleitoral inclusive por meio da propaganda eleitoral, mas isso há 
de ser feito de forma equilibrada, isonômica, proporcional, por quem detém o direito de informar, de divulgar”. Declaração do 
ministro Joaquim Barbosa ao IG, após ser negado o mandado de segurança do portal para a revogação de parte da legislação eleitoral. 
Disponível em 
http://ultimosegundo.ig.com.br/eleicoes/noticias/2008/10/03/tse_nega_mandado_de_seguranca_do_ig_por_internet_livre__1968677.
html  
20 A matéria “Internautas dizem que 'faxina política' excluiu perfis do Orkut” do por tal G1 traz alguns casos de exclusão do perfil 
de usuários. Disponível em http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/0,,MUL730842-6174,00-
INTERNAUTAS+DIZEM+QUE+FAXINA+POLITICA+EXCLUIU+PERFIS+DO+ORKUT.html  
21 Pelo menos 2 casos foram conhecidos: da candidata de São Paulo Marta Suplicy, que pediu a exclusão de um fake; e da candidata 
de Fortaleza Luizianne Lins, que fez o mesmo pedido, mas devido um erro, ao invés de tirar do ar seu perfil fake no miniblog, 
retirou o blog Twitter Brasil. A matéria com o caso está disponível em http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u443183.shtml 
22 Os casos mais conhecidos foram dos candidato Marta Suplicy e Geraldo Alckmin, que tiveram que retirar seus vídeos do You 
Tube e colocá-los em suas páginas de campanha. 
23 O primeiro por estar ligado ao site da Veja e os dois últimos por estarem ligados ao iG. Pedro Dória escreveu em seu blog um post 
sobre o assunto. Disponível em http://pedrodoria.com.br/2008/06/12/reynaldo-azevedo-sera-censurado-pelo-tse/  
24 O blog do pernambucano Álvaro Dantas teve vários posts retirados do ar pelo TRE-PE.  Post relatando a situação disponível em 
http://www.viomundo.com.br/denuncias/justica-censura-blog-em-pernambuco/  
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A lei exige que tiremos seu perfil ou comunidade quando soubermos das seguintes 
atividades: 
-Propaganda direta no perfil: você não pode mostrar o número nem o nome do 
candidato em seu perfil pois isso é considerado um convite para votar nele. 
-Fotos em perfis e álbuns que sejam simplesmente banners dos candidatos 
-Comunidades que sejam um chamado para se votar em um candidato. 25 

 

A falta de clareza fez com que os TRE's tomassem posturas diferenciadas em relação à Resolução 

22.718. De qualquer forma, o dado concreto é que tal Resolução foi responsável por devolver à 

mídia de massa todo seu poder de agendamento e de produção dos sentidos, uma vez que obstruiu a 

potência multitudinária da internet. Inviabilizou, dessa maneira, a expressão de uma multiplicidade 

de sujeitos e reestabeleceu, em parte, o monopólio da fala dos meios de comunicação massivos, 

instaurando, para usar os termos de Foucault (1988), uma “forma terminal de poder” para proibir a 

livre circulação das idéias. 
Não é possível fornecer um número exato de processos, já que ainda não existem 
levantamentos na área. Mas nestas eleições, pela primeira vez, a web foi alvo 
constante de ações. "Diariamente, são dezenas de solicitações para tirar do ar 
conteúdos produzidos por nossos usuários", diz o diretor de comunicação do Google 
Brasil, Felix Ximenes. [...] 
Entre os TREs procurados pela reportagem - o de São Paulo, o de Minas Gerais e o do 
Rio de Janeiro -, somente o paulista dispõe de números. Foram 16 as ações ligadas à 
internet nas eleições deste ano: nove delas enviadas ao Google, duas à Folha Online, 
duas ao iBuscas, uma ao iG, uma ao site Markey e uma ao UOL. [...] 
A assessoria do Universo OnLine diz que o portal tirou pelo menos 30 blogs do ar: 20 
atendendo a pedidos do TSE e dez por denúncias informais. O iG não tem um número 
consolidado, mas o presidente do portal, Caio Túlio Costa, afirma que foram "vários" 
processos.26  

 

2.2 O lugar do excesso  

Apesar das restrições impostas pela Legislação Eleitoral sobre a Internet, pode-se observar 

espaços pelos quais o debate sobre os temas eleitorais conseguiram escapar. Afinal, a internet como 

“modelo de rede democrática” (Negri, p.320), constitui como lugar de excesso informacional. 

