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RESUMO 

Agentes políticos encontraram no meio digital um espaço fundamental para disseminar suas 

mensagens e entrar em contato com os cidadãos. Redes sociais digitais como o próprio 

Facebook são fundamentais nesse processo, já que fortalecem a comunicação centrada no 

líder político, demonstrando a tendência a personalização da política. Além disso, nos 

contextos em que as pessoas estão cada vez mais conectadas, o representante precisa ocupar 

espaços para obter o máximo de controle sobre a construção da sua imagem pública, para isso, 

continua em campanha mesmo após a vitória nas eleições. A campanha permanente auxilia na 

manutenção da aprovação e consequentemente afeta a chancela de ações e atos exercidos 

pelos líderes. O presente trabalho se volta a compreensão do uso institucional do Facebook 

por governadores eleitos, numa dinâmica de campanha permanente, tratando da forma como 

os agentes políticos se apropriam da rede social digital para efetivar suas estratégias de 

construção da imagem pública, quais recursos técnicos estão presentes e os conteúdos 

publicados. Para a análise, foi estabelecido o recorte temporal dos meses de janeiro a abril de 

2017, totalizando 120 dias e 4.962 publicações. O governador a publicar mais no período foi 

Flávio Dino, do Maranhão, com 614 postagens, seguido de Rui Costa (BA), com 491, e Tião 

Viana (AC), que atingiu 397 publicações. Ainda que o Facebook tenha várias possibilidades 

de uso de recursos, as postagens que continham apenas texto corresponderam a 62,4% da 

amostra. Só ocorreram 26 postagens com alguma tentativa de diálogo, demonstrando uma 

ausência de esforços para estabelecer um contato mais direto com a população, ouvi-la e 

responde-la. Quem mais se encaixou nesse formato foi o governador do Ceará, no qual fazia 

transmissões ao vivo para responder os questionamentos da população. As postagens sobre a 

vida privada dos agentes políticos foram as que tiveram maior tendência a ter reações. Entre 

as conclusões obtidas com o estudo, pode-se apontar esforços dos líderes em enaltecer suas 

realizações, como melhoras em índices de educação e segurança e ações com supostos 

benefícios.  

 

Palavras-chave: Campanha Permanente. Redes Sociais Digitais. Comunicação Política 

Institucional. Imagem pública. Personalização da Política. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

Political agents have found in the digital environment a fundamental space to disseminate 

their messages and get in touch with citizens Social networks sites like Facebook, are 

platforms centered on the political leader, demonstrating a tendency to a personalization of 

politics. In addition, in contexts that people are increasingly connected, the representative 

needs to occupy spaces to gain maximum control over his public image making, for this, 

continue in campaign even during their mandate. The permanent campaign helps in the 

maintenance of the approval and consequently affects the seal of actions and acts carried out 

by the leaders. The present work turns to the understanding of the institutional use of 

Facebook by governors-elect, in a dynamic of permanent campaign, dealing with the way in 

which the political agents take ownership of the digital social network to carry out their 

strategies of construction of the public image, what technical resources are present and 

published content. For the analysis, the time cut from january to april 2017 was established, 

totaling 120 days and 4,962 publications. The governor who posted most in the period was 

Flávio Dino, from Maranhão, with 614 posts, followed by Rui Costa (BA), with 491, and Tião 

Viana (AC), who entered 397 publications. Despite the multimedia resources presented on 

Facebook, 62.4% of all governor’s posts contained only texts.  In only 26 posts, governors 

engaged in some form of dialogue with users, showing an absence of efforts to establish 

contact with population, listen to it and respond to it. Who most fit this format was the 

governor of Ceará, where he made live broadcasts to answer the questions of the 

population.The posts about the private life of the political agents were those that had more 

tendency to have reactions. Among the conclusions obtained with the study, one can point out 

leaders' efforts to enhance their achievements, such as improvements in education and safety 

rates and actions with supposed benefits.  

 

Keywords: Permanent Campaigning. Social Network Sites Political Institutional 

Communication. Public image. Personalization of Politics.  
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1. Introdução 

1.1 O uso da comunicação digital por representantes eleitos: A presença dos 

governadores de estado brasileiros nas redes sociais online  

A relação entre agentes políticos e cidadãos tem se transformado ao longo dos anos e 

os meios de comunicação tradicionais e digitais têm um papel de grande importância nesse 

processo. Com a advento e popularização da internet e, mais recentemente, dos sites para 

redes sociais, os agentes políticos e a população encontraram ambientes específicos para se 

expressarem, dialogarem, consumirem informações e produzirem conteúdo. Os políticos, mais 

especificamente os governadores brasileiros – objeto desta pesquisa -, não ficaram de fora 

dessas transformações e aderiram à comunicação digital, estendendo estratégias de natureza 

eleitoral à comunicação institucional regular. Há uma busca por aprovação, gerenciamento 

das imagens públicas, monitoramento de comportamentos e climas de opinião entre outras 

utilizações. 

Nessa perspectiva e pensando uma comunicação contínua está a ideia de campanha 

permanente (BLUMENTHAL, 1980; ORNSTEIN E MANN, 2000). Os agentes políticos 

assim concentram esforços no processo de construção das suas imagens públicas (WEBER, 

2000; 2004) nas redes sociais digitais. A chancela dos cidadãos é importante para o líder 

político e isso passa por suas estratégias de comunicação. Por meio de uma equipe 

especializada de profissionais de marketing e comunicação, os agentes políticos conseguem 

lidar com as percepções, opiniões e juízos públicos, confeccionando mensagens e 

desenvolvendo estratégias de comunicação alinhadas às características das redes sociais 

digitais e confeccionadas com o propósito de se alinhar, pautar ou persuadir a opinião pública. 

Isso não implica que tudo se baseie em pensar no processo da construção da imagem pública 

desejada, naturalmente outros propósitos devem ser considerados, como prestar serviços 

públicos, a exemplo de informações de interesse dos cidadãos.  

Thompson (2010) destaca que os meios de comunicação tradicionais desobrigaram a 

presença física dos líderes. Isso também se torna real nos ambientes digitais. O autor indica 

que mais do que disseminar decretos, os meios tradicionais viraram uma fábrica de 

autoimagem. Uma situação de fato não anula a outra, há uma combinação de discursos que é 

trabalhada dentro das redes sociais digitais, até porque é necessário tornar os conteúdos 

atrativos ao público. Assim também ganham espaços os memes, com uma retória mais 

descontraída e leve. Um desses exemplos é a prefeitura de Curitiba (MARTINO E ALEIXO, 

2016) que trabalha com referências populares e consegue angariar a atenção pública para 
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disseminar conteúdos uteis para população, que pode compartilha-los ampliando ainda mais o 

alcance das mensagens.    

Um levantamento feito por Sampaio, Bragato e Nicolás (2016), entre 2010 e 2014, 

com trabalhos sobre internet e política, analisou trabalhos feitos dentro dos contextos das 

ciências sociais brasileiras, mostrou que há um foco maior em questões normativas ou 

democráticas ao invés da rotina da atividade política. A proposta de pesquisa dessa 

dissertação pretende contribuir para o preenchimento desta lacuna na medida em que se 

concentra especificamente na análise do uso estratégico do Facebook por agentes políticos 

eleitos para o cargo de governador.  

Este trabalho é confeccionado como um esforço descritivo capaz de lançar luzes sobre 

o modo como os governadores estão se comunicando com diferentes agentes sociais e 

políticos através dessa que é a rede social digital com o maior número de usuários no mundo. 

A ideia é examinar a fundo as formas de apropriação do Facebook por governadores eleitos, 

tratando de como se dá a retórica, o formato do conteúdo publicado e o próprio conteúdo em 

si. Desta forma, a investigação se torna mais um instrumento que fornecerá subsídios ao 

entendimento da comunicação institucional digital de agentes políticos no cotidiano do 

exercício dos mandatos  

O estudo inicialmente parte da análise da apropriação do Facebook por todos os 

governadores brasileiros, totalizando 27 líderes, entretanto alguns motivos específicos 

levaram à exclusão de quatro deles da amostra: Waldez Góis (AP), por não possuir conta na 

rede social; Luiz Fernando Pezão (RJ), licenciado para tratamento de câncer e ausente da rede 

social; José de Melo (AM), afastado do cargo por suspeitas de corrupção e sem publicações 

no período; e Marcelo Miranda (TO), que não possuía conta no período. No total, foram 

coletadas 4.962 postagens entre o mês de janeiro e abril de 2017, contabilizando 120 dias de 

atividades dos líderes dos Executivos estaduais.  

Para o entendimento mais claro do uso do Facebook pelos agentes políticos, 

desenvolveu-se duas análises em paralelo, uma quantitativa e outra qualitativa. Na primeira, 

tratou-se de dados como a frequência de publicações, recursos e compartilhamentos. Já na 

segunda, os esforços ficaram por conta da categorização das postagens e suas respectivas 

frequências, bem como o tipo de publicação com mais probabilidade de receber reações, 

comentários ou compartilhamentos. Um dos destaques é o uso da transmissão ao vivo por 

alguns líderes, que encontraram formas de aplicação para esse recurso, como o governador do 
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Ceará, Camilo Santana. Ele fez tentativas de diálogo com a população em que era possível 

fazer perguntas dentro da transmissão, que ocorria semanalmente no mesmo horário. 

Os conteúdos foram analisados de acordo com uma grade de categorias baseada em 

estudos anteriores (AHARONY, 2012; VUČKOVIĆ E BEBIĆ, 2013; AGGIO, 2014) e 

aplicadas mais recentemente num trabalho prévio (MATOS, DOURADO E MESQUITA, 

2017b). Chegou-se ao número de 12 categorias, conforme exposto no Quadro 1. 

Quadro 1- Categorias para análise de conteúdo 

Categorias 

1. Ações e Políticas de Governo 

2. Agenda 

3. Cobertura Favorável de Notícias 

4. Congratulações e Datas Comemorativas 

5. Convite ao Engajamento em Ações Políticas 

6. Divulgação de Serviços Públicos 

7. Esfera Privada e Intimidade 

8. Exibição de Capital Social e Político 

9. Iniciativas de Diálogo 

10. Posicionamento 

11. Promoção de Realizações 

12. Outros 

Fonte: Autor 

Alguns pesquisadores como Leal e Rossini (2012) desenvolveram trabalhos que 

segmentavam o conteúdo político do conteúdo exclusivamente pessoal, sendo o segundo mais 

propício ao engajamento e a visualizações (ENLI E SKOGERBØ, 2013). Uma pesquisa de 

Marques, Aquino e Miola (2014) focou na comunicação dos deputados no Twitter e incluiu 

variáveis como idade, sexo e ocupação de cargos de liderança dos parlamentares na análise, 

cruzando com dados como o número de seguidores e a frequência das publicações desses 

agentes políticos. O sexo não se mostrou positivamente relacionado com o número e 

publicações ou seguidores, porém políticos mais jovens utilizaram com frequência a redes 

social digital, e ocupantes de cargos de liderança também.  

Outros estudos se preocuparam em trazer os recursos técnicos para o debate sobre a 

apropriação das redes sociais (BONSÓN, ROYO E RATKAI, 2015; EDGERLY et al, 2016). 

Bonsón, Royo e Ratkai (2015) realizaram um estudo comparando os recursos técnicos 
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utilizados em publicações nas páginas de prefeituras europeias no Facebook. Eles 

identificaram que o uso de imagens levava uma postagem a ter mais engajamento, o texto foi 

o segundo recurso que mais ampliaria essa possibilidade. Já Edgerly et al (2016) fizeram uma 

análise de comentários políticos no Facebook durante a eleição presidencial americana em 

2012 e identificaram que publicações com texto tinham maior tendência a receber 

comentários de outros usuários. Os pesquisadores coletaram as postagens durante dois debates 

televisionados no país.  

No estudo desenvolvido para esta dissertação, as formas de apropriação do Facebook 

pelos governadores mostraram algumas semelhanças e diferenças com os achados de outras 

pesquisas. Os resultados mostraram, por exemplo, que mesmo a vida privada do agente 

político possuindo a maior probabilidade receber reações e se tonar uma publicação mais 

visualizada do que as outras, o conteúdo trabalhado na rede social foi majoritariamente 

político, corroborando com achados de outros estudos (LEAL E ROSSINI, 2012; ENLI e 

SKOGERBØ, 2013). Além disso, os líderes analisados por esta pesquisa apostaram muito em 

promover suas realizações à frente do cargo, demonstrando uma forte preocupação com 

autopromoção à frente do cargo, apresentando supostos benefícios de ações e atos de governo. 

O diálogo teve uma incidência muito baixa, sendo a categoria de menor frequência nas 

postagens analisadas.  

Mesmo com a possibilidade do Facebook de publicar vídeos, imagens e gifs, por 

exemplo, mais da metade das postagens continham apenas texto, revelando que não há um 

esforço em diversificar o que é publicado. Ainda que a utilização de recursos técnicos interfira 

no alcance das publicações (BONSÓN, ROYO E RATKAI, 2015; EDGERLY et al, 2016) e 

as imagens, por exemplo, aumente a possibilidade de uma publicação obter engajamento, 

além de contribuírem para influenciar a percepção das pessoas sobre determinado agente 

político (GOODNOW, 2013). Investir em recursos técnicos variados é uma forma de ampliar 

as chances de interferir no processo cognitivo de construção da imagem pública. 

Por fim, o presente estudo contribui de forma coerente com estudos no campo ao 

apresentar o perfil de uso do Facebook pelos governadores brasileiros no período entre 

campanhas eleitorais. Após a eleição, as obrigações e deveres do líder político se modificam e 

mesmo que tenha que se preocupar com a governabilidade, o processo de construção da sua 

imagem pública e a formação de uma opinião pública favorável são partes inerentes da 

dinâmica política e também merecem toda atenção na comunicação entre os agentes políticos 

e a esfera civil.  
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1.2 Questões de pesquisa 

Como uma maneira de guiar as análises do trabalho, algumas perguntas de pesquisa 

foram pensadas para o desenvolvimento do estudo: 

a) Quais as principais finalidades sugeridas pelo perfil de utilização do Facebook 

pelos governadores no que concerne a comunicação política institucional 

empreendida por eles? 

b) Quais os recursos técnicos empregados nas publicações dos governadores 

estaduais brasileiros no Facebook? 

c) Quais tipos de publicação tendem a gerar maior envolvimento por parte dos 

usuários na plataforma, como curtidas, compartilhamentos e comentários? 

d) Alguma característica externa à comunicação digital, como idade e perfil político-

partidário, influencia no modo como o Facebook é apropriado pelos governadores? 

 

1.3 Estrutura da dissertação 

De forma a trabalhar os temas latentes a este trabalho, a dissertação foi estruturada em 

três capítulos. O primeiro segmento abordará exclusivamente a comunicação dos 

representantes políticos por meio das redes sociais digitais. É um capítulo introdutório que foi 

subdivido em três, um sobre o uso político das redes sociais digitais, em que será destrinchado 

como os atores do campo político e os cidadãos têm se apropriado das redes sociais com 

finalidades políticas. Em seguida, dedica-se ao entendimento do Facebook como ferramenta 

de comunicação política, apresentando as principais características dessa ferramenta e como 

vem sendo usada. Por fim, o foco se concentrará na questão da personalização da política, 

uma tendência que basicamente coloca o líder político em evidência em detrimento dos 

partidos e outras instituições políticas.  

O segundo capítulo da dissertação discute a comunicação política institucional, 

desmembrando-se dois temas. O primeiro deles sobre o uso contínuo das redes sociais 

digitais, trazendo a perspectiva da campanha permanente, ou seja, a manutenção do emprego 

de técnicas, recursos e práticas da comunicação eleitoral ao longo do mandato, utilizando de 

estratégias e retóricas da disputa eleitoral. Outra parte versará sobre a política de imagem, um 

elemento fundamental na estratégia de agentes políticos, que disputam seu quinhão de 

visibilidade junto à esfera pública. A visibilidade sempre foi imprescindível para o exercício 

da atividade política e se transforma em um caminho de comunicação efetivo junto aos 

cidadãos, seja no ambiente digital ou não.  
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O último capítulo do trabalho é dedicado aos procedimentos metodológicos que 

cercam a análise da utilização do Facebook pelos governadores estaduais brasileiros. Nesta 

parte, serão explicados cada passo que foi desenvolvido para a coleta e exame das publicações 

feitas pelos líderes selecionados. Além disso, as características da amostra com sua respectiva 

qualificação também integrarão este capítulo. Por fim, serão discutidos os resultados obtidos 

com o estudo.  
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2. Redes sociais digitais e representantes políticos  

A presença de agentes da política em ambientes digitais se inicia com o uso de websites 

para a comunicação institucional e de campanha. Com a popularização das redes sociais 

digitais, a dinâmica da comunicação política sofre alterações.  Martino (2014, p. 85) enfatiza 

que as redes sociais digitais, “na medida em que se misturam com a vida e alteram as relações 

sociais, se articulam também com as possibilidades de ação política nos vários sentidos da 

palavra, agregando novas dimensões à questão”. O caráter participativo, onipresente e veloz 

da internet e das redes sociais digitais fornecem ricos de possibilidades para comunicação 

política em suas várias instâncias.  

Um estudo de Gomes et al (2009) divide as campanhas políticas online em três fases 

proto-web, web e pós-web. No primeiro momento, no começo dos anos 1990, o foco estava 

no email e as campanhas ocorriam essencialmente off-line. Já quando começaram se basear 

na web de fato, no final dos anos 1990, condessavam materiais como panfletos e discursos 

nas páginas oficiais, incialmente eram cópias do que era distribuído off-line, mas depois 

empregaram recursos multimídia. Na pós-web, as páginas funcionam como grandes centros 

para disseminação de conteúdo, com um caráter de produção colaborativa, em consonância 

com a consolidação da web 2.0. Além disso, nessa terceira fase o tráfego também leva a sites 

para redes sociais e outros ambientes digitais.  

Para Gomes (2014b, p. 18) as redes sociais digitais “não são apenas meio de circulação e 

informação ou de produção de informação e opinião pública, mas são, sobretudo, radares por 

meio dos quais o cidadão pode perceber, identificar e considerar os temas e problemas 

políticos que circulam na opinião circundante”. As informações e a opinião pública são 

insumos indispensáveis para nortear o desenvolvimento e emprego de estratégias de 

comunicação política.  

2.1 Usos políticos da internet e das redes sociais digitais 

As redes sociais digitais possuem características próprias que as tornam um ambiente 

particular de recursos e possibilidades de ação para a comunicação política. Boyd e Ellison 

(2007, p. 211) definem essas plataformas digitais como espaços em que os usuários podem: 

“[...] (1) construir um perfil público ou semi-público dentro de um sistema delimitado, (2) 

articular uma lista de outros usuários com quem compartilham uma conexão e (3) visualizar e 
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atravessar sua lista de conexões e aquelas feitas por outros dentro do sistema1”. Tais aspectos 

trazem mudanças na forma que os agentes políticos se comunicam, já que mais um elemento 

– as próprias redes sociais digitais – integra a dinâmica do jogo político e interfere nas formas 

de produção e circulação de informações e conteúdos, bem como de comunicação direta com 

usuários. 

As redes sociais digitais também desempenham um papel contundente na relação dos 

agentes políticos com meios de comunicação tradicionais. Schulzs (2014, p.61) acredita que 

“A grande proliferação e diversificação das mensagens tem levado a uma situação onde os 

usuários das mídias [digitais] – notadamente atores políticos – podem ultrapassar o filtro e o 

gatekeeper dos meios de comunicação de massa, assim evadindo o poder da mídia2”. Por 

meio do advento e popularização da comunicação digital, mais notadamente dos sites para 

redes sociais em termos contemporâneos, os agentes da política encontraram novos 

expedientes, recursos e ambientes capazes de fomentar novas estratégias de disputa por 

atenção e visibilidade públicas. 

Ainda que as redes digitais tenham trazido modificações na relação dos agentes 

políticos com os meios de comunicação tradicionais e os cidadãos, estes mantêm a 

importância pública enquanto fontes de informação e ambientes de reverberação de temas, 

questões e fatos públicos. Na comunicação política, não se pode deixá-los de lado, 

principalmente na veiculação de ideias, em um processo de autopromoção ou de promoção 

das instituições. Alguns dos agentes políticos ainda são proprietários desses veículos de 

comunicação e este fato interfere nas informações ali veiculadas. O campo da comunicação 

também se utiliza do campo político para obter benefícios, como as verbas de propaganda. 

Mesmo com o advento e popularização das redes sociais digitais, a televisão, o rádio e o 

jornal impresso ainda desfrutam de um grande controle sobre a esfera da visibilidade pública 

(GOMES, 2014a) e, consequentemente, mantém um poder notável de pautar discussões 

públicas, inclusive em ambientes digitais.  

Dentre a gama de possibilidades advindas das redes digitais para a comunicação 

política, é possível destacar a capacidade de “proporcionar um meio através do qual o público 

                                                 

1 Trecho original: “[…] (1) construct a public or semi-public profile within a bounded system, (2) articulate a list 

of other users with whom they share a connection, and (3) view and traverse their list of connections and those 

made by others within the system. 

2 Trecho original: The enormous proliferation and diversification of messages has led to a situation where media 

users – notably political actors – can bypass the filtering and gatekeeping of mass media, thus evading media 

powers.  
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e os políticos podem se comunicar, trocar informações, consultar e debater, de maneira direta, 

rápida e sem obstáculos burocráticos” (MAIA, 2001, p.1). Os cidadãos podem cobrar os 

agentes políticos e estes dar respostas de forma imediata, sem a necessidade de grandes 

adequações ou maiores obstáculos. As redes sociais digitais fornecem o ambiente ideal para o 

diálogo e cabe aos líderes usarem dessa prerrogativa para exercerem o livre debate, fazendo 

mais do que só transmitir as informações. Ouvir os usuários é um caminho legitimo e cheio de 

vantagens para ambos os lados, como aponta Stromer-Galley: 

O verdadeiro trabalho da democracia, no entanto, não é apenas permitir que 

as pessoas doem dinheiro ou baixem protetores de tela em um computador. 

O trabalho real também está na interação humano-humano - seja mediado 

por um computador através de uma rede ou mediado pelas ondas de rádio. 

Esse tipo de interação é o fundamento da deliberação pública, que serve para 

identificar problemas, criar políticas e determinar como implementar 

soluções3. (2000, p. 128) 

 Além da possibilidade de estabelecer um canal de diálogo com a população, a 

comunicação por meio digital pode ocorrer em qualquer lugar, sem depender de grandes 

estruturas, como uma transmissão ao vivo feita por um canal de televisão. Pelo Facebook, a 

transmissão de mensagens pode ser feita em tempo real, durante qualquer atividade em que o 

agente político estiver, basta um smartphone com acesso à internet. Mesmo que não estejam 

presentes os filtros existentes dentro de veículos tradicionais de comunicação, no site para 

rede social as publicações não chegam integramente para quem curte as páginas (BONSÓN, 

ROYO, RATKAI, 2015). Também é necessário levar em consideração a influência que os 

usuários têm na visibilidade de uma publicação, já que quanto mais engajamento ela obtiver, 

mais será visualizada e atingirá um público maior.  

 Em relação aos custos da comunicação via ambientes digitais, nos termos estruturais, 

não se demanda tantos recursos como os jornais impressos, canais de televisão e emissoras de 

rádio, visto que certos aparatos técnicos são dispensáveis, como tinta e papel, além dos 

próprios funcionários e de uma infraestrutura específica para esse fim. Ainda assim, faz-se 

necessário considerar que o agente político, utilizando o Facebook, conta com profissionais 

especializados que possam gerenciar sua conta e desenvolver estratégias exclusivas para sua 

página oficial. O uso de dados é igualmente importante (NICKERSON e ROGERS, 2014) e o 

                                                 

3 Trecho original: The real work of democracy, however, is not only in letting people donate money or download 

screen savers onto a computer. The real work also is in human-human interaction—whether it is mediated by a 

computer through a network or mediated by the airwaves. This kind of interaction is the foundation for public 

deliberation, which serves to identify problems, create policy, and determine how to implement solutions.  
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representante dificilmente irá obtê-los sozinho, então poderá adquirir softwares e/ou contratar 

especialistas capazes de coletar e analisar informações online.  

Mais do que um espaço para disseminação de conteúdo, as redes sociais digitais 

podem se posicionar tanto como complemento, como alternativa aos veículos tradicionais e 

seu modelo estabelecido de comunicação. “A mídia social cria canais alternativos de 

distribuição de informações que alteram os custos e os incentivos da comunicação política de 

maneira fundamental4” (GAINOUS E WAGNER, 2014, p. 20). Os consumidores de 

informação online conseguem ser mais atualizado, por exemplo, do que a audiência de radio e 

televisão (GOMES, 2014b). Além disso, muito do que é publicado nos canais tradicionais de 

comunicação é levado para o ambiente digital, em que pode ser amplamente difundido e 

discutido pelos usuários.  

Um conjunto de pesquisas tem organizado evidências da crescente incorporação de 

recursos, ferramentas e ambientes digitais por agentes e instituições da política em suas 

práticas de comunicação rotineiras (LEAL E ROSSINI, 2012; LILLEKER E KOC-

MICHALSKA, 2013; BARROS, 2014; BIMBER, 2014; GAINOUS E WAGNER, 2014). 

Assim, como indica Aldé (2011, p. 386): 

“A atualização promovida pela internet tem efeitos significativos para todos 

os tipos de usuários. Confirmando tendências ou possibilitando alternativas, 

é hoje um ambiente inescapável da comunicação política, cada vez mais 

importante para a circulação de informação e opinião - mesmo para os 

cidadãos que têm esta circulação como objetivo prioritário da sua atividade 

na internet” (ALDÉ, 2011, p. 386).  

Gomes (2005) destaca que entre as vantagens da internet para participação política 

estão a superação dos limites de tempo e espaço para a participação política; extensão e 

qualidade do estoque de informações online; comodidade, conforto, conveniência e custo; 

facilidade e extensão de acesso; ausência de filtros e controles; interatividade e interação; 

oportunidade para vozes minoritárias ou excluídas. Os benefícios são diversos, mas cabe 

ponderar, por exemplo, que nem todas as pessoas tem acesso à internet, então não é a internet 

por si só que salvará o déficit na participação política dos cidadãos, existem barreiras que 

também precisam ser levadas em conta, como o conhecimento sobre as ferramentas e a 

própria cultura de participação que precisa ser fomentada na esfera pública.   

                                                 
4 Trecho original: Social media creates alternative channels of information distribution that alter the costs and 

incentives of political communication in foundational ways.  



21 

 

A dinâmica singular de circulação de informações e conteúdos em redes digitais é uma 

característica que atravessa boa parte das vantagens listadas por Gomes (2005). Isto porque a 

velocidade de circulação de dados nos ambientes digitais permite que usuários de diferentes 

ambientes e plataformas tenham acesso a um volume expressivo e diversificado de notícias, 

informações e conteúdos em múltiplos formatos. Além da própria exposição as informações, 

os usuários são produtores de conteúdo, ou seja, não é possível obter controle sobre todas as 

pessoas bem como o que decidem postar em suas contas nas redes sociais digitais ou em 

outros ambientes online.  

Nesse sentido, os próprios agentes do campo político podem se aproveitar da 

abundância e da geração de conteúdo em favor próprio. Uma pesquisa de King, Pan e Roberts 

(2017) abordou como o Governo Chinês fabricou postagens para pulverizar a atenção dos 

cidadãos, para que agendas problemáticas não ficassem em evidência. O trabalho utilizou 

documentos vazados de um escritório do governo que apontava essa prática. Assim analisou 

esse conteúdo, produzido para favorecer a gestão do país. As pessoas que faziam essas 

publicações são consideradas integrantes do partido ou grupo chamado 50 cents, que é 

conhecido por esse nome pois havia um boato de que as pessoas que publicassem em favor do 

governo ganhariam esse valor por postagem. A suspeita não se confirmou com a pesquisa, 

mas atestou-se a veracidade do envolvimento governamental nas publicações.  

Outra situação que traz consequências para o consumo de informações online na 

política é a produção de Fake News. Na eleição de 2016, nos Estados Unidos, Allcott e 

Gentzkow (2017) verificaram, por exemplo, quantas vezes algumas notícias falsas foram 

compartilhadas em favor de Donald Trump e Hilary Clinton, então candidatos à presidência. 

No caso do republicano, 115 histórias falsas foram compartilhadas 30 milhões de vezes, já 

para a democrata, 41 notícias atingiram 7,6 milhões de compartilhamentos. Os números 

elevados demonstram o alcance dessas postagens. Aponta-se também que esse tipo de 

informações teve impacto na vitória de Trump. Estudantes da cidade da Macedônia5 chegaram 

a ganhar dinheiro com a produção de Fake News.   

[...] o campo político se aparelha para tentar dobrar o fluxo da comunicação 

política aos seus interesses, com alto padrão de profissionalização no 

gerenciamento da informação e com o desenvolvimento de ferramentas e 

habilitações agilmente manejadas com os quais busca administrar não apenas 

o que exibir e o que proteger da esfera de visibilidade mediática, mas 

também busca manipular ou, em geral, ter supremacia, sobre os agentes da 

                                                 
5 http://www.bbc.com/portuguese/internacional-38206498 
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indústria da notícia, no controle da informação política circulante (GOMES, 

2005, p.9). 

Recuero (2011, p.116) destaca que “a internet deu às pessoas oportunidade de difundir 

as informações de forma mais rápida e mais interativa. Tal mudança criou novos canais e, ao 

mesmo tempo, uma pluralidade de novas informações circulando nos grupos sociais”. Essa 

pluralidade significa ainda mais atores na produção de informações e na disputa pela 

visibilidade do conteúdo que foi publicado. [...] porque os indivíduos têm a capacidade de 

distribuir mensagens políticas próprias para uma ampla audiência fora dos canais tradicionais 

de campanhas políticas ou da mídia dominante, o número de vozes na esfera pública 

aumentou exponencialmente6” (BOWYER, KAHNE E MIDDAUGH, 2017, p. 4). 

 Os agentes políticos podem ser fontes oficiais no Facebook, porém vale salientar a 

disponibilidade de insumos informativos em várias direções diferentes. Como foi citado, a 

produção de Fake News tem registrado aumento, além disso, pode ser utilizada em favor de 

determinado grupo político dentro de uma disputa eleitoral (ALLCOTT E GENTZKOW, 

2017). O próprio governo pode adotar uma estratégia que o beneficie a partir da produção de 

conteúdo como forma de conseguir atenção pública nas agendas que o interessa e reduzindo a 

visibilidade de outras (KING, PAN E ROBERTS, 2017). De todo modo, a quantidade de 

informações torna o alcance da visibilidade mais difícil, pois se divide a atenção com muitas 

fontes diferentes.  

2.1.1 Internet e Política 

A utilização da internet para fins políticos se tornou um processo cada vez mais 

comum na rotina dos agentes políticos. Alguns deles conseguiram se consolidar nesses 

ambientes, gerando mais um canal para se atingir alguns segmentos de público. Um balanço 

de 20 anos sobre pesquisas na área de Política, Estado e Democracia Digitais feito por Gomes 

(2016a, p.50) fala em “um campo dividido em três grandes classes, no centro do qual se situa, 

estrategicamente, a democracia digital: Política online, Democracia Digital e Estado Digital”. 

O autor faz uma divisão em seis áreas distintas: a) Eleições e Campanhas Políticas Online, b) 

Internet e Sociedade c) Participação Política Online, d) Políticos, Partidos e Instituições 

Online, e) Informação Online e Política e f) Discussão Política. 

                                                 
6 Trecho original: [..] because individuals have the capability to distribute their own political messages to a wide 

audience outside the traditional channels of political campaigns or the mainstream media, the number of voices 

in the public sphere has increased exponentially. 
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O estudo de Gomes (2016a) trata da construção de um campo de pesquisa em torno de 

temas, questões e problemas relativos à democracia em sua interface com as redes digitais de 

comunicação. O corpo de estudos que compõe esse território de pesquisa ajuda a compreender 

como a internet tem sido apropriada pelas esferas civil e política. Assim, faz-se necessário, de 

forma resumida, apresentar algumas das temáticas presentes nesse universo de pesquisas 

dedicado à comunicação política em ambientes digitais para melhor situar, em termos 

taxonômicos, o objeto de estudo dessa dissertação.  

Os temas relativos à categoria de estudos dedicados a mobilização e ativismo políticos 

recebem grande atenção por parte de pesquisadores da área de comunicação, internet e 

política. Aouragh e Alexander (2011), por exemplo, abordam especificamente a revolução 

egípcia de 2011, que teve como intenção a renúncia do então presidente Hosni Mubarak. As 

pesquisadoras defendem a importância de pensar no contexto político e social do país e não 

focar apenas nas redes sociais digitais, até porque em determinado momento foi necessária a 

utilização de mensagens de texto, já que a rede de internet foi derrubada por autoridades 

governamentais. Nesse sentido, elas apontam observações para uma movimentação offline 

antes da aplicação de redes sociais digitais.  

Já Lowrance (2016), tem foco na Revolução de Jasmim, na Tunísia, na qual considera 

a primeira feita pelo Twitter. O trabalho pretende pensar o papel desta rede social 

especificamente, demonstrando a relevância da apropriação para tal fim. A autora defende que 

nos estágios iniciais da revolução, as redes sociais digitais tiveram um papel fundamental, já 

que não havia cobertura consistente dos meios de comunicação tradicionais. Em um segundo 

momento, os sites para redes sociais continuaram a ter uma função consistente na divulgação 

de informação. Por fim, em uma terceira fase, a internet ainda continuava sendo uma 

ferramenta de agregação e coordenação das pessoas, porém como os protestos tinham ganho 

todo país, não era o único meio para isso.  

Kristofferson, White e Peloza (2014, p. 1149) destacam que “uma variedade de 

fatores, incluindo o aumento dramático da presença nas redes sociais entre organizações de 

caridade e grupos de defesa, tornou cada vez mais fácil para os consumidores se envolverem 

em pequenos atos simbólicos de apoio às causas7”. Os autores segmentam a participação em 

meios digitais em “sinal de apoio” e “sinal de apoio significativo”, o primeiro diz respeito a 

                                                 
7 Trecho original: A variety of factors, including the dramatic increase in social media presence among charitable 

organizations and advocacy groups, has made it increasingly easy for consumers to engage in small token acts of 

support for causes. 
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atos considerados pelos pesquisadores como mais simples, a exemplo de curtir uma página ou 

publicação. Já o segundo, demanda um esforço maior por parte do usuário, como a doação de 

recursos financeiros para campanhas.  

As pesquisas mencionadas acima representam um tipo de preocupação comum na 

literatura centrada no ativismo online, bem representada pelas expressões “slacktivism” e 

“clicktivism” (KARPF, 2010). Ambas são usadas de maneira pejorativa para qualificar, 

assimetricamente, o ativismo digital em relação ao ativismo presencial, tradicional. 

