
 
 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO 

MESTRADO EM COMUNICAÇÃO E CULTURAS MIDIÁTICAS 

LINHA DE PESQUISA: CULTURAS MIDIÁTICAS AUDIOVISUAIS 

 
 
 
 

 
 
 
 

JOCEANE GOMES DOS SANTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

REDES SOCIAIS E CAMPANHA POLÍTICA: CONVERGÊNCIA MIDIÁTICA NA 
ELEIÇÃO DE 2012 PARA PREFEITO DE JOÃO PESSOA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
João Pessoa 

2015 



 
 

 
 

 

JOCEANE GOMES DOS SANTOS 

 

 

REDES SOCIAIS E CAMPANHA POLÍTICA: CONVERGÊNCIA MIDIÁTICA NA 
ELEIÇÃO DE 2012 PARA PREFEITO DE JOÃO PESSOA 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada como requisito final para a 
obtenção do título de Mestre, pelo Programa de Pós-
Graduação em Comunicação da Universidade Federal da 
Paraíba – UFPB. 

Orientador: Prof. Dr. Cláudio Cardoso Paiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

João Pessoa 
2015 



 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta dissertação à minha amada família, 
pois sem a ajuda, compreensão e dedicação de 
todos esse sonho nunca teria sido colocado em 
prática. 

 

 



 
 

 
 

 

AGRADECIMENTOS 

Ufa! Até que enfim cheguei aos agradecimentos e isso significa dizer que, após mais 

de dois anos, estou quase concluindo esse grandioso projeto existente na minha vida. Deus, a 

todo o momento, fez-se presente nessa grande jornada e, graças a esse afago, sempre tive 

coragem de persistir, pois as lutas tentaram me derrubar, mas o Pai nunca me deixou cair. 

Muito obrigada, meu Deus! 

À minha querida família, que amo incondicionalmente e que sempre esteve ao meu 

lado. À minha amada mãe Dalva, que sempre me apoiou dizendo que eu conseguiria. À minha 

alma gêmea Anderson Amaral, companheiro de todas as horas, minutos e segundos. Ao meu 

primogênito João Pedro e ao meu caçulinha João Vítor, que veio ao mundo no meio dessa 

correria e teve que se adaptar, logo no primeiro mês de vida, às ausências da mamãe. Sem 

vocês, nada disso faria sentido! 

Não poderia esquecer do meu irmão Jucerlândio e meus sobrinhos Dienne, Darlenne e 

Juninho. Vocês sempre se orgulharam de mim, e eu sempre me orgulharei de vocês! 

Aos meus amigos Jailto, Graciane e Kelly que há mais de vinte anos fazem parte da 

minha vida, da minha história e das minhas realizações. Vocês são nota 1000. Peço a Deus 

que sempre abençoe vocês! 

Minha querida amiga Andrea, que despertou em mim a vontade de continuar a vida 

acadêmica. Bem que você falou que seria difícil, porém muito prazeroso. Desejo que Deus me 

ajude a seguir em frente e me tornar uma pessoa ética e sensível como você! 

Também tenho muito que agradecer aos companheiros de trabalho Priscila, Evandro, 

Célia, Gorete e Fabrício. Quando me fiz ausente, eles compreenderam, ajudaram-me, 

acolheram-me e me apoiaram. Essa equipe de trabalho é maravilhosa! 

À minha amiga Meyri Gomes, que sempre me estimulou a conquistar desafios. 

Separamo-nos da vida acadêmica, mas jamais da vida. Você sempre fará parte da minha 

história! 

Não podia deixar de registrar o carinho recebido das minhas ‘Best Friend Forever’, 

Renata, Monique, Iva e Laena! Meninas, obrigada por entender as ausências e compreender 

os momentos de desespero e choro. Tudo fazia parte de um roteiro escrito pelo Pai celestial! 



 
 

 
 

E o que falar dos meus amigos de mestrado, em especial Graciele, Aline, Patrícia, 

Gustavo e Filipe? Muito obrigada pelos momentos de descontração, estudo e dicas. Vou 

guardar vocês em um lugar muito especial do meu coração! 

A todos os professores e funcionários do mestrado que contribuíram de forma direta 

ou indiretamente por essa conquista. Desejo um mundo de realizações! 

Professor Marcos Nicolau, meu muito obrigada! O senhor nasceu para ser mestre, pois 

tudo que faz tem organização, dedicação e respeito ao próximo. Aprendi muito com seus 

ensinamentos e tomara que eu consiga um dia me tornar uma acadêmica preparada como o 

senhor. 

Professora Olga, meus sinceros agradecimentos! Suas aulas me ensinaram a abrir os 

olhos para a vida, e isso é maravilhoso. Ainda me lembro de todas as experiências que 

trocamos na sala de aula. O agradecimento se estende aos professores Tiago, Najda e Ed-

Porto. 

Não poderia deixar de agradecer ao professor Fernando Firmino que prontamente 

aceitou participar da minha banca. Há cerca de 10 anos o senhor me ajudou a concluir a 

graduação, hoje, aparentemente mais experiente, continuo sendo a mesma menina que sentava 

nas primeiras filas de cadeiras cheia de esperança na vida, nas pessoas e no jornalismo.  

Ao meu orientador, Professor Cláudio Paiva, que muitas vezes perguntou se o ‘rio 

corria tranquilo’. Muito obrigada! Na maioria das ocasiões o rio estava parado, mas 

conseguimos colocar ele para fluir.   

Foram muitos momentos difíceis e complicados que tive que enfrentar ao longo desses 

dois anos, mas entre choros, mamadas, trabalhos, e outras responsabilidades mil, consegui 

provar para mim que o primeiro passo para se conquistar um sonho é acreditar! Pois bem, 

estou eu acreditando e sonhando que posso ir mais longe, pois o céu é o limite para quem 

acredita! 

Enfim, a todos que contribuíram para a concretização desse sonho, meu muito 

obrigada! Graças ao amor de Deus e de todos vocês consegui concluir essa jornada! 

   

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A interação é capaz, pelo menos em princípio, de levar 
os agentes  políticos a alterarem as suas posições 

políticas para melhor ajustá-las à disposição do 
público, é também, por consequência, capaz de produzir 

um efeito igualmente importante na cultura política, 
pois contribui ao mesmo tempo para recompor a 

sensação de efetividade política da esfera civil e para 
produzir o sentimento de que os agentes políticos devem 
responder à cidadania pelas suas decisões e pelas suas 

ações referentes aos negócios de interesse público. 
Leva, portanto, à formação de um cidadão mais cioso 

da sua força política e a uma classe política mais ciente 
das suas obrigações democráticas de prestação pública 

de contas”.  
 

WILSON GOMES – PESQUISADOR DE POLÍTICA. 



 
 

 
 

RESUMO 

A imprensa, o rádio e a televisão historicamente têm ocupado lugares estratégicos no que diz 

respeito à propaganda eleitoral, principalmente, quanto ao uso de sua linguagem pelos 

candidatos. Com o advento da internet e redes sociais, verificam-se modificações nas técnicas, 

linguagens e narrativas midiáticas, assim como novos regimes de participação e sociabilidade, 

particularmente no contexto da televisão, devido à força deste veículo junto ao eleitorado. 

Dentre as mudanças ocorridas na comunicação digital, ressaltam-se os processos “transmídia” 

(JENKINS, 2009), “interação” (PRIMO, 2007) e “convergência midiática” (CASTRO & 

DUARTE, 2010), em que se fundem as linguagens das diferentes mídias. Neste sentido, o 

presente trabalho contempla as narrativas utilizadas nas campanhas dos candidatos a prefeito 

da cidade de João Pessoa-PB, observando os processos de “transmidiação” “interatividade” e 

“convergência midiática”. Para tanto, busca examinar como as redes sociais vêm se 

constituindo em locus propício para a divulgação das mensagens eleitorais e o uso da 

“narrativa transmidiática” no ambiente político. A convergência midiática impõe um novo 

modus operandi na rotina de trabalho dos profissionais atuantes na área política, exigindo que 

estes reconheçam o poder da comunicação em rede e adaptem sua linguagem às contingências 

dessa “nova comunicação” (CHAREAUDAU, 2008). A comunicação compartilhada das 

redes gera modos de interação e sociabilidade, estimulando os cidadãos-eleitores a 

defenderem os seus interesses, fazer suas escolhas e tomar suas próprias decisões, sem 

priorizar as ambições lucrativas da comunicação corporativa (ANTOUN & MALINI, 2013). 

Nesta perspectiva, propomos uma análise das redes sociais Twitter e o Facebook, 

considerando a eficácia de sua utilização no período eleitoral de 2012. 

 

Palavras-chave: Narrativa Transmídia. Convergência Midiática. Redes Sociais. Campanha 

Política. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

  ABSTRACT 

 

The press, radio and television have historically occupied strategic places with regard to 

electoral propaganda, especially on the use of their language by the candidates. With the 

advent of internet and social networks, there are changes in techniques, languages and media 

narratives as well as new arrangements of participation and sociability, in particular the 

television context, because of the strength this vehicle has with the electorate. Among the 

changes in digital communication, we point out the processes "transmedia" (JENKINS, 2009), 

"interaction" (PRIMO, 2007) and "media convergence" (CASTRO & DUARTE, 2010), in 

which the languages of different media merge. This work includes the narratives used in the 

campaigns of candidates for mayor of the city of João Pessoa-PB and observes the processes 

of "transmediation" "interactivity" and "media convergence". This work also seeks to examine 

how social networks is becoming a propitious locus for the announcement of election 

messages, and the use of "transmedia storytelling" in the political environment. The media 

convergence imposes a new modus operandi in the work routine of professionals working in 

the political field, demanding that they recognize the power of network communication and 

adapt their language to the contingencies of this "new communication" (CHAREAUDAU, 

2008). The communication shared through the network generates modes of interaction and 

sociability, encouraging citizens-voters to defend their interests, to make their choices and to 

take their own decisions, without prioritizing profitable ambitions of corporate 

communication (ANTOUN & MALINI, 2013). From this perspective, we proposed an 

analysis of the social networks Twitter and Facebook, considering the effectiveness of their 

use in the elections of 2012. 

 
Keywords: Transmedia Storytelling. Media convergence. Social Networks. Political 

Campaign. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

Este trabalho tem uma dupla chave interpretativa: a primeira busca compreender como 

a convergência digital propicia um novo modelo cultural, ao reunir as mídias analógicas e 

digitais no mesmo universo e adequá-las à nova ambiência informacional. A segunda 

investiga o uso de ferramentas técnico-colaborativas, internet e hipermídias, em especial as 

redes sociais digitais, como apropriação de um canal permanente de interatividade com o 

cidadão, fenômeno que se torna mais evidente em períodos eleitorais, quando os políticos, 

gestores de marketing e comunicação política se utilizam das redes para agenciar as suas 

estratégias de ação comunicativa.  

Para Canavilhas (2011) o contato regular com os políticos nas redes sociais, ainda que 

virtual, devolve aos cidadãos a importância que sentem merecer, reaproximando-os da 

política. Acresce a este fenômeno o fato da internet ser um meio especialmente apreciado 

pelas gerações mais novas, o que pode funcionar como uma motivação extra para atrair os 

jovens à vida política.   

Neste sentido, torna-se cada vez mais evidente que as redes sociais e a internet 

possibilitam uma troca de ideias como em nenhuma outra mídia. Por isso, estão sendo cada 

vez mais alvo de campanhas políticas, já que, independentemente das condições de um 

período eleitoral, é consenso que esse é um instrumento de relevante eficácia para conceder 

objetividade e direção à atuação do político. 