Dessa maneira, não obstante os diversos casos de censura – apoiada na lei – na web, alguns dados 

apontam para uma atividade não tão intensa por parte dos usuários, mas bastante relevante se 

levarmos em conta a obstrução criada pelo TSE.  

Na blogosfera, segundo dados do Technorati, o termo “Eleições” foi citado em 

aproximadamente 1300 posts no dia da votação do primeiro turno e 500 no dia de votação do 

segundo turno - como pode ser observado no gráfico a seguir -, números bastantes razoáveis se 

                                                
25 Trecho do post “A política no Brasil e no orkut” do Blog do Orkut. Disponível em http://blog.orkut.com/2008/09/poltica-no-
brasil-e-no-orkut.html  
26 Matéria do portal da Veja “Eleições têm boom de ações ligadas à Internet”. Disponível em 
http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/eleicoes-2008-tem-boom-acoes-ligadas-internet-395043.shtml  
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tivermos em conta que em 2006 as referências à palavra “Lula” chegaram à 1800 no primeiro 

turno. Além disso, de setembro a outubro de 2008, a média diária para o termo “eleições” foi de 

200 posts. 

 
Gráfico 01 – Remissões do termo “Eleições” entre setembro e outubro de 2008 

 

2.2.1 - You Tube 

O site de compartilhamento de vídeos You Tube foi outra ferramenta bastante utilizada 

pelos usuários para veicular informações sobre as eleições municipais de 2008. A busca por 

"Eleições 2008" encontra mais de 7 mil vídeos e, somados, os vídeos encontrados na busca pelos 

nomes dos candidatos que foram ao segundo turno no Rio de Janeiro e em São Paulo  chegam a 

marca de 3500 vídeos.  

Semelhante do que ocorreu nas eleições de 2006, entretanto, esse uso foi, de maneira geral, 

no sentido de destruir a reputação dos candidatos, promovendo campanhas negativas. Nos casos do 

Rio e de São Paulo, por exemplo, dos candidatos que chegaram ao segundo turno somente 

Fernando Gabeira possuía mais vídeos de valor positivo do que negativo dentre os 10 mais 

assistidos (9 com valência positiva). Marta Suplicy, Kassab e Eduardo Paes sofreram campanhas 

amplamente negativas no You Tube - todos eles tinham mais de 7 vídeos com valência negativa 

entre os 10 mais assistidos.  

Outros usos do YouTube que vêm se tornando cada vez mais comuns em campanhas 

eleitorais são: publicação de vídeos dos debates, de campanhas passadas - explorando o potencial 

de memória da internet -, de gafes cometidas pelos candidatos e de candidatos "bizarros". Os dois 

últimos casos foram os que geraram os "hits" da internet. Visto que a disputa pelos sentidos estava 

difusa na rede, o centro das atenções partiu para o escárnio, para o espetáculo.  