Slacktivism significa “[...] um bom ativismo on-line que tem zero impacto político ou social. 

Dá aos que participam de campanhas "slacktivistas" uma ilusão de ter um impacto 

significativo no mundo sem exigir nada além de se juntar a um grupo do Facebook8” 

(MOROZOV, 2009). Apesar desta corrente de pensamento enfatizar a preguiça dos usuários, 

os protestos precisam das redes sociais digitais e da internet (GOMES, 2016b).  As redes 

sociais digitais representam um papel forte em protestos.  

Em relação a importância das redes sociais digitais para o ativismo online, cabe ainda 

ressaltar a possibilidade de fornecer um espaço alternativo de comunicação, já que “muitos 

ativistas criticam fortemente a cobertura dos meios de comunicação de massa, acusando a 

imprensa e os funcionários de criminalizar seus comportamentos em protestos9” (BENNET, 

2003, p. 25). Nesse sentido, com essa descrença nos veículos tradicionais de comunicação, 

ativistas podem gerar informações sem a obrigatoriedade da passagem pela imprensa e ainda 

assim obtendo alguma visibilidade, contrariando a perspectiva de que seria um tipo de 

ativismo preguiçoso, sem grandes esforços.  

As formas de apropriação de recursos e ambientes digitais para fins de discussão, as 

chamadas discussões ou conversações online, também formam um sub-campo de relevância 

nos estudos em internet e política. Schneider (1996), por exemplo, tratou do debate sobre 

aborto no Usenet, pensando a esfera pública Habermasiana. O autor analisou os grupos dentro 

do Usenet e descobriu uma grande desigualdade entre os participantes, isto é, poucas pessoas 

gerando a maior parte do conteúdo nesses fóruns. Hoje os debates encontraram no Facebook 

um dos espaços ideais para se proliferar, pelas facilidades e recursos disponíveis a todos os 

usuários. Um estudo de Carreiro e Gomes (2017) trata da rede social digital como ambiente 

                                                 
8 Trecho original: […] feel-good online activism that has zero political or social impact. It gives those who 

participate in “slacktivist” campaigns an illusion of having a meaningful impact on the world without demanding 

anything more than joining a Facebook group. 
9 Trecho original: Many activists are sharply critical of mass media coverage, charging that the press and 

officials have criminalized their protest behaviors. 
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de discussão política. Os pesquisadores focaram especificamente nas características das trocas 

argumentativas dos comentários e destacam a importância dos threads como espaço da 

verdadeira incidência da divergência política na rede social.  

Ainda no Facebook, Barros e Carreiro (2015) analisaram comentários nas notícias 

publicadas em páginas oficiais da Folha de São Paulo, Estado de São Paulo e O Globo, com o 

objetivo de avaliar a qualidade da deliberação nesses espaços. Eles acreditam que “o 

compartilhamento de opinião a partir do que se consome de notícias sempre foi possível, mas 

ganha expressões mais visíveis e dialógicas ao passo que novas arenas online se consolidam, 

como o Facebook” (BARROS E CARREIRO, 2015, p. 10). Os autores apontam que mesmo 

alguns elementos de deliberação não sendo atendidos satisfatoriamente, o ambiente digital se 

mantém importante pois pode aperfeiçoar habilidades argumentativas e a sociabilidade em 

torno de temas políticos, formando uma arena em que é possível inclusive testar opiniões.  

Mesmo com a importância do Facebook, a rede social digital não é o espaço exclusivo, 

em que há discussão e deliberação pública online, deste modo, Maia et al (2016) pontuam a 

necessidade de analisar diferentes ambientes digitais para a deliberação, considerando as 

características técnicas de cada um. O trabalho aborda três ambientes diferentes – os blogs, 

sites para redes socais e plataformas colaborativas (aqui se tratando do Youtube e Flickr, por 

exemplo) -, visto que estes representam espaços que possibilitam a conversação política.  

A arquitetura e a organização das plataformas interferem substancialmente 

nas condições de participação e nas modalidades de comunicação possíveis. 

Esses elementos criam affordances para as relações sociais mediadas, bem 

como constrangimentos e restrições a determinados tipos de comportamento 

e interação. (MAIA et al, 2016, p. 189) 

 Um outro espaço que pode ser analisado além dos blogs, sites para redes sociais e 

plataformas colaborativas é o VotenaWeb, uma plataforma em que resumos de projetos de 

projetos de lei de deputados e senadores são disponibilizados com um espaço para que os 

cidadãos comentem e votem sobre cada um. Uma pesquisa de Mendonça e Pereira (2011) 

abordou especificamente a iniciativa. Os autores indicam “que arquitetura comunicacional 

empregada pela iniciativa é bastante estimulante e convidativa. Isso é fundamental ao 

adensamento informativo da esfera pública” (MENDONÇA e PEREIRA, 2011, p. 32). Ainda 

que tenha essas características atrativas, os pesquisadores apontam algumas sugestões no seu 

aperfeiçoamento, como a inserção dos deputados e senadores e um espaço em que os cidadãos 

pudessem propor leis.  
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As campanhas online também tomaram espaço nessa taxonomia proposta por Gomes 

(2016a). Um estudo realizado por Aggio (2010), traça o percurso das pesquisas em 

campanhas eleitorais no meio digital, apontando que a utilização da internet em campanhas 

iniciou com a candidatura de Bill Clinton a presidência dos Estados Unidos, em 1992. Um 

fenômeno de grande relevância nesse sentido foi a campanha de Barack Obama, em 2008.  

Uma pesquisa de Gomes et al. (2009) faz uma análise das várias ferramentas utilizadas pelo 

então candidato à presidência dos Estados Unidos, chegando à conclusão que o principal 

diferencial estava na amplitude das ações e na eficiência na utilização de ferramentas digitais, 

que se comunicavam entre si, formando um modelo de articulação. O líder americano trouxe 

diversas inovações para sua campanha, principalmente em um contexto de interatividade com 

os eleitores (COGBURN E ESPINOZA-VASQUEZ, 2011).  

No Brasil, estudos tem lidado com as campanhas online tanto em âmbito municipal, 

como estadual e federal. Ituassu et al (2014) analisaram especificamente as estratégias 

empenhas pelo então candidato à prefeitura do Rio de Janeiro em 2012, Marcelo Freixo 

(PSOL). Os pesquisadores coletaram publicações no Facebook e Twitter nos 15 dias que 

antecederam o pleito. O estudo reconheceu uma predominância de conteúdo voltado a 

mobilização e engajamento de eleitores, principalmente porque Freixo trabalhou numa 

campanha muito voltada aos eventos de rua e possuía menos tempo de propaganda eleitoral 

gratuito em relação aos seus concorrentes. No Twitter, mais de 50% do conteúdo publicado 

pelo candidato envolvia conversas, porém no Facebook o mesmo critério não foi avaliado 

pelos pesquisadores.  

Já Cervi e Massuchin (2011) realizaram um estudo sobre campanhas online com os 

principais candidatos ao governo do Paraná na eleição de 2010. Os pesquisadores analisaram 

a utilização do Twitter por Beto Richa (PSDB) e Osmar Dias (PDT), que juntos obtiveram 

98% dos votos válidos. A pesquisa comparou a apropriação pelos candidatos, que “mostraram 

que utilizaram o mecanismo como fonte alternativa para apresentar informações aos seus 

candidatos, o que pode ser identificado pelo fato dos temas que ocuparam mais espaço serem 

agenda de campanha e propostas de políticas públicas” (CERVI e MASSUCHIN, 2011, p. 

19). Além das temáticas dos conteúdos publicados, os autores também incluíram no estudo a 

frequência de respostas, sendo mais de 56% das publicações de Richa voltadas a responder 

aos usuários, enquanto Dias alcançou um percentual de 42%.  

Marques, Silva e Matos (2011) investigaram a campanha no Twitter do então 

candidato à presidência, José Serra (PSDB) em 2010. A pesquisa utilizou como recorte 
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temporal os 15 dias que antes da votação no segundo turno, momento em que houve o maior 

número de publicações pelo político. Os conteúdos postados por Serra foram 

majoritariamente voltados a promoção de ideias e “tendo em vista o aumento na quantidade 

de eleitores que lançam mão dos media digitais para se informar e atuar politicamente, parece 

natural aos agentes do campo político transpor as estratégias discursivas tradicionalmente 

adotadas para as plataformas de comunicação digital” (MARQUES, SILVA e MATOS, 2011, 

p. 355). Além disso, as possibilidades interativas da plataforma, como o retweet e o reply 

foram majoritárias em relação a tweets sem essa abordagem.  

A forma como os agentes políticos se relacionam com a população tem passado por 

transformações. “A comunicação política não é mais simplesmente constituída por cidadãos e 

políticos. Os sistemas de comunicação política são coordenados por dispositivos de rede que 

os cidadãos e os políticos usam com diversos graus de sofisticação” (HOWARD, 2015, p. 15). 

Dentro das pesquisas sobre campanhas online, também há uma preocupação legítima 

relacionada a abordagem dialógica entre os agentes políticos e os cidadãos (STROMER-

GALLEY, 2000; AGGIO, 2014). Mesmo que haja oportunidade para o diálogo, isso não 

significa a adoção do tom conversacional.  

Em relação ao modelo utilizado na comunicação realizada pelos políticos, Jackson e 

Lilleker (2009, p. 235) destacam que “o problema da comunicação política é que, 

historicamente, tem sido mais sobre provisão de informações e comunicação persuasiva do 

que o diálogo público dentro de um ambiente caótico de acesso aberto10”. Um estudo de 

Bentivegna (2016) também apresenta indícios dessa tendência. A pesquisadora mostrou que 

líderes italianos no Twitter estavam muito mais preocupados em transmitir informações do 

que fomentar algum tipo de participação online nos usuários durante a campanha eleitoral. De 

forma, geral, líderes políticos têm evitado a troca de razões e argumentações, focando 

principalmente na mensagem levada ao público e deixando de lado a interação com esse 

público.  

Lilleker e koc-michalska (2013) fizeram uma análise da comunicação online de 

membros do Parlamento Europeu. Os pesquisadores segmentaram em três as estratégias 

desses agentes políticos (a) fornecimento de informação de uso doméstico, (b) estratégia de 

gerenciamento de impressões e (c) estratégia de comunicação participativa. A primeira diz 

                                                 
10 Trecho original: The problem for political communication is that historically it has been more about 

information provision and persuasive communication than public dialogue within a chaotic open-access 

environment. 
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respeito ao cotidiano dos políticos, com suas ações e respectivos benefícios para os 

representados. A segunda tem um foco maior no agente político em si, na promoção dele 

como indivíduo. Já a terceira, corresponde a disponibilização de espaços de participativos nos 

canais do líder político. O estudo revelou uma grande predominância da primeira estratégias 

em relação as outras, demonstrando que poucas tentativas de diálogo e participação cidadã 

foram realizadas.  

Além da campanha propriamente dita, conteúdos publicados e o diálogo com os 

cidadãos, outra linha de estudo pensa a questão dos dados como um dos caminhos para se 

montar estratégias de sucesso. Nickerson e Rogers (2014, p. 51) indicam que “nos últimos 

seis anos, as campanhas se tornaram cada vez mais dependentes da análise detalhada de 

conjunto de dados para criar previsões necessárias11”. Os dados influem na construção das 

estratégias, desta forma, há um empenho em formular ações que resultem no objetivo 

desejado, a vitória nas urnas e um cargo na administração pública, sendo assim, a utilização 

de análise de big data é relevante para o agente político. 

Ainda no sentido do uso estratégico de dados, o ambiente online pode funcionar como 

um termômetro da opinião pública, além de condensar algumas agendas que estão em debates 

pelos usuários das redes sociais digitais. McCombs (2005, p. 2) aponta que “em toda a ampla 

gama de sites na internet, há considerável diversidade nas agendas que estão sendo 

apresentadas”. Tais agendas são temáticas com visibilidade na esfera civil e, inseridas na 

ações em meio digital traçada por agentes políticos, unindo-se a outras estratégias, podem 

ganhar levar a um ganho de atenção pública para os representantes e suas causas, contribuindo 

para os objetivos delineados por eles.  

2.1.2 Redes sociais e as mudanças na comunicação política 

Com o advento e a popularização dos sites para redes sociais, que começam a surgir 

por volta da metade dos anos 2000, novas estruturas e práticas de comunicação social e 

política tomaram forma em ambientes digitais. Aggio e Reis (2012, p.159) julgam “razoável 

admitir que, se existe um lócus central por onde informações constantemente atualizadas 

sobre fatos, eventos e personagens políticos são compartilhadas e discutidas ordinariamente, 

esse lugar são os social media”. Agentes, grupos e instituições da política passaram, 

crescentemente, a incorporar essas plataformas em estratégias para comunicação.  Em um 

                                                 
11 Trecho original: Over the past six years, campaigns have become increasingly reliant on analyzing large and 

detailed datasets to create the necessary predictions.  
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primeiro momento, na WEB 1.0, não havia interação e o conteúdo era gerado para ser 

consumido. Já na WEB 2.0, há maior interatividade, os usuários comuns também são 

produtores de conteúdo. Os agentes políticos podem solicitar colaborações para a sua própria 

página, construindo as publicações de maneira coletiva. 

No caso das campanhas online, Gomes et al (2009) apontam para três fases, proto-

web, web e pós-web. Na primeira, a internet é usada de forma mais simples, no começo da 

década de 1990, focando-se basicamente no email. Já na web, que tem início em meados da 

mesma década, os sites ganham força e a maior parte do material encontrado nesses ambientes 

eram replicações do que era distribuído offline, depois foram incorporadas características 

como o hipertexto e os recursos multimídia. Por fim, na fase pós-web, depois dos anos 2000, 

as informações não são centralizadas apenas nos sites oficiais, estas páginas se tornam 

grandes centros de distribuição conteúdo e as campanhas se tornam mais colaborativas, em 

consonância com a web 2.0 e incluindo os usuários na construção dos materiais publicados.  

Gomes (2007, p. 77) indica que “a consultoria política profissional está associada à 

emergência de novos dispositivos de comunicação, além da crescente tendência à 

especialização de tarefas que é típica das sociedades modernas”. Gomes trata das 

transformações da comunicação política em razão das exigências de adaptação do sistema 

político e seus agentes às rotinas de produção, gramáticas e linguagens da comunicação de 

massa ao longo do século XX. É plausível, diante das evidências, argumentar que 

transformações de importância similar têm acontecido em razão da popularização da 

comunicação digital.  

As redes sociais digitais não apenas capturam, agregam e condensam os 

temas sociais, como também são meios de amplificação das questões, isto é, 

meio de aumentar-lhe eco, intensidade e volume, de forma a chamar a 

atenção inclusive dos meios de massa e do seu público, de um lado, e/ou da 

administração pública, do governo, do legislativo e de tudo o mais que 

implique o Estado. (GOMES, 2014b, p. 19) 

 Os profissionais de comunicação que atuam área política auxiliam no entendimento 

dos processos que cercam o campo político em si, mas principalmente aplicam seus 

conhecimentos sobre a relação com os meios de comunicação e com os cidadãos. 

Especialistas são capazes de atender demandas específicas, além do mais, muitos políticos 

não querem ou não têm tempo de postar nas redes sociais, mas reconhecem a importância do 

meio para suas estratégias. “Os consultores de campanha desenvolveram vários modelos para 
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prever políticas os resultados da rede e as novas tecnologias digitais ajudam a melhorar a 

precisão desses modelos12” (HOWARD, 2005, p 155).  

Além da emergência de profissionais qualificados para lidar com as estratégias de 

campanha dentro da comunicação política, a popularização das redes sociais digitais 

acarretou, de certa forma, numa distribuição igualitária de possibilidades. Não cabe apontar 

haverá uma relação horizontal de poder, até porque é necessário considerar a exclusão digital. 

Segundo a TIC Domicílios 2016, publicada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil 

(CGI.br)13, 54% dos domicílios brasileiros tem acesso à internet, ou seja, aproximadamente 

metade da população brasileira está conectada. É um obstáculo bastante relevante e que 

naturalmente impede que haja uma relação igualitária em meio digital. Ao mesmo tempo, tem 

se tornando cada vez mais fácil ter acesso. Um dos destaques da pesquisa, por exemplo, é que 

89% dos usuários acessaram a internet por smartphone, um tipo de meio menos custoso do 

que a banda larga convencional e que vem se tornando um bem de consumo popular entre 

todas as classes do país.  

Os smartphones são objetos que facilitam ainda mais o acesso as redes sociais digitais, 

principalmente em se tratando de impedimentos técnicos, como o cabeamento de internet e o 

próprio computador.  Populações de locais do país com fortes barreiras geográficas para 

expansão da rede, como a Região Norte, encontram nos aparelhos um utensílio fundamental 

para transpor as dificuldades e frequentar os ambientes digitais. Com preços inferiores aos 

notebooks, os smartphones são portáteis, mais baratos e têm à disposição tanto o wifi quanto a 

internet móvel. Além do mais, os websites estão responsivos, se adequando aos smartphones e 

outros dispositivos que não computadores, ou seja, há uma tendência crescente no aumento do 

uso dos smartphones para o acesso à internet.  

Maia (2001, p. 2), pondera que “se as novas tecnologias podem proporcionar um ideal 

para a comunicação democrática, oferecendo novas possibilidades para a participação 

descentralizada, elas podem, também, sustentar formas extremas de centralização de poder”. 

Usuários com mais capital financeiro, por exemplo, podem patrocinar as publicações, 

ganhando ampla visibilidade, situação que não abarca a maior parte dos usuários, já que nem 

todos têm esse artifício à disposição. Outros usuários podem transferir a visibilidade de outros 

espaços para o meio digital, um ator de televisão, um presidente de algum país, um 

                                                 

12 Trecho original: Campaign consultants have developed anumberof models for predicting political outcomes, 

and the new digital technologies help improve the accuracy of these models. 
13 http://cgi.br/media/docs/publicacoes/2/TIC_Dom_2016_LIVRO_ELETRONICO.pdf  
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empresário de sucesso, figuras que recebem atenção naturalmente pelas funções que ocupam 

ou pelo que representam. Por outro lado, para manter ou criar uma conta nas redes sociais, 

não é cobrado nenhum valor. 

Percebe-se, no campo da Política, a ocorrência de um processo semelhante 

àquele que influencia as transformações no Jornalismo: o consumo de 

informação através dos media digitais por parte da audiência acaba forçando 

as instituições da comunicação a oferecerem alternativas para alcançar a 

audiência, onde quer que ela esteja, obedecendo a um ritmo de atualização 

cada vez mais intenso (MARQUES, MITOZO E MONT’ALVERNE, 2016, 

p. 91). 

Levando-se em consideração o consumo de informação vinda dos meios tradicionais 

de comunicação, nas redes sociais digitais, os cidadãos também são os curadores dos 

conteúdos que aparecem na timeline. Trabalham como gatekeepers em favor próprio ou em 

favor de outros, selecionando o que vão ver. Ao curtir uma página no Facebook e ativar o 

mecanismo para segui-la, seus conteúdos irão aparecer com maior frequência. Tais 

preferências não excluem o próprio funcionamento das redes sociais digitais, que possuem 

algoritmos capazes de modificar a visualização das postagens e apresentar um conteúdo que 

não reflete a preferência de determinado usuário, porém como foi curtido por um amigo ou 

familiar, acaba ganhando espaço em seu feed, numa exposição inadvertida (VALERIANI e 

VACCARI, 2016).  

Publicar mensagens; compartilhar informações tecendo ou não comentários 

sobre o conteúdo compartilhado; reproduzir publicações de terceiros e cotar 

(i.e, a ação de “curtir” no Facebook) ou postar comentários em publicações 

são exemplos de mecanismos que acionam a exposição de conteúdos a outros 

usuários pertencentes ou não à rede social dos agentes que desempenham 

essas ações. (AGGIO e REIS, 2015, p. 6) 

Em relação a produção de notícias, “enquanto a censura e a privacidade interceptam 

muita informação na fonte, um corpo muito maior de fatos nunca chega ao público em geral, 

ou então o faz muito lentamente” (LIPPMANN, 2008, p.54). Na fase da pós-web das 

campanhas online apresentada por Gomes et al (2009), há uma caminhada conjunta com a 

web 2.0, e isso significa que o cidadão não é apenas o consumidor do que é publicado, atua na 

produção e na apropriação dos conteúdos. Esse processo amplia o número de fontes 

disponíveis, gerando um excesso de informações (CHADWICK, 2009) e até o aumento da 

circulação de notícias falsas (ALLCOTT e GENTZKOW, 2017).  

Outra transformação relevante diz respeito a uma comunicação com menos obstáculos. 

A política que era feita à distância e tinha respaldo nos meios de comunicação tradicionais 

ganha nova roupagem, trazendo muitas vezes as mesmas ações, porém com ganhos 
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complementares. Uma simples carta ao representante eleito, por exemplo, tem a possibilidade 

de ser substituída por um reply no Twitter. O agente político ou uma consultoria contratada 

consegue ter um canal próprio de comunicação formado por uma rede de usuários, que 

incluem apoiadores e opositores. Ainda que não se obtenha o mesmo alcance de uma emissora 

de televisão de grande audiência, modelar o formato das informações veiculadas possibilita 

resultados ou percepções mais previsíveis. Nestes espaços, os cidadãos conseguem opinar, 

cobrar explicações ou, de forma geral, estabelecer uma ligação mútua voluntária com os 

representantes eleitos. Apesar disso, os agentes políticos não necessariamente vão dialogar 

com a população (JACKSON E LILLEKER, 2009; GRANT, MOON E BUSBY GRANT, 

2010; ENLI e SKOGERBØ, 2013).  

Um processo que acompanhou os líderes em sua relação com os meios de 

comunicação tradicionais e de certa forma se fortaleceu nas redes sociais digitais, é o da 

midiatização da política. Hjavard (2014, p. 75) define a midiatização da política como “o 

processo pelo qual a instituição política gradualmente se torna dependente das instâncias 

midiáticas e de sua lógica”. O agente político precisa de visibilidade e, partindo dessa 

necessidade, com apoio dos consultores e profissionais da área, pode ter repercussões mais 

previsíveis de suas ações e, assim, planejá-las de acordo com os resultados e a visibilidade 

que deseja obter. Os sites para redes sociais digitais são mais um caminho para obter atenção 

pública e um espaço incluído na estratégia dos agentes políticos.  

A inserção das redes sociais digitais nesta perspectiva inclui uma mudança no vínculo 

dos agentes políticos com a imprensa. Schulz (2014, p. 57) destaca que “nesse processo, todos 

os tipos de atores se tornaram cada vez mais independentes do jornalismo político como uma 

agência mediadora14”. Embora os veículos tradicionais de comunicação continuem ocupando 

um papel de centralidade no agendamento de temas, problemas e questões nas esferas 

públicas, inclusive digitais, os sites de redes sociais abriram um campo de possibilidades de 

comunicação direta, ordinária, entre agentes da política e seus públicos. Isto porque tais 

ambientes online permitem que políticos, agremiações e instituições políticas criem ou se 

insiram em múltiplas redes de usuários e empreguem estratégias de distribuição e circulação 

de informações e conteúdos de seus interesses sem a necessidade de mediação dos veículos 

tradicionais 

                                                 
14 Trecho original: In this process, all types of actors have become increasingly independent of political 

journalism as a mediating agency. 
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Schulz (2014, p. 57) pondera que “as novas mídias com suas condições operacionais 

específicas oferecem novas oportunidades políticas, mas também impõem novos 

constrangimentos aos atores e instituições políticas15”. O uso das redes sociais digitais por 

agentes políticos significa que, além da publicação de conteúdos de interesse, haverá a 

exposição de tais materiais para os usuários e isso implica na possibilidade de uma 

repercussão negativa ou contrária a desejada. Estes ambientes digitais também têm um 

funcionamento próprio, com algoritmos que controlam o que vai ser visualizado e, ao mesmo 

tempo, o político deve adequar seus conteúdos aos recursos disponíveis.   

Diferenciais trazidos pelas redes sociais digitais as tornam importantes para 

compreender a comunicação política e suas mudanças, inclusive nas campanhas online 

(AGGIO e REIS, 2015). Os pesquisadores apontam que no Facebook, o alto número de 

adesão e a conexão em rede entre os usuários, que permite a disseminação de conteúdo para 

grupos diversos, são características marcantes. Ainda que os sites tenham um forte papel de 

repositório de conteúdo e muito do que é publicado em redes sociais digitais os tem como 

fontes. Além disso, essa formação de redes dispensa o envio para cada pessoa que se deseja 

atingir com determinada mensagem, encaminhando um email, por exemplo, que é um recurso 

presente na fase proto-web descrita por Gomes et al (2009).  

2.1.3 Twitter, Youtube e Instagram 

Ainda que o objeto da pesquisa apresentado nesta dissertação tome forma no 

Facebook, faz-se necessário discutir algumas das singularidades e pontos de contato entre a 

plataforma Twitter e o site criado por Mark Zuckerberg no que tange aos modos como a 

comunicação política vem se desenvolvendo nesses ambientes digitais. “Embora mais jovem 

e menos popular do que outras mídias sociais como o Facebook, o Twitter há muito tempo 

juntou-se ao conjunto de ferramentas necessárias para os atores políticos enfrentarem as 

campanhas eleitorais” (BENTIVEGNA, 2016, p. 155). A característica marcante do 

microblog são textos curtos, de até 140 caracteres.  

Ainda no que se refere a comunicação política, Parlamelee e Bichard (2012, p.11) 

afirmam que “o propósito principal de usar o Twitter para fins políticos é que o Twitter 

permite líderes a se comunicar diretamente como uma audiência de massa”. Por meio da 

plataforma, os agentes políticos têm a possibilidade de estabelecer um diálogo com os 

                                                 
15 Trecho original: New media with their specific operational conditions offer new political opportunities, but 

also impose new constraints on political actors and institutions. 
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cidadãos com o uso de replys ou compartilhar um conteúdo publicado por outro usuário 

através do retweet, de certa forma, possibilidades similares ao Facebook. Ainda assim, o uso 

de hashtags é predominante no Twitter, inclusive com um local específico para apresentar as 

mais utilizadas, formando os Trending Topics.  

O Youtube também deve ser considerado nos processos de comunicação política. 

Apesar da plataforma ter um suporte majoritário para vídeos, tem ido além do entretenimento 

e servindo como um espaço para tanto para o debate político (OLIVEIRA, SARMENTO e 

MENDONÇA, 2014) quanto para a mobilização política (SILVA, RODRIGUES e 

MESQUITA, 2014). Os próprios vídeos são uma forma de transmitir informações, de se 

mobilizar. Ao mesmo tempo, os espaços destinados aos comentários podem funcionar como 

uma arena consistente para a discussão entre usuários e outros atores do campo político, 

envolvendo agendas em destaque.   

Vesnic-Alujevic e Van Bauwel (2014, p. 198) ressaltam que “o Youtube é um site de 

compartilhamento de vídeos que apareceu na era da web 2.0 e consequentemente pode conter 

todas as quatro funções da web 2.0 [Informação, Interação Engajamento e Mobilização]”. As 

pesquisadoras realizaram um estudo que focou especificamente na campanha para o 

parlamento europeu em 2009. Elas analisaram 67 vídeos e encontraram, por exemplo, que no 

Youtube tinham a extensão maior do que na televisão, a qual contemplava duração 

aproximada de 30 segundos. Não há um limite de tempo para vídeos no Youtube, o que deixa 

o espaço aberto para uma produção de curta, média ou longa duração. Além disso, dentro da 

própria plataforma, usuários podem fazer transmissões ao vivo.  

Comparado ao Facebook, Youtube e Twitter, o Instagram é uma rede social 

relativamente nova.  “Lançada em 2010, a plataforma de redes sociais de fotos e 

compartilhamento de vídeos Instagram permite que os usuários se comuniquem publicando, 

compartilhando e curtindo imagens16” (Lalancette e Raynauld, 2017, p. 2). Por ser uma rede 

social digital mais voltada ao conteúdo visual, políticos têm a possibilidade de investir em um 

tipo de conteúdo mais trabalhado com esse recurso técnico e assim causar alguma influência 

na percepção que os cidadãos têm deles.  

Em relação a construção da imagem pública e a percepção que se tem sobre 

determinados políticos, Lalancette e Raynauld (2017) se dedicaram ao exame das estratégias 

                                                 
16 Trecho original: Released in 2010, the photo and video-sharing social networking platform Instagram allows 

users to communicate by posting, sharing, and liking images.  
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de celebrização17 empregadas na gestão da conta do primeiro-ministro do Canadá, Justin 

Trudeau. Os autores identificaram esforços por parte do primeiro-ministro e sua equipe em 

destacar uma pessoa jovem, bem preparada e capaz de lidar com qualquer situação. A 

diversidade de agendas refletidas nas publicações, como questões de gênero e religião, 

fortaleceu ainda mais a imagem de uma representante capaz de transformar a política 

canadense. Segundo os autores, os recursos visuais tiveram um papel fundamental no reforço 

das percepções dos cidadãos em relação ao político, favorecendo o processo de construção e 

consolidação de sua imagem pública.  

Um estudo de Muñoz e Towner (2017) realizaou uma pesquisa focada nas primárias 

presidenciais dos Estados Unidos, fazendo uma análise principalmente do conteúdo publicado 

pelos políticos dos partidos republicano, democrata e outros sete partidos independentes no 

Instagram. As autoras identificaram que os conteúdos que tentavam posicionar os candidatos 

observados como ideais para ocupar a presidência tiveram mais engajamento (curtidas e 

comentários) nessa rede social digital. Este tipo de conteúdo vem na representação em duas 

formas: habilidade para lidar com a gestão pública e compaixão. A primeira vem com 

imagens de poder, liderança e controle, a exemplo da inclusão de símbolos patrióticos a 

presença de outros líderes. Já a segunda se traduz em “empatia e gentileza”, apresentando 

associações com a família, crianças e interações com a população.  

De forma geral, as pesquisas apontam que as funcionalidades do Instagram acarretam 

num uso centrado no personalismo, com conteúdos que enfatizam as características 

individuais do ator político (LALANCETTE e RAYNAULD; MUÑOZ e TOWNER, 2017), 

confirmando tendências da personalização da política. As redes sociais digitais fortalecem 

esse processo de foco nas lideranças (ENLI e SKOGERBØ, 2013; MCALLISTER, 2007) e 

têm funcionado com ferramentas de relevância para a comunicação política. Apesar do 

Facebook ser a plataforma mais usada em todo mundo, o Twitter, Instagram e Facebook 

exercem papéis significativos dentro das estratégias de agentes políticos, são mais canais para 

a abertura do diálogo com a população e, no mesmo sentido, fornecem possibilidades para 

influenciar a percepção das pessoas.  

2.2 O Facebook como ferramenta de comunicação política 

                                                 

17 A celebrização aqui se refere a estratégias voltadas para o enaltecimento de qualidades individuais de atores 

políticos que se adequem aos desejos e expectativas de determinados públicos. 
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O Facebook surgiu dentro da Universidade de Havard, criado por Mark Zuckerberg, na 

época aluno da instituição. Recuero (2011) expõe que a plataforma surgiu com o objetivo de 

criar uma rede de contatos entre os recém-ingressos da instituição. O site de rede social 

digital, batizado incialmente de thefacebook, passou por várias modificações ao longo dos 

anos, excluindo recursos, incorporando novos e se estabelecendo como uma plataforma de 

comunicação digital mais popular dentre os outros sites de redes sociais. O que começou com 

um espaço simples para criação de perfis e relação entre estudantes, expandiu-se 

mundialmente. Em 2017, atingiu a marca total de 2 bilhões de usuários, segundo declaração 

do seu próprio criador, cinco anos antes, a rede social possuía um bilhão de usuários. 

O Facebook se caracteriza pela oferta de uma multiplicidade de recursos, formatos, 

linguagens e opções de ação a seus usuários. No que diz respeito à comunicação política, 

pode-se elencar os perfis e páginas como os recursos mínimos, indispensáveis, para a atuação 

estratégia de atores políticos na plataforma. Nas páginas é possível patrocinar os conteúdos 

para se chegar a públicos específicos. No Facebook, agentes políticos têm à disposição um 

leque grande de possibilidades para apresentar os conteúdos, como transmissões ao vivo, 

feitas de qualquer lugar em tempo real para os seguidores. Não há limite de caracteres como 

no Twitter. O líder político posta imagens, vídeos, gifs, links, são poucas as restrições nesse 

sentido. O Facebook contempla uma infinidade de recursos para os estilos retóricos mais 

diversificados, com limitações voltadas aos algoritmos relacionados à visualização, que dão 

mais ou menos audiências para as publicações.  

A interface do Facebook, incluindo a arquitetura do News Feed (mensagens 

de texto e imagens são estruturalmente iguais, em contraste com outras 

plataformas de redes sociais) e a usabilidade das características nativas da 

plataforma (o comentário é facilmente completado digitando e pressionando 

enter, enquanto gostou e compartilha só requer um único clique), torna um 

caso particularmente interessante a partir de uma perspectiva de 

comunicação política.18(GERODIMOS E JUSTINUSSEN, 2015, p. 

118).  

“Por ter feeds, o Facebook oferece formas “invasivas” de discussão, ou seja, os temas/ 

posts invadem a timeline a partir do compartilhamento dos amigos – e não é preciso acionar 

determinados temas” (ALMADA, ROSSETO E CARREIRO, 2014, p. 144). Há uma 

exposição inadvertida de conteúdo, apesar dos algoritmos funcionarem para que apenas as 

informações do interesse dos usuários cheguem ao feed, existe a clara probabilidade de 

                                                 
18 Trecho original: Facebook’s interface, including the architecture of the News Feed (text and image posts are 

structurally equal, in contrast to other social media platforms) and the usability of the platform’s native features 

(commenting is easily completed by typing and pressing enter, while liking and sharing only require a single 

click), makes it a particularly interesting case from a political communication perspective.  



37 

 

postagens indesejáveis apareçam, até porque é possível ver atualizações de outras pessoas que 

integram a sua própria rede de contatos. Além do comentário feito por um amigo, caso ele 

curta ou compartilhe uma publicação de determinado político, esta postagem pode ser 

visualizada. Mesmo com esse cenário, o usuário pode assinalar suas preferências, fazendo 

uma seleção de amigos e tipos de conteúdo, restringindo a postagens e amigos mais 

interessantes para ele.  

Os usuários do Facebook são notificados automaticamente sobre 

atualizações de conteúdo em seus feeds de notícias e têm acesso imediato a 

informações postadas ou curtidas por seus contatos. Quando os usuários, por 

exemplo, comentam sobre as notícias postadas pela Casa Branca, a 

mensagem se torna pública não só para os usuários que participam da página 

da Casa Branca, mas também para suas redes sociais, formando 

comunidades mais "abertas", mas através de contatos limitados, uma vez que 

os usuários do Facebook são informados com base nas atividades de sua 

rede19. (HALPERN E GIBBS, 2013, p. 1163).  