 
No passado, os movimentos jovens quebraram a unidade da luta pela 
humanidade lhe contrapondo as mulheres divorciadas queimando seus sutiãs, 
os negros miliciados em bandos de panteras e os homossexuais rebelados 
exigindo a revelação de sua condição. Hoje os jovens precários padecendo 
de uma juventude interminável, de uma educação permanente, mas capazes 
de inventar as novas relações que constituem o mundo cansaram de ser 
objeto de promessa de ganhos mirabolantes escondidos ao final de grandes 
maratonas. Gostam de compartilhar, querem colaborar livremente entre seus 
coletivos e exigem que lhes seja devolvida a franqueza com que se 
relacionam com os estados, as corporações e as instituições. (MALINI 
&ANTOUN, 2013, p. 123) 

 

Hoje há nos diversos domínios do trabalho, lazer e vida social um fluxo incessante de 

ações afirmativas mediadas pelas tecnologias. De nossa parte, contemplamos a interface da 

mídia e política como espaço privilegiado para observarmos como o conjunto de mutações 

sociotécnicas afeta o campo da política partidária. 
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Logo, observamos que através das mídias digitais, pulsa uma dinâmica interação entre 

espectadores, empresas de comunicação e candidatos. É lógico que alguns gestores e veículos 

de comunicação astutamente utilizam essa relação para conquistar a audiência do público, 

pois sabem que ao permitir ao eleitor a realização de perguntas e/ou opiniões sobre o tema 

que o candidato deverá abordar em suas explanações, o eleitorado se sente ativo, incluído e 

participante do sistema que está cobrindo o acontecimento político. 

Neste contexto, o estudo tem como objetivo analisar as narrativas transmidiáticas 

provocadas pelos candidatos ao cargo de Prefeito da cidade de João Pessoa; isto é, examinar 

como o seu programa político se instala e circula no processo de convergência das culturas 

midiáticas audiovisuais. O uso simultâneo dos impressos, fotografia, rádio, televisão, 

hipermídia e redes sociais cria um ecossistema midiático que amplia o fenômeno de cobertura 

e irradiação do acontecimento político. 

Ao fascínio e êxtase exercido pelo ambiente das campanhas políticas, somam-se os 

elementos de velocidade e instantaneidade da notícia, que significa uma corrida desenfreada 

pelas informações divulgadas via redes sociais, gerando uma renovação dos embates, agora 

ancorados nas mídias digitais, por meio do Twitter e Facebook.  

Tendo em vista a escolha do tema e os objetivos definidos no projeto, a opção 

metodológica foi norteada pela investigação qualitativa. Dessa forma, foi utilizada a pesquisa 

bibliográfica, por meio de obras que abordam o tema, material disponibilizado na internet e 

entrevistas sobre o assunto. Contudo, deixamos bem claro que a escolha do método 

qualitativo não se opõe em essência ao quantitativo, mas vem abranger e suprir questões que 

não se limitam à descrição de dados numéricos. 

Nessa perspectiva, o pesquisador Godoy (1995) reflete que: 

a pesquisa qualitativa não procura enumerar e/ou medir os eventos 
estudados, nem emprega instrumental estatístico na análise dos dados. Parte 
de questões ou focos de interesses amplos, que vão se definindo a medida 
que o estudo se desenvolve. Envolve a obtenção de dados descritivos sobre 
pessoas, lugares e processos interativos pelo contato direto do pesquisador 
com a situação estudada, procurando compreender os fenômenos segundo a 
perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em estudo. 
(GODOY, 1995, p.58). 

 

Para a pesquisa qualitativa, utilizamos a análise de conteúdo das informações 

disponíveis nas mídias sociais levando em consideração os quatro principais candidatos ao 

cargo de prefeito da cidade de João Pessoa, já que os demais não tiveram expressividade na 

utilização do Twitter e do Facebook.  
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Neste sentido, acompanhamos o pensamento de Bardin (2011), que defende a análise 

de conteúdo como uma técnica metodológica que se pode aplicar aos diversos discursos e 

formas de comunicação, seja qual for a natureza do seu suporte. Nesta análise, o pesquisador 

busca compreender as características, estruturas ou modelos subjacentes aos fragmentos de 

mensagens levados em consideração. 

Devido à assimilação do uso de redes sociais para discussão de diversos temas, 

pesquisas têm sido realizadas em várias áreas do conhecimento humano, entre as quais 

Ciência Política e Comunicação. Em Guazina (2007), a autora discute qual conceito de mídia 

vem sendo usado em pesquisas brasileiras nestas áreas. De acordo com esta autora: 

 
Os meios de comunicação deixaram de ser entendidos como canais e 
passaram a ser vistos como potenciais construtores de conhecimento, 
responsáveis pelo agendamento de temas públicos e formadores de 
compreensão sobre mundo e política (GUAZINA, 2007, p. 53). 
 

Assim, compreendemos que o mais importante é estudarmos quais as possíveis 

consequências da influência da mídia para sua audiência no ordenamento do mundo da 

política, inclusive na fase entendida como campanha eleitoral. 

Segundo Olson e Nelson (2010), ainda são incipientes os estudos sobre o quanto a 

Internet, como ferramenta para a prática política, impacta a própria Ciência Política na forma 

de decisões estratégicas tomadas por estrategistas e líderes políticos. Neste relatório, eles 

mostram como a Internet continuará a mudar as decisões estratégias que influenciam partidos 

políticos, candidatos e suas campanhas eleitorais. Os partidos políticos tem quatro recursos 

básicos para impactar as campanhas de seus candidatos: tempo, dinheiro, pessoas e talento.  

Os autores discorrem sobre como a Internet tem mudado a aquisição e a alocação de 

cada um destes recursos (OLSON; NELSON, 2010). A respeito do recurso pessoas, o sucesso 

de estrategistas se dá à medida que eles constroem plataformas na Internet que conseguem 

alcançar e organizar pessoas que nunca tinham se engajado em campanhas eleitorais. 

A centralidade da mídia atinge em todos os processos políticos os resultados das 

eleições, assim como a construção da campanha dos candidatos e suas estratégias de 

marketing. Uma das teses defendidas por Lima (2006) vem de encontro a esta afirmação: “a 

mídia se transformou, ela própria, em importante ator político”. Assim, evidencia-se que com 

o crescimento paulatino das redes sociais, estas se configurem como meios importantes nos 

processos político-eleitorais. Segundo Barth (2007), a investigação sobre a relação entre 

política e mídia é extremamente relevante. De acordo com esta autora a relação entre mídia e 

política tem sido estudada cada vez mais pelas ciências sociais brasileiras na intenção de 
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determinar e entender as características da relação, seus prós e contras para o amadurecimento 

e a melhoria do sistema democrático. (BARTH, 2007, p. 46).  

Com a popularização em vigor do uso de ferramentas comunicacionais da Internet, 

surge uma inexplorável base de dados abertos que pode beneficiar várias áreas da 

comunicação e da política. A transformação destes dados em linguagem de fácil assimilação 

pelos usuários de redes de computadores é tarefa promissora. 

A visualização de dados através de aspectos gráficos, estáticos ou interativos, destaca 

a importância da ligação entre imagem e texto com a finalidade de melhorar a comunicação 

de alguma coisa. A visualização de dados interativos permite a leitura das informações, 

possibilitando filtrar dados que queremos visualizar, como também navegar em textos 

complementares (PEDROZA et. al., 2013).  

Segundo Teixeira (2010), [...] a informação gráfica faz parte da cultura visual do 

homem desde os tempos das cavernas e as pinturas rupestres seriam uma prova disto. 

Historicamente, há vários exemplos que nos mostram que, de fato, informações gráficas e 

computadores longe estão de manterem uma relação óbvia de causa e efeito (TEIXEIRA, 

2010, p. 11).  

A pesquisa realizada no Twitter foi desenvolvida levando em consideração os quatro 

principais candidatos ao cargo de prefeito da cidade de João Pessoa que mais tiveram 

expressividade na utilização do microblog nas eleições municipais de 2012. Os dados que 

foram obtidos para esta pesquisa vieram a partir de uma aplicação chamada AppSNAElection 

(SNAElection, 2014).  

A ferramenta coletou os dados a partir das palavras chaves, configurados, neste caso, 

os perfis de cada candidato. Por exemplo, o perfil do 

candidato @cicerolucena. Se algum usuário postasse algo e mencionasse o nome do candidato 

(@cicerolucena), a aplicação alimentava um banco de dados com o Perfil do Usuário que 

mencionou o candidato. Este banco de dados serviu para que o software para tratamento de 

infográficos interativos, chamado Tableau Public (TABLEAU, 2014), gerasse os infográficos. 

Posteriormente estes foram publicados no seguinte endereço: 

http://thiagomello5.wix.com/eleicoes. A pesquisa foi realizada no período de 30 (trinta) dias 

que antecedeu o primeiro turno das eleições municipais, a contar das datas 6 (seis) de 

setembro a 6 (seis) de outubro de 2012. A navegação teve início nos sites oficiais dos 

candidatos, pois os consideramos fontes oficiais de informação sobre os políticos. Além disso, 

fomos à procura dos perfis pessoais dos aspirantes ao cargo público, observando como 
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usariam os procedimentos transmidiáticos, no tratamento da campanha política. Durante este 

tempo, a aplicação processou os dados obtidos através de aproximadamente 62.000 menções 

no Twitter. 

Em cada perfil pessoal apreciamos o modo de utilização dos sete princípios básicos e 

fundamentais que norteiam a Narrativa Transmidiática, os quais, conforme Jenkins (2009), 

são: (1) Potencial de compartilhamento X Profundidade, ambos ligados à circulação dos 

produtos midiáticos; (2) Continuidade X Multiplicidade, elementos relacionados com a 

ampliação da compreensão da história que o político transmite; (3) Imersão X Extração, 

símbolo da entrada no ambiente da história ou a retirada de algum elemento pertencente à 

narrativa; (4) Construção do Universo, que compreende a composição do mundo midiático da 

história; (5) Serialidade, que diz respeito à associação entre os fragmentos narrativos e a 

história em sua totalidade; (6) Subjetividade, ponto que aborda o uso de diferentes formatos 

narrativos; e por último (7) Performance, que aborda a capacidade de desencadear a 

participação ativa do público. 

A coleta das fontes documentais deu-se por registro de materiais digitais durante a 

navegação nas duas redes sociais pesquisadas: Twitter e Facebook. Em todo o material 

reunido foi realizado um Print Screen (captura em forma de imagem de tudo o que está 

presente na tela e cópia para a área de transferência), já que tal procedimento é importante 

pela efemeridade que a informação pode ter na internet. O fluxo de informações é muito 

grande e dados podem ser editados ou até mesmo apagados da rede, diferentemente dos meios 

impressos, os quais podem ser arquivados sem possibilidade de edição. 

Além da coleta documental, aplicou-se um questionário, de forma aleatória, com 

usuários das principais redes sociais, para verificar a avaliação dos eleitores sobre as 

postagens dos candidatos.  Postou-se o formulário em cerca de 20 grupos fechados do 

Facebook e respondido por 108 pessoas. Com isso, pretendeu-se verificar a utilização dos 

recursos disponíveis pelos candidatos, bem como a interatividade com o público. A partir 

dessas informações, descrevemos abaixo um pouco da trajetória política dos quatro 

candidatos que foram pesquisados, visando esclarecer melhor o projeto: 

O candidato Cícero Lucena é empresário da construção civil e iniciou sua carreira 

política em 1990, apresentando-se como escolha para concorrer como vice-governador do 

Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). A chapa venceu a eleição no 

segundo turno. Em 1994, com o afastamento de Ronaldo Cunha Lima(1936–2012) para 

candidatar-se ao Senado, Cícero Lucena assumiu o governo do Estado. Em 1995, chefiou a 
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Secretaria Especial de Políticas Regionais. Em 1996, disputou a prefeitura de João Pessoa, 

logrando êxito no segundo turno. Reelegeu-se em 2000, já no primeiro turno, com 74% dos 

votos válidos. Em 2006, consagrou-se senador da República.  

Por sua vez, a candidata Estelizabel Bezerra de Souza, mais conhecida como Estela 

Bezerra ou simplesmente Estela, filiada ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), formada em 

jornalismo pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), ocupou, entre outros cargos, a 

Secretaria de Planejamento da Prefeitura de João Pessoa, na gestão do atual governador da 

Paraíba, Ricardo Coutinho, quando o mesmo era prefeito da Capital paraibana. Essa foi a 

primeira eleição da qual a candidata participou. 