Os principais hits eleitorais de 2008 foram os vídeos: do candidato a prefeito de curitiba 

Lauro Rodrigues (PT do B), que não conseguia terminar sua frases durante um debate27 e teve mais 

de 300 mil acessos durante as eleições; do candidato vereador Polaco da Garagem28, que teve mais 

40 mil acessos; da candidata à Câmara de Fortaleza Adriely Fatal, que usou o Funk do Quadrado 

                                                
27 O vídeo está disponível na internet em http://www.youtube.com/watch?v=z4WpjYluDIk  
28 O vídeo está disponível na internet em  http://www.youtube.com/watch?v=grzhdwWLL-I  
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como jingle29 e teve mais de 30 mil acessos; do vereador travesti Leo Krat30, que teve 51 mil 

acessos; e a coletânea de candidatos engraçados feita pelo Kibe Loco31, que acumulou mais de 180 

mil acessos. Nesse sentido, o uso das mídias sociais de vídeo destacou-se pela valorização da ironia 

e da crítica bem-humorada ao despreparo de alguns candidatos.  

 

2.2.2 - Twitter 

O micro-blog Twitter32, apesar de sua popularização relativamente nova no Brasil, foi 

aproveitado por políticos e usuários durante as eleições de 2008. Entretanto, o sistema de pesquisa 

do Twitter depende do usuário marcar seus comentários com "#" mais a "tag", ou seja, depende do 

uso consciente da ferramenta.  

De qualquer maneira, existem números interessantes de uso eleitoral do twitter. A pesquisa 

"#eleicoes2008" encontra cerca de 500 mensagens. A pesquisa por "#debatesp" encontra 

aproximadamente 600 twits de comentários sobre o comportamento e as falas dos candidatos no 

debate, com trechos de argumentações e  comentários críticos sobre os debates. Já a pesquisa 

"#debaterio" encontra pouco mais de 200 twits com as mesmas características da tag anterior. 

Em outros grandes colégios eleitorais brasileiros, o uso do twitter foi, aparentemente, mais 

tímido. A pesquisa por "#eleicoespoa" (Porto Alegre), por exemplo, encontra menos de 100 twits, a 

pesquisa "#debatebh" encontra pouco mais de 100 twits. A busca por twits sobre as eleições de 

Curitiba, Salvador, Fortaleza e Vitória não encontrou resultados relevantes - o que pode ser fruto da 

não marcação dos twits, da busca pela tag errada, ou pela baixa utilização da ferramenta mesmo. 

Apesar dos dados ainda não apontarem um uso consistente dessa ferramenta no Brasil, 

mostram que o Twitter tem um grande potencial como ferramenta para se comentar a mídia 

tradicional. Nos EUA, por exemplo, o micro-blog foi o hype das eleições 2008. No dia de um dos 

debates entre os candidatos à presidência norte-americana, o tráfego de mensagens no Twitter 

aumentou em 160% e no Brasil as tags com maior volume de comentários são as que dizem 

respeito aos debates. 

 

2.2.3 - Orkut 

O Orkut, diferentemene do que ocorreu em 2006, quando teve grande importância na 

articulação em torno das candidaturas, em 2008 foi menos utilizado. Contudo, ainda assim, pode-se 

                                                
29 O vídeo está disponível na internet em  http://www.youtube.com/watch?v=hdskTENAVlc&feature=related  
30 O vídeo está disponível na internet em  http://www.youtube.com/watch?v=QiJ8eW-ny1I&feature=related  
31 O vídeo está disponível na internet em  http://www.youtube.com/watch?v=lYPuAu7EfQw  
32 É uma ferramenta que permite aos usuários trocarem mensagens curtas de textos (140 caracteres) com as demais pessoas de sua 
rede de relacionamento. Disponível em http://www.twitter.com   
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observar o surgimento de inúmeras comunidades dedicadas a candidatos em todo o Brasil. Segundo 

reportagem do portal IG33, a disputa mais acirrada no Orkut aconteceu em São Paulo, onde os 

candidato Geraldo Alckmin e Kassab tinham mais de 100 comunidades, o primeiro com 252 - 

muitas delas resquícios das eleições de 2006 - e o segundo com 164, já Marta Suplicy tinha 69 

comunidades dedicadas a ela.  