Existem basicamente três formas de se relacionar com o conteúdo publicado no 

Facebook, seja por um agente político ou qualquer outra pessoa. “No Facebook, os usuários 

podem expressar sua afinidade com o conteúdo com o curtir, expressar sua opinião com um 

comentário ou compartilhar conteúdo com sua própria rede20”(GERODIMOS E 

JUSTINUSSEN, 2015, p. 118). Hoje além de curtir as pessoas podem ter outras reações em 

relação às publicações, como o “amei”, representando uma aprovação muito forte a 

determinado conteúdo; “haha”, voltado a conteúdos mais engraçados; “uau”, quando o 

conteúdo é mais surpreendente; “triste”, para momentos mais melancólicos; e “grr”, uma 

reação de raiva ou discordância em relação a determinada publicação.  

Estas reações naturalmente podem significar outra coisa além do sentido claro que 

representam. Uma pessoa ao clicar no botão “grr” pode ir além da discordância, pode estar 

concordando com a raiva embutida em determinada postagem ou comentário. O “haha”, por 

exemplo, também poderá expressar uma ironia. Os botões são ferramentas simples que 

conseguem ampliar de certa forma o leque de envolvimento dos usuários. Antes dessa 

mudança, só havia a possibilidade de curtir ou não determinado conteúdo ou comentário, ou 

                                                 
19 Trecho original: Facebook users are automatically notified about content updates in their newsfeeds and have 

immediate access to information posted or ‘‘liked’’ by their contacts. When users for instance comment on news 

posted by the White House, the message becomes public not only to the users who are participating on the White 

House’s page, but also to their social networks, forming more ‘‘open’’ communities but through bounded 

contacts, since Facebook users are informed based on their network’s activities. 
20 Trecho original: On Facebook, users can express affirmation of content with a like, voice their opinion with a 

comment, or share content with their own network. 
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seja, uma dicotomia. A alteração permitiu mais possibilidades de interação com o que é 

publicado.  

Como é possível depreender das considerações acima, as possibilidades de 

envolvimento e reações através dos “botões” embute um universo considerável de 

polissemias. Mesmo a reação de “curtir”, que a princípio parece sugerir e projetar apenas um 

sentido, pode incorporar outros significados mediante distintas apropriações sociais da 

ferramenta: usuários podem usar a respectiva função não com o intuito de endossar 

afirmações contidas em um determinado comentário, mas simplesmente com o objetivo de 

demonstrar a seu autor que leu e considerou o que foi escrito. Do outro lado, aquele da 

recepção, a dinâmica não costuma se diferenciar muito. O indivíduo que recebe reações a suas 

ações de publicar ou comentar podem especular sobre os sentidos e intenções daqueles que 

reagem.  

A partir do surgimento de outras formas de envolvimento além do “curtir”, a exemplo 

das reações, as pessoas podem se expressar de maneira mais ampla e assim ampliar seu 

envolvimento. Quanto maior for o envolvimento numa postagem, maior a visibilidade 

alcançada, ainda que esse envolvimento seja negativo. Estar visível é fundamental na 

comunicação política, sem a atenção pública, o líder político não consegue transmitir suas 

mensagens, ou melhor, não consegue fazer com que as pessoas leiam suas mensagens já que 

elas não viram o que foi publicado.  Naturalmente, estar visível significa uma abertura para 

críticas ou elogios referentes ao que é postado. Cada palavra, cada vírgula, cada frase, tudo 

pode ser questionado ou simplesmente enaltecido, principalmente quando se fala em agentes 

políticos eleitos, pois estes têm um compromisso firmado com seus representados.  

Uma das novidades recentes do Facebook são as transmissões ao vivo, que foram 

liberadas no Brasil em 2015. O usuário pode fazê-la de qualquer lugar e receber comentários e 

reações em tempo real. Do ponto de vista político, uma inovação que pode ser canalizada para 

estabelecer contato com a população e levar a mensagem aos cidadãos de forma imediata, sem 

cortes ou edições, ou seja, de maneira crua e direta. Ao mesmo tempo, o líder político pode ler 

o que está sendo escrito sobre a transmissão e movimentar esforços para responder às 

demandas dos usuários ou aperfeiçoar a transmissão em si por falhas técnicas, por exemplo.  

Quase como na televisão, a ferramenta de transmissão ao vivo pode conter vinhetas e ter 

alta qualidade, a depender da infraestrutura de internet e do equipamento que se tem para 

realização do procedimento. Ainda que haja uma autenticidade no que é exposto, porque tem 

pouca ou nenhuma edição, o agente político não se submeterá a esse tipo de veiculação sem o 
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devido preparo anterior, pois uma palavra ou gesto errado tem a possibilidade de acabar na 

manchete dos jornais e nas timelines de todo mundo. Ao mesmo tempo, nada impede que os 

atos ali expostos sejam interrompidos por alguma falha controlada para se chegar a uma 

repercussão considerável e gerar visibilidade, como uma transmissão que começa antes do 

líder saber e assim ele demonstra um tom e gestos mais despojados, ou fala uma frase de 

grande impacto propositalmente.  

O recurso de transmissão ao vivo é a representação de algo muito maior, “agora, devido 

à proliferação da mídia digital, os políticos têm a possibilidade de se comunicar com o 

público sem as restrições anteriores de tempo ou espaço - o que aumenta suas chances de criar 

sua imagem conforme o desejado21” (SĂVULESCU E VITELAR, 2012, p. 10). Os políticos 

conseguem postar de qualquer lugar, a qualquer hora, com pouca ou nenhuma limitação. Seja 

um discurso durante uma viagem ao interior do estado ou antes de começar uma reunião em 

seu gabinete, há poucos momentos em que o agente político fica de fato desconectado e 

ausente dos seus canais oficiais no Facebook. Ficou cada vez mais fácil e acessível apresentar 

o cotidiano da atividade política.  

Os memes também têm tomado espaço como um recurso presente no Facebook, 

inclusive com fins políticos (CHAGAS, 2016; CHAGAS E SARMENTO, 2017). O uso desse 

formato de comunicação atinge não só a finalidade de movimentos sociais ou grandes ações 

políticas voltadas à mobilização, carrega também um tom mais leve que pode ser adotado 

tanto pela comunicação governamental, como a comunicação do próprio líder, que consegue 

se apropriar do discurso mais descontraído para promover alguma ideia ou prestar um serviço 

de utilidade pública. “Embora precedam a internet e as mídias digitais, os memes encontraram 

aí um espaço por excelência de multiplicação. Nesse espaço, o nome “meme” é geralmente 

usado para descrever uma imagem acompanhada de uma pequena frase” (MARTINO E 

ALEIXO, 2016, p. 80).  

 [...] enquanto alguns memes políticos são enquadrados de forma 

humorística, outros são sérios. Mas, independentemente de sua chave 

emocional, os memes políticos são sobre fazer uma observação, participando 

em um debate normativo sobre como o mundo deve ser a melhor forma de  

chegar lá22. (SHIFMAN, 2014, p. 120) 

                                                 
21 Trecho original: Now, on account of the proliferation of digital media, politicians have the possibility to 

communicate with their audience without the previous restrictions of time or space – which greatly enhances 

their chances to create their image as desired.  
22 Trecho original: [...] while some political memes are framed in a humorous manner, others are deadly serious. 

But re- gardless of their emotional keying, political memes are about making a point—participating in a 

normative de- bate about how the world should look and the best way to get there. 



40 

 

Os memes se converteram em um artifício capaz de chamar atenção dos usuários de 

forma empática, usando referências que estão no imaginário e no cotidiano das pessoas e que 

remetem a uma ligação quase afetiva com o que é publicado. Ao utilizar esses modelos, o 

emissor da mensagem consegue obter mais atenção e se tornar visível, assim pode levar o 

conteúdo desejado com essa roupagem mais leve. Além disso, a empatia é um componente 

importante, quanto mais estiver presente, maior as chances de se alcançar as pessoas e ter as 

mensagens vistas por elas.  

Sob a perspectiva afetiva da política, a empatia é um componente essencial 

para conquistar eleitores. Tal empatia pode ser observada nas novas 

abordagens lançadas por figuras políticas na internet. No ambiente 

conectado há a possibilidade de mapear as preferências dos usuários, 

fornecendo, a partir de cálculos e logaritmos específicos desses sistemas, os 

dados para a exposição, em um momento seguinte, de conteúdos políticos 

potencialmente atrativos. (MARTINO E ALEIXO, 2016, p.74) 

 Os memes só são uma pequena parte do que pode ser explorado para comunicação 

política dentro do Facebook. “O potencial do Facebook para a comunicação política é enorme. 

Só é preciso encontrar uma maneira correta de usá-lo e essa maneira é diferente para todos. 

Não há uma única regra sobre o que ‘funcionará’ no Facebook23” (VUČKOVIĆ E BEBIĆ, 

2012, p.11). Cada agente político executará sua estratégia própria por meio desta rede social 

digital, buscando recursos técnicos que transmitam suas mensagens de forma mais coerente, 

traçando o percurso até os efeitos desejados. Com uma política cada vez baseada em dados 

(HOWARD, 2005; NICKERSON e ROGERS, 2014), o Facebook se torna mais um 

componente para a coleta de informações sobre os usuários, contribuindo para um alcance 

mais preciso e empático dos conteúdos. 

2.2.1 Usos do Facebook por agentes políticos  

Os agentes políticos e suas equipes de comunicação pensam de forma estratégica, 

calculando os ganhos e vantagens para encarar o escrutínio público. Cada movimento e 

palavra proferida é avaliada pela audiência, que formula conclusões em tempo real, emitindo 

juízo sobre o que está vendo/ouvindo. No Facebook, essa avaliação fica ainda mais latente e 

fácil, ao alcance de um clique, uma reação. Os mecanismos atuais ainda permitem 

desenvolver toda um espetáculo para agradar a maior parte possível das pessoas que estão 

consumindo o conteúdo colocado em evidência. Por meio dos próprios dados da rede social 

                                                 
23 Trecho original: The potential of Facebook for political communication is huge. One just has to find a right 

way to use it, and that way is different for everyone. There is no single rule, what will “work” on Facebook. 
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digita, o líder político tem a chance de tornar o conteúdo mais atraente, posicionando-se de 

forma a angariar o apoio e simpatia dos cidadãos e eleitores de forma geral.  

O Facebook tem se tornado uma ferramenta de comunicação cada vez mais 

imprescindível para a política. No caso dos contextos eleitorais, por exemplo, Geber e Scherer 

(2015, p. 380) evidenciam que pesquisas levam a crer que “Os candidatos que usam seus 

perfis do Facebook para ganhar apoiadores obtêm melhores resultados de votação24”. A 

presença no ambiente digital diversifica o alcance das mensagens transmitidas e preserva o 

formato delas. Com mais espaços ocupados, o líder político fica mais visível. Isso inclui o 

momento entre eleições, quando o apoio popular é fundamental para a manutenção do cargo e 

das políticas e ações de governo. Estar presente também significa se adequar as exigências e 

regras do ambiente e isso implica numa preparação específica. 

Nas campanhas eleitorais, “sites de redes sociais como o Facebook vão além de 

simplesmente publicar sobre o tema da campanha e fornecer informações sobre como 

participar dela25” (WILLIAMS E GULATI, 2013, p. 67). Há o objetivo maior em conseguir 

votos. Na campanha empreendida após as eleições, a necessidade de obtenção de votos é 

substituída pela necessidade de obtenção de apoio, com estratégias que fortaleçam a 

comunicação institucional. O líder político eleito tem atribuições diferentes do candidato, 

ainda que queira concorrer na eleição seguinte, inclusive devendo prestar contas a população 

sobre atos e ações tomadas.  

As finalidades de uso do Facebook podem ser diversas, principalmente a depender das 

pretensões de quem está usando. No contexto político, “[...] divulgar informações de interesse 

para tornar-se conhecido e, consequentemente, ampliar a rede de contatos parece uma boa 

forma de se apropriar do Facebook (ALMADA, ROSSETO E CARREIRO, 2014, p. 150). 

Mais do que isso, o agente político pode ter controle – parcial – do que é publicado sobre ele, 

além de monitorar os usuários para saber o que tem sido falado sobre si e outras questões 

políticas. Em situações delicadas, como o próprio impeachment da então presidente Dilma 

Rousseff, as redes sociais desempenham uma função primordial para a interpretação da 

opinião pública. Almada, Rosseto e Carreiro (2014, p. 144) também ponderam que “[...] é 

importante ressaltar que, embora o Facebook não tenha sido criado com o propósito de revelar 

                                                 
24 Trecho original: Candidates who are able to use their Facebook profiles to win supporters obtain better voting 

results.  
25 Trecho original: social networking sites like Facebook go beyond simply communicating the campaign’s 

theme and providing information on how to participate in it.  



42 

 

gostos ou intenções políticas dos cidadãos, a ferramenta foi apropriada, dentre outros fatores, 

dessa forma.  

Nas mídias sociais, os indivíduos agem por interesses geralmente 

relacionados a motivações sociais, como a vontade de participar e 

compartilhar conteúdos úteis ao grupo. No caso dos agentes políticos, supõe-

se que as motivações extrínsecas sejam mais importantes do que as 

intrínsecas: o político deve utilizar o Twitter para manter/aumentar sua 

popularidade, visibilidade e aceitação na comunidade (ROSSINI E LEAL, 

2012, p. 98). 

Rossini e Leal (2012) analisaram a comunicação política no Twitter, mas em se tratando 

da importância da comunicação em meios digitais, pode-se pensar o Facebook neste contexto. 

O agente político utiliza a ferramenta digital para obter aprovação e ser visto. Os cidadãos 

também têm suas razões, como serem ouvidos, fazer questionamentos ou simplesmente 

consumir as publicações que são feitas nas páginas oficiais dos agentes políticos no Facebook. 

As redes também estão intrinsecamente ligadas a questão do capital social, dos grupos, da 

aprovação por esses grupos e da manutenção da permanência dentro desses grupos, que 

depende ainda da troca entre seus participantes e do status que faz com que as pessoas 

integrem esses conjuntos. 

Um dos princípios básicos de uma rede social é a formação de redes. Recuero (2011, 

p.24) aponta que “uma rede, assim, é uma metáfora para observar os padrões de conexão de 

um grupo social, a partir das conexões estabelecidas entre os diversos atores”. A autora indica 

que as redes sociais na internet são compostas por dois elementos bem característicos, os 

atores e as conexões. Nesse sentido, as pessoas trocam informações, visualizam as atividades 

dos amigos, comentam e reagem as atualizações dos outros. No Facebook, a quantidade de 

seguidores ou amigos que se tem vai interferir no quanto determinado conteúdo é visualizado, 

mas não é apenas a quantidade que interfere na visualização, o engajamento dos seguidores 

será mais decisivo ainda.  

A construção de redes auxilia em outro processo, na manutenção das relações. “O 

Facebook, igual a outras redes sociais, é adequado para o gerenciamento das relações 

sociais26” (GEBER E SCHERER, 2015, p. 370). Esse aspecto se torna fundamental para o 

líder, que está presente para difundir suas mensagens, fazendo-as chegar no público o qual 

construiu sua rede. A rede dá um sentido de proximidade, muitas pessoas dentro dela 

partilham as mesmas motivações para estar ali. Quando o agente político ou sua equipe 

                                                 

26 Trecho original: Facebook, similar to other SNSs, is appropriate for managing social relationships. 
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respondem aos comentários de outros usuários em suas publicações ou adotam um estilo de 

comunicação mais personalizado, incluindo os cidadãos nessa estratégia de forma 

colaborativa, acabam fortalecendo a sensação da existência de laços.  

A formação de redes também favorece o processo de acumulação de capital social, que 

é de grande importância para o agente político, que depende da sua rede para se manter no 

poder.  Bourdieu (1999) destaca a importância da formação dessas redes, que são construídas 

com longos esforços.   

“[...] a rede de ligações é o produto de estratégias de investimento social 

consciente ou insconcientemente orientadas para a instituição ou a 

reprodução  de relações sociais diretamente utilizáveis, a curto ou a longo 

prazo, isto é, orientadas para a transformação de relações contingentes, como 

as relações de vizinhança, de trabalho ou mesmo de parentesco, em relações, 

ao mesmo tempo, necessárias e eletivas, que implicam em obrigações 

duráveis subjetivamente sentidas (sentimento de reconhecimento, de 

respeito, de amizade etc.) ou institucionamente garantidas (direitos). E isso 

graças a alquimia da troca (de palavras, de presentes, de mulheres etc) como 

comunicação que supõe e produz conhecimento e o reconhecimento mútuos” 

(BOURDIEU,1999, p. 68). 

Outro tipo de capital igualmente importante é o político. Para Bourdieu (1990, p. 187) é 

“uma forma de capital simbólico, crédito firmado na crença e no reconhecimento ou, mais 

precisamente, nas inúmeras operações de créditos pelas quais os agentes conferem a uma 

pessoa -  ou a um objeto – os próprios poderes que eles lhe reconhecem”. Unindo essas duas 

formas de capital – político e social -, agentes políticos conseguem obter apoio, barganhar por 

causas que lhe são concernentes e assim exercer os mandatos suportados por uma rede de 

reconhecimento.  

O Facebook também é um instrumento de accountability (PARMEGGIANI, 2015). De 

acordo com o estudo feito pela autora com a página da então presidente Dilma Rousseff, 

apesar de existir a possibilidade da accountability, a líder não adotou tal estratégia, pelo 

contrário, o foco se ateve a figura de Dilma, com poucas publicações de caráter informativo. 

A pesquisadora traça uma discussão sobre accountability apresentando suas nuances, 

destacando pontos como o controle do líder político e a relação de comunicação entre 

representantes e representados, que de certa forma pode ter como consequência alguma 

penalidade para esse líder. Ela conclui que mesmo o Facebook podendo ser utilizado para este 

fim, a página de Dilma Roussef na rede social digital não apresentou qualquer característica 

do exercício da accountability.  
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Um estudo de Matos, Dourado e Mesquita (2017a) teve como objeto as contas da então 

presidente no Facebook e Twitter, porém com propósito diferente de Parmeggiani (2015). O 

período contemplado pela análise correspondeu a cronologia do processo de impeachment, no 

intervalo de dezembro de 2015 a agosto de 2016. Os pesquisadores fizeram uma comparação 

das estratégias utilizadas nas duas redes sociais e perceberam que não houve alinhamento 

entre tais canais. Além disso, enquanto no Twitter predominaram ataques a adversários, no 

Facebook, a exibição de capital social e político foi o conteúdo mais apresentado. Por fim, 

não houve uma campanha bem definida contra o processo de impeachment, com picos 

grandes de publicações em eventos específicos, como a apresentação da defesa de Rousseff 

ou o dia do seu afastamento definitivo.  

Larsson e Kalsnes (2014) pesquisaram o uso das redes sociais – Twitter e Facebook -  

por parlamentares suecos e noruegueses. Os autores encontraram uma tendência muito maior 

ao uso do Twitter nas duas localidades analisadas. Outro aspecto descoberto por eles diz 

respeito a quantidade de publicações nos canais, o Twitter registou uma média um pouco 

maior do que um tweet por dia e o Facebook, menos de um post por dia. “Na verdade, é difícil 

fornecer recomendações claras sobre o nível de uso que pode ser considerado suficiente, 

recomendável ou mesmo superior27” (LARSSON E KALSNES, 2014, p.663). Os 

pesquisadores afirmam que há claramente uma adesão às redes sociais digitais, porém quando 

se parte para a perspectiva do uso contínuo, tem-se a impressão que há uma supressão causada 

pela ausência de uma constância no número de publicações.  

Em números quantitativos, pesquisas não se dedicaram a estabelecer uma frequência 

exata de postagens que um agente deve publicar na rede social, além do mais, é muito 

provável que não haja essa quantificação visto que política lida com contextos e cada 

realidade pode demandar um número específico. No fim das contas, um número excessivo de 

publicações pode afastar os seguidores ou simplesmente garantir mais visibilidade, muitos 

fatores vão interferir nessa dinâmica, inclusive os algoritmos. Diminuir as postagens pode ser 

uma decisão estratégica para sair temporariamente da esfera de visibilidade, mas o que precisa 

ser colocado na balança é o dano causado pela ausência. Um agente político precisa estar 

visível e ao mesmo tempo a audiência é o requisito básico para ser visto.    

[...] a criação de um perfil público online nas mídias sociais insere o agente 

político em ambientes interacionais e não-hierárquicos nos quais os políticos 

                                                 

27 Trecho original: Indeed, it is difficult to provide any clear recommendations as to what level of use could be 

deemed sufficient, recommendable or even superior. 
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podem expor suas opiniões e falar diretamente à população; e cidadãos 

podem se conectar a seus representantes, interagir e receber informações 

(ROSSINI E LEAL, 2012, p. 98). 

De todo modo, estar presente no ambiente digital não significa ser ouvido ou que todas 

as mensagens chegarão ao público desejado (BONSÓN, ROYO, RATKAI, 2015). Existem 

limitações dentro do próprio Facebook e não há fórmula exata para que uma postagem seja 

curtida, compartilhada e comentada pelo maior número de pessoas possíveis. Recursos 

gráficos como fotos e imagens chamam mais atenção que um texto, assim a chance de uma 

publicação com imagem repercutir mais do que uma com apenas texto é maior, o que não 

significa que uma postagem em que só foi utilizado texto não ganhe mais atenção dos 

usuários (EDGERLY, et al, 2016). A chance de um conteúdo se tornar viral, por exemplo, 

depende de inúmeros fatores, até o horário em que os usuários estão mais ativos dentro da 

rede social.  

Nielsen e Vaccari (2013, p.7) acreditam que “[...] mesmo quando mais candidatos e 

cidadãos estão online, não é confirmado que eles realmente se comunicam on-line - que o 

potencial de comunicação direta é realizado. A pré-condição para isso é que as pessoas 

prestem atenção aos políticos no Facebook e em plataformas semelhantes28”. O fato é que sem 

seguidores, o agente político não consegue seu público. Na verdade, mais do que seguidores, 

o representante precisa obter atenção. Muito do que é publicado em páginas no Facebook não 

chega a todos os seguidores que se tem, pelo contrário, vai para um feed de usuários bem 

inferior, incentivando os donos dessas páginas a pagar para que as publicações tenho grande 

visibilidade, assim recebendo atenção.  

Ainda que haja a disponibilidade de ferramentas capazes de propiciar a aproximação 

entre os representantes e representados, isso não significa que tal possibilidade será explorada 

como uma estratégia de comunicação. “Quase todos os políticos e a maioria da população 

estão online, mas a maioria das pessoas e políticos não dialogam online29” (NIELSEN E 

VACCARI, 2013, p.7). A comunicação em meio digital apesar de ter trazido facilidades na 

transmissão da mensagem, requer vontade e esforço de ambas as partes envolvidas nesse 

processo, ou seja, emissores e receptores de mensagens. Estabelecer diálogos ou abrir espaços 

                                                 
28 Trecho original: […] even as more candidates and citizens go online, it is not a given that they actually 

communicate online—that the potential for direct communication is realized. The precondition for this is that 

people pay attention to politicians on Facebook and similar platforms. 
29 Trecho original: Almost all politicians and the majority of the population are online, but most people and 

politicians do not meet online.  
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para discussões tem ocorrido muito mais entre os usuários do que entre o agente político e 

população nesses meios digitais.  

As pesquisadoras Ross, Fountaine e Comrie (2015) realizam um estudo com 

parlamentares da Nova Zelândia na eleição de 2011 e também concluíram que o caráter 

dialógico foi deixado de lado em detrimento da comunicação de via única. No total, foram 

coletadas 1.148 publicações. Em apenas 14% das postagens analisadas os políticos entraram 

nas discussões com os usuários, 3% incentivavam algum tipo de envolvimento. Os números 

só confirmam o fortalecimento da comunicação voltada exclusivamente a transmissão de 

conteúdo. As autoras ainda destrincharam outros aspectos, como a quantidade de curtidas por 

publicação, 77% das postagens tiveram no máximo 15 curtidas.  

Os estudos levam a acreditar que não existe um empenho para fomentar a comunicação 

entre os representantes e representados, comunicação aqui como a perspectiva de diálogo. Os 

agentes políticos preferem apenas emitir mensagens, sejam elas de caráter político ou não. A 

conexão feita surge com o intuito aparente de obter mais alcance do que respostas e, por 

conseguinte, acaba-se evitando a interação verbal. Desta forma, as interações ficam restritas 

as reações, compartilhamentos e comentários sem diálogo entre o agente político e o cidadão, 

porém com predominância das conversas entre os próprios usuários, que mostram mais 

interesse nesse tipo de comunicação. 

Stromer-Galley (2000) tratou da interação entre os candidatos a cargos eletivos e os 

eleitores durante a campanha americana de 1996 para presidente e 1998 para governador. A 

autora aponta que a interação não ocorre por pelo menos três motivos, “[…] elas são onerosas 

para a campanha, os candidatos correm o risco de perder o controle do ambiente de 

comunicação e já não podem fornecer um discurso de campanha ambíguo30”. Ou seja, 

basicamente representariam mais gastos para essas campanhas e colocariam o candidato em 

uma posição central e até frágil, deixando-o disponível aos questionamentos, e exposto a 

prováveis posicionamentos ambíguos assumidos por ele.  

Aggio (2014) fez uma pesquisa com os principais candidatos à presidência do Brasil em 

2010, Marina Silva, então do Partido Verde, Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores, e 

José Serra, do Partido da Social Democracia Brasileira. O autor observou esses líderes 

políticos no Twitter e identificou que 48% todas as publicações se voltaram a comunicação 

                                                 
30 Trecho original: [...] they are burdensome to the campaign, candidates risk losing control of the 

communication environment, and they no longer can provide ambiguous campaign discourse.  
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direta com os eleitores (retweets e mentions), os outros 52% foram de mensagens com 

divulgação de algum tipo de informação, sem um destino específico. Em análise dessas 

mensagens de comunicação direta, o pesquisador aferiu a incidência da interação discursiva 

de fato, já que uma menção não significa um diálogo, por exemplo. Nesse sentido, em 26% 

desse conteúdo não houve interação discursiva. 

Uma pesquisa desenvolvida por Nielsen e Vaccari (2013) tratou da presença online – 

Twitter, Facebook e Youtube - de 224 candidatos ao Congresso americano no ano de 2010. 

Os autores refutam a hipótese de que há uma comunicação direta entre esses agentes políticos 

e os cidadãos pelas seguintes razões: a)Limite de alcance, muitos agentes não têm uma 

quantidade relevante de seguidores; b)distribuição de atenção altamente concentrada e 

desigual, ou seja, um grupo pequeno de líderes possuindo a maior parte da audiência; c)forte 

correlação entre atenção em diferentes plataformas, quem tem atenção em uma, tem em todas; 

d) os padrões gerais de alcance limitado, atenção concentrada e correlação entre plataformas 

permanecem em vigor ao longo da campanha.  

2.2.2 Usuários e política no Facebook 

Os motivos para os usuários estarem nas redes sociais e atualizarem suas contas variam 

muito (ALDÉ, 2011). Nem todos que estão ali querem discutir sobre política ou consumir 

informações sobre o campo político. Usuários também querem entretenimento, diversão, fazer 

novos amigos, conversar, fortalecer os laços existentes. Um universo de razões, que vai 

flutuar quando se levar em consideração faixa etária, poder aquisitivo e conhecimento sobre 

as ferramentas. A disponibilização de espaços para a participação e interação entre cidadãos e 

agentes políticos não implica necessariamente na ampliação desta participação. Tem pessoas 

que simplesmente não se interessam ou até não sabem utilizar as ferramentas ali colocadas. 

Entretanto, estratégias como a utilização de memes podem atrair mais pessoas e alcançar 

novos públicos (CHAGAS E SARMENTO, 2017).  

Steenkamp e Hyde-Clarke (2014) conduziram uma pesquisa sobre o uso do Facebook 

para comentários políticos na África do Sul. Para isso, investigaram postagens dos dois 

principais partidos do país, Congresso Nacional Africano (ANC) e a Aliança Democrática 

(DA). As autoras chegaram à conclusão que há pouca ou nenhuma responsividade e que o 

diálogo ocorre muito mais entre usuários do que entre os usuários e os partidos sul-africanos. 

Entre os benefícios encontrados para que tais partidos utilizem a rede social, as autoras 

destacam a) valor da participação, b) atingir os indivíduos, c) facilitar o entendimento público 

das questões partidárias e consequentemente servir os cidadãos da melhor forma. Elas 
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apontam que nos últimos anos os benefícios superam as desvantagens e dessa forma os 

partidos devem aproveitar as perspectivas trazidas pela rede social. 

Gustafsson (2012) também tem um estudo focado nos usuários e a participação política 

online, ele faz uma análise de usuários suecos que pertencem a partidos, a organizações de 

interesse e os que não integram nenhum dos dois. As discussões mostram que o uso dos sites 

de rede social não pode ser reduzido a simples efeitos que atingem os usuários da mesma 

forma. Enquanto membros de partidos e organizações enxergam no Facebook um grande 

potencial, não membros continuam com uma visão cética. O autor descobriu ainda um grupo 

que é interessado em política, mas que não se manifesta. Em relação ao engajamento e a 

informação, todos os usuários que foram entrevistados valorizaram o incremento das 

possibilidades de se informar sobre questões políticas. 

Uma pesquisa de Bode (2012) tem como foco estudantes universitários e como o uso do 

Facebook se traduz no comportamento fora do ambiente digital. A autora fez uma análise da 

inserção dos usuários em grupos e concluiu que não há evidência que fortaleça a ideia de que 

a proximidade com alguma comunidade específica gere uma relação positiva com a 

participação política. A proporção de pessoas próximas no Facebook não significa 

engajamento na comunidade. Sobre o Facebook e o voto nas primárias americanas de 2008, 

ela detectou que a intensidade de uso da rede social é positivamente relacionada ao ato de 

votar enquanto o tempo gasto é negativamente relacionado. Além disso, a intenção de fazer 

novos amigos no Facebook tem correlação negativa com a probabilidade de votação. 

Já um estudo de Park, Kee e Valenzuela (2009) buscou entender a relação das 

gratificações dos usuários e a participação política offline usando grupos no Facebook como 

objeto. Eles conduziram uma survey com 1.715 estudantes e chegaram à conclusão que as 

razões para participar de grupos no Facebook são “[..] a necessidade de obter informações 

sobre atividades dentro e fora do campus, socializar com amigos, buscar status para si e achar 

entretenimento31”(PARK, KEE E VALENZUELA, 2009, p. 732). O resultado mostra motivos 

que podem ser aplicados por outro público que não alunos, representando a vontade das 

pessoas diante do jogo político e como podem se inserir nisso. A dinâmica de gostos e 

preferências de cada um é bastante é peculiar, já que cada pessoa terá sua necessidade.   

                                                 
31 Trecho original: [..] the need to obtain information about on and off campus activities, to socialize with 

friends, to seek self-status, and to find entertainment. 
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2.2.3 Personalização das mensagens políticas 

O Facebook dá oportunidade para que haja uma conexão entre os meios online e offline, 

pois além da sua arquitetura, os conteúdos lá apresentados pelos usuários e própria formação 

de redes, cria a conexão entre as pessoas, nas quais se encontram pessoalmente. Nas 

campanhas, há uma forte canalização de energia para que os eleitores se engajem em ações 

online e offline, no tocante ao ativismo também, pessoas são convidadas a participarem de 

eventos nas ruas da cidade. Aggio (2010, p. 95) aponta que as “campanhas online, ao longo de 

sua evolução em consonância com o desenvolvimento tecnológico da internet, foram se 

constituindo como uma ferramenta singular para a criação de mecanismos de envolvimento e 

mobilização de cidadãos em torno de ações de campanha”. 

Uma das vantagens encontradas nas redes sociais é que “os ambientes online incentivam 

o indivíduo a criar ferramentas voltadas a uma comunicação pessoal e customizadas com 

custo mínimo32” (LILLEKER E KOC-MICHALSKA, 2013, p. 191). Nesse sentido, o líder 

político pode além de customizar sua página, pode personalizar o conteúdo e direcionar sua 

estratégia da forma mais minuciosa e específica possível, não no sentido de focar apenas em 

sua própria figura, mas personalizando sua relação com as pessoas. Assim, consegue obter 

melhores resultados, atingindo seu objetivo. Em relação a customização, o Facebook 

possibilita a criação de aplicativos para as páginas, sem falar na vinculação com a conta no 

Instagram e no Twitter. Em se falando de perspectivas de particularizar a comunicação feita 

na rede social, os agentes políticos encontram um ambiente aberto as inovações.  

A possibilidade de personalizar também pode estar, por exemplo, numa resposta a um 

cidadão que afirma que é seu aniversário dentro dos comentários de uma postagem. O líder 

político pode dar os parabéns diretamente a essa pessoa, fugindo de respostas padronizadas e 

personalizando a emissão da mensagem. Mais do que customizar sua página no Facebook, o 

agente pode ter um contato mais próximo da população, personalizando suas publicações e 

mensagens, tratando algumas pessoas de maneira individual, transmitindo a ideia de que a 

gestão tem porosidade, estando aberta a receber os inputs da população e tendo a capacidade 

de ser responsiva diante desses estímulos.  

Em um sentido mais amplo, é possível pensar a personalização de uma forma massiva. 

Howard (2005, p. 18) ratifica que observações levam a crer “[...] que as estratégias de 

                                                 
32Trecho original: Online environments empower the individual to create personal and custom-made 

communication tools at minimum cost.  
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campanha política são cada vez mais voltadas para fragmentar a esfera pública, seja enviando 

mensagens específicas para pessoas particulares ou criando ferramentas para que os cidadãos 

codifiquem seus interesses pessoais e sequestram o seu consumo de notícias.33”. Não se atinge 

apenas um seguidor específico, mas um grupo de seguidores interessados em determinado 

tipo de informação. O autor discute essa questão colocando em pauta a comercialização dos 

de dados gerados pelos próprios usuários e que condensam padrões comportamentais e de 

pensamento, capazes de nortear toda uma estratégia de comunicação empreendida por agentes 

políticos no ambiente digital.  

Um outro trabalho de Howard (2015) defende o que ele próprio batiza de Pax Technica, 

definida como “um arranjo político, econômico e cultural de instituições e dispositivos em 

rede nos quais governo e indústria estão firmemente ligados em pactos de defesa mútua, 

colaborações de design, definição de padrões e mineração de dados34” (HOWARD, 2015, p. 

30). O pesquisador acredita que o atual momento é centrado do domínio da tecnologia e dos 

conhecimentos técnico, que estão cada vez mais latentes e se convertem em poder político. 