 Luciano Cartaxo, em 1996, filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT), conquistou uma 

vaga na Câmara Municipal. Reelegeu-se por mais três mandatos consecutivos nos pleitos de 

2000, 2004 e 2008. Nas eleições de 2006, foi o candidato a vice-governador na chapa do 

então senador José Maranhão do PMDB, porém não venceu, perdendo espaço para a chapa 

liderada pelo candidato Cássio Cunha Lima do Partido da Social Democracia 

Brasileira(PSDB), e por seu candidato a vice José Lacerda Neto do Democratas (DEM). No 

entanto, de acontecimentos que levaram à confirmação da cassação de Cássio Cunha Lima e 

Lacerda Neto pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no dia 17 de fevereiro de 2009, por 

conduta vedada de ambos, nas eleições de 2006, Maranhão e Cartaxo tomaram posse como 

novos governador e vice-governador da Paraíba. Nas eleições de 2010, Luciano Cartaxo foi 

eleito deputado estadual. 

 José Maranhão começou a sua carreira política como deputado estadual em 1955, pelo 

Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), por meio do qual reelegeu-se por mais dois mandatos 

consecutivos. Em 1967, filiou-se ao PMDB, pelo qual voltou a ser eleito deputado estadual, 

Em 1982, elegeu-se deputado federal constituinte, voltando ao cargo em 1986 e 1990. Em 

1994, na condição de vice-governador, assumiu o mandato em virtude da morte do titular. Em 

1998, reelegeu-se governador da Paraíba. Em 2002, Senador da República, José Maranhão 

substituiu, em 17 de fevereiro de 2009, o então governador Cássio Cunha Lima devido à 

cassação. 

É importante salientar que quando foi necessário indicar distinções em infográficos, 

gráficos e tabelas numéricas, usaram-se cores para representar os candidatos, considerando-se 

a potência da percepção visual e influência da visibilidade sobre o eleitor 

Com relação à socialista Estela Bezerra, sua representação corresponde à usada na 

campanha eleitoral, a laranja; o candidato petista Luciano Cartaxo, com a vermelha, 
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predominante do partido dos trabalhadores; para o tucano, referência utilizada aos filiados ao 

PSDB, Cícero Lucena, também foi designada a cor de campanha, o verde; por fim, o 

peemedebista José Maranhão, que optou pela vermelha na sua campanha, neste trabalho, 

optou-se pela cor azul para evitar conflito com os dados referentes ao petista Luciano Cartaxo. 

É importante notar que uma orientação mais depurada acerca do significado das cores, com 

base em uma psicologia ou antropologia das cores, poderia desvendar especificidades com 

relação às cores dos fenômenos e suas representações. Entretanto, aqui a atribuição das cores 

tem um sentido puramente instrumental. 

De acordo com dados fornecidos pela Justiça Eleitoral do Estado da Paraíba, Luciano 

Cartaxo recebeu 142.158 votos, o que equivale a 38,32% dos votos válidos. Já Cícero Lucena, 

obteve 75.170, correspondente a 20,27% dos votos válidos. A candidata Estela Bezerra ficou 

em terceiro lugar, com 74.498 (20,08%) e o peemedebista José Maranhão, em quarto lugar na 

disputa, com 69.978 (18,87%).  

Analisamos as redes sociais Twitter e o Facebook, por causa do uso bastante 

significativo no período eleitoral de 2012 na cidade de João Pessoa-PB. O estudo abrange os 

perfis pessoais dos candidatos criados no facebook e no Twitter que deram suporte na 

propagação das candidaturas, pois as “redes sociais na internet apresentam comportamentos 

emergentes com frequência, como a propagação de memes, a adaptação e a auto-organização, 

e ainda o aparecimento de mundos pequenos clusters”. (RECUERO, 2009, p. 90). 

No que diz respeito ao material, a separação levou-se em consideração a postagem, 

data e conteúdo, observando sempre os sete princípios básicos e fundamentais da narrativa 

transmidiática, e posteriormente, classificado e analisado segundo o cumprimento dos 

objetivos definidos. 

Neste aspecto, nossa pesquisa foi dividida em três capítulos. A primeira parte trata da 

questão da cultura da convergência, a capacidade interativa da internet, considerando que a 

interação mediada por mecanismos tecnológicos refere-se a uma relação em que todos os 

participantes são atuantes. Os candidatos a cargos públicos encontraram nas redes sociais 

uma alternativa aos meios de comunicação tradicionais, pois por meio desses canais o 

conteúdo político passou a ser controlado, com exclusividade, pelo candidato ou por seus 

assessores de campanha. 

O segundo capítulo contempla a Narrativa Transmidiática, descrevendo como os sete 

princípios descritos por Jenkins (2009) fazem parte do cotidiano das campanhas eleitorais, e 

como o uso de vários dispositivos tecnológicos pode ser favorável na divulgação da 
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campanha política dos candidatos. Trata-se então de examinar o uso atual da internet pela 

esfera política e seus aspectos positivos, como a redução do custo da aquisição de 

informações, o aumento do acesso público aos políticos, a livre expressão da opinião dos 

cidadãos, sem esquecer da instantaneidade da troca de informações e a redução de barreiras 

geográficas. 

Enfim, partimos para a análise do material recolhido ao longo do desenvolvimento do 

projeto. As postagens dos quatro candidatos tiveram sua classificação segundo os sete 

princípios de Jenkins (2009). Esse passo pretendeu cumprir o objetivo geral estabelecido no 

projeto da pesquisa, além de verificar as narrativas transmidiáticas adotadas pelos candidatos 

e a consequente interação experimentada entre os militantes, simpatizantes e eleitores. “A 

melhor pesquisa não é aquela que mais se aproxima dos métodos das ciências naturais, mas 

sim aquela cujo método é o mais adaptado ao seu objeto”. (SANTAELLA, 2001, p.186). 
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2 CONVERGÊNCIA DAS MÍDIAS 

 
2.1 CONVERGÊNCIA E CAMPANHAS POLÍTICAS 

 

No contexto do século XXI, ao assistirmos aos telejornais, programas de informação e 

entretenimento, observamos o nascimento de um novo fenômeno social: a convergência das 

mídias. Tal acontecimento tem como principal característica a interação das velhas e novas 

mídias em níveis nunca antes alcançados, gerando inovações importantes na dinâmica das 

práticas sociais, políticas e jornalísticas.  

A constante evolução tecnológica incorpora ao cotidiano uma série de avanços 

surpreendentes e facilita a resolução de várias demandas sociais, como movimentar a conta 

bancária, fornecer notícias, consultar preços de mercadorias no supermercado, aquecer os 

alimentos e até mesmo lavar a roupa na máquina. O rápido processamento da informação, 

através de recursos digitais, também contribui no campo da educação, como o avanço 

crescente de cursos online e a formação continuada através da internet.  

A expansão do acesso à internet se efetiva simultaneamente à inserção da narrativa 

transmidiática nas campanhas publicitárias e eleitorais. Assim, caminha-se para um processo 

evolutivo, pois o acesso e a produção de conteúdo se tornam corriqueiros. A evolução da 

internet enquanto possibilidade de difusão de informações é visível e isso favorece à dinâmica 

de aprendizado sobre o uso da mesma. Além disso, um nível mais intenso de interatividade do 

leitor aumenta o espectro de possibilidades de se ler o texto acompanhado de vídeos, sons e 

imagens linkadas a outros sites. 

A internet proporcionou também a proliferação de vozes, opiniões diversas e uma 

intensa produção de cultura participativa, colaborando com fotos e vídeos publicados em 

blogs e perfis pessoais. No que concerne à cultura midiática colaborativa, cabe destacar o 

fenômeno da Primavera Árabe1, o caso do terrorista Osama Bin Laden, preso e executado, 

assim como as manifestações de Junho de 2013, no Brasil, movimento difundido a partir da 

frase “Não é por vinte centavos”, e se tornou notícia na linha de tempo do Twitter. São todos 

exemplos marcantes de interações mediadas pela tecnologia. 

                                                
1 Nome dado à onda de protestos, revoltas e revoluções populares contra governos do mundo árabe que eclodiu 
em 2011. A raiz dos protestos é o agravamento da situação dos países, provocado pela crise econômica e pela 
falta de democracia. Tudo começou em dezembro de 2010 na Tunísia, com a derrubada do ditador Zine El 
Abidini Ben Ali. Em seguida, a onda de protestos se arrastou para outros países. No total, entre países que 
passaram e que ainda estão passando por suas revoluções, somam-se à Tunísia: Líbia, Egito, Argélia, Iêmen, 
Marrocos, Bahrein, Síria, Jordânia e Omã. 
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Lógica bastante debatida por Thompson (2008, p. 12) para entender o impacto social 

do desenvolvimento de novas redes de comunicação e do fluxo de informação. “O 

desenvolvimento dos meios de comunicação se entrelaçou de maneira complexa com um 

número de outros processos de desenvolvimento que, consideramos em sua totalidade, se 

constituíram naquilo que hoje chamamos de ‘modernidade’”.  

A comunicação propiciada pelas tecnologias produz constantemente mudanças na 

sociedade, e isso vem ganhando novos formatos e intensidades. A internet e suas séries de 

conexões introduziram no cotidiano do internauta a experiência da interatividade. Tal fato 

desvela um universo vasto de oportunidades, mas também questões complexas que farão parte 

das reflexões e discussões sobre o assunto, pois independentemente da mídia utilizada, a 

“verdade” deve ser prioridade. Além disso, podemos observar que a comunicação em rede 

permite o entendimento de grupos e comunidades em torno de objetivos consensuais, forjando 

sociabilidades à distância que estimulam aspirações comuns e partilhas sem fins lucrativos.  

Logo, é fundamental a aplicação de filtros que consigam separar “o joio do trigo” e 

que priorize o que de fato é “verdade”.  O que antes funcionava de forma oral, boca a boca, 

hoje se faz por meio de link a link, uma informação que leva a outra e a outras, infindáveis 

percursos virtuais, abrindo, assim, a chance de se formarem teias de afinidades e modalidades 

de difusão sem subordinação aos critérios midiáticos de seleção e hierarquização dos 

conteúdos em circulação. 

Assim, várias narrativas em circulação na web, incluindo depoimentos, comentários e 

críticas postados no twitter e no facebook, comprovam a efervescência dessa nova modalidade 

de interação mediada pela tecnologia, que impõe um novo modus operandi na rotina de 

trabalho dos profissionais atuantes na área política, exigindo uma rápida e eficaz necessidade 

de adaptação a este novo espaço de comunicação, que se mostra tão dinâmico e imprevisível.  

Paiva (2013, p. 13) descreve que a internet, as hipermídias e as redes sociais forjaram 

uma nova realidade sociocultural, em que os cidadãos conectados interagem de maneira 

colaborativa, formando laços afetivos, comerciais, cognitivos e políticos. Essa pluralidade de 

ideias e informações circulando livre e democraticamente, aliada às facilidades que a 

tecnologia coloca ao alcance de todos, é um fator positivo. A Internet propicia o acesso às 

informações, a circulação instantânea e a interatividade online, e tudo isso gera um potencial 

extraordinário para a construção da cidadania e o fortalecimento da democracia. 

Com isso, o eleitor/usuário assume importante papel na produção, colaboração e 

publicação de todo conteúdo lançado na rede. Diz o sociólogo Manuel Castells: 
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A internet encerra um potencial extraordinário para a expressão dos direitos 
dos cidadãos e a comunicação de valores humanos. Certamente não pode 
substituir a mudança social ou a reforma política. Contudo, ao nivelar 
relativamente o terreno da manipulação simbólica, e ao ampliar as fontes de 
comunicação, contribui de fato para a democratização. A internet põe as 
pessoas em contato numa ágora pública, para expressar suas inquietações e 
partilhar suas esperanças. (CASTELLS, 2003a, p.135)  

Ao monitorarmos a midiatização dos debates políticos, durante a campanha para 

prefeito da cidade de João Pessoa nas eleições de 2012, notamos que as empresas de 

comunicação usaram os espaços das redes sociais para elevar a audiência dos programas e, ao 

mesmo tempo, os eleitores, estrategicamente, usaram as redes para expressarem seus desejos, 

expectativas, protestos e reivindicações, fazendo chegar aos candidatos, suas assessorias e 

aos demais envolvidos no cenário político a verdadeira opinião da sociedade, sem qualquer 

barreira ou mediação, favorecendo assim, o controle dos governantes pela sociedade civil. 