No Rio de Janeiro, Jandira Feghali, Eduardo Paes e Fernando Gabeira contavam cada um 

com 11 comunidades, enquanto o candidato Marcelo Crivela contava com 18. Em Recife, o 

destaque foi Mendonça Filho com 10 comunidades. Em Salvador, ACM Neto tinha 58 

comunidades dedicadas a ele. Em Porto Alegre, Manuela D'Avila contava com 6 comunidades. E 

em Belo Horizonte, Jô Moraes tinha o maior número de comunidades, 4 no total. Em Vitória foram 

encontradas 5 comunidades relativas às eleições, todas dedicadas a João Coser, sendo que somadas 

elas possuíam em torno de 30 membros. 

Em relação ao número de membros das comunidades ciberpolíticas paulistas, Kassab 

possuía uma comunidade com mais de mil membros, Marta Suplicy também somente uma com 

mais de mil, Alckmin possuía duas com mais de 3 mil e uma com aproximadamente 5 mil e Maluf 

possuía três comunidades com mais de mil membros, uma com mais de 2 mil e uma com algo em 

torno de 15 mil membros. No Rio de Janeiro, o candidato Marcelo Crivela possuía 1 comunidade 

com mais de 2 mil membros, Eduardo Paes possuía uma comunidade com mais de 3 mil e 

Fernando Gabeira possuía duas com mais de mil membros e uma com mais de 7mil. Nos outros 

estados citados não foi encontrada nenhuma comunidade com mais de mil membros. 

O grande número de comunidades não redundou, contudo, em debates aprofundados nos 

fóruns das mesmas. As comunidades tiveram um uso mais individual, servindo mais para apoiar ou 

rechaçar os candidatos nos perfis, o que é o uso mais comum das comunidades do Orkut, que " ao 

invés de utilizadas como grupos para discutir um determinado assunto, são simplesmente elencadas 

nos perfis como um bótom, uma forma de construir uma identidade (Recuero, 2004)". 

A utilização das comunidades como ferramenta de publicação de conteúdo e discussão de 

temas eleitorais, contudo, foi um dado das eleições presidenciais de 2006, quando os mais de 1 

milhão de perfis que ocupavam as comunidades tinham uma produção intensa. Somente no dia 1 de 

outubro de 2006, nas quatro maiores comunidades político-eleitorais foram registrados cerca de 60 

mil comentários e 9 mil tópicos em seus fóruns (Herkenhoff e Malini, 2008).   

 

                                                
33 Disponível em  
http://ultimosegundo.ig.com.br/eleicoes/noticias/2008/07/28/candidatos_inspiram_centenas_de_comunidades_no_orkut_1477451.ht
ml  
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2.2.4 - Inovações no uso político-eleitoral da internet no Brasil 

Apesar das restrições impostas pelo TSE, as eleições municipais de 2008 tiveram pontos 

positivos no que diz respeito a exploração de suas potencialidades pelos candidatos. Embalados 

pelo sucesso da campanha de Barack Obama, muitos candidatos brasileiros tentaram buscar 

inovações para suas campanhas dentro das possibilidades deixadas pela legislação. 

Inspirados pelas lições de 2006 e pela campanha de Obama, os candidatos brasileiros 

deram seus primeiros passos na ciberpolítica. O fato de alguns candidatos adotarem o uso de 

Twitter, MySpace, Facebook, blogs, Flickr, Orkut e YouTube em suas campanhas revelou uma 

maior disposição para entender a internet e aprender a utilizá-la como ferramenta de mobilização 

do eleitorado. Além disso, os próprios sites dos candidatos ganharam novos dispositivos para 

permitir uma maior interação com o eleitorado, como o uso de chat, a inclusão de enquetes e 

fóruns, áreas para fotos, vídeos e áudio de campanha, a possibilidade de download e impressão de 

material de campanha e até, ainda incipiente, a inclusão de uma área para realização de doação pela 

internet34. 