Assim se fortalece um estado de vigilância dos governos sobre os cidadãos e obtenção e 

acúmulo de dados referentes a eles seria capaz de influenciar os rumos políticos de certas 

localidades, sem contar a apropriação para comunicação política.  

Além de personalizar o candidato, o Facebook dá um rosto aos outros 

apoiadores e facilita as conexões interpessoais em torno de atividades além 

da política. E porque o Facebook organiza membros por redes regionais e 

organizacionais e dá maior acesso aos perfis em suas próprias redes, 

reuniões off-line e conexão são possíveis35. (WILIAMS E GULATI, 2013, p. 

68). 

Vučković e Bebić (2012, p.10) afirmam que “Os políticos perceberam que tinham que 

entrar na plataforma [Facebook], que se tornou extremamente popular nos últimos anos36”. Os 

pesquisadores realizaram um estudo com prefeitos do centro e do sudeste europeu. Eles 

chegaram a dados como o tipo de conteúdo que é veiculado pelo agente político na rede 

social, a menor parte era pessoal, correspondendo a 21%, já as informações ligadas ao 

                                                 
33 Trecho original: “[…] that political campaign strategies are increasingly geared toward fragmenting the public 

sphere, either by sending particular messages to particular people or by designing tools for citizens to encode 

their personal interests and sequester their consumption of news.  
34 Trecho original: […] a political, economic, and cultural arrangement of institutions and networked devices in 

which government and industry are tightly bound in mutual defense pacts, design collaborations, standards 

setting, and data mining 
35 Trecho original: In addition to personalizing the candidate, Facebook puts a face on the other supporters and 

facilitates interpersonal connections around activities other than politics. And because Facebook organizes 

members by regional and organizational networks and gives greater access to profiles in one’s own networks, 

offline meetings and connection are possible. 
36 Trecho original: Politicians realized that they have to come on the platform which became enormously popular 

in last few years. 
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exercício do cargo atingiram 79%. A pesquisa também levou em consideração os comentários 

dos usuários nas páginas dos líderes, segmentando-os em cínico, construtivo, neutro e apoio. 

A última categoria foi a que abarcou a maior porcentagem da análise, com 37%. Os neutros 

tiveram 28%, os construtivos, 18%, e os cínicos, 17%. 

Ainda que o Facebook tenha esse forte caráter pessoal, a publicação de conteúdos 

referentes ao cotidiano político tem sido predominante em detrimento do primeiro 

(AHARONY, 2011; LEAL E ROSSINI, 2012; LILLEKER E KOC-MICHALSK, 2013; 

BEBIĆ E VUČKOVIĆ, 2013). Trabalhos no Brasil e em outros países identificam que os 

agentes políticos retratam o dia a dia do cargo exercido, mostrando às pessoas encontros e 

reuniões com outras lideranças e grupos, ações concluídas, obras em andamento, 

esclarecimentos sobre procedimentos acerca da gestão. A perspectiva de conseguir tratar 

temáticas complexas de maneira mais leve, com uma linguagem mais direta, para um número 

relevante de pessoas faz um dos diferenciais do Facebook. Essa facilidade se converte na 

apropriação política do ambiente digital em questão, fornecendo aos cidadãos informações 

políticas sem que precisem ir além do feed de notícias pessoal.  

Muito além de conteúdo privado, um agente político pode ser transparente com a 

população em relação aos seus atos de governo, evidenciando e transmitindo informações 

acerca do cotidiano políticos. O Facebook tem algumas semelhanças com os blogs pessoais.  

A pergunta feita na parte superior dos perfis é “No que você está pensando?”, então o usuário 

comum ou, no caso, o próprio agente político responde a esse questionamento livremente, não 

que seja obrigatório fazer isso, mas acaba havendo um estímulo a permanecer dentro dessa 

esfera. Nesse ponto, escolhe-se o recurso a ser usado, vídeo, texto, foto e com apenas um 

clique o conteúdo vai para a timeline.  

2.2.4 Facebook e agenda política 

A facilidade encontrada nas redes sociais digitais permitiu que muitas pessoas possam 

visualizar as mensagens transmitidas no formato desejado pelo político, ou seja, não há 

mediação dos meios de comunicação de massa, ditando o que ou não será veiculado. Ainda 

assim, os políticos precisam adequar o conteúdo ao espaço no qual será utilizado para difundi-

lo. Alguns agentes políticos usam as redes sociais, por exemplo, para fazer declarações 

oficiais, pautando os próprios veículos de comunicação, que encontram várias fontes de 

pautas em postagens no Facebook. Um desses exemplos é o ex-governador do Ceará, Cid 

Gomes. Um estudo realizado por Rebouças (2015) concluiu que “por meio do Facebook, Cid 
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conseguiu, em 20% de suas postagens, transpor sua agenda própria para a agenda dos mass 

media¸ mesmo sem dar entrevistas”.  

Um político pode muito bem driblar o porteiro jornalístico postando uma 

mensagem no Facebook e assim alcançar seus seguidores diretamente, mas 

na maioria das vezes, ele tentará chegar a seus partidários e aos jornalistas ao 

mesmo tempo. Isso porque os jornalistas também monitoram redes sociais 

como o Facebook e podem utilizá-las como fontes ou informações básicas 

para as suas matérias (HJARVARD, 2014, p. 104). 

McCombs (2004, p.113) apresenta que “muitos objetos que podem definir a agenda. 

Comunicação é um processo que pode incluir qualquer conjunto de objetos – ou um simples 

objeto – competindo por atenção dos jornalistas e por variadas audiências”. No Facebook, há 

uma pulverização das agendas, os temas são abordados por vários nichos e grupos diferentes. 

Tal situação não exclui temáticas comuns, abordadas por todos os grupos de forma ampla. A 

comunicação por si é um processo complexo, que envolve muitos atores e as agendas entram 

nisso, incluindo fluxos de informação direções distintas. O debate que antes acontecia 

exclusivamente nos cafés e nas ruas, tem se direcionado cada vez mais para a internet e para 

as redes sociais digitais.  

Atores políticos, principalmente os ocupantes de grandes cargos, que têm visibilidade 

natural, como a presidência da República, exercem o papel de fonte jornalística e, por 

conseguinte, fornecem constantemente material para pautar os meios de comunicação de 

massa. Ao mesmo tempo, os meios de comunicação de massa podem pautar as agendas do 

líder político. Esta troca de agendas é processo natural, ainda que os meios de comunicação de 

massa exerçam o agendamento de forma muito mais ampla e abrangente. Com o respaldo dos 

meios de comunicação tradicionais causado pela repercussão de alguma declaração, por 

exemplo, o representante político fortalece suas estratégias de comunicação.  

Para o político, a condição de fonte permite obter algum grau de influência 

na condução do noticiário, sobretudo porque existe um forte incentivo para 

que suas informações exclusivas mereçam um destaque desproporcional à 

importância intrínseca que teriam, segundo os padrões da imprensa 

(MIGUEL, 2002, p.22).  

Existe uma hierarquia nos noticiários em que determinados agentes têm uma espécie 

garantia da repercussão de seus atos. Por exemplo, caso um presidente declare que vai cortar 

seu salário ou diminuir gastos pessoas, pelo Facebook, tais ações conseguem ter força grande 

de proliferação, principalmente devido ao cargo ocupado pelo líder político. Gera-se assim 

uma integração entre os veículos tradicionais e as redes sociais. Ainda que sejam informações 

curtas, em uma pequena frase ou texto, a relevância do seu emissor as torna relevante o 
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bastante para chegar nos noticiários de televisão, rádio, jornal impresso e portais de notícias. 

A disponibilidade de conteúdos tem auxiliado os jornalistas nesse processo, os releases em 

parte são complementados e parcialmente substituídos por uma postagem na rede social, a 

declaração exclusiva também segue o mesmo caminho, porém sem a mesma restrição.  

O Facebook é uma rede social de larga utilização em todo território brasileiro, seu uso 

para fins políticos acabou se tornando um processo invitável, já que é mais uma forma de se 

comunicar. Mais do que um espaço para que agentes político expressem suas ideias, a rede 

social caminhou para uma relevante arena de debates, em que são discutidas agendas do país 

(GOMES, 2014b). Em conjunto a esse processo, os agentes políticos conseguem obter 

informações sobre essas discussões, o que interefere nas estratégias de comunicação 

(NICKERSON E ROGERS, 2014). Eles também incorporam o Facebook em suas estraégias, 

como um canal de comunicação com a população, mesmo que não entrem em debates, podem 

oferece uma gama de conteúdos sobre a gestão e questões políticas, ao mesmo tempo, 

trabalham a construção da imagem pública.  

O Facebook tem características fundamentalmente diferentes do Youtube, Instagram e 

Twitter. Ao mesmo tempo, a rede social fortalece um outro processo, a personalização da 

política, que será aprofundado no próximo tópico, principalmente pelo foco no caráter pessoal 

em que se apresenta. As páginas são representações de pessoas e marcas, as próprias pessoas 

funcionam como marcas. A customização desses ambientes destaca a identidade do agente 

político, com gostos pessoais, imagens de família, amigos e momentos íntimos, como se 

porta, onde vai, ele é o centro das atenções. Assim, as instituições saem de cena e dão espaço 

aos líderes, nos quais personificam os valores dessas insituições.   

2.3 Personalização da Política  

 A personalização da política é um fenômeno que já vem a acontecendo há muito 

tempo. Esse processo ainda encontra nas redes sociais digitais um ambiente suscetível a sua 

disseminação e fortalecimento, principalmente por conta da arquitetura do ambiente digital. 

Os agentes políticos conseguem concentrar o conteúdo publicado nesses espaços de forma 

customizada e pessoal. Uma das características marcantes dessa tendência é a centralidade 

que passa dos partidos para os agentes políticos. Construindo a própria imagem pública, por 

meio de estratégias de comunicação, os líderes políticos conseguem apresentar qualidades 

dentro das expectativas dos eleitores e cidadãos de maneira geral, favorecendo seus objetivos.  

A personalização da política progrediu significativamente ao longo do 

último meio século, particularmente nas democracias parlamentaristas. Com 
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as profundas mudanças políticas que resultarão da tecnologia de 

comunicação na internet, podemos esperar que o próximo meio século veja 

pelo menos tanta mudança na liderança política como o último meio século37 

(MCALLISTER, 2007, p. 13).  

 Ainda que as redes sociais digitais tenham seu papel na comunicação política, a 

verdade é que “não se pode afirmar que a personalização da política é um fruto da presença 

dos agentes políticos nas mídias sociais38” (ENLI e SKOGERBØ, 2013, p. 758). É preciso 

levar em consideração, por exemplo, que “Muitas das mudanças observadas no papel dos 

líderes políticos nas democracias estabelecidas foram atribuídas ao crescimento da mídia 

eletrônica, e especialmente da televisão, nos anos 50 e 6039” (MCALLISTER, 2007, p. 6). A 

televisão exerceu influências diversas na política, essencialmente voltadas a forma como os 

agentes políticos se comunicam com a população, seja no período eleitoral, enquanto 

eleitores, ou no momento entre campanhas, como cidadãos. 

Caprara (2007, p. 3) destaca que “acima de tudo, a televisão é geralmente vista como 

um poderoso veículo de personalização capaz de destacar as características pessoais e 

contribuir significativamente para a bem dos atores políticos40”. A televisão contribui com a 

demonstração de traços específicos dos agentes políticos, que incorpora valores dos partidos e 

instituições nas quais integram. Ao invés de destacar as instituições, que contemplam diversos 

atores e mecanismos determinados, os telejornais e outros programas focam muitas vezes no 

agente político. “A impressão geral é que o foco da cobertura de notícias mudou dos partidos 

e organizações para candidatos e líderes e, além disso, esses políticos individuais são cada vez 

mais retratados como pessoas privadas41” (VAN AELST E SHEAFER, 2012, p. 204). 

A mídia eletrônica tem sido vista como crucial para moldar a forma como os 

governos se comunicam com os eleitores e procuram convertê-los; Ao 

mesmo tempo, os líderes do partido exploraram sua exposição nos meios 

eletrônicos para atrair votos. Mas seja qual for a importância da mídia neste 

processo, é claro que nenhuma explicação explica a crescente personalização 

                                                 
37 Trecho original: The personalization of politics has progressed significantly over the past half century, 

particularly in the parliamentary democracies. With the profound political changes that will result from internet 

communication technology, we can expect the next half century to see at least as much change in political 

leadership as the past half century. 
38 Trecho original: This is not to say that political personalization is a product of politicians’ social media 

presence.  
39 Trecho original: Many of the changes that have been observed in the role of political leaders in the established 

democracies have been traced back to the growth of the electronic media, and especially television, during the 

1950s and 1960s. 
40 Trecho original: Above all, television is generally seen as a potent vehicle of personalization capable of 

highlighting the personal characteristics and significantly contributing to the fortunes of political actors. 
41 Trecho original: The general impression is that the focus of news coverage has shifted from parties and 

organizations to candidates and leaders and that, in addition, those individual politicians are increasingly 

portrayed as private persons.  
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da política nas sociedades democráticas e que o que ocorreu é complexo e 

multi-causal 42(MCALLISTER, 2007, p. 6). 

As redes sociais e as mídias “eletrônicas” convivem de forma complementar na 

comunicação política. Os meios de comunicação se transforam e levaram transformações para 

a esfera política, causando fenômenos como a própria midiatização da política. Enli e 

Skogerbø (2013, p. 758) pontuam que as “mídias sociais como o Facebook e o Twitter 

posicionam o foco no político individualmente ao invés dos partidos políticos, assim 

ampliando a arena política para aumentar a personalização das campanhas43”. Elementos 

presentes nas redes sociais como fotos de perfil e a relevância de gostos e predileções, dão o 

tom mais personalizado ao ambiente digital, o agente político tem a sua disposição um 

número de oportunidades para trabalhar com suas peculiaridades.  

Nesse cenário de personalização da política, é relevante apresentar a diferenciação 

entre a comunicação feita pelo agente político com o objetivo de se autopromover, 

influenciando a opinião pública a seu favor, e a comunicação realizada com o intuito de gerar 

alguma transparência diante do público, que aqui leva o sentido da coisa pública e não das 

pessoas como público. O agente político carrega uma responsabilidade por estar ocupando um 

cargo público e mesmo no contexto de personalização, deve haver uma preocupação com a 

transparência de seus atos, não caindo exclusivamente em um fluxo de conteúdo voltado a 

enaltecer suas qualidades.  

 [...] a comunicação que se aproxima mais do público é norteada pelo direito 

à informação e pelo interesse coletivo, através do oferecimento de dados, 

promoção da transparência e fornecimento de serviços de utilidade pública; 

enquanto que a comunicação mais vinculada aos interesses privados, como 

aquela de natureza político-partidária, tem como objetivo principal 

influenciar a opinião pública com vistas à obtenção de voto, utilizando 

formas de propaganda, através da promoção de imagem. (BARROS, 2014, 

p.18).  

 A personalização da política se tornou um fenômeno muito forte em países como a 

Itália, que tinha um sistema com partidos de grande força e relevância, mas que por motivos 

diversos perderam o destaque em detrimento de algo relacionado a determinadas lideranças, 

sendo um desses exemplos o ex-primeiro-ministro, Silvio Berlusconi (BLONDEL et al, 

2009). O líder surgiu depois da operação mãos limpas, que descobriu o envolvimento de 

                                                 
42 Trecho original: The electronic media have been seen as crucial in shaping the way that governments 

communicate with voters and seek to convert them; at the same time, party leaders have exploited their exposure 

in the electronic media in order to attract votes. But whatever the importance of the media in this process, it is 

clear is that no single explanation accounts for the increasing personalization of politics in democratic societies, 

and that what has been occurring is complex and multi-causal. 
43 Trecho original: Social media such as Facebook and Twitter place the focus on the individual politician rather 

than on the political party, thereby expanding the political arena for increased personalized campaigning. 
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diversos políticos em um esquema de corrupção robusto e que ocupavam cargos de baixo e 

alto escalão dentro do cenário político da nação europeia. Com a retórica e estratégias certas, 

ele ascendeu ao poder e por muitas gestões ocupou um dos principais cargos da política 

italiana.  

 De acordo com Garzia (2011, p. 704), “uma das consequências mais cruciais da 

personalização reside (ou pelo menos, deveria) no aumento da percepção da centralidade da 

personalidade individual do líder no cálculo do voto individual44”. O momento eleitoral é um 

dos períodos onde essa personalização fica mais acentuada, principalmente porque há uma 

evidência maior da esfera política, das instituições que o integram e consequentemente dos 

líderes políticos. Os debates políticos televisionados são um exemplo disso, é quando líderes 

se enfrentam em discussões com perguntas e respostas diante do grande público, que pode 

assistir pela televisão, ou simplesmente numa transmissão ao vivo no Facebook, de qualquer 

forma, os eleitores formam suas opiniões e vão avaliar todos os elementos que envolvem o 

agente político, desde a tomada de decisões políticas a sua aparência.  

 O sistema parlamentarista é o modelo em os líderes ocupam menos papeis de destaque 

(GARZIA, 2011). Já no presidencialismo é diferente, a figura do líder tem visibilidade alta e 

funções de grande relevância (McALLISTER, 1996). No parlamentarismo, os partidos têm 

mais força e conseguem obter a maior lugar dentro do cenário político. Não que os agentes 

políticos sejam irrelevantes, até porque integram os partidos, todavia essas intuições ganham 

mais atenção dos veículos de comunicação. No segundo, a personalidade do agente político 

vai ser fundamental e de muito valor. Ainda que ambos os sistemas possuam suas 

peculiaridades, o contexto social e político também interfere nessa dinâmica, influenciando a 

visibilidade dos partidos e dos líderes políticos.  

McAllister (2007, p. 3) indica que “variações nos arranjos institucionais tem efeitos 

claros e importantes na natureza e no estilo de liderança política, com maior distinção feira 

entre os sistemas parlamentares e presidenciais45”. Naturalmente a personalização da política 

não depende apenas da vontade da liderança em se fazer mais visível do que o partido do qual 

é filiado. O regime presidencialista acarreta numa maior atenção voltada ao agente político 

                                                 
44 Trecho original: One of the most crucial consequences of personalization lies (or at least, should lie) in the 

increasing centrality of perceived leaders' personality in the individual voting calculus. 

45 Trecho original: Variations in institutional arrangements have clear and important effects on the nature and 

style of political leadership, with the major distinction being between presidential and parliamentary systems. 
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enquanto o parlamentarismo não revela essa tendência de forma institucional e sim por conta 

do contexto político.   

O próprio sistema econômico vigente, o neoliberalismo, revela fortes tendências a 

personalização. “O regime econômico neoliberal não só mudou a economia mundial, mudou 

as políticas fundamentais dentro das nações, introduzindo a privatização e as forças do 

mercado na vida pessoal diária46” (BENNETT, 2012, p. 23). O autor aponta exemplos dessa 

tendência como os livros de autoajuda e os reality shows, que tiram pessoas da obscuridade e 

as tornam celebridades. Vive-se em uma sociedade de consumo focada no indivíduo. Esta 

tendência atinge a participação política e a própria dinâmica da esfera política, 

proporcionando não só uma personalização, como a customização dos processos, um exemplo 

disso está na comunicação política e a relação muitas vezes customizada entre os agentes 

políticos e os cidadãos, principalmente nas redes sociais digitais.  

A personalização também se fortalece no populismo (BLONDEL et al, 2009). De 

acordo com Ernst et al (2017, p. 3), o “[...] populismo consiste em três conceitos 

fundamentais: o povo, a elite e a soberania popular. No entanto, quando esta minúscula 

ideologia é comunicada ao público, o próprio ator populista torna-se um elemento crucial47”. 

No populismo, o agente político ocupa um papel de grande centralidade. O populismo é um 

ambiente favorável à disseminação da personalização da política, de fato é necessário que um 

líder incorpore características determinadas para que se torne um populista. Por meio de 

elementos diversos como a oposição a elite dominante, o agente político alcança atenção 

pública e vira uma figura capaz representar o povo de um jeito que é visto pelos cidadãos 

como legitimo.  

Moffitt e Tormey (2014, p. 387) definem populismo como um estilo político, ou seja, 

[...] repertórios de atuação que são utilizados para criar relações políticas48”. Sendo assim, os 

agentes políticos desenvolvem uma estratégia de atuação para se aproximar das esferas civil e 

política. Para Groshek, e Koc-Michalska (2017), o populismo como estilo político surge a 

partir do declínio dos partidos e das clivagens ideológicas, alienação em relação a política 

tradicional e a midiatização da política. Motivos que incentivam ainda mais a personalização 

                                                 
46 Trecho original: The neoliberal economic regime not only changed the world economy, it changed 

fundamental policies within nations by introducing privatization and market forces into daily personal life. 
47 Trecho original: […] populism consists of three core concepts: the people, the elite, and popular sovereignty. 

However, when this thin ideology is communicated to the public, the populist actor himself becomes a crucial 

element. 
48 Trecho original: [...] repertoires of performance that are used to create political relations.  
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da política e a centralidade da comunicação nos atores políticos e não em partidos e outras 

intuições. Além do mais, o próprio populismo carrega características da personalização.  

Um ponto que precisa ser levado em consideração é exposto por Braga e Bercher 

(2012). Eles reforçam a ideia de que não há consenso se a personalização está atrelada a crise 

da representação política e se essa personalização influencia na qualidade da democracia. Há 

um questionamento natural sobre se a personalização da política atrelada muitas vezes à vida 

pessoal dos líderes e se as temáticas que não têm ligação com política de fato, enfraquecem a 

representação, mesmo que estudo tenham provado que nas redes sociais digitais, por exemplo, 

não há um foco grande em conteúdos pessoais, porém conteúdos centrados nas atividades 

políticas exercidas pelas lideranças (LEAL E ROSSINI, 2012; ENLI E SKOGERBØ, 2013). 

A celebrização da política também é alvo do questionamento sobre a representação 

política. Street (2004, p. 16) destaca que o “político-celebridade não é de fato uma forma 

exagerada ou uma forma excepcional de toda representação política, mas sim característico da 

natureza da representação política em geral49”. Um dos aspectos da política de celebridade é 

que “fornece um meio para conseguir envolver os cidadãos que se encontram mais distantes 

das discussões políticas” (KAMRADT, 2017, p. 5).  A celebrização pode ser um caminho 

retórico para essa aproximação, levando os cidadãos a se sentirem mais motivados para 

participação política e com interesse nas questões concernentes ao exercício do mandato de 

determinado agente político, abrindo inclusive um canal de diálogo com esses agentes. O 

estreitamento dos laços pode contribuir muito com a estratégia do líder, pois consegue 

fidelizar um público e transmitir suas mensagens de maneira mais efetiva.  

[...] aos políticos agora não é apenas requerido representar os cidadãos, mas 

também espalhar uma imagem de sucesso de si mesmos através da mídia, a 

fim de maximizar sua popularidade. Esse aumento na exposição ao público 

acabou fazendo com que os políticos se tornassem estrelas, da mesma forma 

que atores e estrelas esportivas50 (MAZZONI E CIAGLIA, 2014, p. 383). 

 Os políticos precisam se preocupar com a imagem e isso tem a capacidade de 

transformá-los em celebridades políticas. Tornar o agente político mais humano também é 

uma forma potencial de atrair o interesse das pessoas (LANGER, 2010). A esfera privada do 

agente político é incorporada à esfera pública, assim o representante usa desse artifício para 

                                                 
49 Trecho original: The celebrity politician is not in fact an exaggerated form or exceptional form of all political 

representation, but rather characteristic of the nature of political representation generally. 
50 Trecho original: […] politicians are now not only required to represent the citizens but also to spread a 

successful image of themselves through the media in order to maximize their popularity. Such an increased 

exposure to the public has ended up making politicians become stars, in the very same way as actors and sports 

stars.  
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atrair ainda mais a atenção das pessoas, que desejam consumir esse tipo de conteúdo. “Os 

partidos, os políticos e os meios de comunicação parecem felizes e muitas vezes ansiosos para 

revelar todos os tipos de detalhes privados: o estilo de pais, a música que eles escutam e até 

mesmo se eles preferem usar cueca ou samba-canção51” (LANGER, 2010, p. 61). 

A personalização não é necessariamente uma situação negativa. É difícil mensurar 

indícios que revelem uma tendência do político a focar mais nas suas questões pessoais e 

menos nas questões concernentes ao Estado. Mesmo assim, pensar a personalização é pensar 

numa propensão dos regimes políticos – parlamentaristas, presidencialistas e 

semipresidencialistas – em ter o líder como figura principal na esfera de visibilidade 

midiática. Até retoricamente é mais fácil ter uma determinada figura a uma instituição com 

todo seu funcionamento complexo e capital humano envolvido. Quando se fala em 

personalização e todas as caraterísticas atreladas, é importante também racionalizar o 

procedimento de humanização do agente político, que passou de um status de intocável para 

popular em certos casos.  

2.3.1 Celebrização da política 

O Facebook faz parte de um processo longo que diz respeito ao incremento no foco na 

personalidades e traços pessoais dos políticos. Precisa-se ainda levar em conta a questão da 

midiatização da política, que envolve uma dependência gradual doa agentes políticos em 

relação aos meios de comunicação. Os políticos precisar estar presentes na esfera de 

visibilidade pública e midiática. Então o próprio Facebook auxilia na luta pela atenção pública 

e, nesses espaços, o agente político não compartilha apenas conteúdo de caráter político, mas 

também seus lados pessoais e privados. Inevitavelmente, esses processos também estão 

ligados à popularização da política, que perpassa a celebrização da política, então acaba 

incentivando uma confusão da fronteira entre o político e não-político, o público e o pessoal. 

O agente político não é apenas representante das pessoas, é uma pessoa como qualquer outra e 

alcançando um status de “celebridade política”.  

Street (2004, p. 2) define celebridades como sendo “[...] pessoas que, através dos 

meios de comunicação de massa, gozam de maior presença e maior abrangência de atividade 

e agência do que aqueles que compõem o resto da população52”. O autor faz uma separação 

                                                 
51 Trecho original: Parties, politicians, and the media appear happy, and often eager, to reveal all kinds of private 

details: their parenting style, what music they listen to, and even whether they prefer to wear boxers or briefs. 
52 Trecho original: People who, via mass media, enjoy ‘a greater presence and wider scope of activity and 

agency than are those who make up the rest of the population. 
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do fenômeno da celebrização da política em dois grupos distintos. O primeiro dele diz 

respeito a pessoas que saíram da indústria de entretenimento para a política e políticos eleitos 

que usam de celebridades para transmitir suas mensagens. Já o segundo corresponde a 

celebridades que usam da sua fama para se envolver na política, mas que não visam ou 

ocupam nenhum cargo público, apenas representam agendas políticas específicas.  

No Brasil existem alguns de pessoas que saíram da indústria de entretenimento e 

converteram o capital social em capital político, como o jogador de futebol, Romário, e o 

humorista Tiririca, todos eles saíram do meio artístico e usaram do capital que possuíam nesse 

espaço para galgar um cargo eletivo. Além deles, o prefeito de São Paulo, João Dória, é 

empresário reconhecido nacionalmente e apresentava o programa de televisão “O Aprendiz”. 

No caso dele, houve o uso do capital social que tinha no meio empresarial para assumir uma 

agenda de gestão mais eficiente e levando preceitos da administração empresarial para 

administração pública, angariando voto de eleitores que não acreditam em política como 

profissão, por exemplo.  

2.3.2 Redes sociais digitais e a personalização da política 

Os agentes políticos que estão à frente de suas redes sociais digitais e são eles – e seus 

consultores -  que fazem as decisões estratégicas de que retórica seguir no ambiente digital. 

Dessa forma, integrando um partido, precisa da chancela da instituição para que a deixe de 

lado em detrimento da sua figura individual. Naturalmente existem hierarquias que precisam 

ser seguidas, o agente político não age de forma completamente autônoma, os próprios 

partidos possuem diretrizes que precisam ser seguidas pelos líderes políticos, 

posicionamentos que levam a unidade e coerência desses grupos políticos.  

A popularização das redes sociais digitais trouxe uma perspectiva no sentido de facilitar 

a vida dos agentes políticos de menor visibilidade. De acordo com Larsson (2014, p. 3), “[...] 

o baixo custo e o potencial de alcance amplo do novo meio foram vistos como especialmente 

interessantes para atores tão pequenos, que supostamente poderiam nivelar o campo de jogo 

político por meio do suposto uso inovador de novas tecnologias53”. Isso também pode ser 

visto como um estímulo à personalização dessas lideranças menos visíveis e sem tantos 

recursos como os agentes políticos com amplo espaço dentro da esfera de visibilidade 

midiática. As redes sociais digitais, como foi dito, naturalmente levam a personalização e se 

                                                 
53 Trecho original: […] the proposed low cost and potential broad reach of the new medium was seen as 

especially interesting for such smaller actors, who would supposedly be able to level the political playing field 

through supposed innovative use of new technology. 
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inserir nesse contexto será um incentivo a consolidação desse processo mais centrado nos 

líderes.  

A manutenção de uma conta na rede social por agente político é mais do que 

personalização da política, é um esforço em direção a sua manutenção no poder. Muitos 

políticos ocupam vários cargos na administração pública durante suas carreiras. Existe o 

governo enquanto gestão e o político enquanto gestor , uma conta pessoal de um agente 

político não significa a exclusão de uma conta institucional. O gestor está de passagem sua 

gestão também. O governador do Acre, Tião Viana, por exemplo, pode ter uma página “Tião 

Viana” e independente disso, existirá a página “Governo do Acre”. Ele acabará seu mandato e 

supostamente se tornará deputado, preservar esse espaço garante audiência e um canal para 

transmissão de suas mensagens.  

Segundo Garzia (2011), algumas situações afetam o papel dos líderes de partido no 

comportamento individual de voto como a presença ou ausência de um clima de opinião 

dominante, uma situação de crise sistêmica e a proximidade do próprio resultado eleitoral. 

Uma crise sistêmica, por exemplo, pode clamar por uma liderança forte, capaz de resolver os 

problemas pelos quais determinada localidade está passando. Essas situações perpassam as 

várias regiões em todo mundo, podendo várias de acordo com os sistemas políticos, cabendo 

frisar que os fatores referentes ao contexto são poderosos no sentido de causar efeitos sobre o 

destaque nos papéis dos partidos e das lideranças.  

Mais do que votos, a comunicação centrada em atores políticos busca ocupar espaços e 

criar a imagem mais pertinente as necessidades desses agentes políticos, trazendo aspectos da 

personalização da política, ressaltando qualidades do líder e fornecendo informações de 

caráter pessoal. No modelo de personalização, o contexto político-partidário perde parte da 

atenção pública, dando lugar a um modelo mais preocupado em tratar do líder de forma 

pessoal e assim aproximá-lo dos cidadãos, humanizando-o, tornando-o palpável e afastando 

da perspectiva de uma figura distante e intocável. Já outro aspecto é mais centrado no agente 

como liderança política, com suas responsabilidades, ideias e crenças, sem levar 

exclusivamente para gostos e predileções pessoais.   

Duas formas de personalização em relação ao conteúdo da notícia. A 

primeira forma de personalização diz respeito a um foco nos políticos 

individuais como atores centrais na arena política, incluindo suas idéias, 

capacitações e políticas [...] A segunda forma de personalização implica uma 

mudança no foco da mídia do político como ocupante de um papel público 
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para o político como um indivíduo particular, como uma pessoa distinta do 

seu papel público.54 (VAN AELST E SHEAFER, 2012, p. 204). 

Braga e Becher (2012) realizaram um estudo sobre a utilização da internet por 

parlamentares brasileiros. Eles examinaram os websites desses agentes políticos para atestar o 

uso personalizado ou não do canal de comunicação. Os pesquisadores concluíram que embora 

haja uma personalização clara, há sinalizações referentes à simbologia partidária, promoção 

de atividades parlamentares e não apenas a personalização do político. É importante ressaltar 

que o foco nos agentes políticos não exclui ou ignora o papel dos partidos no sistema político, 

ocorre uma transferência da atenção, mesmo não estando no centro, as instituições continuam 

na periferia da visibilidade e em determinados momentos, também ficará em evidência, a 

depender das situações que estejam inseridas.  

A comunicação feita nas redes sociais é mais pessoal do que nos meios tradicionais de 

comunicação, sendo assim, “alguns políticos experimentaram que compartilhar atualizações 

pessoais e imagens atraíam consideravelmente mais atenção dos leitores e eleitores do que 

atualizações com declarações políticas55” (ENLI e SKOGERBØ, 2013, p. 763). Expor a vida 

pessoal nas redes sociais pode atrair mais visualizações, reações, compartilhamentos e 

comentários. Converter essa visibilidade em uma arena para divulgação pessoal se torna um 

caminho percorrido pelos líderes políticos para controle sobre a formação da sua imagem 

pública e para obtenção de aprovação popular. 

A perspectiva centrada em ator implica duas proposições: primeiro, atores 

políticos e organizações antecipam que a mídia operará de forma específica e 

se adaptará às oportunidades e restrições que o uso da mídia implica; e em 

segundo lugar, os atores políticos e as organizações tomam conta de forma 

pró-ativa dos meios de comunicação e tentam capitalizar os desempenhos da 

mídia para seus propósitos políticos 56 (ESSER E STRÖMBÄCK, 2014, p. 

62). 

Max Weber (1997, p. 134) quando fala em três tipos puros de dominação legítima, 

aponta que a carismática ocorre “em virtude de devoção afetiva à pessoa do senhor e a seus 

dotes sobrenaturais (carisma) e, particularmente: a faculdades mágicas, revelações ou 

                                                 
54Trecho original: […] two forms of personalization in relation to news content. The first form of personalization 

concerns a focus on individual politicians as central actors in the political arena, including their ideas, capacities 

and policies […] The second form of personalization implies a shift in media focus from the politician as 

occupier of a public role to the politician as a private individual, as a person distinct from their public role. 
55Trecho original: Some politicians experienced that sharing personal updates and pictures attracted considerably 

more attention from readers and voters than updates with political statements.  
56 Trecho original: The actor-centric perspective implies two propositions: first, political actors and organizations 

anticipate that the media will operate in a specific way and adapt to the opportunities and constraints media 

usage entails; and second, political actors and organizations proactively take account of the media and try to 

capitalize on media performances for their political purposes. 
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heroísmo, poder intelectual ou de oratória”. Os líderes políticos quando atingem esses status 

carismático conseguem exercer dominação sobre determinados grupos, assim se fortalecendo 

e atingindo seus objetivos. Para se obter essa visão carismática, o mais importante será fazer 

com que as pessoas acreditem nisso e tal acontecimento será possível com endosso dos meios 

de comunicação e a personalização da política ganha força nessa perspectiva de uma imagem 

carismática do líder.  

Além das questões voltadas a governabilidade, “a política, em tempos de visibilidade e 

rapidez propiciadas pelas mídias, resgata o carisma como substitutivo de projetos políticos. 