 Os candidatos aos cargos eletivos, visando angariar adeptos, colaboradores, 

simpatizantes e eleitores, bem como apresentar suas propostas de governo, criaram páginas 

pessoais, sites, blogs e perfis. A construção dos perfis pessoais, os jingles de campanha, a 

disponibilização das propostas e eventos a serem realizados, trouxe ao panorama eleitoral uma 

relevante transparência à personalidade, intenção e estilo de trabalho dos candidatos.  

Outro fator importante nas campanhas online é o potencial mais participativo dos 

cidadãos e a forma mais transparente como o processo eleitoral é conduzido, permitindo ao 

eleitor ampla possibilidade de participação, pois há todo um aporte cognitivo para uma 

tomada de decisão consciente. Além disso, surgem novos espectros democráticos da internet, 

tendo em vista que, as pessoas são consultadas sobre os assuntos de sua preferência, 

aumentando de forma efetiva a participação popular. A produção do material de campanha 

dos candidatos acaba sendo inserida em um espaço de pertencimento e cooperação, com base 

em modos flexíveis de organização, divisão e complementaridade de tarefas. 

Mesmo havendo considerável avanço neste campo de interação entre candidato e 

eleitor, o que facilita o fortalecimento do vínculo entre ambos e permite uma decisão mais 

embasada, lembra Aggio (2011, p. 190), que “é fundamental observar que, por mais que seja 

possível identificar ganhos democráticos a partir das possibilidades recursivas da Internet, 

ainda se deve levar em consideração o papel fundamental de uma cultura política”.   

É notável que a internet é uma ferramenta crucial em qualquer tipo de comunicação na 

atualidade, mas, quando se fala em eleições, é necessário atentar que a comunicação que se 

faz para um candidato é diferente da que se faz para um produto. A campanha política de um 
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aspirante a cargo público depende muito da combinação do meio com a qualidade do 

conteúdo postado. 

 

O correio eletrônico, o webjornalismo, o sistema bancário informatizado, o 
comércio online, a medicina computadorizada, o voto digital, as bibliotecas 
virtuais, teleconferências e ensino mediado pela tecnologia, para o pior e 
para o melhor, quase todos os espaços e tempos são varridos pelas redes 
sociais. Em pouco mais de uma década a nossa relação com o mundo social 
e natural mudou radicalmente, e as experiências sociotécnicas fazem parte 
das nossas mediações com a dita “realidade objetiva”. (PAIVA, 2013, p. 14) 

 

Para isso, são estratégias eficazes a produção, circulação e compartilhamento dos 

sites, blogs e redes sociais, como o youtube, facebook e twitter, pois indicam o capital social 

e político investidos pelos candidatos e revelam a sua popularidade no decorrer da campanha 

eleitoral.  

A participação dos candidatos nas mídias tradicionais (imprensa, rádio, televisão) e 

sua redistribuição nas mídias digitais têm gerado efeitos surpreendentes, que merecem uma 

análise mais acurada, em especial quando se trata das campanhas políticas mais recentes. 

Sobre o tema, cumpre citar as seguintes as palavras de Garcêz: 

 

As mídias sociais – sejam elas blogs, microblogs ou sites de relacionamento 
– constituem um valioso ambiente em que muitos processos políticos 
acontecem na sociedade contemporânea. Elas são grande novidade trazida 
pela internet nos últimos anos. A dinâmica social ocupa novos espaços, 
incorpora tecnologias aos seus usos cotidianos e se refaz permanentemente 
numa intensa construção de sentidos que toma a internet como uma de suas 
ferramentas. Desde os mais elaborados procedimentos de participação em 
decisões governamentais até as discussões mais rotineiras sobre o bem 
comum, tudo isso pode ser encontrado na rede, cada um a seu modo. 
(GARCÊZ, 2011, p. 231) 

 
Neste aspecto, os debates realizados nas capitais brasileiras, ao migrarem para o 

ciberespaço, tornam-se temas comentados amplamente na agenda midiática nacional, o que 

confere uma nova dimensão à cultura política brasileira na era digital. As redes podem 

desempenhar um papel estratégico como elemento organizador e articulador de movimentos 

reivindicatórios da sociedade civil, sobretudo em torno de temas e anseios semelhantes. A 

instantaneidade, a transmissão descentralizada, a abrangência global, a rapidez e o 

barateamento de custos tornam-se vantagens ponderáveis. 
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Nessa direção, Sampaio (2011, p. 198) sugere que o constante uso da internet e a 

intensa utilização de plataformas digitais valorizam a interação entre os indivíduos. Os fóruns 

online, os sites de redes sociais e as ferramentas discursivas inovaram a midiatização política, 

antes monológicas. O uso dos vídeos, imagens, notícias e outros recursos têm conferido à 

internet novas estratégias de democratização, permitindo aos cidadãos mais poder 

deliberativo.  

 

2.2 VANTAGENS DEMOCRÁTICAS DA INTERNET 

Por sua vez, Gomes (2005, p. 66) acredita que há pelo menos sete vantagens 

democráticas da utilização da internet em campanhas políticas: 

 

1) Superação dos limites de tempo e espaço para a participação política – Os 

novos meios de comunicação têm potencial inegável de remover os obstáculos de tempo e 

espaço para a participação política, permitindo àqueles que os utilizam a interação com seu 

candidato e com os demais partidários de sua corrente política, com mais agilidade e 

liberdade. E a troca de ideias é apenas um aspecto elementar da participação. Convém 

registrar a disseminação de informação que torna possível a cobrança sobre os representantes 

eleitos, a contribuição para a produção de leis, eventuais ou possíveis participações em 

plebiscitos ou eleições, etc. 

Partindo deste ponto de vista, podemos observar que os candidatos a prefeito da 

cidade de João Pessoa utilizaram essa técnica em muitos momentos da campanha política, 

haja vista a realização de bate-papos por meio das redes sociais, sites e blogs, ferramenta 

adotada sistematicamente na eleição de 2012. Com isso, os aspirantes ao cargo público 

conseguiram superar os limites do tempo destinado a eles nas propagandas eleitorais, já que a 

conversa pode ser realizada em qualquer lugar físico com internet. 

2) Extensão e qualidade do estoque de informações online – Informação 

instrumental necessária para que a cidadania usufrua dos serviços do Estado, possa exercer 

cobrança e pressão sobre governos e parlamentos, bem como tenha controle cognitivo sobre o 

estado dos negócios públicos. E, no que tange ao aumento de informação política e 

conhecimento público das matérias e questões políticas, a relação da mídia e cidadania parece 

bem dinâmica a partir dos meios digitais. 
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As informações quando difundidas em rede ganham proporções extraordinárias; 

pensando nisso, os candidatos a cargos públicos estão utilizando esses espaços para propagar 

suas campanhas. Um grande exemplo é a criação de perfis em várias redes sociais, e ainda a 

criação de sites, blogs e “tevês” online. Esse fato foi bem observado no pleito de 2012, na 

cidade de João Pessoa. Os quatro candidatos estudados nessa pesquisa utilizaram as redes 

sociais para difundir suas propostas de governo.  

3) Comodidade, conforto, conveniência e custo – A dispensa do deslocamento 

espacial, do hiperengajamento, da submissão às condições hostis, desconfortáveis e 

cansativas das assembleias presenciais, a possibilidade de intervir desde o conforto do 

próprio ambiente de trabalho, no escritório ou em casa, a conveniência de fazer as coisas no 

próprio ritmo e segundo as próprias disponibilidades, o fato de se poder prescindir dos 

requisitos formais e rituais das instituições, ou da convivência forçada com estranhos. Ou 

seja, tudo isso depõe em favor de uma participação mais fácil e conveniente, e, claro, barata, 

feita sob medida para a sociabilidade numa cultura hedonista, individualista e flexível. Um 

modo mais do que adequado para uma esfera civil que não mais se pensa prioritariamente 

como sociedade civil organizada, mas como uma nebulosa de interesses difusos e de laços 

esporádicos e mutáveis.  

Essa terceira vantagem reforça ainda mais as duas expostas anteriormente, tendo em 

vista que entre um compromisso e outro, o candidato pode gravar vídeos destinados aos 

eleitores, desenvolver pequenos debates com os indecisos, obter mais partidários para apoiar 

suas propostas de governo, e tudo isso com a vantagem de reduzir os custos no deslocamento 

de sua equipe. 

4) Facilidade e extensão de acesso– A internet constitui uma oportunidade, 

possivelmente inalcançável por outros meios, de disponibilidade, abertura e transparência. 

Em primeiro lugar, trata-se do acesso à res publica, ao Estado naquilo que nele deve estar sob 

o controle cognitivo direto do público: atos, procedimentos, registros, circunstância, 

processos legislativo e administrativo etc., em segundo lugar, acesso à informação política de 

toda a natureza, em todos os seus formatos e de diversas proveniências. 

Os candidatos a cargos públicos utilizaram essa estratégia porque o uso das redes 

sociais proporcionou facilidade na propagação das campanhas eleitorais. Fotos e vídeos 

postados em rede podem ser visualizados por inúmeras pessoas e, com isso, cria-se uma 

extensão grandiosa no que diz respeito ao alcance do eleitorado. 
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5) Sem filtros nem controles – Faz parte do charme libertário da internet a reiteração 

de que nela se verifica, como em nenhum outro meio, um “livre fluxo de informação”. 

Acredita-se mesmo que, “em contraste com o autoritarismo, não há censura na net, nem 

política, nem criminal, nem moral” (BUCHSTEIN, 1997, p. 252). 

Os mais corajosos chegaram mesmo a levantar, nos anos mais entusiasmados, a tese 

de que a rede, em virtude da sua descentralização e do seu espraiamento transnacional, não 

deveria e não poderia ser controlada por corporações ou por governos nacionais e locais. Este 

é provavelmente o âmbito da literatura sobre internet em que as perspectivas do “liberalismo” 

mais prosperaram. Imune ao controle de conteúdo e de provimento, a rede seria uma zona 

protegida onde poderiam prosperar as liberdades básicas de expressão e opinião. 

Observamos que, mesmo com toda a liberdade existente nas redes sociais, os 

candidatos ao cargo de Prefeito tendem a postar conteúdos mais elaborados nos seus perfis 

pessoais. Os posts muitas vezes são elaborados pelos seus próprios marqueteiros, ou designer 

de campanha, haja vista a riqueza de detalhes com que são direcionados. 

6) Interatividade e Interação – É argumento central na afirmação do papel dos 

novos meios de massa no incremento da participação política: a estrutura e os dispositivos 

mais comuns da internet, particularmente a Web e o correio eletrônico, fazem com que ela 

forneça eficientes canais perfeitamente adaptados para fluxos de comunicação e informação 

em mão dupla entre cidadãos e sociedade política. Canais que, em princípio, “mantêm os 

cidadãos informados sobre o que estão fazendo aqueles que exercem funções no Estado e 

mantêm os que têm funções no Estado informados sobre o que os cidadãos querem” 

(MILBRATH, 1965, p. 144). 

A internet é hoje um dos meios mais importantes para o recebimento e a transmissão 

de informações e ideias. Ela revolucionou os meios de comunicação entre os povos e, em 

razão de seu alcance global, facilita a pesquisa, o trabalho e o desenvolvimento humano. 

Evidentemente, a disseminação de informações de modo instantâneo entre milhões de 

pessoas não traz apenas benefícios. Como qualquer nova tecnologia, a internet também criou 

oportunidades inéditas para a prática de propagandas políticas, visto que, corretamente 

utilizada, se transforma em uma ferramenta de enorme utilidade para denunciar abusos, 

manifestar opiniões e obter mudanças concretas na sociedade. Este é um aspecto particular a 

ser destacado na interface hipermídia e política. 

7) Oportunidade para vozes minoritárias ou excluídas – Por fim, características 

próprias da internet a convertem num ambiente de comunicação ideal para vozes que não 
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costumam ser ouvidas no madrigal considerado socialmente relevante. Algumas dessas vozes 

estão fora do concerto porque pertencem a grupos, classes, povos, etc., que são socialmente 

postos à margem dos fluxos predominantes de comunicação. Outras são atribuídas a grupos 

arredios à participação política em suas formas mais tradicionais. 