Essas inovações não foram vistas em todo o país, obviamente, os lugares que se 

destacaram foram aqueles de maior importância política e econômica dentro do país e aqueles nos 

quais o TRE deu maior liberdade para a exploração da internet. No geral, os candidatos do Rio de 

Janeiro e de São Paulo foram os que exploraram de maneira mais eficiente a rede, mas candidatos 

de outras localidades como Recife e Salvador também investiram na campanha pela internet. 

No Rio de Janeiro, onde o TRE deu maior liberdade aos candidatos, todos se aproveitaram 

de alguma ferramenta da internet, todos tinham uma comunidade "oficial" no Orkut, muitos tinham 

Flickr e alguns mantinham um canal no YouTube. Entretanto, quem mais se beneficiou da 

utilização da web foi o deputado federal e candidato à prefeitura Fernando Gabeira, possuindo 

conta no Twitter – com quase 300 seguidores –, no MySpace, no Facebook, no Flickr e no YouTube 

- sendo que seu canal tinha 215 inscritos e durante o período eleitoral teve mais de 17mil exibições. 

O resultado dos outros candidatos na internet foi pífio, com baixa participação do eleitorado e 

espaços esvaziado – o próprio Gabeira tinha menos de 100 contatos somados Facebook e MySpace. 

Já em São Paulo, os candidatos só podiam fazer campanha dentro de seus próprios sites, o 

que não impediu que apresentassem novidades em suas campanhas. Gilberto Kassab, por exemplo, 

tinha o hotsite35 "Semeie suas Idéias", no qual seu eleitor podia contribuir com propostas para São 

Paulo, e uma área de mobilização do eleitorado "Militância25". Marta Suplicy também dedicou um 

                                                
34 No site do Gabeira havia uma seção dedicada às doações, entretanto, exigia-se a identificação do doador para evitar 
problemas com a justiça eleitoral. 
35 Hotsite, Micro-site ou Mini-site é um pequeno site planejado para apresentar e destacar uma ação de comunicação e marketing 
pontual. (Fonte: Wikipedia) 
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espaço para a militância em seu site chamado "Militância de Atitude", onde era possível que seu 

eleitorado se articulasse para possíveis eventos. Paulo Maluf, utilizando-se de seu tradicional 

marketing político, inseriu em seu site um GoogleMaps que apontava as obras realizadas por ele na 

cidade de São Paulo. 

Alguns candidatos investiram em ferramentas novas e na interação com o público. Solange 

Amaral, candidata à prefeitura do Rio, criou uma rede pessoal no Ning, plataforma que permite a 

criação de redes sociais, chamada "Rede Solange" que contava com mais de 500 membros, 

possibilitando a interação entre os eleitores e o acesso ao material de campanha. João da Costa, 

candidato à prefeitura de Recife, tinha em seu site um espaço dedicado aos eleitores onde recebia 

videomensagens e mensagens de texto. Já o candidato Antonio Imbassahy, de Salvador, permitia 

em seu site que seus eleitores colocassem as imagens da campanha e de manifestações realizadas 

por seus apoiadores.36  

Essa revalorização do eleitorado faz parte da mudança do mercado da comunicação após o 

advento das novas tecnologias de informação e comunicação. Baseada em uma nova demanda dos 

indivíduos, que saíram da condição de simples consumidores, a comunicação política passa a tomar 

consciência da vitalidade da interação com o eleitorado na construção das campanhas. No momento 

no qual o computador, enquanto meio de produção, difunde-se pela sociedade, inicia-se um 

movimento pela captura da produtividade existente na rede. Por um lado, visando o marketing 

político, por outro, como maneira de democratizar as campanhas, buscando uma ação conjunta com 

novos atores políticos e sua inteligência coletiva disposta no ciberespaço.  

Logicamente, este foi um primeiro movimento em direção a uma valorização da internet 

como forma de mobilização do eleitorado, visto que em 2006 o movimento ciberpolítico ocorreu 

muito mais pelas circunstâncias daquelas eleições, do que pelo interesse e disposição de políticos e 

da mídia tradicional em dar espaços para que o "público" se expressasse. A grande importância de 

2006 está no fato de que os usuários irromperam na internet, deixando claro que já não era possível 

afastá-los do circuito de produção e formação de opinião. 