Mais do que uma particularidade pessoal, o carisma, os dotes pessoais desviam as pessoas da 

política para o político” (WEBER, 2000, p. 14). Há um processo de centralização no agente 

político, que será capaz de incorporar qualidades que o tornem de fato carismático e influente 

na política de certas localidades. Mesmo assim, esse destaque em um agente político pode ser 

estrategicamente positivo para se discutir política, principalmente porque os conteúdos 

publicados mesclam a esfera política e privada. Uma notícia sobre um líder que trai e espanca 

a esposa tem consequências políticas.  

2.3.3 Personalização em suas formas 

Kriesi (2011, p. 828) enfatiza que o fenômeno da personalização “[...] Tem sido 

estudado principalmente em três áreas: cobertura da mídia, campanha eleitoral e 

comportamento de voto57”. O pesquisador realizou um estudo tratando especificamente do 

momento eleitoral em seis países europeus (Áustria, Reino Unido, França, Alemanha, 

Holanda e Suíça), chegando à conclusão de que não houve tendência ao incremento da 

personalização ou do foco da cobertura midiática num conjunto particular de personalidades 

visíveis. A pesquisa usa o recorte de tempo bastante extenso e fez uma avaliação de uma 

eleição na década de 1970, duas nos anos 1990 e nos anos 2000, contemplando jornais 

impressos e emissoras de televisão dos países selecionados, buscando termos como nome dos 

partidos e dos políticos.  

O estudo de Kriesi (2011) observa que a cobertura dos jornais se manteve muito 

similar durante todas as eleições analisadas. A única exceção da pesquisa foi a Holanda, país 

em que a tendência a personalização foi crescente. Os números encontrados demonstram que 

a personalização é bastante presente, ainda que o aumento não seja tão grande, é um 

                                                 
57 Trecho original:  [...] have been studied mainly in three areas: media coverage, election campaigns and voting 

behaviour 
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fenômeno que se mantém estável no decorrer dos períodos observados. Os resultados ainda 

deixam claro que a personalização não é algo recente ou um fenômeno exclusivo das redes 

sociais digitais e sim uma tendência que vem ocorrendo há algum tempo.  

A denominação de presidencialização foi uma tentativa de similaridade a 

personalização, mas que não funcionou (BLONDEL et al, 2009). De acordo com Ponguntke e 

Webb (2007 p. 22) a “[...] presidencialização da política pode ser entendida como o 

desenvolvimento do (a) aumento dos recursos de poder da liderança e autonomia dentro do 

partido e do executivo político e (b) aumento da centralização da liderança no processo 

eleitoral58”. Os autores tratam da presidencialização analisando líderes políticos de regimes 

presidencialistas, semipresidencialista e parlamentarista, pensando as diferenças e propensões 

de cada um deles e como a presidencialização se manifesta e como se dá seu fluxo.  

Kriesi (2011, p. 830) destaca que “[...] a tese da presidencialização prevê que, mesmo 

nos sistemas parlamentares, existe um incremento do foco no topo dos líderes políticos59”. 

Nos regimes presidencialistas, a tendência é um fator natural, principalmente dentro dos 

contextos midiáticos. Mais do que se colocarem em primeira pessoa, as lideranças são 

motivadas a isso. Não só a personalidade do agente político, como o próprio agente político 

são colocados em evidência e ganha um forte destaque. Já no parlamentarismo, os partidos 

carregam um poder maior, posicionando-se como referências maiores do que os indivíduos 

como agentes políticos, mas mesmo assim se fortalece essa tendência em figuras como o 

primeiro-ministro.  

A pesquisa de Van Aelst e Sheafer (2012) chegou a uma sugestão de 

operacionalização da personalização das notícias políticas: A visibilidade dos políticos, a 

visibilidade das características pessoais do líder e a visibilidade de informações sobre a vida 

privada dos políticos. A primeira diz respeito a visualização de um grupo de líderes, a 

segunda sobre qualidades do agente político e, por fim, a última aponta para a vida pessoal. O 

trabalho tratou especificamente dos casos das notícias e realizou essa segmentação segundo 

outras pesquisas na mesma área. A separação auxilia a entender o fenômeno todo, que não é 

apenas a transferência do foco das instituições para os agentes políticos em si, pelo contrário, 

a centralidadade pode estar na vida pessoal de um representante ou em sua trajetória política, 

                                                 
58 Trecho original:  […] presidentialization of politics can be understood as the development of (a) increasing 

leadership power resources and autonomy within the party and the political executive respectively, and (b) 

increasingly leadership centred electoral process. 
59 Trecho original: […] the ‘presidentialization’ thesis predicts that, even in parliamentary systems, there is an 

increasing focus on the top political leaders. 
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e não é uma simples transferência desvinculada das negociações políticas, já que os esses 

representantes não são completamente autônomos.  

Blondel et al (2009) indicam três tipos de relação entre os líderes e os cidadãos. O 

primeiro tem a ver com o discurso do líder para atrair apoio dos cidadãos. Um desses 

discursos é o próprio populista, que de alguma forma se aproxima dos cidadãos para assim 

ganhar visibilidade. O segundo diz respeito à forma como os agentes políticos lidam com os 

cidadãos, por meio de três vertentes diferentes, o clientelismo, patronato e dominação da 

mídia. O terceiro é da reação dos cidadãos a personalização, que se configura por meio da 

notoriedade, popularidade e carisma. Cada liderança tratará da situação de uma forma 

diferente com uma linha específica ou mesclando todas elas. Uma não exclui a outra e isso 

também depende do contexto onde se está inserido.  

Um estudo de Balmas (2014) buscou segmentar a personalização da política em duas 

formas diferentes, a centralizada e a descentralizada. O autor trata esses dois aspectos em 

vários contextos diferentes, no institucional, de mídia e de comportamento.  

[...] a personalização política implica em mudanças na distribuição de poder 

em duas direções possíveis: por um lado, pode promover uma dinâmica 

centralizada em que mais poder flui até a liderança, enquanto que, por outro, 

pode implicar a descentralização, que difunde o poder dos grupos para os 

indivíduos dos quais vários grupos políticos são compostos60 (BALMAS, 

2014, p.11).  

 A personalização da política pode assumir várias formas diferentes, por exemplo, um 

representante político pode ter toda atenção ou ocorrer uma pulverização dessa atenção, 

contemplando um número maior de agentes. Mesmo que haja qualquer um dos processos, há 

maior permanência da visibilidade nos indivíduos e menos nas instituições e essa migração é 

exatamente o local em que se encontra a característica maior da personalização da política. Os 

agentes políticos assumem um posto central na esfera de visibilidade pública, tornando-se 

uma referência e obtendo a notoriedade dos cidadãos, por um lado, também ganha espaço 

uma maior humanização das lideranças. 

Segundo Thompson (2011, p.123), “os novos meios de comunicação [de massa] foram 

usados não somente como um veículo de promulgação de decretos oficiais, mas também 

como um meio de projetar uma imagem pessoal que poderia alcançar os súditos nos lugares 

                                                 
60 Trecho original:  […] political personalization implies changes in power distribution in two possible 

directions: on the one hand, it can foster a centralized dynamic in which more power flows up to the leadership, 

while, on the other, it can imply decentralization, which diffuses power from groups to the individuals of which 

various political groupings are composed. 
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mais distantes”. Novos meios aqui como a televisão, por exemplo. Exibe-se principalmente 

uma imagem pessoal do líder, nada de agrupamentos de pessoas ou instituições, é o líder pelo 

líder, sendo lançado em todo seu território de domínio através dos meios de comunicação. Ele 

não precisa estar presente, não é necessário que viaje longas distâncias. Além do mais, tal 

processo acaba gerando uma aproximação entre os líderes e os cidadãos, que conseguem 

acompanhar os agentes não apenas fisicamente.  

A personalização é um processo cada vez mais presente na vida dos políticos e nos 

meios de comunicação, sejam os tradicionais ou as redes sociais digitais (ENLI e 

SKOGERBØ, 2013). A centralização nos agentes políticos é um processo que contempla 

perspectivas variadas, podendo a liderança apresentar sua vida pessoal ou simplesmente 

tornar públicas suas atividades diárias. A personalização encontra um facilitador ainda maior 

nas redes sociais digitais, ao mesmo tempo que a midiatização causada pela televisão é 

anterior à internet e já fazia com que os políticos assumissem posturas com o pensamento na 

repercussão nas esferas de visibilidade midiática e pública.  

O líder foi se transformando em uma celebridade política e nas redes sociais encontra 

o ambiente para a disseminação do cotidiano de atividades políticas e até privadas. De tal 

modo, o político vai construindo sua imagem pública, dispensando a obrigatoriedade de 

aparições físicas e obtendo endosso dos meios que vão mediar a relação com a população. Os 

meios de comunicação necessários a isso são tanto tradicionais como as redes sociais digitais, 

o político precisa da atenção pública e a obterá ocupando os espaços disponíveis e tendo o 

controle da sua imagem dentro das possibilidades. No outro lado, está a população que 

consumirá as informações e criará as próprias imagens.  

As pessoas também revelam interesse na vida privada das outras, as fofocas são um 

exemplo disso, a vida privada sempre foi alvo de comentários coletivos, sempre foi uma 

temática interessante e que respinga na política. Como um líder que trai a esposa pode ser 

honesto com as pessoas? Existe uma moralidade a ser seguida enraizada nos políticos. Diante 

de determinados grupos, uma atitude pode parecer normal, para outro, uma infração grave aos 

ditos bons costumes. “O que importa ao domínio público, porém, não é o espírito mais ou 

menos empreendedor dos homens de negócios privados, e sim as cercas em torno das casas e 

dos jardins dos cidadãos” (ARENDT, 2000, p. 88).  

As fronteiras mutantes entre a vida pública e a vida privada tornam-se um 

novo campo de batalha nas sociedades modernas, um terreno disputado em 

que os indivíduos e organizações travam um novo tipo de guerra da 

informação: usando de todos os meios disponíveis para obter informações 
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sobre os outros e para controlar as informações sobre si mesmos, muitas 

vezes esforçando-se para lidar com mudanças que não puderam prever e com 

agentes cujas intenções não puderam entender. Trata-se de um terreno em 

que as relações de poder estabelecidas podem ser abaladas, vidas podem ser 

prejudicadas e até, em alguns casos, reputações podem ser perdidas. 

(THOMPSON, 2010, p. 31)  

A vida privada do líder é atrativa e ele pode utilizar da curiosidade das pessoas para 

chegar aos seus objetivos políticos. Barros (2014) traduz em algumas palavras o que chama de 

comunicação mais próxima ao privado.    

[...] aquela comunicação mais próxima ao privado, como a estratégica, tem 

como objetivo principal influenciar a opinião pública com vistas à obtenção 

de voto, utilizando recursos retóricos, persuasivos e não-informativos, 

buscando a construção, o reforço e o controle da imagem pública (BARROS 

2014, p.26).  

 Este conceito pode facilmente estar atrelado à percepção de que a personalização 

afetaria a democracia e a representação.  Quando um líder político ocupa um cargo público 

eletivo, precisa pensar não apenas na comunicação mais próxima do privado, mas em adotar a 

transparência na gestão. Faz-se necessário prestar contas, ainda mais partindo do princípio 

que o agente político é accountable. Tal princípio não se aplica a vida privada do líder, mas 

aos seus atos e ações a frente do cargo que ocupa. Ele pode ser responsabilizado por atos 

ilícitos tomados ou por simplesmente não ser transparente. A preocupação exclusiva com a 

persuasão ou a construção da imagem pública são mais justificáveis diante do momento 

eleitoral, após a eleição, o líder político tem grandes responsabilidades. No Brasil, por 

exemplo a Lei Completar 131/2009 (Lei da Transparência) determina que informações sobre 

execuções orçamentárias e financeiras da União, dos estados, do Distrito Federal e municípios 

sejam disponíveis em tempo real.  

Para McAllister (2007, p. 7), “o desejo dos eleitores de responsabilizar os governos por 

suas ações fornece uma explicação adicional para a ênfase nas personalidades dos líderes61”. 

O autor acredita que as pessoas preferem responsabilizar agentes políticos individualmente ao 

invés das instituições e grupos envolvidos na dinâmica do cenário político. Nesse sentido, a 

responsabilização do líder político se torna um incentivo a mais para que a personalização se 

fortaleça e ao mesmo tempo, ampliando ainda mais os compromissos deles com os eleitores.  

De acordo com Maia (2006, p.2), a accountability “acarreta para os representantes 

políticos, na organização de seus poderes e obrigações, o dever de responder aos cidadãos, de 

                                                 
61 Trecho original: The desire of voters to hold governments accountable for their actions provides a further 

explanation for the emphasis on the personalities of the leaders. 
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replicar às críticas a eles endereçadas e de aceitar (alguma) responsabilidade sobre suas 

falhas, incompetência ou desonestidade”. Pensando também pelo lado da transparência 

Filgueiras (2011, p.74) acredita que “é fundamental pensar o problema da transparência no 

sentido de aprimorar a noção de responsabilidade do Estado diante da sociedade”. É 

necessário que haja uma comunicação que vá além da comunicação pessoal, aí reside a 

fronteira do público e do privado, bem como o atrelamento de ambos dentro do contexto 

político em que o representante eleito está inserido.  

 Portanto, um dos aspectos que podem ser assim levados em consideração é a 

perspectiva da campanha permanente. A partir de uma comunicação centrada no líder, torna-

se possível manter a comunicação de forma contínua, isso porque se o agente ocupa 

determinado cargo e já pensa em outros, pode aproveitar sua página no Facebook para isso, 

criando uma memória das realizações e falas anteriores, o que pode ser apropriado até de 

forma negativa por adversários. Todos os governadores analisados nesta pesquisa já tinham 

carreira política anterior ao cargo atual. Um exemplo é Flávio Dino, do Maranhão, já havia 

sido deputado federal e até presidente do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur). Uma 

página no Facebook armazena fatos ocorridos quando o político estava à frente desses cargos 

e ele sempre pode usar a página como um repositório oficial de suas informações.  
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3. Comunicação política institucional 

Para um político, o exercício legítimo de poder é oriundo da soberania popular e essa 

soberania se manifesta no voto. Após a vitória eleitoral, algumas preocupações continuam a 

fazer parte do cotidiano de atividades do agente político, como as estratégias para construção 

e manutenção de uma imagem pública que o favoreça e a formação de uma opinião pública 

positiva. Tais processos interferem na governabilidade, pois o apoio da esfera civil ou esfera 

política ou até de ambas é imprescindível para o pleno exercício do cargo ocupado. Ainda que 

o governo não seja legítimo, ele precisa do apoio de algum dos lados para se manter em 

funcionamento. Como um meio de garantir a aprovação, popularidade e a permanência no 

poder, o líder político permanece em campanha.  

3.1 Campanha Permanente 

A pesquisa sobre campanha permanente não tem tanto destaque quando se fala em 

utilização de redes sociais digitais e internet. Um levantamento de bibliografia do período 

entre 2000 e 2014, feito por Sampaio, Bragatto e Nicolás (2016, p. 313) aponta que “os 

pesquisadores de I&P [Internet e Política] preocuparam-se com questões mais normativas e 

muitas vezes mais relacionadas a valores democráticos do que o acompanhamento das 

atividades políticas cotidianas”. Neste sentido, o presente projeto irá tratar exatamente do 

cotidiano político, de questões relacionadas à construção da imagem pública e da visibilidade, 

com foco nos momentos entre eleições, quando o agente político ocupa o cargo eletivo. 

O período eleitoral é passagem obrigatória para qualquer político, além do mais, sem 

empenho e recursos, não consegue se eleger. As campanhas são longos e complexos 

processos que exigem uma dedicação extrema. O fluxo de informação produzida é grande, as 

equipes também. Há necessidade do trabalho não apenas durante, mas também antes, na pré-

campanha. Após a vitória, o jogo muda de lado, para garantir a governabilidade, a próxima 

vitória nas urnas e uma opinião pública favorável, o agente político precisa manter os esforços 

empregados anteriormente, assim permanece em campanha, com ações focadas nos cidadãos 

e na construção de uma imagem favorável aos seus propósitos. Desta forma, para Blumenthal 

(1980, p. 23), a campanha permanente “[...] combina construção de imagem com estratégia de 

circulação [...] busca restaurar a legitimação do Estado mantendo a credibilidade dos 

políticos. Credibilidade é medida pela vitória, pela manutenção pelo poder62”. 

                                                 
62 Trecho original: […] combines image-making with strategic circulation [...] seeks to restore the legitimacy of 

the state by maintaining the credibility of politicians. Credibility is verified by winning, staying in power.  
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Segundo Ornstein e Mann (2000, p. 15), “a campanha permanente compreende uma 

mistura complexa de pessoas sofisticadas politicamente, técnicas de comunicação, e 

organizações - com fins lucrativos e sem fins lucrativos. O que deixa tudo isso junto é a 

contínua e voraz busca por aprovação pública63”. Estar em campanha e governar são situações 

bem diferentes, mas na campanha permanente há a conciliação de ambas. Os políticos podem 

mobilizar as próprias equipes de comunicação dos seus mandatos em favor das estratégias 

para construção da sua imagem pública, angariando o apoio popular. Os agentes políticos se 

mantêm em campanha, concentrando os recursos no trato com a opinião pública por meio dos 

canais de comunicação existentes, sejam os meios tradicionais ou as redes sociais digitais.  

 A ideia da campanha permanente começou a receber destaque incialmente nos Estados 

Unidos, mais precisamente no ano de 1976, quando um consultor político chamado Patrick 

Caddel escreveu um memorando para o presidente recém-eleito, Jimmy Carter, 

“aconselhando sobre a necessidade da campanha permanente, explicando a morte dos partidos 

políticos e a alienação do eleitorado64” (BLUMENTHAL, 1980, p. 55). O profissional foi 

além, deu alguns conselhos para o político americano, como acabar com os excessos e 

vantagens e construir um senso de intimidade com as pessoas. Caddel acreditava que seria 

essencial a carreira do político manter a campanha mesmo após a vitória.  

Especificamente, Patrick Caddell recomendou para Carter quatro ações principais 

(BLUMENTHAL, 1980): a) acabar com os excessos e vantagens, com ações simbólicas assim 

excitando o público; b) ter “conversas de lareira”, ou seja, construir um senso de intimidade 

pessoal com as pessoas; c) organizar encontros na cidade, gerando um impacto dramático no 

público em ver o presidente saindo, encontrando, conversando e respondendo questões pelo 

país; e d) disponibilizar períodos de questionamentos, isto é, oportunidades para as pessoas 

perguntarem ao governo Carter na imprensa. O consultor acreditava que isso traria muitos 

ganhos para a gestão e para governabilidade, ganhando mais aprovação e consequentemente 

pensando no futuro eleitoral do então presidente.  

Comparando-se aos dias atuais e aos recursos disponíveis, Carter teria que gastar 

muito tempo e dinheiro para atingir as pessoas e ser visto. Mais do que conselhos para o 

estabelecimento da Campanha Permanente, Caddel trabalhava com os dados disponíveis, 

                                                 
63 Trecho original: The permanent campaign comprises a complex mixture of politically sophisticated people, 

communication techniques, and organizations—profit and nonprofit alike. What ties the pieces together is the 

continuous and voracious quest for public approval.  
64 Trecho original: Advising him on the need for a permanent campaign, explaining the death of political parties 

and the alienation of the electorate.  
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fazendo pesquisas para mensurar a opinião da população. Seu conhecimento também advinha 

do desenvolvimento dessas pesquisas, que compreendiam inclusive perguntas sobre intenção 

de votos. O memorando enviado ao presidente nomeou um processo que já vinha acontecendo 

e ainda nesse prisma, trouxe diretrizes para organizar os métodos de fazer campanha 

permanente. Desta forma, se faz importante estar presente na esfera de visibilidade pública.  

Não se trata simplesmente de ganhar para um ator político, por exemplo, 

existência midiática pela presença nos meios de comunicação. Muito mais 

do que isso, ocorre assegurar a presença dele na esfera de visibilidade 

pública dominante, que um público que de alguma maneira se submete a 

essa esfera de exposição forme uma determinada imagem de tal ator. Nem 

sequer se trata de levar a formar uma imagem, como se qualquer uma 

servisse, mas de conduzir à formação daquela imagem conveniente aos 

propósitos do ator político e do seu grupo. Desse modo, os materiais da 

construção da imagem (fatos, discursos e apresentação) são dispostos e 

organizados com arte e engenho de modo a se inserir do jeito que se quer e 

de forma constante na esfera pública predominante. (GOMES, 2014, p. 256) 

A ideia da campanha permanente também teve força com o estabelecimento das 

primárias eleitorais americanas. “As primárias, em particular, serviram para prolongar a 

duração da campanha, que tradicionalmente começa no dia do trabalho65” (CHARNOCK, 

2005, p. 19). Com o estabelecimento dessa obrigação, que começou pelo partido democrata, 

no final da década de 1960, o método foi logo adotado pelos republicanos. Assim, os dois 

maiores partidos americanos foram grandes incentivadores da campanha interminável, porque 

mesmo durante os mandatos, já havia uma preparação para esse momento das primárias, que 

antecediam as eleições. Os políticos precisaram trabalhar os nomes para serem votados pelos 

partidos antes da concorrência real ao cargo e nesse tempo convencer seus colegas que é a 

opção mais forte para alcançar a presidência dos Estados Unidos.   

Neste caminho da necessidade em fazer campanha pensando nas primárias, Charnock 

(2005) realizou uma pesquisa a partir da análise as viagens do então presidente dos Estados 

Unidos, George Bush, em 2004, quando se preparava para concorrer ao segundo mandato à 

presidência. A autora encontrou um número elevado de recursos direcionados as viagens 

durante o mandato, só que os destinos eram condizentes com os colégios eleitorais em que os 

candidatos não tinham maioria absoluta, são os chamados “swing states” e que acabam 

definindo o futuro das eleições. Ela ainda fez uma comparação com os presidentes anteriores 

e chegou à conclusão de que o número de viagens durante o mandato só aumentou, não sendo 

                                                 
65 Trecho original: Primaries, in particular, served to extend the duration of the campaign, which traditionally 

began on labor day. 
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uma tendência apenas de Bush, porém dos políticos que o precederam no cargo mais 

importante da política americana. 

Um estudo de Doherty (2007) seguiu nessa análise das viagens e comparou os 

deslocamentos dos presidentes americanos de 1977 a 2004. O pesquisador chegou à conclusão 

que os presidentes mais recentes do tempo analisado, Clinton e Bush, realizaram viagens 

menos concentradas, ou seja, isso comprovaria a ausência de uma preocupação com a 

campanha permanente. Eles não deram mais atenção aos estados com maior colégio eleitoral, 

visitaram os estados americanos quase que uniformemente. “Juntamente com o aumento da 

segmentação dos principais Estados eleitorais ao longo do tempo, os presidentes recentes 

viajaram mais frequentemente e visitaram uma gama maior de estados do que seus 

antecessores, divulgando sua atenção mais amplamente66” (2007, p. 20).  

 A campanha permanente exige do político um esforço grande, porque além de estar 

governando, faz a campanha. Naturalmente haverá uma confluência entre ambos, incluindo a 

utilização de recursos do Estado para esse processo. O líder tem a sua disposição grande 

capital financeiro e o próprio poder, então pode utilizar desses benefícios para promover sua 

própria imagem, deixando de lado campanhas de interesse público, o que é uma infração do 

ponto de vista legal. Aqui cabe ainda incluir o efeito da personalização da política, com uma 

dependência menor dos partidos, os políticos se lançam como figuras centrais e continuam a 

exercer o mandato como se tivesse na eleição, tratando de evidenciar características e 

situações que o beneficiem para o próximo pleito.  

Ornstein e Mann (2000) fazem algumas diferenciações entre as campanhas e o ato de 

governar. Apontam que as campanhas envolvem adversários, enquanto o ato de governar é 

mais colaborativo. No primeiro caso, o objetivo maior é a eliminação do concorrente, no 

segundo, o foco se transfere para a conciliação, ouvindo todos os lados envolvidos nas 

questões. O tempo do governo é longo, enquanto as campanhas são curtas. As campanhas 

trabalham de maneira forte com a persuasão, já governar exige maior peso na deliberação. As 

campanhas se centralizam em uma única decisão, quem ganha e quem perde, governar 

implica em obter apoio para se manter no cargo, seja da esfera política ou da esfera civil ou de 

ambas.  

                                                 
66 Trecho original: Along with the increased targeting of key electoral states over time, recent presidents travel 

more often and visit a broader range of states than their predecessors, spreading their attention more widely.  
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Estar visível e trabalhar a imagem pública diante esfera de visibilidade é importante 

para qualquer agente político. Thompson (2011p. 124) afirma que “a administração da 

visibilidade através da mídia é uma atividade perseguida não somente nos períodos intensivos 

de campanhas eleitorais, ela também faz parte da própria arte de governar”. O agente político 

permanece em campanha, já que não pode haver descuido com sua visibilidade. Para isso, 

precisa se movimentar no sentido de gerar informações e conteúdos. O agente político não 

pode deixar de lado ou sumir, porque precisa estar em evidência para construir sua imagem 

pública. Além disso, pode refutar o que julgar ser uma informação falsa, monitorando o que é 

dito sobre ele e quais são as agendas em evidência.  

A capacidade do presidente efetivar a campanha permanente será 

proporcional a sua popularidade. O suporte público presidencial elevado 

fortalece o sentimento de que o país está no caminho certo e isso, 

consequentemente, esvazia o discurso dos opositores. Em momentos de alta 

popularidade, boa parte do público rejeita notícias negativas sobre o 

incumbente. Além disso, a atenção da opinião pública sobre as ações do 

governo cai e as políticas, por mais negativas que sejam, passam a ser 

conduzidas em meio a maior tolerância dos cidadãos (SAMPAIO, 2014, p. 

36).  

Segundo McCombs (2004, p. 155), “uma das principais tarefas do presidente 

americano é influenciar o foco da cobertura da mídia como meio de formar uma opinião 

pública favorável que, por sua vez, influenciará as ações do congresso”. Não apenas as ações 

do congresso, mas também suas próprias ações. Uma medida dita impopular, como reforma 

na lei trabalhista brasileira, sancionada em novembro de 2017 pelo então presidente Michel 

Temer, demandou um esforço não apenas em direção a aprovação pelos parlamentares, mas 

os meios de comunicação têm papel relevante nesse processo. Os próprios parlamentares 

consomem as informações veiculadas em rádio, televisão e jornal. Formar uma opinião 

pública favorável junto a esfera civil e a esfera política auxiliam na aprovação de medidas.  

Bourdieu (1990, 177) afirma que “[...] a relação que os vendedores profissionais dos 

serviços políticos (homens políticos, jornalistas políticos etc) mantêm com seus clientes é 

sempre mediatizada, e determinada de modo mais ou menos completo, pela relação que eles 

mantêm com seus concorrentes”. Os veículos de comunicação assim funcionam como vitrines 

dos produtos a disposição da esfera pública e as pessoas podem ver e escolher os produtos, 

incorporando suas ideias principais. Além disso, os mediadores vão interferir na forma como 

a mensagem chegará ao público. O jogo político é composto por vários atores que atuam 

simultaneamente em função de instituições e líderes, seja fazendo parte dos apoiadores, da 

oposição e dos próprios jornais.  
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Por mais que os veículos tradicionais de comunicação sejam importantes e as ações 

feitas off-line também, alguns estudos pensam a comunicação digital de agentes políticos 

nesta perspectiva da campanha permanente. Um desses exemplos é Wen (2013), que analisou 

páginas de candidatos à presidência de Taiwan no Facebook antes e depois das eleições. O 

pesquisador segmentou as mensagens em dois grupos, um deles de mensagens transmitidas 

pelos políticos as mensagens que geraram alguma interação. O estudou identificou que 

mesmo após a eleição, houve a utilização da rede social digital para que os políticos se 

mantivessem em campanha, confirmando a própria hipótese da campanha permanente. O 

autor destaca que aclamação, ataque e defesa são três funções fundamentais da campanha 

política e foram mensagens predominantes na análise.  

Já uma pesquisa desenvolvida por Larsson (2014) com parlamentares da Noruega e 

Suécia também tratou da verificação da incidência da campanha permanente. O pesquisador 

também incluiu os partidos e líderes de partidos, todos em um recorte de nove meses. A 

Noruega teria eleição no período, a Suécia não. O pesquisador indicou similaridades entre os 

países. Um dos achados é que tanto os partidos, como os líderes de partidos e outras 

lideranças tem um ritmo similar na frequência de publicações. Destaca também que a eleição 

irá gerar mais movimentação de qualquer forma. Um dos destaques do trabalho é que os 

partidos e atores políticos menores ou menos conhecidos, tinham intensidades maiores de 

postagem, além de conseguirem mais engajamento do que as grandes lideranças e partidos. 

Joathan (2017, p. 2) afirma que campanha permanente significa o “desenvolvimento 

de estratégias eleitorais em períodos de mandato (não eleitorais), a fim de manter uma 

imagem positiva perante o público e, assim, viabilizar futuros sucessos eleitorais”. A partir 

desse sentido, o autor fez uma análise do uso do Facebook por três jogadores de futebol que 

ocupam cargos eletivos na política brasileira, Romário, Danrlei e Deley, coletando as 

publicações durante a campanha eleitoral e após a vitória desses agentes políticos, pois assim 

conseguiria fazer uma comparação entre os dois períodos e verificar se tais políticos 

continuaram em campanha mesmo quando eleitos. A escolha dos jogadores se deu porque 

tinham ligação com um grupo de interesse específico (esporte).  

O autor desenvolveu um modelo metodológico com seis métricas para mensurar a 

presença ou não de elementos que fortaleçam a ideia de campanha permanente: frequência, 

campanha negativa, postagem de conteúdos sobre a área de atuação do grupo de interesse 

ligado ao parlamentar, postagem de links para sites que denotem apoio a políticos e partidos, 

foco das postagens (político e pessoal), subfoco das postagens (realizações passadas, planos 
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futuros, objetivos gerais, ações correntes, análise de conjuntura, vida privada e esporte). 

Joathan (2017) esboçou o modelo a partir da análise de 437 publicações de três políticos, 

sendo que apenas Romário foi responsável por 78% das postagens. 

A frequência de publicações após a vitória dos políticos foi menor, o que significa que 

os políticos postaram menos depois que foram eleitos, indo de encontro a ideia da campanha 

interminável. A postagem de links se revelou inexpressiva no recorte feito pelo pesquisador, 

sendo difícil tratar do tema com uma amostra pequena. Já as outras categorias, postagens 

sobre a área do grupo de interesse, campanha negativa, foco e subfoco das postagens se 

revelaram bastante presentes nesses canais oficiais dos políticos, tornando-se úteis para 

verificar a incidência de estratégias de comunicação em período eleitoral durante o exercício 

dos mandatos.  

3.1.2 Os impactos de permanecer em campanha 

Para se comunicar com a esfera civil, o agente político pode contar com a internet e as 

redes sociais digitais. “A internet oferece condições necessárias para uma maior 

democratização da vida política da sociedade e do Estado, dada sua capacidade de possuir 

mecanismos eletrônicos de efetiva participação política e difusão de informação” 

(MARQUES, 2002, p. 16). Essa democratização se faz indispensável para que os cidadãos se 

tornem parte do Estado e dos mecanismos que a ele concerne. Não só fazer parte no 

sentimento de pertencimento, entretanto fazer parte no sentido de participar, consumir a 

informação difundida e a partir disso ter uma visão crítica, cobrar do representante e debater 

com outros cidadãos.  

Fontoura (2014, p. 23) pondera que  “o fato de pressupor um espaço de convergência 

entre a comunicação governamental e a comunicação eleitoral significa que a campanha 

permanente se manifesta de forma diferente conforme a ocasião e a posição de quem a 

desenvolve”. Cada político terá inúmeros recursos e situações em que tais recursos seriam 

aplicados. Os contextos vão variar e consequentemente a apropriação dos recursos também. A 

campanha permanente é mais do simplesmente continuar a propaganda após a eleição, é a 

fusão do ato de governar e a busca pela vitória na próxima disputa, construção da imagem 

pública e a busca de uma opinião pública favorável.  

 A eleição interminável também implica em gastos extensos e até no direcionamento do 

aparato do Estado para os propósitos pessoais do líder. Do ponto de vista do político 

individualmente pode ser benéfico, porém investir na autopromoção com verbas públicas nem 
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é permitido, tampouco democrático. Além do mais, com muito empenho destinado a 

autopromoção, o agente político pode deixar de lado trabalhos importantes dentro da gestão 

dos negócios públicos. Nesse cenário, os agentes políticos ainda podem encontrar nas redes 

sociais um ambiente propício para a disseminação de seus conteúdos, sem empegar recursos 

financeiros diretamente, mas dificilmente eles vão administrar suas contas sem apoio de 

profissionais da área, ou seja, precisam de assessores para isso.  

A Campanha permanente não tem como consequência apenas os gastos de altas 

quantias de verba pública, a estratégia de comunicação e de ação precisa estar alinhada com 

esse propósito. “As preocupações de reeleição afetam o estilo de governar-retórico, símbolos 

e imagens para políticos que se apresentam para o público eleitoral67” (STEGER, 1999, p. 

668). Muitos políticos quando assumem um cargo no Executivo, modificam toda a identidade 

visual para fortalecer a marca da sua gestão, deixando de lado brasões que representem o 

Estado e instaurando nova identidade. Esse processo além de ser dispendioso, demanda toda 

uma modificação no modo de agir e na execução de campanhas que tenham como foco o 

próprio governo.  

 Ainda que haja a busca pela aprovação, a comunicação governamental tem obrigações 

com os cidadãos.  Esse modelo não centraliza a atenção no líder, há um caráter de prestação 

de contas e utilidade social. O governo não é um instrumento a serviço do gestor, mas a 

serviço de toda sociedade. O objetivo se aproxima muito mais da sociedade do que dos 

atributos pessoais do líder político. O cumprimento do acordo com a população é 

imprescindível para a mensuração do sucesso dessa comunicação entre o governo e a 

sociedade. Estabelecer um canal onde se pode ouvir os anseios dos cidadãos e ao mesmo 

tempo ter a oportunidade de responde-los traz ganhos democráticos claros.  

Fica evidente a incumbência da comunicação governamental em orientar a 

sociedade, e ainda ser educativa e informativa. Por outro lado, a 

impessoalidade não permite qualquer promoção pessoal. Essa diretriz precisa 

ser incluída na produção de qualquer material comunicacional de governo. 

Ou seja, além dos requisitos inerentes à atividade jornalística, de publicidade 

e propaganda e/ou de relações públicas, a comunicação de governo deve 

atentar para atribuir os atos públicos ao órgão/instituição, e não ao gestor 

(FONTOURA, 2014, p. 24). 