Com essa última característica apontada pelo autor, podemos verificar que os 

candidatos estão cada vez mais desenvolvendo ferramentas para o público diferenciado. Um 

grande exemplo são os grupos criados dentro das redes sociais destinados aos eleitores que 

fazem parte de movimentos sociais distintos. São espaços que buscam construir, de forma 

conjunta, programas de governo para disputar uma vaga.  

 
Assim, o presente trabalho se propõe a investigar a utilização das redes sociais em 

convergência com as mídias tradicionais, uma estratégia sociotécnica, comunicacional e 

política que tem sido objeto de interesse por parte das empresas de marketing político, da 

pesquisa científica, dos próprios candidatos e do eleitorado. 

Atualmente, as redes sociais beneficiam os candidatos a cargos públicos oferecendo-

lhes uma forma ágil e de baixo custo para comunicação de sua campanha política. No 

entanto, exigem maior atenção e discernimento no seu uso. É importante observar que 

excesso de informação pode ser benéfico, mas também pode trazer alguns transtornos, em 

virtude que será o eleitor quem irá analisar sensatamente e discernir a fim de selecionar as 

melhores propostas. 

Portanto, é fundamental selecionar o conteúdo postado diariamente, pois quantidade 

não implica qualidade. E o eleitor busca o que satisfaz aos seus interesses políticos. O valor 

essencial produzido pela campanha política reside em focalizar, filtrar e comunicar o que é 

útil para o consumidor. 

Neste contexto, salientamos que as redes sociais permitem uma nova forma de 

propaganda política, que beneficia tanto o eleitor quanto o candidato, pois o pretendente ao 

cargo público consegue atingir os seus partidários, e os votantes só precisam dar sua atenção 

às postagens de seu interesse.  

Com isso, Gomes explica que os recursos tecnológicos não podem frustrar nem 

realizar promessas de efeitos sociais: 

 

Recursos tecnológicos são instrumentos à disposição de agentes sociais, 
estes sim com capacidade de fazer promessas ou de frustrar esperanças. A 
internet não frustrou expectativas de participação política porque tampouco 
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poderia formular promessas de transformação da democracia, é um 
ambiente, um meio que, como ainda é claro para todos, está pleno de 
possibilidades, desde que as sociedades consigam dela retirar tudo o que de 
vantajoso à democracia pode oferecer. E aparentemente a sociedade civil e o 
Estado não têm ainda conseguido explorar plenamente as possibilidades 
favoráveis à democracia que a internet contém. (GOMES, 2005, p. 75). 

 
Mantemos o foco na candidatura a prefeito da cidade de João Pessoa, uma experiência 

político-partidária pós-moderna, que soube tirar proveito do novo contexto 

socioinformacional, agilizando a comunicação por meio do correio eletrônico (e-mail), 

armando-se dos telefones celulares para emissão e recepção de mensagens de voz, imagem e 

texto e, principalmente, usando as redes sociais digitais. 

2.3 CAMPANHAS POLÍTICAS E INTERNET 

Logo, começaremos relatando um breve histórico da campanha eleitoral norte-

americana do ano de 2004, o primeiro exemplo da utilização da internet em processos 

eleitorais decisivos. A utilização das novas tecnologias e de estratégias atentas ao repertório 

cultural das camadas populares conseguiu arrecadar grandes somas de dinheiro para ajudar o 

candidato John Kerry a diminuir a diferença de capitalentre ele e o republicano George W. 

Bush.  

O processo, embora inovador, não alcançou o êxito desejado. Os especialistas 

sustentam que os candidatos podem formar sua base na internet, mas ainda precisam da 

televisão para ganhar as eleições.  

Jenkins (2008, p. 28) acredita que a internet atinge os militantes, a televisão, os 

indecisos, e que a convergência se faz através de múltiplos suportes midiáticos. A mesma 

informação pode ser transmitida por diversas mídias. Essa percepção nos faz pensar que as 

mídias analógicas e as digitais podem e devem andar em sintonia. 

É certo vislumbrar que o advento das mídias audiovisuais eletrônicas cria um novo 

modelo cultural, pois reúne as mídias analógicas no mesmo universo forjado no ambiente 

informacional. Essa experiência foi bem observada no cenário audiovisual criado pelos 

candidatos ao cargo de prefeito da cidade de João Pessoa, capital do Estado da Paraíba. Os 

contatos entre os líderes políticos e suas bases, a relação dos cidadãos com o universo das 

questões públicas e a própria governabilidade ganham uma nova dinâmica no atual contexto 

tecnológico-midiático. 
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Segundo Pierre Lévy (1999, p.92), a sociedade em que vivemos funciona em rede e 

tem sua base na nova modalidade de comunicação interativa. O autor conceitua o ciberespaço 

como “o espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial de computadores e das 

memórias dos computadores.” Explica igualmente que a definição para ciberespaço inclui o 

conjunto de sistemas de comunicação eletrônicos, ao transmitir informações provenientes de 

fontes digitais ou destinadas à digitalização.  

Com o surgimento das hipermídias colaborativas, a possibilidade de interação entre os 

políticos e a população aumentou significativamente. Utilizar múltiplos formatos e linguagens 

para se aproximar do eleitorado pode contribuir na busca por votos e aumentar o 

relacionamento do político junto à população. Estes podem assim interagir, trocar, inserir e 

ofertar os mais diversos conteúdos, fazer visíveis e colocar em pauta suas visões, opiniões e 

circular seus fazeres e processos para os demais usuários e campos em larga escala. 

Castells explica que as campanhas online podem proporcionar um ambiente de maior 

engajamento e participação política. Portanto, “são vias, repito, unidirecionais de informação 

para captar a opinião, simplesmente para converter os cidadãos em eleitores potenciais e para 

que os partidos obtenham informação para ajustar sua publicidade” (CASTELLS, 2003b, p. 

280).  

No Brasil, a internet começou a ser utilizada em meados de 1989 e 1990, somente por 

instituições de pesquisas e um pouco depois por universidades, permanecendo, assim, até o 

final de 1995, quando a exploração comercial teve início. Desde então, a quantidade de 

provedores que oferecem o serviço e o volume de eleitores que utilizam este recurso aumenta 

a cada ano. 

Segundo dados da Associação Brasileira de Telecomunicações2, o Brasil fechou o ano 

de 2014, com 192 milhões de acessos à internet, número 44% maior do que o registrado em 

dezembro de 2013. Nos últimos 12 meses, 58,3 milhões de novos acessos foram ativados, o 

equivalente a duas novas conexões por segundo. A banda larga móvel, pelas redes de 3G e 

4G, liderou a expansão dos acessos à internet, fechando dezembro com 167,8 milhões de 

conexões. Somente no ano passado, 56 milhões de novos acessos em banda larga móvel 

foram ativados, o que representou um crescimento de 51% frente a 2013. 

A banda larga no Brasil apresenta uma evolução significativa nos últimos cinco anos, 

período em que cresceu nove vezes, passando de 22 milhões para 192 milhões de acessos. A 

                                                
2Disponível em <http://migre.me/myITS>. Acesso em: 25 abr. 2015. 
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quantidade de novos acessos ativados a cada ano também aumentou. Em 2010, foram 14 

milhões e, no ano passado, 58 milhões.  

Considerando-se o perfil dos usuários, são os jovens que mais acessam a internet no 

Brasil. Segundo dados divulgados em maio deste ano pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE)3, os maiores percentuais foram dos grupos com idade de 15 a 17 anos 

(74,1%) e de 18 ou 19 anos (71,8%).  

A agência We Are Social4, que opera também no Brasil, revela quais são as principais 

tendências para o ano de 2015, em três áreas que se cruzam: a internet, as redes sociais e o 

mobile. Assim como a pesquisa, os números são grandiosos: para uma população mundial 

total de 7,2 bilhões de pessoas, a densidade da internet está em 42% e chega a 3 bilhões de 

habitantes. Entre essas pessoas, mais de 2 bilhões têm perfis em redes sociais e serviços de 

mensagens, 3,6 bilhões são usuários exclusivos de celulares e 1,6 bilhão acessas as redes 

sociais por meio móvel.  

O relatório da We Are Social estima que a internet atinja uma penetração de mais de 

50% da população mundial até meados de 2016. E as redes sociais, que chegam a quase 30% 

dos usuários conectados, deverão chegar a um terço da população global ainda este ano, ou 

seja, pelo menos 2,1 bilhões de pessoas terão perfis. 

O Brasil, de acordo com o estudo da We Are Social, com uma população de 204 

milhões, tem 110 milhões de usuários de internet (penetração de 54%). Desses 110 milhões, 

96 milhões (47% da população total), têm perfis em redes sociais, 276 milhões têm celular 

(densidade de 135%) e 78 milhões (38% do total da população) acessam seus perfis por meio 

de dispositivos móveis. Respectivamente, os acessos à internet devem crescer 10% este ano; 

as mídias sociais 12%; os celulares 3%; e os acessos a redes sociais por meio móvel 15%. O 

brasileiro, em média, fica 5:26 horas conectado à internet; gasta 3:47 horas com acesso 

móvel; gasta também 3:47 horas com acesso a redes sociais (via mobile ou fixo); e consome 

2:49 horas com TV. 

As redes sociais ou serviços de mensagens mais usados são o Facebook (25% do 

total); WhatsApp (24%); Messenger do Facebook (22%); Skype (14%); Google+ (13%); 

Twitter (11%); Instagram (10%); LinkedIn (9%); Pinterest (6%); e Badoo (6%); o que 

evidencia que as redes sociais e a internet possibilitam uma troca de ideias como em nenhuma 

outra mídia. Diante de tal perspectiva, estes espaços estão sendo cada vez mais alvos de 

                                                
3Disponível em <http://migre.me/myIY6>. Acesso em: 25 abr. 2015. 
4Disponível em <http://wearesocial.com.br/>. Acesso em: 25 abr. 2015. 



31 
 

 
 

campanhas políticas, pois envolve a possibilidade de influenciar de forma efetiva as políticas 

locais, regionais, nacionais e internacionais.  

A participação dos candidatos via redes sociais possibilita maior engajamento nas 

estruturas políticas, atividades de campanha e no trabalho partidário dos grupos organizados e 

nas manifestações livres que acontecem na internet, já que a participação política pode ser 

bem mais do que votar em uma eleição.  

O uso dos espaços disponíveis das redes relaciona-se com atividades voluntárias que 

os indivíduos desenvolvem dentro ou fora de uma organização política, podendo abranger 

participação em campanhas eleitorais, propaganda e militância partidária, além de 

participação em manifestações públicas. 

  

Essa convergência tecnológica articula formatos, linguagens e estéticas em 
diversas telas, abrindo possibilidades para novos modos de interação com os 
receptores que, pouco a pouco, vão deixando a condição de meros 
telespectadores para se tornarem usuários e produtores. (CASTRO & 
DUARTE, 2010, p. 56). 

 

Um grande marco no uso das redes sociais em campanhas políticas se deu na eleição 

americana de 2008, que apresentou Barack Obama ao mundo e o tornou o 44° presidente dos 

Estados Unidos. Além de ter sido a campanha que elegeu o primeiro presidente norte-

americano negro, também se mostrou como diferencial o histórico do envolvimento dos 

militantes e eleitores através das redes sociais. 

Muitos cientistas políticos norte americanos, entre eles Michael Cornfield, Diretor de 

Pesquisa do Projeto Democracia Online, da Universidade George Washington, acreditam que 

a utilização da imagem de Obama via internet o consagrou presidente. 

Suas palavras sobre a temática merecem destaque:  

Sem internet não haveria Obama. A diferença de compreensão, entre as 
campanhas de Obama e Clinton, sobre o que se pode realizar por meio da 
política on-line tem sido um fator decisivo nessa que é a maior reviravolta na 
história das primárias presidenciais. Há, naturalmente, outras diferenças 
importantes: a estratégia empregada no “cáucus”, o glamour, a oratória, os 
discursos enfocando diretamente o preconceito. Mas nenhuma delas teria 
sido decisiva sem o dinheiro que Obama arrecadou on-line, os vídeos que 
Obama postou on-line e, acima de tudo, os milhões de pessoas que aderiram 
on-line à campanha de Obama, em seus tempos e termos próprios. 
(CORNFIELD, 2008, p. 70). 