 

3 - Considerações Finais  

Importante ressaltar, mais uma vez, o fato de as eleições serem municipais, o que provoca discursos 

mais particularizados, mobilizando pequenos nós mais do que grandes hubs de opinião na rede. 

Esse é um dado dessas eleições, que podemos ler nos dados da pesquisa. Por exemplo, os dados 

                                                
36 Informações retiradas da matéria publicada pelo Último Segundo do IG "Candidatos descobrem internet 2.0, mas 'esquecem' 
transparência". Disponível em 
http://ultimosegundo.ig.com.br/eleicoes/noticias/2008/08/10/candidatos_descobrem_internet_20_mas_esquecem_transparencia_151
1455.html  
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sobre os hits no Youtube: a maior parte dos hits tem relação com usos mais amplos (despreparo dos 

políticos) e menos com questões locais (que tem audiência menor, mas não deixa de ser 

importante). Ainda assim, com acessos pequenos, mas importantes, os debates locais são 

fundamentais na formação de um circuito de opinião. Então, observa-se um movimento elástico da 

rede entre temas globais e temas locais. 

Apesar da atividade dos usuários e das tentativas de uso inovador promovido por alguns 

candidatos, a ciberpolítica foi “jogada no limbo” pelas lacunas existentes na Resolução que tratava 

da utilização da internet nas eleições municipais de 2008. Tendo em vista o potencial da web – 

provado pela campanha de Obama nos EUA – como ferramenta de articulação de campanhas, 

torna-se fundamental discutir o impacto político da avaliação equivocada feita pelo TSE – e por 

grande parte dos TRE's – do uso da internet. 

Um primeiro aspecto a ser levado em consideração foi a censura perpetrada por alguns 

TRE's em razão da Resolução 22.718. Pode-se falar em censura, a medida que a livre expressão da 

opinião foi interpretada como propaganda política, fazendo com que usuários da grande rede 

tivessem alguns de seus espaços interditados. A liberdade de comunicação e de manutenção da 

conversação foi freada pelo controle dos fluxos de informação sobre política na rede. Contrapondo-

se à “rede de modelo democrático”, uma resposta antidemocrática apoiada na legalidade.      

A censura, no entanto, é o resultado mais aparente de uma postura que tem consequências 

políticas maiores. A interdição desses discursos, que estiveram nas franjas do mercado de 

comunicação por um longo período, interrompeu, por um momento, o avanço da luta por esse 

poder (Foucault, 1996), monopolizado pelos meios de comunicação de massa desde o século 

XVIII. Se discutir a intenção pode dar forma a hipóteses falsas, encontramos em Foucault (1996) 

uma reflexão pertinente para a situação da internet nas eleições de 2008: 
Há sem dúvidas, em nossa sociedade e, imagino, em todas as outras mas segundo um 
perfil e facetas diferentes, uma profunda logofobia, uma espécie de temor surdo 
desses acontecimentos, dessa massa de coisas ditas, do surgir de todos esses 
enunciados, de tudo que possa haver aí de violento, de descontínuo, de combativo, de 
desordem, também, e de perigoso, desse grande zumbido incessante e desordenado do 
discurso. (Foucault, p.50) 

 

Do ponto de vista da produção de opinião e da opinião pública, questão fundamentalmente 

política, a obstrução de novos discursos possíveis, representou o isolamento da mídia tradicional 

como instância única da produção de sentidos. O espaço democrático de conversação pública, 

tornou-se lugar da vigilância, desperdiçando a potência multitudinária da rede e sua capacidade de 
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organizar espaços públicos37, coletivos, comuns de diálogo. Talvez não seja correto afirmar que a 

mídia recolonizou totalmente o espaço público, até porque, a internet com sua estrutura rizomática, 

constrói linhas de fuga insistentemente, constituindo-se como lugar de abundância de trocas 

comunicacionais e, por isso mesmo, de difícil controle. Não obstante, não se pode negar a 

implicação negativa da regulamentação da internet no processo eleitoral. 