                                                 
67 Trecho original: Reelection concerns affect the style of governing-rhetoric, symbols, and images matter to 

politicians performing for electoral audiences.  
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Segundo Sterger (1999, p. 662), “embora outros objetivos interessem aos legisladores, 

a reeleição é um objetivo instrumental e próximo para a maioria dos eleitos68”. Os oficiais 

eleitos, em sua maioria, vão tentar permanecer no cargo na próxima eleição ou vão atrás de 

outros cargos na administração pública. Sterger fala nos legisladores, a legislação brasileira 

não limita o número de mandatos para cargos parlamentares (deputados, senadores e 

vereadores), então o líder pode ocupar tal função muitos anos. Nesse tempo, sempre se 

preocupará com sua manutenção no posto. O processo eleitoral é decisivo e a concorrência é 

alta, sendo assim, a preparação prévia pode garantir mais chances de obter sucesso na 

votação. O trabalho realizado nos anos anteriores à eleição se transformam em um tempo 

precioso e imprescindível ao político.  

De acordo com Sampaio (2014, p. 6) “para efetivar a campanha permanente, governo 

e oposição utilizam a mídia como ferramenta no processo de disseminação de framings e 

primings”. A aposta em processos cognitivos de associação beneficiaria o agente político, 

principalmente no tocante a sua imagem pública e como as pessoas o percebem. Enquadrar a 

mensagem com a moldura desejada favorece o líder na sua busca aceitação e na formação de 

uma opinião pública favorável. Esta preocupação com a própria imagem durante o exercício 

do mandato também levanta críticas em relação ao foco exacerbado na autopromoção e menos 

no comprometimento com a representação dos interesses da população.  

Há um ceticismo instaurado em relação a campanha permanente. “Ver as ações 

presidenciais através da lente da campanha permanente leva a atribuir motivações cínicas e 

eleitorais a grande parte do que os presidentes fazem69” (DOHERTY, 2007, p. 2). A tendência 

seria pensar que a máquina do Estado estaria funcionando para servir aos interesses privados 

das lideranças, correspondendo as expetativas pessoais desses agentes políticos. Assim, eles 

cumpririam suas funções pensando apenas na próxima eleição. Com os altos gastos em 

campanhas eleitorais no Brasil, é no mínimo questionável os pretensos interesses do agente 

político ao se eleger, mas tal questionamento não cabe a pesquisa aqui realizada.  

A ironia da campanha permanente é que produz rendimentos decrescentes ao 

esforço. Existe um processo circular onde mais esforço deve ser gasto com 

cada ciclo eleitoral para produzir apenas tanto retorno eleitoral, de modo que 

a próxima vez seja necessário mais esforço. Nesse sentido, a campanha 

permanente se torna uma corrida debilitante para o fundo e um fenômeno 

                                                 
68 Trecho original: Though other goals matter to legislators, reelection is an instrumental and proximate goal for 

most incumbents.  
69 Trecho original: Viewing presidential actions through the lens of the permanent campaign leads one to ascribe 

cynical, election-related motivations to much of what presidents do.  
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cada vez mais evidente nas campanhas eleitorais dos presidentes modernos70 

(CHARNOCK, 2005, p. 31). 

A campanha permanente exige muitos esforços do agente político e de sua equipe. Por 

ser uma tendência cada vez mais presente na política mundial, é um processo do qual 

dificilmente é possível se ausentar, como apresenta Charnock (2005). Chega-se a um status de 

trabalho interminável para se obter o sucesso. O líder político precisa de capital financeiro e 

humano para lidar da melhor forma com as esferas civil e política, utilizando de meios de 

comunicação de massa e as redes sociais digitais para compor suas estratégias e conseguir 

popularidade. Em governos legítimos, eleitos de forma democrática, a popularidade é um 

fator que tem influência forte na governabilidade.  

 Por fim, a campanha permanente não um processo recente. O primeiro registro do 

fenômeno veio com o memorando de Patrick Caddel para Jimmy Carter, em 1976 

(BLUMENTHAL, 1980). Além disso, é um processo que mesmo derivado da política 

americana, tem ganhado espaço no Brasil e em todo mundo (WEN, 2013; LARSSON, 2014; 

JOATHAN, 2017). Os agentes políticos entraram num contexto de eleições intermináveis, 

trabalhando dentro do mandato a estratégia para o pleito seguinte. Esses esforços envolvem 

principalmente a preocupação com as estratégias de comunicação – online e offline – e até 

outros recursos como as negociações políticas e as viagens para entrar em contato com 

potenciais eleitores (CHARNOCK, 2005; DOHERTY 2007). 

Indo além das eleições, a busca pelo apoio popular durante o mandato faz com que os 

líderes, junto a seus assessores, trabalhem com estratégias massivas para conseguir atenção 

pública e transmitir as mensagens planejadas com grande alcance para a esfera civil. A 

personalização da política é outro fenômeno que tangencia a comunicação política, 

fortalecendo estratégias centradas no agente político e na sua personalidade. Sendo assim, o 

líder político consegue obter mais visibilidade e, por meio da visibilidade alcançada, também 

trabalha na construção da sua imagem pública 

 A imagem pública, tema a ser abordado no próximo tópico está completamente 

inserida na campanha permanente. A todo momento, por meio dos veículos de comunicação 

tradicionais e as redes sociais digitais, os agentes políticos buscam obter uma opinião pública 

favorável, consolidando imagens positivas e influenciando a percepção da população. Em 

                                                 
70 Trecho original: The irony of the permanent campaing is that yields diminishing returns to effort. A circular 

process exist where more effort must be expended with each election cycle to produce only so much electoral 

return, such that the next time even more effort will be required. In this sense, the permanent campaign becomes 

a debilitating race to the bottom, and a phenomenon that is becoming ever more apparent in the election 

campaigns of modern presidents. 
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campanha, o líder fará isso constantemente, a ele não interessará ficar escondido, já que a 

omissão abre espaços para que outras pessoas criem imagens sobre ele. A campanha 

permanente alia o governo a manutenção dessa campanha, são situações que demandam 

esforços diferentes e que sem a decida conciliação, pode ser prejudicial tanto para imagem do 

agente político, quanto para os cidadãos e a governabilidade.  
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3.2 A política de imagem 

 O processo de construção da imagem pública de um líder político é inerente ao 

exercício do cargo que ocupa. Os esforços direcionados a tal propósito dependem ainda da 

visibilidade que o ele tem e, para obtê-la, disputará seu espaço na esfera de visibilidade 

pública. O processo de construção da imagem pública contempla estratégias de comunicação 

para se alcançar uma percepção conveniente, desta forma, não existe uma imagem pública boa 

ou ruim. Assim, a produção de estímulos – inclusive na forma de informações – a serem 

consumidos pela esfera civil acabam sendo pensados para se conseguir uma opinião pública 

favorável aos objetivos do líder político.  

E não importa ele [Príncipe] sujeitar-se à fama de ter certos defeitos, sem os 

quais lhe seria difícil salvar o governo, porque, levando em conta tudo, 

encontrar-se-ão coisas que parecem virtudes e que, se praticadas, conduzi-lo-

iam à ruína, e outras que podem se assemelhar a vícios e que, observadas, 

trazem bem-estar e segurança ao governante (MAQUIAVEL, 2004, p. 100). 

Goffman (2011) enfatiza que muitas vezes o indivíduo age de maneira bastante 

calculada, só para conseguir a percepção desejada. Ele também afirma que em outras 

situações o indivíduo age calculadamente, porém tem pouca consciência de que está fazendo 

as coisas dessa forma. O agente político conta com a consultoria de profissionais 

especializados para se portar e falar certas coisas que o posicionem de maneira vantajosa, 

podendo optar por seguir todo um roteiro preparado para situações específicas, como uma 

entrevista com jornalistas ou um discurso na inauguração de uma escola. Os gestos e palavras 

terão impacto de uma forma ou de outra, então o líder evitará improvisações, ainda que sejam 

inevitáveis a depender do contexto.  

Para Gomes (2014a, p. 250), “a imagem pública de um sujeito qualquer é, pois, um 

complexo de informações, noções, conceitos, partilhado por uma coletividade qualquer, e que 

o caracterizam”. No sentido político, Weber (2004, p. 262) indica que “a imagem pública é 

resultante da imagem conceitual, emitida por sujeitos políticos em disputa de poder e 

recuperada na soma das imagens abstratas (o intangível, a imaginação), com as imagens 

concretas (o tangível, os sentidos) ”. O processo em que está inserida a imagem pública 

contempla emissões constantes de mensagens, sejam elas materiais ou não, a partir daí as 

pessoas que irão fazer a assimilação, estabelecem associação particulares e assim conseguem 

concretizar a imagem do indivíduo.  

Goffman (2011, p. 150) afirma que “os outros, por sua vez, podem ficar 

convenientemente impressionados pelos esforços do indivíduo em comunicar-se, ou podem 
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não compreender a situação e chegar a conclusões que não se justificam nem pelo propósito 

do indivíduo, nem pelos fatos”. Por mais que um agente político tente controlar o que é 

pensado, falado ou dito sobre ele, tal domínio não existe, porque as pessoa têm percepções 

próprias, são diferentes. Assim sendo, é impossível garantir o domínio sobre o pensam ou 

como vão pensar em relação ao líder político. O processo da formação dessa percepção é 

complexo e depende, entre outras coisas, das referências que as pessoas acumulam no 

decorrer de suas experiências e vivências.  

Um dos lugares onde se encaixa a disputa pela imagem é o campo político, definido 

por Bourdieu (1990, p. 185) como “o lugar de uma concorrência pelo poder que se faz por 

intermédio de uma concorrência pelos profanos ou, melhor, pelo monopólio do direito de falar 

e de agir em nome de uma parte ou da totalidade dos profanos”. A concorrência perpassa a 

política feita nos bastidores, as negociações e o cotidiano político. Segundo Gomes (2005, p. 

239) “a disputa política tem sido convertida em luta pela imposição da imagem pública dos 

atores políticos, bem como em competição pela produção da percepção pública dos interesses 

e das pretensões que se apresentam na cena política”. Um dos mecanismos para ocupar os 

espaços e vencer a guerra pela imagem pública é a campanha permanente. 

O campo político é o lugar em que se geram, na concorrência entre os 

agentes que nele se acham envolvidos, produtos políticos, problemas, 

programas, análises, comentários, conceitos, acontecimentos, entre os quais 

os cidadãos comuns, reduzidos ao estatuto de consumidores, devem 

escolher, com probabilidades de mal-entendido tanto maiores quanto mais 

afastados estão do lugar de produção (BOURDIEU, 1990, p.165).  

 Para atrair os cidadãos os agentes políticos precisam tornar os conteúdos atrativos, 

chamando atenção das pessoas. Outra preocupação reflete no entendimento do que é exposto. 

Às vezes o líder coloca em pauta sua versão para um fato ocorrido e a forma como escreveu 

sobre o tema não convenceu as pessoas e gerou um mal-estar prejudicial a sua imagem 

pública. Com a utilização de uma página no Facebook, o agente político tem mais um aliado 

para a transmissão de informações a seu respeito, um canal oficial controlado por ele. Ao 

mesmo tempo, o universo da internet e das redes sociais digitais é grande e complexo, com 

diversas pessoas produzindo informações e até notícias falsas, tendo um papel relevante 

inclusive no contexto eleitoral (ALLCOTT E GENTZKOW, 2017).  

 A disputa por espaços se torna um fator imprescindível para a construção da imagem 

pública, porque haverá uma concorrência pelos canais de veiculação e em cada um desses 

canais, o mesmo conteúdo pode ser divulgado de formas diferentes, assim sendo, quanto mais 

canais nos quais os líderes conseguem se expressar ou ter suas matérias divulgadas, maior a 
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chance de se construir a imagem pública desejada. Quando um líder está presente nas redes 

sociais digitais, pode veicular o que deseja em formatos que lhe beneficiem, não que sejam 

mentiras em favor próprio, mas enquadramentos de acordo com as próprias visões deles, 

ampliando o controle sobre a imagem pública.  

Weber (2004, p. 263) destaca que “todos os sujeitos políticos cobiçam a aprovação 

pública, tornando-se dependentes de outras visibilidades não específicas do campo político”. 

Entra assim o campo da comunicação como instrumento para se atingir o máximo de 

visibilidade. Se os próprios meios de comunicação de massa interferiram na rotina dos 

agentes políticos, desobrigando-os a estar presencialmente nos lugares, as redes sociais 

digitais, como o Facebook, fortaleceram ainda mais essa perspectiva. A partir de uma página 

nessa rede social digital, o líder político pode transmitir informações de qualquer lugar, sem a 

necessidade de aparecer na televisão ou simplesmente estar na capa de um jornal. Assim pode 

diversificar o alcance de seus conteúdos e até reforçar representações e ideias.  

Às vezes também há algum tipo de confusão sobre os termos “imagem pública” e 

“opinião pública”. Gomes (2014a, p. 270) estabelece que são próximos, mas “prefere-se usar 

o termo “imagem pública” para as concepções sobre a natureza de instituições, pessoas e 

produtos, para os juízos intelectuais acerca das propriedades estáveis de sujeitos e 

instituições”. O autor aponta que a imagem pública é uma espécie da opinião pública, ou seja, 

a opinião pública como um todo muito maior abarcando conceituações e construções mais 

amplas, enquanto a imagem pública refere-se ao sujeito com suas peculiaridades, 

transformando-o em algo materializado no imaginário das pessoas.  

Para orientar a percepção da opinião pública sobre as suas medidas, o 

mandatário efetiva políticas cognitivas. Em resumo, políticas cognitivas são 

um conjunto de medidas impostas pelo governo com o objetivo de redefinir, 

sobretudo, prioridades e expectativas dos indivíduos para ampliar o suporte 

público (SAMPAIO, 2014, p. 3). 

Segundo Schwartzenberg (1978, p. 11) “o homem político vem procurando cada vez 

mais impor uma imagem de si mesmo que capte e fixe a atenção do público. Essa imagem é 

uma reprodução mais ou menos fiel dele mesmo. É o conjunto de traços que ele preferiu 

apresentar à observação pública”. Nesses casos, há uma seleção do que é exposto para que só 

as partes desejadas sejam apresentadas ao público, assim, o político também consegue 

influenciar de alguma forma na construção da sua imagem pública. O cenário o torna 

obrigado a se manter nesse papel, já que qualquer atitude fora dele pode gerar um conflito de 

percepções e uma consequente suspeita do que foi colocado em evidência, prejudicando o 
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agente político e interferindo drasticamente na construção da imagem pública. Quando se 

assume determinada postura, qualquer ato ou palavra será atrelado a imagem já construída, 

atestando ou não a veracidade da representação construída pelo agente político.  

3.2.1 Imagem visual e aparências 

Sobre a relação entre a imagem visual e a imagem pública, Gomes (2014, p. 260) 

indica que a “inexistência de uma não impede a existência da outra: mesmo entidades de que 

não possuímos imagem visual ou a respeito das quais não somos capazes de produzir imagem 

visual podem perfeitamente ter uma imagem pública”. De fato, a imagem pública é uma 

construção complexa que envolve noções, juízos e conceitos. Ainda que textos, vídeos, fotos 

ou qualquer outro recurso componham a noção que as pessoas têm sobre determinado agente 

político, a imagem pública independe deles. As pessoas criam imagens cognitivas partir do 

que julgam ser a verdade, baseadas em suas próprias crenças, sem que haja necessariamente a 

exibição de estímulo de natureza visual ou textual.  

Ainda que a imagem visual não seja obrigatória para que haja a imagem pública, as 

aparências são muito relevantes nesse sentido, porque parecer ter determinada personalidade, 

desta forma, é mais importante do que ter a personalidade realmente. No processo de 

construção de imagem pública, para o agente político, determinada qualidade só é creditada 

caso seja percebida. Conseguindo atenção pública, o líder político pode ser visto e 

estrategicamente apresentar características pessoais que interfiram na percepção que as 

pessoas têm dele. Ao se mostrar na esfera de visibilidade pública, garante a possibilidade de 

ter algum papel nas construções cognitivas que as pessoas possuem. Além do mais, ao estar 

presente, sendo visto, pode reforçar noções e confirmar ideias.  

Uma vez que o nosso senso de realidade depende totalmente da aparência e 

portanto, da existência de um domínio público no qual as coisas possam 

emergir das trevas de uma existência resguardada, até a meia luz que ilumina 

nossas vidas privada e íntima deriva, em última análise, da luz muito mais 

intensa do domínio público (ARENDT, 2000, p. 63). 

A aparência que o líder político apresenta também precisa ser condizente com as 

atitudes que se toma, ou seja, a reputação dele pode ser posta em dúvida caso ele faça uma 

declaração, porém na prática siga completamente o oposto do que foi dito. Nem todas as 

informações vão estar à disposição das pessoas, então o que for visto pode ser tomado como 

realidade absoluta, bem como o que for veiculado por meios de comunicação tradicionais e 

nas redes sociais digitais. Mesmo que o agente político não tenha capacidade de controlar o 

que as pessoas pensam dele, pode trabalhar numa estratégia de comunicação que alie 
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discursos e ações, já que as representações exibidas por ele vão ser avaliadas e podem ter um 

efeito oposto do que foi planejado. 

Um estudo de Goodnow (2013) fez uma análise das imagens publicadas nas páginas 

do Facebook dos candidatos à presidência americana em 2012, Mitt Romney e Barack 

Obama. Ela aponta que “[...] as imagens fornecem um bom registro e amostragem de como 

cada campanha criou a imagem (tanto figurativa quanto literal) de seu candidato71 

(GOODNOW, 2013, P. 3). A pesquisa não se propõe em mensurar a eficácia das imagens 

publicadas, porém apresenta ponderações acerca dessas postagens, como a possibilidade de 

interpretações diferentes das pretendidas. Além disso, verificou-se que Romney postou mais 

do que o dobro de fotos de Obama. A autora justifica que as imagens são capazes de mostrar 

várias faces dos candidatos e como o então presidente já estava indo para o segundo mandato, 

já possuía uma imagem mais consolidada, o que levou a Romney investir no recurso técnico.  

Arendt (2000, p. 61) pondera que “para nós, a aparência – aquilo que é visto e ouvido 

pelos outros e por nós mesmos – constitui a realidade”. A mediação de algum meio ou canal 

de comunicação, sejam redes sociais digitais ou veículos de comunicação tradicionais, podem 

fomentar alguma dúvida sobre a veracidade do que é visto. Lippmann (2008, p. 289) destaca 

que “todos os repórteres do mundo trabalhando todas as horas do dia não poderiam 

testemunhar todos os acontecimentos do mundo”. Se nem uma grande rede de jornalistas seria 

capaz de transmitir tudo que acontece, cada pessoa, individualmente também não conseguiria. 

Nesse sentido, há também a mediação das próprias pessoas, nos contatos interpessoais, em 

que recontam as histórias por elas presenciadas ou vistas na televisão, por exemplo.  

Os mass media não são nossa única fonte de informação aos assuntos 

públicos. A experiência pessoal, que inclui conversações com nossa família, 

amigos e os colegas de trabalho, também nos informa sobre muitos temas. A 

fonte dominante da influência, naturalmente, variará de tema para tema. Se 

há uma inflação significativa na economia, a experiência pessoal com as 

compras rotineiras revelará sua presença (McCOMBS, 2004, p 99).  

 Diariamente, passa-se por experiências bastante pessoais, para cada um, o mesmo 

estímulo pode gerar interpretações diferentes. Além do mais, o papel dos líderes de opinião é 

de grande relevância nesse processo. A figura desse influenciador foi identificada em 1944, a 

partir do estudo de Paul Lazarsfeld, Bernard Berelson e Hazel Gaudet, que desenvolveram 

argumento do duplo fluxo de comunicação. Os pesquisadores apontaram a forte capacidade de 

                                                 

71 Trecho original: […] the images provide a good record and sampling of how each campaign crafted the image 

(both figurative and literal) of their candidate. 
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influência dos líderes de opinião nas pessoas com menos exposição os meios de comunicação. 

Desta forma, o diálogo cotidiano, a incluir tais líderes de opinião como interlocutores, é capaz 

de modificar as percepções das pessoas que entram em contato com eles, e isso naturalmente 

faz parte do processo de construções cognitivas de cada um.  

 Um fato importante é que “a credibilidade depende da legitimidade de quem fala, do 

seu ‘lugar de fala’, do poder fiduciário que lhe foi atribuído e da imagem sobre esta 

legitimidade, construída estrategicamente” (WEBER, 2004, p. 263). A legitimidade e a 

credibilidade não vêm naturalmente, passam por uma construção feita dia após dia para se 

garantir o lugar de fala. O agente político não nasce com crédito, ele vai ganhando aos poucos 

de acordo com sua postura, suas atitudes perante a população, seus comportamentos, falas, 

assim vai adquirindo confiança e alcançará uma posição de referência na esfera política, 

tornando-se ainda mais visível.  

A disseminação dos veículos de comunicação como os jornais impressos, acarretou 

num processo de desconfiança. As pessoas não acreditavam em absolutamente todo que era 

exposto, existiam ressalvas. “As discrepâncias entre relatos dos mesmos eventos em 

diferentes jornais [...] geraram desconfiança sobre a imprensa” (BRIGGS E BURKE, 2006, p. 

78). A apuração de uma notícia, por exemplo, é procedimento que demanda diversos esforços, 

principalmente focados em fontes que irão relatar os acontecimentos. Um jornalista tem 

acesso a um determinado material que outro não tem, a matéria será construída com os 

recursos disponíveis e com sua visão de mundo diante do que apurou, isto é, dificilmente um 

texto sairá igual em todos os jornais, no mínimo podem ocorrer semelhanças, dados 

aproximados. Além disso, todos estão suscetíveis a manipulações.  

A massa é constantemente exposta a sugestão. Ela lê não as notícias, mas as 

notícias com a aura da sugestão sobre elas, indicando a linha de ação a ser 

tomada. Ela ouve relatórios, não objetivos como os fatos são, mas já 

estereotipados a certo padrão de comportamento. Assim o líder ostensivo 

frequentemente descobre que o líder real é um poderoso proprietário de 

jornal (LIPPMANN, 2008, p. 215). 

A construção da imagem pública também perpassa a questão da confiança. A 

“confiança nos representantes significa que acreditamos que o uso do interesse público e a 

consideração das contribuições públicas disponíveis sejam autênticos” (ARATO, 2002, p.89). 

Existe um contrato firmado na urna, quando o eleitor elege um político. Não há papel ou 

assinaturas, porém um compromisso em representar interesses e promover o bem-estar 

coletivo. As ações e compromissos do governante vão refletir na crença que as pessoas têm 

neles. A própria veracidade dessas ações será testada partindo do pressuposto da confiança, 
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não há possibilidade do cidadão atestar a autenticidade das informações, tampouco ouvir 

diretamente do político, cara a cara, explicações. A confiança não se materializa apenas no 

político, mas também nos instrumentos de veiculação e no aparato que está por trás deles, a 

exemplo do capital humano, que é mais abstrato.  

3.2.2 Exposição e vulnerabilidade 

  “Com o desenvolvimento dos novos meios de comunicação, como as formas iniciais 

da imprensa, os governantes políticos tiveram de se preocupar cada vez mais com sua 

apresentação diante de audiências que não estavam fisicamente presentes” (THOMPSON, 

2011, p. 123). As redes sociais digitais e a internet também fortaleceram essa ideia e 

trouxeram novos contornos para o fluxo de comunicação entre os agentes políticos a esfera 

civil. A informação que antes tinha que passar exclusivamente pelos meios de comunicação 

de massa, agora encontram no Facebook um dos meios para ganhar alcance e conseguir ficar 

visível para as pessoas, fazendo a informação circular sem a dependência exclusiva de rádio, 

televisão e jornais impressos (SCHULZS, 2014).  

 Weber (2004, p. 271) destaca que “é no papel de homem de honra que a política e os 

políticos se tornam, especialmente, vulneráveis às suspeitas, às calúnias, ao escândalo, em 

resumo, tudo que ameace a crença, a confiança, e torne visível, faça aparecer atos e segredos”. 

Nesse sentido, como foi dito, qualquer ato falho pode ser prejudicial e “a incapacidade de 

controlar o fenômeno da visibilidade completamente é uma fonte permanente de problemas 

para os líderes políticos” (THOMPSON, 2011, p. 127). Essa falta de controle pode ser muito 

bem exemplificada pela fase da comunicação na qual estamos passando, principalmente com 

a internet e as redes sociais digitais.  

Aparentemente, o cuidado com a imagem pública mantém a função 

suplementar de obter adesão popular. Mas o que era apoio popular agora se 

transforma, qualitativamente, em posição do público, opinião pública. Para 

além dos efeitos sobre a opinião pública, o cuidado com a imagem tornou-se 

decisivo para o fato eleitoral e, através desses dois fatores, para a produção 

de efeito na esfera pública deliberativa (GOMES, 2014a, p. 240). 

O apoio acumulado por um agente político influencia no seu modo de governar, na sua 

relação com as esferas civis e política e nas suas estratégias de comunicação.  “Nas 

democracias, a necessidade de consenso está relacionada ao acúmulo de opiniões positivas, 

permanentemente mensuráveis, que permitirão novos votos e a manutenção de atitudes e 

programas políticos e econômicos” (WEBER, 2000, p. 15). Uma opinião positiva é construída 

aos poucos, com muitos esforços destinados a esse fim, por isso, uma das necessidades de se 

manter em campanha. Com a campanha permanente, o líder trabalha sua imagem de forma 
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constante, sem parar, com auxílio de profissionais especializados, da maneira a modificar ou 

ratificar a percepção que as pessoas têm dele próprio.   

O desenvolvimento da mídia criou novas formas de publicidade que são bem 

diferentes da publicidade tradicional de co-presença. A característica 

fundamental dessas novas formas é que, com a extensão da disponibilidade 

oferecida pela mídia, a publicidade de indivíduos, ações ou eventos, não está 

mais limitada à partilha de um lugar comum. Ações e eventos podem 

adquirir uma publicidade que independe de serem vistos ou ouvidos 

diretamente por uma pluralidade de indivíduos co-presentes (THOMPSON, 

2011, p. 114).  

 Essa co-presença pode se dá inclusive nas redes sociais digitais, que se tornam um 

ambiente propício para a divulgação das atividades dos agentes políticos por meio, inclusive, 

das transmissões ao vivo. As lideranças podem se expor traçando uma linha de contato com a 

população de maneira direta, sem a necessidade de estar presente fisicamente. Se vai 

inaugurar uma escola com limite de participação de pessoas, pode atingir pessoas que ficaram 

de fora. Naturalmente, a percepção de quem viu pessoalmente e com a mediação de alguma 

ferramenta de comunicação será diferente, entretanto, ainda assim é possível ter controle 

parcial sobre a mediação ali realizada, visto que sob o comando da própria página na rede 

social, o agente político automaticamente tem moderação sobre o que é transmitido.  

Habermas (2003, p.221) relata que “os meios de comunicação de massa alcançaram, 

por um lado, uma extensão e uma eficácia incomparavelmente superiores e, com isto, a 

própria esfera pública se expandiu”. Com o passar dos anos, os meios de comunicação foram 

se tornando cada vez mais importantes na vida social, influenciando a opinião pública e 

funcionando como uma representação da realidade, como espelhos. Além disso, selecionam o 

que é ou não veiculado, como porteiros e dão o enquadramento desejado as informações 

transmitidas. Os temas em destaque nos meios de comunicação se convertem em temas dentro 

da esfera pública.  

3.2.3 A transmissão de imagens e informações  

 A política não é feita só com promulgação de atos e decretos e negociações, mas 

também com imagens, representações e disseminação de ideias na esfera pública. O agente 

político faz as duas coisas ao mesmo tempo. São várias frentes de atuação que precisam ser 

levadas em conta no jogo político. Mesmo assim, é importante deixar claro que o papel dos 

profissionais vai ser preponderante nesse quesito, o agente não tem tempo, conhecimento, 

nem disponibilidade para se preocupar com todas as áreas, para isso, conta com o apoio 

técnico de profissionais especializados nas áreas, consultores e assessores especializados, por 
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exemplo, no contato e trabalho junto à opinião pública. “A manipulação da opinião pública é 

exercida tanto pelos poderes midiáticos como pelos profissionais de sua mensuração” 

(WEBER, 2000, p. 25).  

Bourdieu (1990, p. 166) enfatiza que “[...] a distribuição das opiniões numa população 

determinada depende do estado dos instrumentos de percepção e de expressão disponíveis e 

do acesso que os diferentes grupos têm a esses instrumentos”. De fato, os cidadãos não terão 

acesso amplo a tudo. A diversidade de meios de comunicação também interfere nisso, cada 

qual com sua visão sobre a realidade e os fatos. Os cidadãos têm à disposição uma forte gama 

de conteúdo sendo gerado e o excesso de informação pode trazer prejuízos, porque verdades e 

mentiras se misturam a população como consumidora de informações deverá selecionar o que 

julga ser verídico e passível de ser consumido e repassado, no caso das redes sociais como o 

Facebook, compartilhado com a rede de amigos.  

A veiculação de informações na internet também enfrenta a questão da exclusão 

digital. “O fato de existir uma rede mundial de computadores e informações não significa que 

todos tenham acesso a ela” (MARTINO, 2014, p.86). Assim, os meios de comunicação 

tradicionais exercem uma função de destaque, pois a disseminação desses veículos é grande e 

parte da população só tem acesso a eles. Mesmo com a ampliação da rede de internet e o 

barateamento dos smartphones, que se transformaram numa ferramenta de fácil acesso à 

internet, a televisão, o jornal impresso e o rádio ainda são grandes referenciais de informação. 

Para a construção da imagem pública, cabe ao líder político ocupar ambos os espaços e atingir 

um público diversificado, tanto a audiência dos meios tradicionais, quanto os usuários das 

redes sociais digitais. 

Com a massificação dos meios de comunicação, tais instrumentos poderiam ficar a 

serviço tanto do oficial eleito, quanto da sua oposição.  Thompson (2011, p. 123) afirma que 

“a imprensa proporcionou um alcance extra não somente para aqueles que procuravam 

celebrar a imagem do rei, mas também para aqueles que procuravam difamá-la”. A difamação 

é capaz de se materializar em uma mentira, uma história inventada, do mesmo jeito que os 

enaltecimentos são capazes de carregar exageros e desvirtuações. O ponto a ser ressaltado é 

que haverá mais de uma opção a ser trilhada pelos meios de comunicação, a ideia de estar a 

serviço da população e dos interesses comuns tem chance de ser suprimida pelos interesses 

ocultos nos bastidores do jogo político.  

Por fim, a construção da imagem pública é um tipo de ação que requer um esforço dos 

representantes eleitos em vários sentidos. Primeiro no que tange a sua postura diante das 
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pessoas e como elas irão interpretar isso. O líder por si só já é um veículo de transmissão de 

mensagens. Como Goffman (2011) aponta, aspectos como vestimenta e postura são objetos de 

avaliação das pessoas. Existe uma fachada que é apresentada diante do público e essa 

aparência é a primeira a ser observada pelos intercultores.Com a escolha de técnicas e 

preparação prévia as aparições públicas, os agentes podem de alguma forma influenciar a 

percepção das pessoas ou pelo menos prever qual percepção irá derivar do que foi 

apresentado como estímulo nessa aparição.  

 Goffman (2011, p. 25) explica que “quando o indivíduo não crê em sua própria atuação 

e não se interessa em última análise pelo que seu público acredita, podemos chama-lo de 

cínico, reservando o termo “sincero” para os que acreditam na impressão criada por sua 

representação”. O cínico terá problemas pois não se importa com o que os espectadores 

pensam. Para fins políticos, o sincero obterá mais sucesso em sua construção de imagem 

pública, se alguém nem acredita em si mesmo, dificilmente outros o levarão em conta.  Nessa 

perspectiva, o agente político deve tentar convencer ao máximo as pessoas que o estão vendo. 

Sem credibilidade, não haverá muitas chances de convencimento. O líder político, assim, deve 

levar a sério a representação estabelecida por ele, já que é o caminho mais sensato para 

angariar o apoio e a aprovação popular, ou pelo menos, consolidar a imagem pública mais 

benéfica aos seus propósitos.  

O papel dos veículos de mediação de informação também será de grande valia para os 

agentes políticos. “Somente através das mídias é possível criar uma teia de reconhecimento 

das ações, sujeitos e instituições políticas e reforçar ideias, temas e movimentos a eles 

vinculados”. (WEBER, 2000, p. 17). Os líderes podem controlar algumas informações que 

são transmitidas, mantendo um canal na rede social, sendo capaz de embalar os conteúdos do 

jeito que preferirem. Aos políticos que não possuem ligações íntimas com veículos 

tradicionais de comunicação e não são proprietários desses veículos, as redes sociais digitais 

se posicionam como um caminho relevante. Os meios de comunicação de massa possuem 

uma forte influência e uma função imprescindível na estratégia do agente político para 

influenciar percepções sobre si e formar uma opinião pública favorável, mas o próprio 

Facebook aparece como mais um espaço para o alcance de objetivos políticos.  

O presente trabalho lida com estratégias de comunicação empregadas no Facebook, o 

que envolve construção da imagem pública dentro dessa rede social digital. Ainda que os 

outros meios de comunicação forneçam suporte para esse processo, as redes sociais digitais 

modificaram parte da dinâmica presente na relação entre os agentes políticos e a população. 
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Sem a obrigatoriedade de encontros presenciais ou de esperar a cobertura da mídia para os 

fatos que deseja obter visibilidade, os agentes políticos obtém certo controle sobre a 

informação divulgada sobre eles, principalmente porque têm sob o comando um canal oficial 

em que é possível divulgar informações. A imagem pública não descende só do que é visível, 

mas das simbologias abstratas que cercam o imaginário coletivo. Tratar dessa construção é 

pensar em recursos e estratégias variadas para se chegar aos objetivos desejados.  
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4. Os governadores brasileiros e o Facebook 

Após a apresentação da parte teórica do trabalho, cabe aqui abordar o objeto desta 

pesquisa, Governadores de Estado Brasileiros no Facebook. Como foi demonstrando, a 

comunicação política de agentes em meio digital é fundamental para as estratégias de 

construção da imagem pública. Dentro disso, a utilização de redes sociais como o Facebook 

ajuda a estabelecer um contato com a população, favorecendo ainda a personalização da 

política, ou seja, a centralização na figura do líder, que continuará em campanha para garantir 

sua governabilidade e os passos futuros dentro da política. Não existe uma regra definitiva 

para fornecer diretrizes do uso político das redes sociais digitais, cada agente se apropriará da 

forma que o beneficie. Em um universo tão diversificado como desta pesquisa, os líderes 

mostraram estratégias bem peculiares.  