 
O uso de ferramentas da internet, em especial das redes sociais, como um canal 

permanente de interatividade com o cidadão, tem feito parte da rotina dos candidatos a cargos 
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políticos, posto que, independentemente de ser ano eleitoral, é consensual o fato deste 

instrumento conferir objetividade e foco ao trabalho do político/partidário, pois o coloca 

diretamente em contato com os anseios dos destinatários das políticas públicas.  

Atualmente, as redes sociais constituem uma das estratégias mais utilizadas pela 

sociedade para o compartilhamento de informação e do conhecimento. De uma forma 

elementar, as pessoas usam as redes para se conectar com outras, de várias partes do mundo, 

criando grupos que compartilham os mesmos interesses e gostos. Os usos são distintos: para 

fazer amizades, marcar encontros, interagir com amigos e localizar pessoas; outros, para 

contatos profissionais, financeiros e políticos. 

A internet possibilitou novas formas de comunicação. Saiu do modo estático para o 

instantâneo através de serviços como os sites de redes sociais, considerados como uma 

verdadeira revolução na forma como nos comunicamos com outras pessoas, tornando-as mais 

próximas. Com toda essa expansão, a mídia impressa viu a necessidade de oferecer suas 

versões digitais. Os sites são mais interativos e as participações nas redes sociais fazem com 

que os atores ganhem visibilidade, fixação de marca e proximidade com os leitores. 

Logo, os coordenadores da campanha de Obama, além de investir massivamente nas 

redes sociais já disponíveis no mercado, idealizaram a criação de uma própria rede social para 

o candidato: My.Barack.Obama5, ou MyBO. A ferramenta criada mostrou-se uma aliada 

importantíssima na difusão eleitoral do presidenciável, que, por meio desse novo mecanismo, 

pode destacar todo o seu material de campanha, da mesma maneira que conseguir mais 

adeptos ao seu projeto político.  

 

                                                
5Disponível em <http://migre.me/myJ3r>.  Acesso em: 25 jul. 2014. 
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Figura 1 – Site do Presidente dos Estados Unidos 

 

Fonte: ELEIÇÕES e internet: Uma combinação que pode ser perigosa. [S.l.], 20146.  
 

No momento atual, com quase 44 milhões de seguidores no Twitter, 41 milhões no 

Facebook e milhões de visualizações no YouTube, Obama foi eleito e reeleito, entre outros 

motivos, pelo trabalho nas redes sociais em 2008 e 2012. 

Nas eleições de 2010, surgiu a expectativa da utilização da internet na campanha 

eleitoral do Brasil, em virtude de tudo que foi visto na campanha vitoriosa do presidente 

Barack Obama, bem como à popularização do acesso à web nos últimos anos. Com isso, os 

grandes veículos de comunicação passaram a dedicar parte de sua cobertura jornalística da 

campanha eleitoral às ações e à repercussão dos candidatos na internet, e os candidatos 

passaram a investir nesse novo mecanismo de divulgação, visto que a internet é um meio de 

compensar o pouco tempo de rádio e TV que os candidatos possuem para explanar suas 

propostas de governo, como também para estreitar o relacionamento com os eleitores. 

Três candidatos ao cargo de presidente se destacaram nas eleições de 2010, a 

candidata do Partido dos Trabalhadores e ex-Ministra-chefe da Casa Civil, durante o Governo 

de Lula, Dilma Rousseff, tendo como principais oponentes o candidato do Partido da Social 

                                                
6 Disponível em: <http://leiase.com.br/eleicoes-e-internet-uma-combinacao-que-pode-ser-perigosa/>. Acesso 
em: 25 jul. 2014. 
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Democracia Brasileira, José Serra, e a ex-senador e Ministra do Meio-ambiente, Marina Silva, 

pelo Partido Verde. Além destes nomes, aparecem os candidatos Américo de Souza (Partido 

Social Liberal), Ivan Pinheiro (Partido Comunista Brasileiro), José Maria Eymael (Partido 

Social Democrata Cristão), Levy Fidelix (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro), Mário de 

Oliveira (Partido Trabalhista do Brasil), Oscar Silva (Partido Humanista da Solidariedade), 

Plínio Sampaio (Partido Socialismo e Liberdade), Rui Pimenta (Partido da Causa Operaria) e 

Zé Maria (Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados).  

Mesmo existindo algumas diferenças entre a campanha política brasileira e a norte-

americana, os candidatos adaptaram o modo como Obama se fez presente nas redes sociais, 

pois com a possibilidade da campanha na internet, o candidato com menos recursos tem uma 

ferramenta maravilhosa nas mãos. Se antes ele tinha apenas um minuto no rádio, sua 

exposição se multiplica na internet. Mas ele precisa seguir regras impostas pela resolução do 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de número 23.404, em seu artigo 19, que permite a 

propaganda eleitoral na internet após o dia 5 de julho da eleição (lei 9.504/97), artigo 57-A7.  

A propaganda é permitida através de blogs, redes sociais, sites de mensagens 

instantâneas e assemelhados, cujo conteúdo gerado ou editado por candidatos, partidos 

políticos e coligações ou de iniciativa pessoal natural. É proibida a comercialização de 

espaços em sites e páginas de pessoas jurídicas, tendo em vista que a propaganda online deve 

ser gratuita. 

Nesse sentido, as mutações em escala global se expandiram simultaneamente nos 

espaços e tempos das culturas regionais. Houve, assim, uma mutação na cultura política pelo 

uso das redes na capital paraibana durante o período eleitoral.  

Os debates locais assistidos pela televisão e internet tinham a característica singular de 

serem rapidamente compartilhados em todo o Estado; e em mais de uma oportunidade 

atingiram o nível mais elevado no âmbito dos comentários no Brasil.  

Especificamente, o presente estudo contempla as relações entre a política eleitoral e as 

estratégias transmidiáticas, buscando examinar os processos de convergência entre a mídia 

utilizada pelos grandes veículos de massa e a mídia cidadã, em que se entrecruzam as 

dimensões sociotécnicas, cognitivas, políticas e ideológicas, as quais se encontram e se 

confrontam os afetos, intenções, interesses e objetivos. Essa nova simbiose intermidiática 

modifica o estilo da participação política, principalmente, porque promove o agenciamento 

social das interações mediadas pelas tecnologias.  

                                                
7 Disponível em <http://migre.me/myJ7F>. Acesso em: 21 ago. 2014.  
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Nesta senda, é notável a capacidade de hibridação das novas tecnologias da 

comunicação. E essa mistura de diversos meios de comunicação está abrindo a possibilidade 

de participação do receptor, portanto, fazendo da internet um meio de comunicação diferente 

dos outros.  

André Lemos, estudioso do tema, expõe o seguinte:  

As novas tecnologias são o resultado de convergências tecnológicas que 
transformam as antigas através de revisões, invenções ou junções. Ao 
modelo um-todos, dos media tradicionais opõem-se o modelo todos-todos, a 
forma descentralizada e universal (tudo pode ser convertido em bits – sons, 
imagens, textos, vídeo...) de circulação das informações. As novas mídias 
permitem a comunicação individualizada, personalizada e bidirecional, em 
tempo real. Isto vem causando mudanças estruturais na produção e 
distribuição da informação. (LEMOS, 2002, p. 84) 

  

Trata-se de interpretar como as mídias, em seus diversos formatos, atendem aos 

interesses, desejos e expectativas dos atores e grupos sociais, particularmente, no tocante à 

experiência político-partidária, e apostamos que o êxito no uso das mídias vai depender do 

uso que os agentes sociais fizerem delas. 

  

2.4 NOVAS TÉCNOLOGIAS NA COMUNICAÇÃO PARTIDÁRIA  

É constante a vivência com novos processos de comunicação facilitados por 

dispositivos tecnológicos complexos, que propiciam a conexão e a interação entre pessoas, 

povos e nações.  

As redes sociais estão derrubando barreiras geofísicas e adaptando os espaços 

intercontinentais, redimensionando o conceito de distância e de tempo. 

Para Borges (2009, p. 77) as novas tecnologias da informação permitem a 

comunicação em tempo real de maneira individualizada, personalizada e multidirecional, 

mudando a própria estrutura de produção e de difusão. Isso vem implicando na multiplicação 

de agentes emissores e na quebra do monopólio da produção da informação. 

Salaverría et al. (2010) destacam o seguinte conceito: 

A convergência é um processo multidimensional que, facilitada pela 
implantação generalizada das tecnologias digitais da telecomunicação, afeta 
o âmbito tecnológico, empresarial, profissional e editorial dos meios de 
comunicação, propiciando uma integração de ferramentas, espaços, métodos 
de trabalho e linguagens anteriormente desagregadas, de forma que os 
jornalistas elaboram conteúdos que são distribuídos através de múltiplas 
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plataformas, mediante as linguagens próprias de cada uma. (SALAVERRÍA 
et al., p. 59, tradução livre) 

 
O indivíduo não é mais entendido como um mero reflexo da ação manipuladora dos 

meios de comunicação. A sociedade passou a ser percebida como sujeito participante de uma 

multiplicidade de fluxos informacionais simbólicos cuja ação pode também aliená-lo, 

transportando-o da realidade para um espaço virtual. 

Nesse processo, em que impera a sensação de ‘poder tudo’, é propiciado ao 
receptor também a prerrogativa de agir – já que este é envolvido em um 
sentimento de liberdade total, pelo acesso a um todo virtual, mas não como 
transformador: seu papel se limita agora ao consumo desse universo ilusório 
que a comunicação lhe proporciona, pautando sua vida pela 
descaracterização de um sentido global. (BOTELHO, 2004, p. 5) 

 
Nesse contexto, as pessoas estão cada vez mais consumindo e convivendo com 

produtos e bens culturais frutos das novidades da ciência e das tecnologias digitais da 

informação e comunicação, incorporando tais novidades ao cotidiano das aprendizagens, das 

relações sociais, do lazer e da política.  

Dando continuidade ao estudo do processo eleitoral e convergência midiática, no 

Brasil, a utilização das mídias digitais passou a ter importância concreta nas eleições 

presidenciais do ano de 2010. Os candidatos perceberam que as redes podem ser utilizadas 

bem antes do prazo previsto para a corrida eleitoral. Assim, os aspirantes a cargos públicos 

podem angariar simpatizantes muito antes do período eleitoral.  

 O fenômeno foi contemplado por Lévy (1999, p. 92), que observa a estrutura e 

funcionamento da sociedade em rede e defende que o êxito na realização dos seus projetos 

depende do estado da arte da comunicação e informação. E conceitua a experiência do 

ciberespaço como “o espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial de 

computadores e das memórias dos computadores”. Lévy explica que essa definição inclui o 

conjunto de sistemas de comunicação eletrônicos, na medida em que transmitem informações 

provenientes de fontes digitais ou destinadas à digitalização. 

 No Brasil, de forma bem mais tímida do que a política norte-americana, as primeiras 

colocações oriundas dos políticos nas redes sociais vieram por meio da utilização do twitter, 

um microblog que permite a escrita em 140 caracteres. Com isso, os militantes puderam 

expor as propostas de governo dos seus candidatos de forma sucinta, contudo, com maior 

alcance. 
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 Além disso, as redes sociais, mesmo virtualmente, conseguem aproximar a população 

da política, pois a convergência midiática eleva a percepção de participação dos cidadãos e 

impacta a relação entre públicos, produtores e conteúdos da mídia. 

 Neste sentido, o cenário das eleições presidenciais brasileiras em 2010 consolida um 

modelo de oferta e consumo de informação política marcada por, pelo menos, duas 

características: (1) existe uma maior disponibilidade de informações geradas por candidatos, 

partidos e usuários; há, consequentemente, (2) uma maior concorrência pela atenção dos 

usuários. (MARQUES & SAMPAIO, 2011, p. 211). 

 Com isso, observamos que, além da informação, os candidatos aos cargos eletivos 

devem frisar como este conteúdo chegará ao eleitor, conforme foi observado anteriormente 

na campanha vitoriosa de Barack Obama, que ocupou todas as redes sociais disponíveis no 

mercado, além de criar sua própria rede social.  