O esvaziamento do Orkut, comunidade que agrega cerca de 70% dos internautas 

brasileiros e onde se gasta o maior tempo navegando, é um dado dessas eleições. Apesar da 

existência de comunidades de cunho eleitoral, sua utilização foi aquém do esperado, com baixa 

utilização dos forums. Os blogs, apesar das manifestações de apoio aos candidatos, não puderam, 

diferentemente do que ocorreu em 2006, se articular para fornecer informações omitidas ou não 

conhecidas pela mídia comercial. E essa foi a tendência para os outros espaços também. O perigo 

inerente ao esvaziamento dos espaços públicos é, em alguma medida, a erosão da política, como 

observa Christian Ruby ao apresentar Habermas: 

Se se entender espaço público o conjunto das relações no centro das quais se cumpre, 
ativamente, uma palavra política (e não os lugares públicos), ter-se-á sem dúvida 
compreendido que o Estado democrático moderno padece de vê-lo colonizado pela 
mídia e pelas outras instâncias de confisco da palavra (ou de impregnação de modelos 
rígidos). Os cidadãos afastam-se do espaço público porque não podem mais aí ser 
ouvidos, por não o vivificarem eles mesmos. (Christian Ruby, p.131 e 132) 
 

A vitalidade da utilização da internet como ferramenta política consiste, portanto, na 

potencialidade de revitalização do espaço público, uma vez que o espaço público virtual é um 

espaço de imanência, de expressão das singularidades, de ação individual para a coletividade, de 

compartilhamento de produtos comunicacionais. Como afirma Sérgio Amadeu38, citando Benkler: 

“a diferença brutal entre a esfera pública dominada pelo mass media e a esfera pública 

interconectada, realizada pela internet, ocorre exatamente pela arquitetura de informação 

distribuída da rede, e, pela eliminação dos custos para se tornar um falante”. Ou seja, esfera pública 

passa a ser também o lugar da expressão, construído pelos usuários e seus hiperlinks no 

ciberespaço.  

Dar liberdade para a atividade produtiva dos muitos sujeitos no ciberespaço não é somente 

uma questão de bom senso, mas uma questão de aprimoramento da democracia e de fornecer 
                                                
37 Luiz Martins da Silva (2006) propõe uma definição atualizada de espaço público: “O espaço público, portanto, é uma tópica, uma 
topologia, que abriga a polêmica, o debate, o diálogo, o conflito [argumentativo] e, por conseqüência, a esfera pública. Falar de 
esfera pública é, assim o entendemos, falar de um certo círculo hermenêutico produtor de sentido, mas cujos sentidos se constroem 
processualmente, na dinâmica incessante da circulação da informação [...] regida pelo regime da turbina global (urbi et orbe) e 
contínua (per omnia), de um só tempo, uma espécie de hipertempo em função de um hiperespaço e de uma infinidade de 
hipertextos”. 
38 Sérgio Amadeu da Silveira é sociólogo, doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. A passagem foi retirada de 
seu blog no post “TSE quer controlar campanha na internet”. Disponível em http://samadeu.blogspot.com/2008/03/tse-quer-
controlar-campanha-na-internet.html   
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instrumentos para a participação de um maior número de atores em sua construção. 
[...] hoje, toda força de trabalho está envolvida em lutas pelos sentidos da linguagem e 
contra a colonização da socialidade comunicativa pelo capital. Todos os elementos de 
corrupção e exploração nos são impostos pelos regimes de produção linguística e 
comunicativa: destruí-los com palavras é tão urgente quanto fazê-lo com ações. 
(Negri, p. 428) 
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