4.1 Amostra 

4.1.1 Metodologia 

Em uma primeira etapa, no mês de maio de 2016, foi realizado um mapeamento da 

presença dos 27 governadores estaduais brasileiros no Facebook.  A escolha da rede social se 

deu porque é a segunda mais utilizada no país, com uma porcentagem de uso de 62%, ficando 

atrás apenas do Youtube, que tem 63%. Os dados são do relatório Digital In, produzido pelas 

organizações “We are Social” e “Hootsuite”, e publicado em 2017. A busca pelos 

governadores foi realizada através de palavras-chaves, a exemplo dos nomes dos 

governadores e variações desses nomes. Neste momento, procurou-se os canais oficiais e, 

para validação, observou-se principalmente a descrição encontrada na página, bem como se os 

portais de Governo encaminhavam links para estas contas. Os perfis não foram considerados 

por uma questão metodológica. Seria inviável fazer uma análise comparativa, já que as 

métricas de visualização desses dois são diferentes, além disso, nas páginas é possível 

patrocinar publicações para ampliar a visibilidade.  

O Facebook se tornou uma ferramenta bastante utilizada por agentes políticos em suas 

estratégias de comunicação com a esfera civil e própria esfera política. Ainda assim, pouco 

tem se tratado do cotidiano de líderes políticos eleitos em ambientes digitais (SAMPAIO, 

BRAGATO E NICOLÁS, 2016). O estudo então pretende se dedicar especificamente a essa 

lacuna no campo, buscando entender como a rede social digital em questão é apropriada pelos 

agentes políticos. Os passos incluem identificar o perfil de uso do Facebook por essas 
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lideranças políticas, que tipo de conteúdo é mais publicado, que recursos técnicos são 

empregados, bem como se há tendências de maior engajamento em determinadas publicações.  

No universo total, como já foi dito, 27 governadores fariam parte da amostra, porém 

na etapa inicial, três líderes já foram excluídos, Waldez Góis, do Amapá, por não possuir 

conta na rede social; Luiz Fernando Pezão, do Rio de Janeiro, licenciado para tratamento de 

um câncer; e José de Melo, do Amazonas, afastado do cargo por suspeitas de corrupção e sem 

publicações no período. Os três casos permaneceram com o mesmo status em maio de 2017, 

quando os dados foram coletados. Além deles, a página de Marcelo Miranda, de Tocantins, 

não estava visível. Esta última havia sido registrada no momento inicial, inclusive com o 

armazenamento do endereço em link. Suspeita-se que o governador decidiu “omitir” a conta 

pois estava sendo acusado de cometer atos ilícitos. Desta forma, 23 governadores integraram 

o corpus.  

O período analisado pelo estudo contemplou os meses de janeiro a abril de 2017, 120 

dias. Ao todo, 4.962 postagens foram armazenadas. Em relação aos recursos técnicos que 

auxiliaram o estudo, os dados foram coletados por meio de um aplicativo do próprio 

Facebook, o Netvizz. A plataforma forneceu todas as publicações dentro do período escolhido 

para a coleta e informações como o conteúdo da postagem, data de publicação, além do 

número de reações, comentários e compartilhamentos. Para a leitura dos dados exportados, 

utilizou o software Gephi, já a relação feita entre as variáveis demandou a aplicação no 

SPPSS, um software voltado a análise de dados estatísticos.  

O material analisado passou por métodos quantitativos e qualitativos. Para o primeiro, 

são contabilizados os recursos usados – foto/imagem, vídeo, texto, gif, link, ao vivo e nota -, 

frequência das publicações e números de curtidas, comentários e compartilhamentos. Estudos 

lidam diretamente com essas questões (BONSÓN, ROYO E RATKAI, 2015; EDGERLY et 

al, 2016) e trataram especificamente da aplicação dos recursos nas publicações e como se dá a 

repercussão delas no Facebook. A rede social possui algoritmos que são capazes de colocar 

determinado conteúdo em evidência, inclusive há cobrança de valores para que se obtenha 

mais visualizações. Mesmo assim, não é impossível que uma publicação tenha amplo alcance 

orgânico e se torne viral.  

Edgerly et al (2016) identificaram que publicações com texto tinham maiores chances 

de receber comentários de outros usuários. Os pesquisadores constataram que 95% do 

conteúdo publicado possuía texto, o que de fato pode interferir na análise, enquanto 42% 

continham vídeos, imagens e links. O corpus contempla comentários políticos realizados 
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durante debates na eleição presidencial americana, tanto de cidadãos, quanto de agentes 

políticos, focando na questão do diálogo e debate entre eles. Bonsón, Royo, Ratkai (2015) 

analisaram páginas institucionais de governos locais no Europa Oriental e descobriram que o 

uso de imagens nas publicações gera mais engajamento, seguido dos textos. O estudo se 

concentrou nas postagens institucionais, realizadas pelos governos locais na Europa, além 

disso, a investigação tratou das agendas mais abordadas por essas páginas oficias na rede 

social digital.  

Para a parte qualitativa do estudo, identificou-se estudos voltados ao período não 

eleitoral, como Leal e Rossini (2012), que investigaram o uso do Twitter por quatro 

presidentes da América Latina, Hugo Chavéz (Venezuela), Rafael Correa (Equador), 

Sebástian Piñera (Chile) e Juan Manuel Santos (Colômbia). O estudo dividiu os conteúdos em 

“discurso político”, “discurso pessoal”, “crítica/comentário” e “interação”. Outra pesquisa, 

desenvolvida por Vučković e Bebić (2013) no Facebook, qualifica o conteúdo publicado por 

prefeitos do centro e sudeste europeu como político ou pessoal, além de fazer uma análise dos 

comentários dos usuários, segmentando-os em cínico, construtivo, neutro e apoio. Já Aharony 

(2012) realizou uma pesquisa com três líderes políticos, Obama (Estados Unidos), David 

Cameron (Inglaterra) e Benjamin Netanyahu (Israel). A autora do estudo trabalhou os 

conteúdos no Twitter partindo de cinco categorias: informação, benção, declarações, citação e 

outros.  

Estudos dentro do período eleitoral também foram levados em consideração. Destaca-

se Aggio (2014), que trabalhou com o a utilização do Twitter por candidatos à presidência do 

Brasil, sendo eles Marina Silva, Dilma Rousseff e José Serra. O pesquisador fez uma análise 

de conteúdo e definiu 11 categorias: agenda, exibição de capital político, exibição de capital 

social, posicionamento, divulgação de notícias, campanha negativa, tentativa de criar 

engajamento, pessoal e intimidade, promessa e projetos de campanha, realizações passadas e 

outro. Parmelee e Bichard (2012) também levantaram esforços nesse sentido. O foco do 

estudou se deu com concorrentes ao Senado e Governo nos Estados Unidos em 2010. Os 

autores classificaram os conteúdos em: campanha, tweets pessoais, ideologia do candidato, 

foco no oponente, chamada para ação, endosso, duvidoso/outros. 

Depois de construir um esboço com as categorias, foi feita uma aplicação para medir a 

eficácia dos modelos definidos, incluindo um trabalho prévio (MATOS, DOURADO e 

MESQUITA, 2017b), que analisou o uso do Twitter pela presidente Dilma Rousseff durante o 

processo de impeachment. Assim, houve uma reformulação das categorias, com inclusões e 
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exclusões. Após a consulta de trabalhos anteriores e aplicação inicial, chegou-se nas seguintes 

categorias, explicadas a seguir: 

1. Ações e políticas de governo 

Nesta categoria, o foco está em tornar públicas razões, explicações e argumentações 

acerca de atos de governo. Além disso, foram incluídas publicações em tom de defesa, quando 

o governador é questionado por tomar certa decisão ou por ser suspeito de envolvimento em 

casos de corrupção, por exemplo. Cabe aqui um caráter de prestação de contas. Um dos 

exemplos é do Governador de Rondônia, que expõe procedimentos acerca do cadastro de 

famílias em um programa de habitação.  

Figura 1- Exemplos da categoria Ações e Políticas de Governo 
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2. Agenda: 

Além do caráter preditivo, ou seja, o Governador afirmar que estará presente em 

determinado evento ou cerimônia, a categoria contempla publicações nas quais há o 

predomínio do comparecimento em si e menos nos benefícios daquela ação, ou seja, uma 

explicação maior sobre o encontro do que os desdobramentos dele. Um dos exemplos é do 

Governador de Alagoas, Renan Filho, que registra sua passagem por uma obra. Já Beto Richa, 

chefe do Executivo estadual do Paraná, aborda sua ida a um evento em Foz do Iguaçu, onde 

falará sobre o estado.  

Figura 2- Exemplos da Categoria Agenda 
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3.Cobertura favorável de notícias 

Utilização de conteúdos publicados por veículos de comunicação em suas várias formas, 

como áudio, vídeo e texto, para que haja uma legitimação de uma informação ou 

enaltecimento de políticas públicas. Os governadores podem apenas citar o veículo de 

comunicação como fonte, sem links que levem para algum tipo de material, a exemplo do 

Governador do Paraná, Beto Richa, ao usar o Valor Econômico. Já Raimundo Colombo, de 

Santa Catarina, apresenta o link para uma matéria.  

Figura 3 – Exemplos da categoria Cobertura favorável de Notícias 
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4. Congratulações e datas comemorativas 

Os conteúdos segmentados em congratulações e datas comemorativas se referem as 

publicações destinadas a enaltecer, lembrar e mostrar reconhecimento em relação a pessoas e 

momentos. As postagens podem focar num cidadão que se destacou ou em uma determinada 

categoria profissional. Por exemplo, o Governador do Acre, Tião Viana, parabeniza os 

policiais militares e civis, destacando o papel deles para a sociedade. Já Rui Costa, da Bahia, 

lembra o dia da Inconfidência Mineira, popularmente conhecido como dia de Tiradentes, líder 

desse movimento separatista e que representou a resistência contra o domínio da Coroa 

portuguesa no Brasil.  

 

Figura 4 – Exemplos da categoria Congratulações e Datas Comemorativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Convite ao engajamento em ações públicas 

Além das ações em ambientes digitais, iniciativas externas também podem reverberar no 

Facebook na forma de convites. Aqui os conteúdos têm como objetivo levar a população ao 
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engajamento nas atividades promovidas pelo Governo, a exemplo de uma campanha de 

doação de agasalho, divulgada em uma publicação feita pelo Governador do Mato Grosso do 

Sul, Reinaldo Azambuja. Já Ricardo Coutinho, da Paraíba, chama os cidadãos para 

participarem da discussão sobre o orçamento do Estado.  

 

Figura 5 – Exemplos da categoria Convite ao Engajamento em Ações Públicas 
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6. Divulgação de Serviços Públicos: 

Categoria na qual contempla esforços dos Governadores destinados a divulgar alguma 

atividade que os cidadãos podem participar ou informações de utilidade pública. Nos 

exemplos, pode-se relatar o governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, abordando 

os serviços e locais que abrem e fecham durante o feriado de Páscoa. Marconi Perillo, de 

Goiás, compartilha uma notícia sobre a abertura de matrículas no Instituto Tecnológico do 

Estado de Goiás.   

 

Figura 6 – Exemplos da categoria Divulgação de Serviços Públicos 
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7. Esfera privada e intimidade  

Publicações sobre a vida pessoal do líder político, a exemplo de eventos envolvendo 

familiares, gostos e predileções. Os conteúdos têm foco principal no governador, em ações 

cotidianas, fortalecendo o caráter de personalização e de popularização da política, ao que 

parece um esforço para criar a imagem pública de uma pessoa comum, próxima da população, 

dando visibilidade a atividades corriqueiras, afastadas do gabinete político, porém com 

propósito político. O Governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, indica um livro que está 

lendo. Confúcio Moura, Governador de Rondônia, publica uma foto sua antes de um jogo de 

futebol entre Flamengo e Fluminense.  
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Figura 7 – Exemplos da categoria Esfera Privada e Intimidade 
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8. Exibição de capital social e Político: 

A categoria contempla um esforço para se mostrar que tem capital, seja político ou social. 

Estes tipos de conteúdo podem incluir uma reunião com o Presidente da República, que de 

alguma forma abriu um espaço na agenda, demonstrando o prestígio do governador, ou 

elogios pessoais aos atributos do gestor público. O Governador do Distrito Federal, Rodrigo 

Rollemberg ainda usa de um veículo de imprensa, no qual deu veracidade a um elogio de João 

de Deus, um personagem de grande força no estado de Goiás. Renan Filho, de Alagoas, 

apresenta a boa reputação e entrada que tem em comunidades do estado.  

 

Figura 8 – Exemplos da categoria Exibição de Capital Social e Político 
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9. Iniciativas de diálogo  

Nesta categoria, estão incluídas publicações que visam abrir um canal de diálogo e/ou 

aproximação com a população. Naturalmente, é possível gera interação em qualquer conteúdo 

postado no Facebook, porém aqui se encaixam esforços como o do Governador do Ceará, 

Camilo Santana, que semanalmente realiza uma transmissão ao vivo na qual as pessoas 

podem fazer perguntas e as respostas são dadas em tempo real. Há um espaço bem específico 

destinado a tal fim. Outro exemplo é do Governador da Bahia, Rui costa, que tenta gerar 

conteúdo colaborativo para sua página com fotos enviadas pelos cidadãos.  

 

Figura 9 – Exemplos da categoria Iniciativas de Diálogo 
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10. Posicionamento: 

São publicações que tratam da emissão de opinião sobre temas que estão em debate na esfera 

pública. Nesses casos, o Governador apresenta seus argumentos com um forte viés pessoal e 

ideológico e emite juízos acerca de assuntos referentes ao cenário social, político e econômico 

do Brasil. Por exemplo, o Governador do Maranhão, Flávio Dino, escreve um texto sobre a 

possível greve geral que assolaria o país. Já Paulo Câmara, de Pernambuco, escreve sobre a 

reforma previdenciária.  

 

Figura 10 – Exemplos da categoria Posicionamento 
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11. Promoção de Realizações: 

Postagens que demonstram, por meio de dados e informações, como determinada política 

trouxe melhorias na vida da população. Obras em andamento se apresentam como mais do 

que uma visita, pois são expostos elementos focados no retorno e benefícios da população. Há 

um forte apelo para números que corroborem as consequências positivas para as pessoas 

atingidas pela ação. O Governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, mostra seu 

compromisso com a educação apresentando números sobre aposentadoria. Já Suely Campos, 

de Roraima, trata da questão da aftosa e de como seu governo trabalhou para tornar o estado 

uma zona livre da doença.  

Figura 11 – Exemplos da categoria Promoção de Realizações 
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12. Outros: 

Em Outros, cabem as Publicações que não se encaixaram em nenhuma categoria 

anterior. Os assuntos abordados podem tratar de amenidades sem clara definição de objetivo 

político, ainda que integrem a estratégia de comunicação digital do líder político. Por 

exemplo, o Governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, fez uma divulgação da 

previsão do tempo. Já Geraldo Alckmin, Governador de São Paulo, compartilha uma 

publicação da página do Governo sobre um tour virtual em museus.  

Figura 12 – Exemplos da Categoria Outros 
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4.1.2 Perfil dos Governadores 

 Os governadores estaduais brasileiros têm um perfil de idade longevo. O agente 

político mais novo tem 37 anos, é Renan Filho (Alagoas), seguido por Paulo Câmara 

(Pernambuco), com 44. Nove líderes têm 60 anos ou mais, sendo Jackson Barreto (Sergipe) o 

mais velho, com 73 anos. Doze agentes políticos escolhidos estão no intervalo de idade entre 

48 e 58 anos.  No tocante às questões partidárias, 15 governadores integram o Partido do 

Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), Partido da Social Democracia Brasileira 

(PSDB) e o Partido dos Trabalhadores (PT), que são os que têm mais filiações registradas no 

TSE72. Do total da amostra, 14 estão no primeiro mandato e nove no segundo. 

Em relação a quantidade de curtidas nas páginas oficiais, o govenador com o maior 

número é Geraldo Alckmin, alcançando 860.668 curtidas. São Paulo é o estado com o maior 

Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil e o mais populoso, esses dois aspectos podem contar 

para o fato, porém quando passamos para o segundo governador com mais curtidas (351.357), 

Paulo Câmara, de Pernambuco, esta lógica não se aplica. Pernambuco é o sétimo estado com 

maior população e o décimo PIB. O terceiro com maior número de curtidas é Rui Costa, da 

Bahia, que tem 255.960, e Beto Richa, líder do executivo estadual no Paraná, concentra 

251.058 curtidas. Ambos integram o quarto e sexto estados mais populosos. O menor número 

                                                 
72 http://www.tse.jus.br/eleitor/estatisticas-de-eleitorado/filiadosb consultado em maio de 2017.   

http://www.tse.jus.br/eleitor/estatisticas-de-eleitorado/filiadosb
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de curtidas fica por conta da governadora de Roraima, Suely Campos, a única mulher a 

ocupar o cargo no Brasil, com 33.545. Campos é antecedida por Tião Viana (Acre), com 

47.207, e Jackson Barreto (Sergipe), que possuía 51.143 curtidas. Todos estes estados estão 

ntre os que têm a menor população do país.   

Tabela 1 – Características dos governadores estaduais brasileiros 

Governador Idade

e 

Curtidas 

página 

Região Reeleito Partido 

Beto Richa (PR) 51 251.058 S Sim PSDB 

Camilo Santana (CE) 48 234.790 NE Não PT 

Confúcio Moura (RO) 68 62.745 N Sim PMDB  

Fernando Pimentel (MG) 66 225.975 SE Não PT 

Flávio Dino (MA) 48 149.960 NE Não PC do B 

Geraldo Alckmin (SP) 63 860.668 SE Sim PSDB 

Jackson Barreto (SE) 73 51.143 NE Sim PMDB  

José Ivo Sartori (RS 69 57.389 S Não PMDB  

Marconi Perillo (GO) 54 241.292 CO Sim PSDB 

Paulo Câmara (PE) 44 351.357 NE Não PSB 

Paulo Hartung (ES) 60 88.323 SE Não PMDB  

Pedro Taques (MT) 49 165.467 CO Não PDT 

Raimundo Colombo (SC) 62 76.500 SE Sim PSD 

Reinaldo Azambuja (MS) 53 77.763 CO Não PSDB 

Renan Filho (AL) 37 221.392 NE Não PMDB  

Ricardo Coutinho (PB) 55 218.885 NE Sim PSB 

Robinson Faria (RN) 58 56.760 NE Não PSD 

Rodrigo Rollemberg (DF) 57 103.004 CO Não PSB 

Rui Costa (BA) 54 255.960 NE Não PT 

Simão Jatene (PA) 68 62.131 N Sim PSDB 

Suely Campos (RR) 63 33.545 N Não PP 

Tião Viana (AC) 56 47.207 N Sim PT 

Wellington Dias (PI) 55 145.491 NE Não PT 

Fonte: Autor 
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4.1.3 Análise quantitativa 

O agente político responsável por postar em maior quantidade nos 120 dias analisados 

é Flávio Dino (PCdoB), do Maranhão, com uma incidência de 620 vezes, atingindo 12,4 % da 

amostra. Ele é seguido por Rui Costa (PT), da Bahia, com 501 postagens e 9,9% do total, Tião 

Viana (PT), do Acre, publicou 397 postagens, correspondendo a 8%, e Camilo Santana (PT), 

do Ceará, com 334 ou 6,7%.  Flávio Dino foi eleito governador rompendo a continuidade do 

grupo político que estava no poder. O líder pertence a um partido de poucos recursos e mesmo 

sem possuir um número tão elevado de curtidas na página (149.960) foi quem mais publicou 

no período. Rui Costa, Tião Viana e Camilo Santana são filiados ao PT e foram os que mais 

postaram respectivamente após Dino.  

Uma pesquisa de Marques, Aquino e Miola (2014) sobre o uso do Twitter por 

deputados federais identificou que partidos com menos representações são mais suscetíveis a 

ter uma frequência de publicações maiores e que políticos mais jovens 

 postam mais. No caso desta pesquisa, o Partido Comunista do Brasil (PCdoB), no 

qual o governador do Maranhão, Flávio Dino, é filiado, se enquadraria nessa premissa. Porém 

entre os sete governadores que mais publicaram, só ele faz parte de um partido com menos 

representação. Rui Costa, Tião Viana e Camilo Santana integram o Partido dos Trabalhadores 

(PT), Geraldo Alckmin e Marconi Perillo são do Partido da Social Democracia Brasileira 

(PSDB) e Raimundo Colombo é filiado ao Partido Social Democrático (PSD). Os sete 

governadores a publicar mais no período analisado foram responsáveis por 54% total das 

postagens nos quatro meses analisados. Em relação à faixa etária dos governadores, não 

houve padrão de maior número de publicações ou curtidas na página dos líderes políticos 

mais jovens ou mais velhos.  

Segundo a TIC Domicílios 2016, grande parte da população das regiões Norte e 

Nordeste acessam à internet por meio de rede móveis e não banda larga. Já nas regiões Sul e 

Sudeste, a banda larga é amplamente usada nas residências. Os quatro políticos que 

publicaram mais são do Norte e Nordeste. A própria infraestrutura de internet a cabo é difícil 

em certas cidades dessas regiões. Com a popularização dos smartphones, os cidadãos podem 

consumir as informações nas redes sociais digitais pelo aparelho, além de ser mais uma forma 

dos agentes políticos se comunicarem, em complemento as mídias tradicionais, já que 

conseguem ampliar o alcance das mensagens que desejam levar a população. O Facebook é 

mais um meio para comunicação política.  
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Fernando Pimentel (PT), de Minas Gerais, Ricardo Coutinho (PSB), da Paraíba, Paulo 

Hartung (PMDB), do Espirito Santo, e Simão Jatene (PSDB), do Pará, publicaram 58, 50, 39 

e 18 vezes respectivamente. Hartung se afastou algumas vezes durante o período analisado, 

após a descoberta de um tumor na bexiga, e Simão Jatene teve o mandato cassado em março, 

porém recorreu no cargo. Ambos não deixaram de manter as atividades na rede social. 

Pimentel integra um estado com relevância econômica e política, foi o primeiro petista eleito 

para o cargo na localidade. A frequência baixa pode se dar para evitar conflitos com 

adversários, já que é um estado considerado reduto eleitoral do PSDB. No contexto paraibano, 

de Ricardo Coutinho, não há razões claras para o número pequeno de publicações, que pode 

indicar simplesmente a ausência preocupação em tratar sua imagem pessoal, já que a página 

institucional do Governo da Paraíba se manteve ativa no período.  

 

 

Gráfico 1 - Frequência de publicações por governador 

 

 

 

 

 

 

 

                

           

 

 

 Fonte: Autor 

 

Um fator que pode contribuir de alguma forma para a frequência de publicações ou a 

quantidade de curtidas nas páginas tem a ver com o digital divide. Segundo a TIC Domicílios 
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201673, publicada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), 64% das residências da 

região Sudeste têm acesso à internet, 52% da Sul, 56% da Centro-Oeste, 40% da Nordeste e 

46% da Norte. Mais especificamente, as pessoas das regiões Norte e Nordeste usaram a rede 

majoritariamente por telefone celular, com 47% e 30% do acesso total por esse meio. Nos 

últimos anos, com o surgimento e difusão dos smatphones, se tornou mais fácil ainda acessar 

a internet. Hoje em dia, operadoras de telefonia chegam a liberar o uso de aplicativos de redes 

sociais sem consumir o pacote de dados. Assim, também se justifica um uso intenso das redes 

sociais digitais, no caso deste estudo, o Facebook, para a comunicação com os cidadãos, 

principalmente em locais onde há dificuldades de infraestrutura e acesso.  

 

Tabela 2– Frequência de publicações por governador 

Governador Frequência %  % acumulado 

Flávio Dino (MA) 614 12,4 12,4 

Rui Costa (BA) 491 9,9 22,3 

Tião Viana (AC) 397 8,0 30,3 

Camilo Santana (CE) 334 6,7 37,0 

Geraldo Alckmin (SP) 300 6,0 43,0 

Marconi Perillo (GO) 287 5,8 48,8 

Raimundo Colombo (SC) 255 5,1 54,0 

Wellington Dias (PI) 236 4,8 58,7 

Jackson Barreto (SE) 218 4,4 63,1 

Renan Filho (AL) 217 4,4 67,5 

Rodrigo Rollemberg (DF) 207 4,2 71,7 

Paulo Câmara (PE) 204 4,1 75,8 

Beto Richa (PR) 192 3,9 79,6 

Robinson Faria (RN) 188 3,8 83,4 

Confúcio Moura (RO) 143 2,9 86,3 

José Ivo Sartori (RS) 141 2,8 89,2 

Pedro Taques (MT) 135 2,7 91,9 

                                                 

73 Disponível em http://cgi.br/publicacoes/indice/  

http://cgi.br/publicacoes/indice/
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Reinaldo Azambuja (MS) 124 2,5 94,4 

Suely Campos (RR) 114 2,3 96,7 

Fernando Pimentel (MG) 58 1,2 97,8 

Ricardo Coutinho (PB) 50 1,0 98,9 

Paulo Hartung (ES) 39 0,8 99,6 

Simão Jatene (PA) 18 0,4 100,0 

Total 4962 100,0  

                   Fonte: Autor 

 O Facebook é uma rede social digital que dá muitas possibilidades ao usuário em se 

falando de recursos técnicos a serem utilizados nas publicações. Desta forma, pode-se 

combinar textos, imagens, links, vídeos, notas, ao vivo e gif. A tabela apresenta exatamente 

essa articulação e a frequência de cada uma delas. É visível que a maior parte do conteúdo 

publicado pelos líderes políticos se deu na forma de texto, correspondendo a um total de 62,4 

% da amostra analisada. Logo em seguida, texto e vídeo (16,6%); texto, imagem e link 

(7,3%); texto e link (5,6%); texto e ao vivo (3,6%); e texto, vídeo e link (1,5%). Todas essas 

combinações juntas acumularam 96,9 % do total do conteúdo publicado. 

Tabela 3 – Frequência de recursos 

Recursos Frequência % % acumulado 

Apenas texto 3096 62,4 62,4 

Texto + Vídeo 825 16,6 78,9 

Texto + Imagem+ Link 364 7,3 86,2 

Texto + Link 282 5,6 91,8 

Texto + Ao vivo 

Texto + Vídeo +Link 

 

180 

78 

 

3,6 

1,5 

 

95,4 

96,9 

 

Total 4962 100  

                        Fonte: Autor 

Uma das surpresas é a falta do uso das imagens e fotos. Bonsón, Royo e Ratkai (2015) 

comprovaram que esse tipo de recurso gera muito mais engajamento do que textos, vídeos e 

links, por exemplo. O foco em apenas texto pode revelar uma falta de profissionalização da 

estratégia de comunicação do líder político, ou até uma maior participação dele ao invés da 

equipe ou consultor destinado a esse fim. O Facebook dá espaço para uma comunicação 

multimídia, já outras redes sociais, como o Twitter, têm uma propensão maior a conteúdos em 



113 

 

texto, apesar de ter suporte para várias mídias. Para a construção da imagem pública, o 

predomínio textual pode representar um caminho fácil tecnicamente, mas não o mais efetivo, 

já que as imagens e vídeos carregam muita força (GOODNOW, 2013). Os textos podem 

deixar lacunas na percepção das pessoas, que poderia ser ocupada por representações na 

forma de imagens e conteúdos externos (links), por exemplo.  

As imagens geram mais engajamento e o engajamento nas publicações favorece a 

visualização delas, ou seja, quanto mais reações, comentários e curtidas determinada 

publicação tem, mais será vista. Acompanhar tal imagem com texto torna a postagem mais 

propensa inclusive a receber comentários (EDGERLY et al, 2016). A publicação de uma 

imagem pura, sem qualquer texto de apoio, foi uma situação praticamente inexistente. Ainda 

assim, postagens com texto apenas foram majoritárias e representaram a maior parte da 

amostra coletada. Postar uma imagem, a depender do caso, pode ser mais fácil do que 

escrever um texto, só que escrever o texto não demanda a produção de uma imagem ou video 

bem como seu upload na página. Escrever o texto pode ser uma forma rápida e mais simples  

de se comunicar.  

As transmissões ao vivo pelo Facebook foram liberadas para usuários brasileiros no 

final do ano de 201574. Os líderes políticos podem se apropriar do recurso para diversas 

finalidades. Dos governadores analisados, quem mais utilizou a ferramenta foi Ricardo 

Coutinho, 40% do conteúdo publicado por ele teve uso do recurso. O chefe do Executivo 

paraibano transmitiu sua Agenda, como reuniões para discutir o orçamento do estado, feitas 

em vários municípios. Ele também se valeu do recurso para conteúdos voltados a tratar de 

Ações e Políticas de Governo, focado na prestação de contas, batizando de “Fala, 

Governador”. A incidência do formato nas publicações de Pedro Taques, do Mato Grosso, foi 

de 12,6%, Marconi Perillo, de Goiás, 9,8%.  

Paulo Hartung (ES), Suely Campos (RR), Confúcio Moura (RO), Wellington Dias 

(PI), Simão Jatene (PA) e Renan Filho (AL) não usaram esse recurso. Hartung e Jatene foram 

os que menos publicaram no período analisado. O recurso ao vivo é uma forma de mostrar a 

população sem qualquer edição ou manipulação e de qualquer lugar, ou seja, um caminho 

para se fidelizar a própria audiência, como em um canal de televisão. É uma ferramenta que o 

                                                 

74http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2015/12/facebook-libera-transmissao-de-video-ao-vivo-para-

todos.html  

http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2015/12/facebook-libera-transmissao-de-video-ao-vivo-para-todos.html
http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2015/12/facebook-libera-transmissao-de-video-ao-vivo-para-todos.html
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líder político pode proporcionar uma visão dele com menos mediações e ao mesmo tempo 

adequando as representações ali expostas ao seu propósito, customizando sua transmissão.  

Um dos destaques para o uso do recurso é o governador do Ceará, Camilo Santana. 

Apesar de só 5,7% do seu conteúdo ser no formato de transmissão ao vivo, ele usou a 

ferramenta para trabalhar Inciativas de Diálogo com a população. Toda terça-feira, no mesmo 

horário, respondia perguntas dos usuários durante o período de uma hora. Marconi Perillo 

(GO) fez três transmissões ao vivo enquadradas na mesma categoria. A diferença é que o líder 

goiano não tinha datas e horário pré-estabelecidos. Cabe ressaltar uma das transmissões, feitas 

em parceria com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, em que ambos debatiam e 

respondiam perguntas dos cidadãos.   

O uso do recurso ao vivo permite uma comunicação ainda mais direta com os 

cidadãos. Os governadores podem transmitir qualquer informação em tempo real, sem a 

necessidade de um local específico. Tal situação gera uma aproximação maior com os 

seguidores. Este estreitamento de laços pode se converter numa imagem política favorável, 

porém a depender da situação, o líder pode encontrar dificuldades, por exemplo, em caso de já 

haver uma resistência por parte da população num caso de acusações de corrupção. O que 

nasce com boas intenções pode acabar numa avalanche de críticas. Em se falando de 

Iniciativas de Diálogo, o governador naturalmente não consegue responder a todas as 

perguntas e um cidadão não contemplado pode levar a uma sensação de falseamento do 

modelo de perguntas e respostas. São questões que surgem, mas não retiram a força e o 

impacto de uma transmissão ao vivo dentro de uma página no Facebook.  

 Em relação ao conteúdo ser de origem compartilhada ou não, o governador do Espirito 

Santo, Paulo Hartung, foi quem mais compartilhou publicações de outras pessoas e/ou 

páginas, quase 36% das postagens dele. O líder do executivo estadual sergipano, Jackson 

Barreto, ficou em segundo lugar, com 25%, o que correspondeu a 55 postagens. Destas, 45 

são da página oficial do Governo do Estado. Já Rodrigo Rollemberg, do Distrito Federal, 

ficou com uma porcentagem de 23,2% ou 48 postagens, metade teve origem em veículos de 

imprensa. No caso do paulista Geraldo Alckmin, 23% ou 77 publicações, sendo 44 vindas de 

órgãos da sua gestão. Além disso, quatro foram compartilhamentos da página da esposa, Lu 

Alckmin. O índice de publicações não autorais do líder paraibano Ricardo Coutinho foi 22% 

ou 11, todas da página oficial do Governo da Paraíba. Fernando Pimentel vem logo em 

seguida, com 20,7% ou 12 postagens. 
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Gráfico 2 – Porcentagem da utilização do recurso ao vivo por governador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fonte: Autor 

 

 

Gráfico 3 – Frequência do uso do recurso ao vivo por governadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

Fonte: Autor 

 

O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, alcançou uma porcentagem de 19,1% e 

um total de 39 em números absolutos, 23 vieram da página oficial do Governo do Estado e 16 

de veículos de imprensa. José Ivo Sartori, do Rio Grande do Sul, alcançou 17% ou 24 
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publicações. Do total, 22 são de órgãos da gestão do representante político. As publicações 

compartilhadas do líder político acreano Tião Viana atingiram 15,6% ou 62, sendo 51 vindas 

de órgãos da sua própria gestão. O governador de Rondônia, Confúcio Moura, tem uma 

peculiaridade quando se fala em conteúdo compartilhado, o número de compartilhamentos 

chegou a 13,3% ou 19, em números absolutos. Todas as postagens nesse sentido vieram do 

seu próprio blog.  Neste espaço que Moura mantém, publica textos de caráter pessoal, 

incluindo poemas e crônicas. Dentro de uma estratégia de proximidade com a população e 

trabalhando sua imagem, ele se posiciona voltado a um lado mais emotivo e sensível.  

Pedro Taques, do Mato Grosso, publicou 11,9% de conteúdo compartilhado ou 16 

publicações, sendo 10 vindas de órgãos oficiais do Governo e as outras de veículos de 

imprensa. Reinaldo Azambuja, do Mato Grosso do Sul, só compartilhou conteúdo dos órgãos 

vinculados a sua gestão, foram 11 ocasiões ou 8,9%. Raimundo Colombo, de Santa Catarina, 

compartilhou 7,5% do seu conteúdo, totalizando 19 vezes, todas elas de veículos de imprensa 

ou órgãos de sua gestão. O baiano Rui Costa seguiu o mesmo padrão, com 6,9% ou 34 

postagens vindas de outras fontes. Os números correspondem a 24 publicações de órgãos de 

governo e as demais de notícias. Beto Richa, do Paraná, teve 6,8% do seu conteúdo 

compartilhado ou 13 publicações, todas vindas de órgãos do Governo, exceto uma, que foi 

compartilhada da sua esposa, Fernanda Richa, dando parabéns para o filho do casal. 