Com uma ampla divulgação, o candidato pode acompanhar de perto o crescimento 

dos seus seguidores nas redes sociais e a grande repercussão no meio midiático e, em 

contrapartida, os seus eleitores ganhavam mais subsídio para angariar votos, já que todo o 

material de campanha estava ao alcance de todos por meio de um clique. Com isso, 

acreditamos que as vantagens da utilização da internet nas eleições não se esgotam, visto que, 

em termos de novas tecnologias, os jovens são os influenciadores e em muitos casos 

decisivos no seio da família.  

 Para Aggio (2011, p.179), há duas palavras-chave atreladas à ideia de participação nas 

campanhas online: interatividade e ativismo. A primeira podendo proporcionar a construção 

de ambientes digitais favoráveis à interação entre eleitores e, eventualmente, entre estes e os 

candidatos; e a segunda oferecendo recursos que gerem novas formas de ativismo, ou formas 

já conhecidas, mas otimizadas nas campanhas. 

 A campanha eleitoral realizada via redes sociais facilitou a conectividade, colaboração 

e conversação entre públicos espalhados pelo mundo, ao contrário do anterior modo 

hierárquico e centralizado de produção de informação, os cidadãos podem então criar os seus 

“nichos” de públicos, baseados nos seus próprios interesses e usando instrumentos para criar 

conteúdo, como membros de uma comunidade. 

 Acompanhando o entendimento de Lévi (1999, p. 158) o que é preciso aprender não 

pode mais ser planejado nem precisamente definido com antecedência. Isso nos leva a refletir 

em alguns dias, horas ou até mesmo minutos tudo pode ser modificado, no que diz respeito a 

interatividade que acontece pelas redes sociais. 
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Devemos construir novos modelos do espaço dos conhecimentos. No lugar de 
representação em escalas lineares e paralelas, em pirâmides estruturadas em 
‘níveis’, organizadas pela noção de pré-requisitos e convergindo para saberes 
‘superiores’, a partir de agora devemos preferir a imagem em espaços de 
conhecimentos emergentes, abertos, contínuos, em fluxo, não lineares, se 
reorganizando de acordo com os objetivos ou os contextos, nos quais cada um 
ocupa posição singular e evolutiva (LÉVY, 1999, p. 158). 

 

Essa forma social de produção ocorre fora dos modelos baseados no mercado e no 

preço da produção, uma vez que os indivíduos não são motivados por compensações 

financeiras, mas por formas sociais de gratificação. As novas formas de comunicação 

proporcionadas pelo espaço digital colocam novos desafios aos Sociais Media8, bem como ao 

jornalismo na sua relação com a democracia e com a cidadania. 

 Nas eleições de 2012, o interesse dos candidatos pelas mídias digitais ficou muito 

mais latente. Foi possível observar a criação de vários perfis pessoais por parte dos 

candidatos em redes sociais, plataforma de debates criadas em ambientes interativos, seja por 

militantes, simpatizantes, ou pelos próprios candidatos.  

A utilização dos espaços, antes considerados alternativos, passou a ser um dos focos 

valorizados na corrida eleitoral, pois o aspirante ao cargo público pode ali expressar de forma 

mais pessoal suas propostas, sem se restringir ao tempo da propagando política fixada nos 

meios de comunicação de massa (rádio e TV). 

  

Os novos meios não estão substituindo os velhos; estão transformando-os. 
Devagar, mas de modo perceptível, a velha mídia está se tornando mais 
rápida, mais transparente, mais interativa – não porque quer, mas porque 
precisa. A concorrência está apressando o ciclo da notícia, quer se queira 
acelerá-lo ou não (JENKINS, 2008, p. 293). 

   
Por isso, na fase contemporânea, temos a impressão de que o mundo se encurta cada 

vez mais. Nesse processo, os conceitos de espaço e tempo parecem obsoletos, diante de um 

cenário planetário cujas fronteiras são dissolvidas pela convergência midiática, navegação 

ciberespacial, acesso, uso da informação, produção e apreensão do conhecimento articulados 

com o local e o global. 

Nesse aspecto, "viajamos" sem sair de casa, consumimos bens materiais e usufruímos 

de bens simbólicos sem ser necessariamente preciso o deslocamento físico e geográfico. 

Podemos conhecer o Museu de Paris, por exemplo, sem sair de casa, assim como podemos 

                                                
8 Profissional que trabalha com redes sociais. 
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"entrar" no Arquivo Nacional no Rio de Janeiro, em bases de dados que abrem acervos 

diversos, etc. 

O advento das mídias audiovisuais eletrônicas tem o condão de criar um novo modelo 

cultural, já que consegue unir as mídias tradicionais no mesmo universo destinado ao novo, 

experiência observada no cenário audiovisual criado nas eleições para prefeito da cidade de 

João Pessoa-PB, pois os debates políticos realizados durante o período eleitoral ganharam 

grandes proporções quando aliados às redes sociais. Por meio das menções em alguns 

momentos do dia, os candidatos a prefeito da cidade de João Pessoa conseguiram chegar ao 

Trending Topics do Twitter (TT’s), o que significa um maior crescimento exponencial 

momentâneo, isto é, atingem o maior volume durante determinado período.  

Verificamos o êxito na convergência dos meios de comunicação no âmbito das 

campanhas eleitorais, ao observarmos o fluxo dos conteúdos, de natureza política ou não, nos 

múltiplos suportes e mercados midiáticos. Além disso, a convergência midiática consegue 

provocar reflexões sobre a sociedade contemporânea, suas origens e problemas, sobre o papel 

dos indivíduos e coletivos e suas relações com a construção social. E isso significa promover 

o exercício de sociabilização, quando a política, a educação, as artes, a prática esportiva e a 

convivência funcionam como facilitadores da formação de um senso crítico, fundamental para 

a construção da cidadania. 

Para Jenkins, convergência é uma palavra que define bem transformações 

tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de quem está falando e do que 

imagina estar falando. Neste sentido, pressupomos que a cultura de convergência modificou o 

processo de recepção dos indivíduos, pois antes parávamos para assistir televisão, enquanto 

que hoje passamos a assistir ao mesmo tempo em que falamos ao telefone e pesquisamos na 

internet. “A convergência representa uma transformação cultural, à medida que consumidores 

são incentivados a procurar novas informações e fazer conexões em meio a conteúdos de 

mídia dispersos”. (JENKINS, 2008, p. 30) 

Foi-se o tempo em que as mídias de massa (imprensa e audiovisuais) constituíam a 

forma única de atrair os eleitores para um determinado candidato. Hoje, a exemplo da 

indústria editorial e de entretenimento, os candidatos estão apostando em ferramentas que 

encorajam o contato virtual, estabelecido de forma acentuada no Twitter, Facebook e outras 

mídias sociais, estratégia que vem crescendo de forma vertiginosa.  

A cultura participativa contraria noções antigas como a passividade dos receptores 

dos meios de comunicação; hoje a estratégia de participação tem gerado maneiras ilimitadas 
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de reunir e distribuir informação, além de criar mecanismos que possibilitam a comunicação 

independente da sua localização geográfica, tempo e espaço. 

Seguindo essa linha de raciocínio, a autora Shirky (2011, p.179) explica que as mídias 

sociais “não são uma alternativa para vida real, são parte dela.” O público tem ânsia de 

participar, e como os mecanismos de participação pelas mídias tradicionais ainda são 

reduzidos, os leitores recorrem às redes sociais. 

Assim, a “cultura da convergência” constitui uma ferramenta valiosa no processo 

político eleitoral, podendo se disseminar em múltiplos suportes midiáticos, e cada texto novo 

contribui de maneira distinta e valiosa para o todo. Nesse contexto, vimos como a produção 

midiática, principalmente voltada para a fase digital da comunicação e convergência midiática 

pode reordenar as estratégias de mídia no cotidiano das eleições. Em um conceito mais amplo, 

podemos dizer que a convergência se refere a uma situação em que múltiplos sistemas 

midiáticos coexistem e em que o conteúdo passa por ele fluidamente.  

Scolari (2011, p.70) assegura que as narrativas transmidiáticas podem ser 

representadas como um amplo processo, já que, a partir de um texto inicial, vão se gerando 

novos textos até chegar aos conteúdos produzidos pelos usuários.  

Dessa maneira, a construção de uma narrativa transmídia pode proporcionar aos 

eleitores sua inserção no universo proposto pela notícia e fazer com que estes assumam novos 

papéis e identidades; ainda que o conceito tenha sido utilizado originalmente no mundo do 

entretenimento, é preciso pensar a sua aplicação fora do universo ficcional.  

Por sua vez, Silverstone (2011, p. 47) defende que a escrita, imprensa, telegrafia, 

rádio, telefonia, televisão e internet ofereceram novos estilos de administrar a informação e 

novos modos de comunicá-la: novas formas de articular desejos e de influenciar e agradar. 

Efetivamente, há novas maneiras de fazer, transmitir e fixar significado. E isso, 

positivamente, cria novos modos e oportunidades de participação civil na vida política. 

Assim, os eleitores carregam consigo enormes expectativas no que diz respeito à 

renovação das modalidades de participação democrática. A comprovar pela participação de 

muitos militantes nas redes sociais, que utilizam o espaço ‘alternativo’ para divulgar seus 

candidatos, bem como informações que os meios industriais de comunicação não conseguem, 

não querem ou não podem divulgar.  

Sibilia (2008, p. 34) acredita que as novas ferramentas surgidas nos últimos anos, de 

repente, se tornaram populares e servem a dois propósitos fundamentais. Em primeiro lugar, 

ajudam a construir o próprio “eu”, ou seja, servem para que cada usuário se autoconstrua na 
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visibilidade das telas. Além disso, são instrumentos úteis para que cada um possa se 

relacionar com os outros, usando os recursos audiovisuais e interativos. 

Neste sentido, a convergência das mídias pode proporcionar aos candidatos a cargos 

eletivos mais comodidade, conforto, conveniência e baixo custo de investimento, pois a 

campanha é lançada na internet, em muitos casos, pelos próprios eleitores, ficando no 

encargo dos candidatos apenas a disponibilidade e manutenção dos dados a serem divulgados 

a população.  

Paiva (2013, p.67) explica que hoje vivemos em uma sociedade em rede, e graças a 

isso, vislumbramos uma cartografia regida pelo princípio da conjunção, conexão e 

compartilhamento, em que “isto” e “aquilo” se conjugam e interagem, propiciando 

experiências inéditas no cotidiano e na história da cultura. 

A rede mundial de computadores é uma ferramenta que, a cada eleição, vem ganhando 

mais importância na captura do voto, e o candidato que melhor souber explorar o ambiente, 

certamente terá mais chance de vitória. Com uma utilização adequada, pode-se até mesmo 

ajudar a construir um nome em que há pouca estrutura eleitoral, visto que na internet não há 

distinção entre um partido pequeno, médio ou grande, todos têm o mesmo espaço, tempo e 

possibilidades de acesso e publicação.  

Acontece igualmente com o uso das redes sociais nas eleições, as candidaturas que 

pretendem assumir uma identidade digital forte e de alto potencial de conversão de votos 

precisam empreender ações de marketing político nesse novo segmento eleitoral. Contudo, a 

implementação de uma campanha político-eleitoral desenvolvida nas redes deve ser cercada 

de cuidados técnicos para que não tenha um efeito contrário.  

Para isso, não basta utilizar as narrativas transmidiáticas unicamente como palanque 

digital, sem conteúdo que desperte o interesse do eleitorado e sem interação, existe por parte 

do eleitorado a necessidade de produção de conteúdo que dê sustentação à campanha no 

período eleitoral. Além disso, é sempre bom lembrar, o material que cai na rede se torna 

público e uma vez publicado dificilmente será apagado. 

 

Alguns poderiam refutar: mas a Internet rompe com o privado, tornando 
tudo que é íntimo, público. E o perigo da publicização exacerbada da vida é 
repetir aquilo que a Internet diz ter superado: a verdade ser construída a 
partir de um poder massificado em rede. Assim, travestido de aura resistente, 
a quantidade de retuites, a quantidade de links trocados, a quantidade de 
comentários, a quantidade de atualizações, a quantidade de curtições, faz 
valer um poder de “pequenas maiorias” que produzem verdades universais 
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através de um política conservadora do link. (MALINI & ANTOUN, 2013, 
p. 203) 

 
Para isso, é preciso planejar detalhadamente a presença do candidato no processo de 

convergência midiática, considerando que, qualquer campanha eleitoral a ser desenvolvida 

com a ajuda das mídias sociais exige detalhamento prévio de estratégias e recursos envolvidos 

nas ações para que o trabalho obtenha êxito.  