O governador de Goiás, Marconi Perillo, teve uma incidência de 5,9% ou 17 

publicações de outras fontes, 12 vindas de jornais, três do governador Geraldo Alckmin – por 

conta de um bate papo que fizeram ao vivo -, uma da Polícia Militar e outra do Presidente do 

Líbano. Camilo Santana, do Ceará, teve um índice de compartilhamento de 4,5% ou 14 vezes, 

nove vieram da página da sua esposa, Onélia Leite e as outras da página do Governo. O 

maranhense Flávio Dino publicou 3,4% de conteúdo compartilhado em sua página ou 31 

postagens, 17 vieram de órgãos do Governo, 12 de veículos de comunicação e duas vezes ele 

se compartilhou. Suely Campos, de Roraima só compartilhou outros conteúdos três vezes ou 

2,6% do seu total, todos do Governo. Wellington Dias, do Piauí, 2,5% ou seis publicações, 

todas vindas do Governo, exceto uma, que compartilhou um vídeo do canal do Senado no 

Youtube. Robinson Faria (RN) e Renan Filho (AL) se igualaram no final, com 0,5% de 

publicações fruto de compartilhamento. A porcentagem corresponde a uma publicação de 

cada, o primeiro usou da página do Governo e o segundo de um veículo de imprensa. Simão 

Jatene (PA) não compartilhou nenhuma vez.  
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De maneira geral, os líderes políticos selecionados para o estudo geraram seus 

próprios conteúdos, ainda assim, quando compartilhavam, a maioria utilizava de publicações 

ou materiais produzidos dentro das suas gestões, sejam por meio de secretarias e outros 

órgãos ou a comunicação oficial do Governo. Além disso, houve uma tendência em utilizar 

veículos de comunicação como fontes de informação, Exibindo Capital Social e Político, 

mostrando Realizações ou simplesmente uma Cobertura Favorável de Notícias. Cabe 

ressaltar a quantidade de vezes que Camilo Santana (CE) inclui compartilhamentos da 

primeira-dama, Onélia Leite, que faz mobilizações políticas por meio de um programa de 

Governo chamado “Mais Infância”.  Geraldo Alckmin e Beto Richa também se valeram dessa 

perspectiva e usaram dos conteúdos gerados nas páginas das esposas.  

 

Gráfico 4 – Porcentagem de conteúdo compartilhado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fonte: Autor 

4.1.4 Análise qualitativa 

 Uma das preocupações do presente estudo foi identificar qual o discurso presente nas 

publicações feitas pelos governadores brasileiros. Sendo assim, construiu-se categorias 

capazes de classificar as postagens no Facebook. Em um panorama geral, o artifício mais 

utilizado foi de apresentar as Realizações, ocorrendo 1.747 vezes. O que demonstra uma 

preocupação em sempre focar nos benefícios das ações, uma autopromoção da gestão. Os 

líderes políticos, em qualquer posição ocupada, tem a governabilidade facilitada por meio da 
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aprovação alcançada. Aprovação requer uma imagem benéfica a manutenção e tal imagem 

pode ser trabalhada de diversas formas diferentes, inclusive por meio do conteúdo publicado 

no Facebook. 

 Uma inauguração de escola, por exemplo, não foi enquadrada nessa categoria, caso 

contemplasse apenas a presença do governador na ocasião, assim sendo, a postagem seria 

categorizada como Agenda. As realizações, na verdade, se enquadram em discursos mais 

planejados, apresentando supostos benefícios das ações para a população. Estatísticas eram 

muito presentes nessa categoria, indicando, por exemplo, a redução da violência no estado 

causada pela “política de segurança” implementada pelo governador. É uma das categorias 

que significaria a manutenção da campanha, já que uma imagem favorável se torna essencial a 

continuidade da carreira política dos líderes. Tratar da “qualidade” e “efetividade” das ações 

tomadas como motivo para manter o agente político no poder, já que ele está teoricamente 

exercendo seu mandato pensando no bem coletivo e convertendo políticas de governo em 

benefícios para as pessoas nas quais representa.  

A Agenda do líder político foi o segundo conteúdo mais usado, num total de 1.027 

publicações. Mostrar o cotidiano, as atividades diárias, é uma forma de tornar público o que 

vem sendo feito, os locais visitados, o dia a dia político. Nas campanhas empreendidas em 

momentos eleitorais é uma prática bastante comum, reuniões, encontros, cidades ou bairros 

que farão parte do roteiro de passeatas. No caso dos governadores eleitos, o padrão se dá de 

forma parecida. Eles expõem principalmente o dia a dia político, assinaturas de projetos, 

inaugurações e agenda no sentido de um planejamento futuro, ou seja, Beto Richa apontando 

que irá participar de um congresso, ou até algo que já aconteceu, como uma conversa de 

Pedro Taques com representantes de determinado setor econômico.  

 O terceiro tipo de publicação mais frequente, Ações e Políticas de Governo, 

contemplou 477 postagens. Nestes casos, há uma forte tendência a prestação de contas. Um 

procedimento normativo para representantes eleitos. Apresentam-se então explicações acerca 

do funcionamento de políticas públicas, bem como justificativas e o porquê de certas 

decisões. No caso do governador do Pará, Simão Jatene, o modelo aplicado é resultado das 

acusações retrucadas por ele e que geraram sua cassação pelo TRE do Pará. Ele postou pouco 

período, porém 33% das suas publicações tiveram esse caráter, representando a maior parte da 

amostra coletada de postagens dele. 
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Gráfico 5 – Frequência das categorias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 

A categoria Exibição de Capital Social e Político foi a quarta com maior incidência, 

chegando a uma frequência de 464 publicações. A integração em uma rede favorece o agente 

político, que consegue retirar disso benefícios para si. Bourdieu (1999, p. 67) aponta que “os 

lucros que o pertencimento a um grupo proporciona estão na base da solidariedade que os 

torna possível”.O reconhecimento das mais variadas camadas sociais, de certa forma, acarreta 

em ampliação de popularidade e do endosso da imagem transmitida. Mesmo que o 

governador apresente suas características, a crença na veracidade delas depende da reputação 

e do reconhecimento que ele tem perante a sociedade.  

Congratulações e Datas Comemorativas, acumulou um total de 348 publicações. Esta 

categoria representa uma preocupação em reconhecer as pessoas e datas relevantes, como a 

proclamação da República. De alguma maneira, a opção por essa estratégia aproxima o 

governador da população, demostrando uma preocupação com as pessoas e construindo e 

fortalecendo sua rede, carrega também um caráter de formação de capital social, já que para 

fazer parte de determinado grupo se faz necessário apresentar características ou traços 

identitários que permitam o reconhecimento como integrante deste grupo.  

Estudos anteriores revelaram uma tendência a um número maior de publicações sobre 

política ao invés da abordagem mais íntima (AHARONY, 2011; LEAL E ROSSINI, 2012; 

LILLEKER E KOC-MICHALSK, 2013; BEBIĆ E VUČKOVIĆ, 2013). A categoria Esfera 
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Privada e Intimidade chegou a 272 postagens, nestes casos, há uma inclinação exclusiva aos 

traços pessoais do governador, por meio de um conteúdo bastante focado na personalidade do 

líder e sua vida pessoal. O enaltecimento de características pessoais se faz importante no 

processo de construção da imagem pública. Desta forma, se trabalha a reputação do líder 

político incluindo seus valores e influenciando a audiência para gerar uma percepção pública 

favorável.  

A categoria Posicionamento chegou a uma frequência de apenas 169 publicações. O 

governador do Maranhão, Flávio Dino, foi responsável por 76 deste total. É a terceira 

categoria mais frequente em suas publicações. A estratégia consiste na apresentação de 

opiniões, levando em consideração um caráter marcadamente ideológico permitindo 

comentários acerca da situação do país e questões da agenda política nacional. Os 

governadores optaram pouco por abordar tais temáticas, talvez por ser um terreno delicado 

para se pisar, podendo gerar repercussões negativas. Como já foi dito, o Facebook carrega 

certa porosidade, no sentido de que as publicações estão abertas a comentários de qualquer 

tipo e, ao mesmo tempo, podem ser apropriadas por meio de um compartilhamento em tom 

contrário a intenção inicial da publicação.  

Outros atingiu 161 publicações, ficando muito próxima a Posicionamento, porém num 

formato de conteúdo bem diversificado, sem objetivos muito claros ou sem ligação com a 

personalização da campanha permanente do líder. A exemplo da figura 13. O governador do 

Maranhão adiciona uma foto sem qualquer explicação ou texto que acompanhe. Já o líder do 

executivo acreano compartilha uma notícia referente às atividades da sua vice-governadora 

enquanto ele estava de férias.  
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Figura 13 – Postagens de Flávio Dino e Tião Viana 

  

 

Divulgação de Serviços contemplou 122 publicações, uma categoria voltada 

exclusivamente a atividades promovidas pelo governo que a população poderia participar. 

Também é uma forma de mostrar o que vem sendo feito e aproximar a gestão dos cidadãos. 

Cobertura Favorável de Notícias atingiu 119 publicações. O apoio da imprensa de forma 

geral é mais do que uma opinião positiva, representa um endosso da imagem pública 

desejada, convertendo-se em benefícios para a gestão do líder, como a aprovação popular. 

Para se obter essas veiculações na imprensa, há também uma forte atuação da equipe de 

comunicação do governador, que é capaz de fornecer insumos informativos aos veículos de 

comunicação, mesmo assim, nada que neutralize a autonomia das empresas jornalísticas na 

produção de conteúdo gerado de maneira independente.  

Convite ao Engajamento em Ações Públicas ocorreu trinta vezes, demonstrando que a 

rede social não foi usada especificamente com o objetivo de mobilizar as pessoas para 

encontros ou ações off-line. Iniciativas de Diálogo alcançou 26 publicações, este resultado 

pode demonstrar uma ausência de preocupação com o debate aberto com a população, além 

disso, 10 foram postadas só pelo governador do Ceará, Camilo Santana, e 8 por Marconi 

Perillo, de Goiás. Fora os dois, só quem teve publicações com essa finalidade foram Rui 

Costa, da Bahia, Rodrigo Rollemberg, do Distrito Federal, Reinaldo Azambuja, do Mato 

Grosso do Sul, Robinson Faria, do Rio Grande do Norte, e Geraldo Alckmin, de São Paulo. 

Os números revelam naturalmente uma incidência muito baixa e pouco uso pelos 

governadores de maneira geral. O diálogo é um caminho para que os cidadãos se sintam 
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ouvidos e canais como o Facebook tornam esse tipo de comunicação mais fácil, pois não 

demanda tantos recursos financeiros ou técnicos, ainda tem alcance.  

A baixa no número de tentativas de diálogo pode se dá por inúmeros fatores, como a 

própria desaprovação de medidas tomadas pelo agente político em questão. Fernando 

Pimentel, governador de Minas Gerais, se absteve de manter uma frequência alta de 

publicações, por exemplo. Estar exposto ao diálogo é estar exposto a receber críticas e 

elogios, estar aberto a opinião das outras pessoas e de certa forma apresentar fôlego para 

responder aos questionamentos apresentados pela população, porque haverá uma cobrança 

para as respostas. Entretanto, a própria ausência pode ser justificada a vontade de não ficar 

disponível e até passar desapercebido.  

Quase todos os governadores publicaram mais Realizações do que qualquer outra 

categoria. As exceções ficaram por conta de Camilo Santana, Marconi Perillo, Jackson 

Barreto e Ricardo Coutinho, que tiveram maior incidência de Agenda. Simão Jatene também 

integra esse grupo, entretanto publicou mais Ações e Políticas de Governo. Ainda assim, os 

dados demonstram a predominância das Realizações, mostrando que os governadores 

brasileiros seguiram um percurso com grande foco nesse aspecto. Agenda é outra realidade 

bem presente nas postagens, apresentando o dia a dia político, que é um dos focos deste 

estudo. Os governadores insistiram bastante nessas demonstrações sobre o cotidiano da 

atividade política, apontando quando deram uma entrevista ou a próxima inauguração de uma 

escola que estariam. Assim, desenham um perfil de um líder que ocupa todos os espaços do 

seu dia com atividades referentes ao estado no qual representa.  

 

Recursos e categorias  

 

Tabela 4 – Mediana de reações por categoria 

 

 

  Conteúdo Mediana Max Min Desvio padrão 

 

Agenda 276 12755 0 907 

Convite ao Engajamento 269 1995 52 463 

Iniciativas de Diálogo 521 3848 49 1488 
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Ações e Políticas de Governo 346 7830 0 1006 

Realizações 338 29963 12 1308 

Congratulações 301 10139 21 1117 

Exibição de Capital 353 16130 2 1318 

Cobertura Favorável de Notícias 439 4532 48 741 

Posicionamento 304 3465 42 651 

Esfera Privada e Intimidade 758 16383 9 1818 

Divulgação de Serviços 196 4413 22 540 

Outros 224 7376 7 938 

Fonte: Autor 

 

 Os números apresentados na tabela mostram que Esfera Privada e Intimidade é a 

categoria que atingiu o maior número na mediana de reações (758), revelando uma tendência 

a esse tipo de conteúdo em obter mais reações do que os outros. Mesmo com o número 

elevado, observando-se o desvio padrão, é o segmento onde há a diferença mais ampla no 

menor e maior número de reações entre as publicações. Nesse sentido, o comportamento não 

se repete nos compartilhamentos nem comentários. Exibir a vida privada pode ser uma 

escolha útil a depender da imagem que se quer passar. Políticos com uma percepção popular 

mais rígida encontram nessa estratégia uma maneira de substituir por uma visão de uma 

pessoa mais leve e conquistar a simpatia dos cidadãos. Apresentar a vida pessoal é ainda uma 

forma de parecer mais normal, não apenas uma celebridade intangível, mas uma pessoa com 

vida comum, família, gostos e predileções.  

Apesar de não existir um procedimento que garanta a viralidade de uma publicação, o 

próprio formato da postagem pode se converter em mais reações ou comentários, porém como 

foi apresentado, a vida privada do líder político chama atenção. Geralmente são publicações 

de retórica mais intimista, simples, a incluir declarações para esposas, felicitações de 

aniversário para filhos. Nesse sentido, o agente político abre as portas da sua vida íntima 

explorando essa abertura como uma forma de obter mais visibilidade das suas qualidades 

pessoais. Além disso, as pessoas que visualizam as publicações podem sentir maior 

proximidade com o líder político, que influencia a percepção de que leva uma vida ordinária, 

com muitos cidadãos.  
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A segunda maior mediana nas reações ficou a cargo de Iniciativas de Diálogo (521). 

Supõe-se que este tipo de postagem demanda mais comentários, por ser um esforço para ter 

contato com a população. Esta premissa se confirma, pois, a mediana de comentários é muito 

alta relacionada as outras categorias (195), o desvio padrão deste quesito segue o igual, sendo 

o mais alto de todas as categorias, mostrando larga diferença de comentários entre postagens 

assim. Os compartilhamentos vão no mesmo sentido (73), ainda que o desvio padrão não. A 

postagem com mais comentários (figura 14) ficou a cargo do governador do Ceará, Camilo 

Santana, e sua tradicional transmissão ao vivo para responder os cidadãos, com 10.923 

comentários. Não há nada diferente comparado com as outras publicações similares do líder 

político. A que teve menos nesse sentido chegou a 4.617 comentários.  

 Cobertura Favorável de Notícias é a terceira maior mediana de reações (429) e a 

segunda maior de comentários (86) e compartilhamentos (64), apresentando uma facilidade a 

conteúdos desse estilo obter participações em formas diversas. Ações e Políticas de Governo 

encabeça a quarta posição nas reações (346) e terceira em comentários (57) e 

compartilhamentos (63). A quarta melhor nas reações é Exibição de Capital Social e Político 

(353), que nos comentários e compartilhamos tem mediana igual a 32. Realizações está na 

quinta colocação, com uma mediana das reações (338) muito próxima a categoria anterior. É 

o segmento em que a publicação com mais reações está, uma postagem do governador de 

Alagoas, Renan Filho, apresentando uma das decisões tomadas para conter a violência do 

estado (figura 15), que já foi o primeiro no ranking da violência no país, a mediana dos 

comentários e dos compartilhamentos foi de 40 e 41 respectivamente.  

 Posicionamento obteve uma mediana igual a 304 nas reações, 26 nos comentários e 41 

nos compartilhamentos. Congratulações ficou similar, com uma mediana de 301 nas reações, 

é a terceira menor mediana nos comentários e compartilhamentos, com 23 cada. Agenda não 

foi uma categoria muito popular nas reações, a quarta menor mediana (276), nos comentários 

29 e compartilhamentos 27. A categoria Convite ao Engajamento em Ações Públicas 

contabilizou uma mediana de reações muito próxima a agenda, com 269, nos comentários foi 

32 e nos compartilhamentos, 39. Outros e Divulgação de Serviços foram os segmentos com as 

menores medianas de reações, 224 e 196 respectivamente. O padrão seguiu igual nos 

comentários, mas invertendo, colocando Outros (16) por último e Divulgação de Serviços 

com 23. Nos compartilhamentos o padrão se igualou ao anterior, com 23 e 20.  

 Nota-se também que as reações tiveram medianas muito superiores aos comentários e 

compartilhamentos. Os comentários naturalmente exigem um esforço maior do que apertar 
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um botão e reagir a algum conteúdo. No caso do compartilhamento, às vezes se escreve algo, 

tornando um pouco mais complexo. A menor mediana de reações foi 196, nos comentários, a 

maior, 195, em Iniciativas de Diálogo. A mediana mais alta nos compartilhamentos alcançou 

73. Há uma propensão natural de uma postagem obter mais reações do que comentários ou 

compartilhamentos. Apenas duas categorias tiveram postagens com pelo menos nenhuma 

reação, Ações e Políticas de Governo e Agenda. As únicas categorias que não tiveram 

publicações sem comentários foram Iniciativas de Diálogo e Convite ao Engajamento em 

Ações Públicas. Todas as categorias tiveram pelo menos uma publicação com nenhum 

compartilhamento. 

 

Figura 14 – Camilo Santana em Iniciativa de Diálogo 
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Figura 15 – Renan Filho em Promoção de Realizações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por fim, sobre as reações, compartilhamentos e comentários, não há possibilidade de 

criar uma fórmula do que vai ter sucesso ou ser viral pelo simples fato de ser postado. Fatores 

precisam ser levados em consideração, como os algoritmos do Facebook, que não mostram as 

publicações na página para todos os seguidores. Além disso, existe a possibilidade de 

pagamento para patrocinar as postagens e alcançar mais pessoas. Este tipo de artifício não foi 

integrado como uma variável no estudo porque seria impossível identificar o que é ou não 

patrocinado. Também há pesquisas que falam em horários com maior possibilidade de 

interações ou questões contextuais, a exemplo da publicação do governador de Alagoas sobre 

violência em um estado atormentado pela violência.  

 

Tabela 5 – Mediana de comentários por categoria 

 

  Conteúdo Mediana Max Min Desvio Padrão 

 

Ações e Políticas de Governo 57 6391 0 463 

Agenda 29 6947 0 247 

Cobertura Favorável de Notícias 86 846 0 141 

Congratulações 23 1592 0 143 
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Convite ao Engajamento 32 262 3 60 

Divulgação de Serviços 23 362 0 68 

Esfera Privada e Intimidade 54 1883 0 170 

Exibição de Capital 32 6743 0 342 

Iniciativas de Diálogo 195 10923 11 3622 

Outros 16 1067 0 133 

Posicionamento 26 1470 0 161 

Realizações 40 1936 0 150 

Fonte: Autor 

Tabela 6 – Mediana de compartilhamentos por categoria 

 

  Conteúdo Mediana Max Min Desvio Padrão 

 

Ações e Políticas de Governo 51 5487 0 380 

Agenda 27 9279 0 390 

Cobertura Favorável de Notícias 64 1151 0 170 

Congratulações 23 2114 0 168 

Convite ao Engajamento 39 561 0 112 

Divulgação de Serviços 23 648 0 97 

Esfera Privada e Intimidade 33 10764 0 719 

Exibição de Capital 32 2429 0 160 

Iniciativas de Diálogo 73 631 0 218 

Outros 20 10337 0 822 

Posicionamento 41 5361 0 460 

Realizações 44 4439 0 260 

Fonte: Autor 
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12. Conclusão 

O Facebook tem auxiliado os políticos na comunicação com os cidadãos. Ao mesmo 

tempo, a população também encontra na rede social um espaço para consumir informações 

políticas e debater com outros cidadãos e agentes políticos. O presente trabalho buscou 

principalmente entender como os agentes políticos se apropriam do Facebook para 

comunicação. Por meio de uma análise empírica das páginas dos governadores estaduais 

brasileiros, a pesquisa obteve resultados importantes acerca do comportamento dos líderes no 

ambiente digital bem como de que maneira eles utilizam esse espaço para construção da 

imagem pública dentro de uma perspectiva de campanha permanente, pensando a 

comunicação institucional e centrada neles como indivíduos.   

A pesquisa não identificou a associação entre a faixa etária dos agentes políticos e a 

frequência de publicações ou tipos de publicações específicas. Os políticos escolhidos para 

análise tiveram formas diversificadas de se apropriarem da rede social digital. Ainda que o 

governador que mais publicou no período, Flávio Dino, ser filiado a um partido de menor 

porte, condizendo com resultados da pesquisa de Marques, Aquino e Miola (2014), que 

identificou que políticos de partidos menores publicaram mais, outros agentes políticos que 

tiveram alta frequência de postagens integram grupos de maior porte e representação. Os 

quatro agentes políticos que mais publicaram, a saber, Flávio Dino, Rui Costa, Tião Viana e 

Camilo Santana são das regiões Norte e Nordeste, já o quinto, sexto e sétimo, Geraldo 

Alckmin, Marconi Perillo e Raimundo Colombo, são das regiões Sul e Sudeste.  

De acordo com dados da Tic Domicílios 2016, as residências das regiões Norte e 

Nordeste têm alto acesso à internet móvel, 47% e 30% respectivamente. Na região Sul, 71% 

das pessoas acessam tem internet banda larga em casa, enquanto 18% usam internet móvel. Já 

na Sudeste, 68% tem banda larga e 22% móvel. Com a popularização do smartphone e 

facilidade do acesso de redes móveis, parte da população utiliza as redes sociais digitais por 

meio do aparelho, e isso pode ser um dos motivos para os quatro governadores a postarem 

mais serem das regiões Norte e Nordeste. Além do mais, considerando locais de difícil acesso 

nessas áreas, a comunicação política por redes sociais digitais pode ser um meio interessante 

para lideranças chegarem à população e transmitirem as mensagens desejadas.  

 Nas páginas oficiais dos governadores, houve uma média de 53 postagens por mês. 

Ainda assim, sete governadores foram responsáveis por 54% do total de publicações 

analisadas. Não existe um consenso sobre o número médio de publicações que devem ser 

feitas por um agente político na rede social. Todavia, a frequência de postagens foi bem 
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diferente entre as lideranças. O governador do Maranhão, Flávio Dino, atingiu 614 

publicações no período. Ele rompeu uma hegemonia de 50 anos do grupo político capitaneado 

por José Sarney75, sofria críticas constantes e, nesse contexto, mostrar suas realizações e ações 

se torna uma resposta aos julgamentos. 

Enquanto isso, o governador do Pará, Simão Jatene, teve um total de 18 postagens, 

possivelmente justificadas por acusações que o político sofreu e eventual cassação do 

mandato, da qual pode recorrer no cargo. Nesse sentido, muitas de suas postagens foram 

justificativas e explicações acerca de atos e ações políticas tomadas a frente do governo. O 

chefe do executivo estadual de Minas Gerais, Fernando Pimentel, só postou 54 vezes nos 

quatro meses. Sem motivações aparentes, o líder mineiro se absteve de manter a intensidade 

nas publicações. Similar ao contexto enfrentado por Flávio Dino, foi o primeiro político do 

PT a ser eleito no estado e pôs fim a 12 de anos de PSDB a frente do governo76. Cabe ressaltar 

que a utilização de outras mídias não foi investigada, Pimentel pode ter investido em 

veiculações na televisão, por exemplo.  

Houve uma preocupação muito forte desses gestores em promover suas realizações, este 

foi o tipo de conteúdo com maior incidência, revelando uma tendência à autopromoção da 

gestão e do líder político, apresentando ações de governo com seus supostos benefícios para a 

população, desta forma, é como se o agente político justificasse sua presença no cargo, 

corroborando o acordo tácito firmado na urna, de representar os interesses dos seus eleitores. 

As realizações são uma forma de mostrar o trabalho feito para os cidadãos e de que forma se 

converte em ganhos para eles, porém é importante ponderar que tais postagens são 

apresentadas na visão do próprio agente político e sua equipe, assim, são realizações segundo 

o enquadramento desses gestores.  

 A agenda do representante foi a segunda temática mais abordada, com retratações do 

cotidiano. O gestor exibe o dia a dia de trabalho, com visitas, inaugurações e reuniões, por 

exemplo. Durante as campanhas eleitorais, as páginas de candidatos costumam ser usadas 

para divulgar eventos de campanha, como participação em programas de entrevista, comícios 

e passeatas. Os governadores de Estado brasileiros revelaram uma forte tendência a mostrar o 

dia a dia de suas atividades de uma maneira similar as campanhas eleitorais, mas sem 

projeções futuras ou convites a participação em eventos.  

                                                 
75http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/01/1569226-comunista-assume-governo-e-encerra-50-anos-de-

poder-dos-sarney-no-ma.shtml 
76 https://eleicoes.uol.com.br/2014/noticias/2014/10/05/pimentel-pt-e-eleito-e-poe-fim-a-12-anos-de-hegemonia-

do-psdb-em-mg.htm 
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As publicações que obtiveram mais reações nas páginas dos governadores 

contemplaram suas vidas privadas, ainda assim, os agentes não apostaram tanto nesse modelo 

de postagem, o conteúdo publicado foi majoritariamente político. O foco na personalidade e 

características pessoais de fato não teve tanta incidência. Confirmando estudos anteriores 

(AHARONY, 2011; LEAL E ROSSINI, 2012; LILLEKER E KOC-MICHALSK, 2013; 

BEBIĆ E VUČKOVIĆ, 2013), o conteúdo político foi majoritário em relação à vida pessoa 

do líder. Mesmo com mais chances de obter reações, esse discurso não foi tão explorado pelas 

lideranças políticas. Com mais reações, os agentes políticos podem obter mais visibilidade no 

Facebook e consequentemente fazer com que suas mensagens cheguem a um maior número 

de pessoas.  

A preocupação com o diálogo foi deixada de lado, visto que foi o tipo de conteúdo com 

menor incidência, sendo boa parte dele concentrada em apenas um governador, Camilo 

Santana, do Ceará, que fazia transmissões ao vivo para responder os cidadãos. Segundo dados 

desta pesquisa, as postagens voltadas a abertura de diálogo com a população tinham mais 

chances de receber comentários e de serem compartilhadas, sendo assim, este formato é capaz 

de garantir ao agente político mais visibilidade. Como é possível obter mais comentários, este 

tipo de publicação pode funcionar como um termômetro da opinião dos cidadãos, servindo 

como um norte para as ações que serão executadas pensando na construção da imagem 

pública e na percepção que as pessoas têm, ou seja, o agente político consegue saber o que 

falar e como falar para gerar empatia junto à população. 

Os políticos também evitaram opinar sobre conjuntura sociopolítica ou qualquer outra 

situação que perpassa seu estado. Talvez essa estratégia se mostre eficaz para evitar maiores 

conflitos ou debates na rede social, do mesmo jeito que o diálogo não esteve presente. 

Posicionamentos são discursos que correm o risco de obter tanto aprovação quanto 

reprovação, sendo apropriado por meio de um compartilhamento, porém com um tom 

negativo, prejudicial ao líder político que emitiu a mensagem. É uma estratégia de risco 

maior, talvez por isso não tenha tido tanta frequência como as outras, além do mais, ficou 

claro que a maior preocupação dos agentes políticos contemplados com este estudo foi de 

apresentar suas realizações à frente do cargo de governador.  

A comunicação em meio digital permite aos usuários interagir de jeitos variados, é 

possível usar vídeos, fotos, gifs, imagens. Por mais que tudo isso estivesse disponível, a maior 

parte do conteúdo contemplou apenas textos (62%), o que mostra que os agentes não 

mergulharam em todo potencial que o Facebook tem. A transmissão ao vivo, por exemplo, é 



131 

 

uma ferramenta que teve pouquíssima aplicação, sendo o governador da Paraíba, Ricardo 

Coutinho, que mais fez utilização, transmitindo majoritariamente sua agenda. Os recursos 

podem ajudar a chamar mais atenção, bem como na construção da imagem pública, sendo 

importante pensar em formas de incluí-los na estratégia de comunicação, como um caminho 

de diversificação de meios de influenciar a percepção pública.  

A transmissão ao vivo não é um recurso novo, está à disposição desde 2015 para os 

usuários brasileiros do Facebook. O trabalho revelou dois usos muitos peculiares desse 

formato de conteúdo. Primeiro com Camilo Santana, que utilizou a transmissão ao vivo para 

travar diálogos semanais com a população, uma apropriação com grande relevância 

democrática no tocante ao debate público. Já Ricardo Coutinho tratou de fazer transmissões 

de sua agenda, com foco nas discussões sobre o orçamento do estado, porém sem qualquer 

interação com o usuário que assiste à veiculação. O caráter interativo dá mais força a 

iniciativa, pois pensa o cidadão de forma mais inclusiva nos negócios públicos, além de 

assumir a forma de uma prestação de contas destinada aos representados, um canal para 

questionamentos, dúvidas, elogios ou simplesmente críticas.  

As imagens visuais como recursos técnicos são de suam importância para a estratégia de 

construção da imagem pública dos agentes políticos (GOODNOW, 2013). Além disso, 

estudos comprovaram a eficiência da aplicação de imagens das publicações como uma forma 

de obter mais engajamento (BONSÓN, ROYO E RATKAI, 2015). Sendo assim, os próprios 

agentes políticos poderiam ter apostado mais nesse recurso em suas páginas oficiais, tornando 

as postagens mais atraentes e levando suas informações para um maior número de pessoas. O 

Facebook é uma das redes sociais digitais mais usadas no mundo, a quantidade de usuários é 

alta e angariar atenção nesse ambiente é fundamental para se ter uma maior abrangência de 

público. Ainda assim, o whatsapp, por exemplo, não foi considerado neste estudo, mas tem 

120 milhões de usuários no Brasil77, ou seja, uma ferramenta com alto potencial para 

comunicação política, que pode ser utilizada por agentes do campo político para transmitir 

suas mensagens.   

Houve pouco compartilhamento de conteúdo de terceiros nas páginas oficiais dos 

governadores, então a maior parte das postagens eram publicadas como se de fato tivessem 

sido criadas para o Facebook. Isso demonstra um esforço dos líderes políticos em trabalhar a 

própria imagem, individualmente, desatrelando, de algum modo, do canal institucional do seu 

                                                 

77http://link.estadao.com.br/noticias/empresas,whatsapp-chega-a-120-milhoes-de-usuarios-nobrasil,70001817647 
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governo. Isso demonstra uma personalização da política e uma preocupação com a imagem 

pública perante a sociedade, principalmente porque a maior parte do conteúdo postado pelos 

governadores foi em torno da promoção das suas realizações. Por mais que exista a página 

institucional do governo, o governador poderá ocupar outro cargo e assim provavelmente 

senta a necessidade de manter sua comunicação política de forma autônoma.  

Por fim, a pesquisa trouxe um panorama da utilização do Facebook por chefes do 

executivo à nível estadual, por meio de uma análise de quatro meses, apresentando dados 

concisos acerca da aplicação da rede social para a comunicação política fora de contextos 

eleitorais. Muitos estudos se dedicaram a aprofundar o entendimento dentro do período 

eleitoral com foco em candidatos, meios de comunicação e nos próprios eleitores, porém há 

uma carência de investigações do cotidiano político. Depois que o líder atinge seu objetivo 

maior, ocupar um cargo público, continua sua campanha já trabalhando para os próximos 

degraus na carreira dentro da administração pública, assim estabelece estratégias retóricas ao 

mesmo tempo que precisa ser transparente e prestar contas aos cidadãos.  

Os agentes políticos analisados canalizaram muita energia para mostrar suas realizações 

e apesar da comunicação centrada em si mesmos, não publicaram sobre a vida pessoal, 

focando na trajetória política. Os governadores também não diversificaram o formato dos 

conteúdos publicados, usando muito texto e poucas imagens, vídeos, links e gifs. O meio 

digital possui uma linguagem ampla e peculiar e adequar a retórica a esses espaços faz 

diferença na comunicação política. Como postagens com imagem tem mais chances de 

receber engajamento, apostar nisso é uma forma de obter visibilidade, chega a ser descuidado 

não elaborar uma estratégia diversificada e em consonância com a internet e as redes sociais 

digitais.  

Existem algumas exceções no estudo, como o governador do Ceará, Camilo Santana, 

que usou bastante a transmissão ao vivo em comparação com os outros líderes políticos. Já 

que o conteúdo voltado à vida privada do agente também obtém sucesso nas redes, ou seja, 

recebe mais reações, poderia ser mais explorado com o intuito de transmitir certas mensagens, 

já que isso implica em mais visualizações. A página é centrada na figura do agente político e 

de todo modo inclui sua esfera privada. Rui Costa, governador da Bahia, usou isso a seu 

favor, em uma publicação com as filhas no metrô de Salvador, uma das obras mais 

importantes do seu Governo. Ele postou um vídeo onde estava com as crianças, indo passear 

em um domingo, mesclando uma das maiores ações da sua gestão com a vida pessoal.  
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O período após a eleição exige um tipo de comunicação diferente da corrida eleitoral, 

até porque o propósito principal é outro, angariar votos, e os recursos financeiros e técnicos 

são destinados para este fim. Um político eleito tem outras preocupações, como a aprovação 

de projetos e leis, e lida com muitas questões institucionais, nesse sentido, também precisa de 

apoio da esfera política e da esfera civil. De forma complementar, as duas podem dar ao 

agente político uma estabilidade ao exercício do mandato e a possibilidade de galgar outros 

cargos dentro da administração pública, já que a reputação do líder político importa bastante 

nesse sentido.  

Pesquisas futuras podem ampliar o período de análise, incluindo o momento antes e 

depois da eleição. Estudos se dedicaram a comparar especificamente esses dois períodos para 

aferir inclusive se a frequência de publicações continua igual (WEN, 2013; JOATHAN, 

2017). A realização de uma comparação entre outras redes sociais, como o Instagram e o 

Twitter, também é outro caminho. Incluir mais redes sociais digitais de maneira integrada 

ampliaria o conhecimento sobre a comunicação de líderes políticos dentro do ambiente 

digital, além de verificar as diferenças e semelhanças nos usos em outros espaços. Cada rede 

social digital possui uma arquitetura específica e isso leva a usos específicos desses meios, 

afinal a estratégia digital dos líderes políticos dificilmente incluiria apenas o Facebook. 

Outros líderes também podem ser incluídos no estudo, diversificando a perspectiva 

comparada. 
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