A interação com o eleitor deve ser pensada como objetivo principal de uma campanha, 

uma vez que a vitória nas urnas é uma consequência lógica do sucesso nessa tarefa. Portanto, 

é preciso estabelecer um protocolo para essas interações de forma a tornar o discurso 

uniforme e coerente.  

Na campanha política via redes sociais os internautas têm mais espaço para divergir e 

polemizar. No entanto, é observada uma nítida separação etária na forma como o debate 

eleitoral é percebido. A geração dos veteranos segue a política pela mídia convencional, e os 

mais jovens encaram sua participação nas discussões virtuais; comportamento este similar às 

manifestações de junho de 2013, quando saíram às ruas em busca de novos horizontes 

políticos. 

Neste sentido, o conhecimento social e o desenvolvimento político são dois aspectos 

fundamentais para a emancipação e autonomia do cidadão que deseja entender a sociedade e 

atuar como autor, construtor e reconstrutor da realidade.  

Segundo Faggion (2001), a internet é um meio de comunicação aberto; logo, o 

conceito de rede passa a ser aplicado em uma chave ampla, não mais para o controle, mas 

para difusão de informação. 

Ideologicamente, a internet nasce com o objetivo de combater o monopólio 
da mídia, construindo, para isso, uma rede de informações suficientemente 
grande, com dimensões planetárias, e anárquica, para estar fora de um 
possível controle. O que se verifica é o surgimento de uma esperança num 
modelo de sociedade, em uma democracia eletrônica. (FAGGION, 2001, p. 
6) 

 
Sendo assim, é inevitável ignorar a internet como um meio de comunicação viável nas 

campanhas eleitorais, todavia, a rede mundial de computadores é só mais um meio de 

divulgação que deve ser aliado à convergência das mídias. O candidato pode expor suas 

propostas de governo de forma resumida na TV aberta e no rádio, por meio do horário 

eleitoral obrigatório, e desenrolar a plataforma nas mídias digitais, através das narrativas 

transmidiáticas.  
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Neste prisma, acreditamos que a cultura da convergência modificou o processo de 

recepção dos indivíduos, dado que é construída uma relação mais cooperativa com os 

eleitores. Todos passam a trabalhar juntos e, consequentemente, conseguem processar mais 

informações sobre o candidato exposto. A inteligência coletiva utilizada nas redes sociais 

passa a ser uma fonte alternativa de poder midiático, que pode ser utilizada para fins 

recreativos, mas também com propósitos mais sérios. 

As redes possuem conexões descentralizadas e de baixa hierarquia, 
fornecendo novas possibilidades de consumo de conteúdo jornalístico e 
alterando a relação estabelecida, pelo modelo broadcasting, entre a audiência 
e as suas preferências internacionais. (LIMA JÚNIOR, 2010, p. 2) 

 

Os protestos nas ruas que atingiram o país, em junho de 2013, mostraram uma 

perspectivas diferentes das demais ocorridas até então: iniciaram-se nas redes sociais e se 

estenderam às ruas. Começaram com a organização de um protesto contra o aumento das 

tarifas nos transportes públicos, na cidade de São Paulo, cujo desdobramento desencadeou o 

apoio e a consequente mobilização de ações que se estenderam pelas capitais brasileiras. A 

grande mídia, em princípio, não deu a devida importância aos eventos e quando resolveu 

cobrir as atividades nas ruas sofreu represálias por parte dos manifestantes, pois não 

compreendeu de imediato a sentido e a potência do acontecimento.  

É dentro dessa perspectiva que nosso objeto de estudo observa os modos de usar as 

redes sociais como poderoso atrativo de divulgação dos conteúdos das mídias tradicionais; 

este fenômeno, designado como “transmediação”, em permanente modificação, mostra-se 

hoje importante e indispensável à sociedade, visto que acolhe e difunde a pluralidade de 

vozes que fervilha no tecido social. 

3 NARRATIVA TRANSMÍDIA E SEUS PRINCÍPIOS 

3.1 PRINCÍPIOS DA NARRATIVA TRANSMÍDIA 

O termo ‘Narrativa Transmidiática’ foi elaborado pelo autor Henry Jenkins, que 

escreveu em seu livro, Cultura da Convergência, publicado no Brasil, em 2008, que a 

história transmidiática se desenrola em múltiplos suportes midiáticos, com cada novo texto 

contribuindo de maneira distinta e valiosa para o todo. “Cada produto determinado é um 

ponto de acesso à franquia como um todo” (JENKINS, 2008, p.135). 
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Isto posto, o autor focava especificamente no filme Matrix, já que a experiência dos 

irmãos Wachowski se expandia além das telas do cinema, criando assim múltiplas clientelas. 

No entanto, o que antes era pensado apenas no entretenimento, hoje pode ser visto nas 

diversas esferas do nosso cotidiano. Pensando nisso, Jenkins, em 2009, atualizou os sete 

princípios básicos e fundamentais da narrativa transmidiática: 

 

 Potencial de compartilhamento X Profundidade: habilidade e grau de 

compartilhamento do conteúdo e os fatores de motivação que levam alguém a 

compartilhá-lo versus a habilidade do espectador de explorar profundamente o 

conteúdo que ele encontra quando esbarra numa ficção que prende sua atenção; 

 

Utilizando esse primeiro princípio nas campanhas políticas realizadas em 2012, para o 

cargo de prefeito da cidade de João Pessoa, consideramos que o envolvimento ativo dos 

eleitores na circulação do conteúdo midiático e o engajamento ativo dos correligionários no 

processo de ampliação das plataformas políticas nas diversas mídias pode se encaixar muito 

bem nesse princípio. O eleitor é estimulado a buscar informações nas demais plataformas em 

que a campanha é publicizada. 

 

 Continuidade X Multiplicidade: algumas franquias transmídia promovem uma 

coerência constante para que possa haver plausibilidade máxima em todos os ramais 

da narrativa. Outros usam rotineiramente versões alternativas dos personagens ou 

universos paralelos das suas histórias para mostrar domínio sobre o conteúdo 

apresentado; 

 

Utilizando esse segundo princípio nas campanhas eleitorais, podemos observar o que 

Jenkins (2009) explica nesse processo de Narrativa Transmídia. O eleitor tem a noção de que 

todas as propostas e elementos da campanha política integram à história principal. É como se 

o candidato postasse a participação dele em um debate, e os simpatizantes, eleitores e 

correligionários difundissem para outras mídias. 

 

 Imersão x Extração: na Imersão, o consumidor entra no mundo da história (ex: 

parques temáticos), enquanto na Extração, os fãs carregam aspectos da história para o 

seu cotidiano (ex: produtos da loja do parque); 
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Esse terceiro ponto pode ser observado no processo de extração, tendo em vista que 

com as regras e Leis vigentes no Brasil, a respeito da doação de brindes, os eleitores 

adquirem seus matérias de campanhas, como: botons, camisas e/ou faixas, carregando 

aspectos da campanha política para sua realidade. 

 

 Construção de Universos: extensões transmídias, que muitas vezes não estão 

diretamente relacionados à narrativa principal, mas que possibilitam uma 

representação mais rica do universo em que a narrativa principal se desencadeia. 

Franquias podem explorar tanto o universo digital quanto experiências reais. Essas 

extensões eventualmente levam os fãs a catalogarem e capturarem elementos díspares. 

 

A respeito do quarto princípio, que liga a concepção de imersão e extração, este indica 

as eventuais formas como os eleitores se engajam diretamente nos mundos representados nas 

narrativas podendo trazê-las para suas vidas. O Universo é o mais importante para que a 

ficção possa ganhar a dimensão transmídia. 

 

 Serialidade: Transmedia Storytelling parte da ideia de se quebrar o arco narrativo em 

pequenos e discretos pedaços ou instalações dentro de uma única mídia, mas a 

transforma a partir da ideia de espalhar esses pedaços de história em diversas 

plataformas. 

 

Ponto muito forte utilizado pelos aspirantes a cargos políticos. A divulgação de 

eventos, guias eleitorais, compromissos de campanhas, debates, entre outros, sendo 

difundidos em diversas plataformas distintas. Essas conexões entre os textos da mesma 

franquia midiática, e a relação entre a história e seus trechos.   

 

 Subjetividade: extensões transmídia muitas vezes exploram o conflito central através 

de outros olhares, como, por exemplo, os de personagens secundários ou pessoas de 

fora. Essa diversidade leva os fãs a considerarem mais cuidadosamente quem está 

contando a história e por quem eles falam; 
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Esse princípio, observou-se a utilização dos perfis pessoais dos candidatos por 

eleitores, simpatizantes e seguidores do candidato. Várias narrativas foram criadas a partir da 

observação da postagem individualizada do eleitor. Experiências e perspectivas de 

personagens secundários foram levados em consideração e se transformaram em 

protagonistas da história contada. 

 
 Performance: a habilidade que as extensões transmídia tem de levar os fãs a 

produzirem performances que podem acabar se transformando em parte do 

transmedia storytelling em si próprias. Algumas performances são por convite do 

criador do conteúdo, mas nem sempre. Muitas vezes os fãs procuram ativamente 

espaços para potenciais performances. (JENKINS, 2009). 

 

Esse é um dos princípios mais utilizados nas campanhas políticas, que estimula a 

audiência a fazer usos da inteligência coletiva. Todos postam, compartilham e disponibilizam 

materiais relativos ao candidato. Logo, observamos que os candidatos estão criando 

narrativas tão amplas que não podem ser contidas em uma única mídia.  

A utilização das redes sociais, da mídia impressa, radiofônica e televisiva está sendo 

construída com a cooperação e colaboração dos eleitores, simpatizantes e militantes dos 

partidos, e essa nova maneira de trabalho, por meio dos políticos, contribui para a motivação 

de mais interatividade entre ambos. 

Com a facilidade de acesso e disponibilização de computador, notebook, netbook, 

Ipad, celular, dentre outros dispositivos interativos, mais e mais pessoas estão motivadas a 

utilizarem esses mecanismos de comunicação. A intensificação das redes sociais, aglutinando 

milhares de usuários, possibilita maior interação entre os candidatos.  

Tais mecanismos demonstram a influência da narrativa transmidiática na vida das 

pessoas. Visto que, atualmente, a troca de informações é instantânea, os novos hábitos, 

notícias, fofocas, boatos se proliferam como vírus. O transporte simultâneo da imagem, texto 

e som para qualquer parte do planeta a um número infinito de destinatários, a custo 

reduzidíssimo, mostra-se atraente. Os benefícios, dentre eles a agilidade e a redução de 

barreiras, são inquestionáveis. 

Com isso, a narrativa transmidiática vem se tornando um dos canais preferenciais para 

as discussões políticas entre candidatos e eleitores. Motivados pelo potencial de alcance, as 

campanhas políticas abraçam estratégias mais eficazes para se posicionarem nesse ambiente. 

No entanto, para conseguir obter resultados realmente relevantes para a campanha, os 



47 
 

 
 

políticos precisam conhecer as melhores formas de atuar nesse canal. Além de um bom 

discurso, existem vários recursos eficazes para garantir que o conteúdo chegue a muitas 

pessoas.  

Os eleitores que acompanham seus candidatos pelo guia eleitoral na TV ou no rádio, 

podem também navegar pelo site e compartilhar o conteúdo em seus próprios perfis nas redes 

sociais, complementando o material de campanha, bem como aumentando o alcance das 

ações.  

Todavia, os candidatos devem tomar algumas precauções ao abraçar o universo das 

redes sociais, tendo em vista que podem cair na tentação de só desenvolver ações para esse 

canal. E as pesquisas tradicionais não podem ser deixadas de lado: as informações levantadas 

em estudos de campo junto aos eleitores podem subsidiar a produção de conteúdos mais 

relevantes para os seguidores do candidato nas redes sociais, criando a oportunidade de 

debates aprofundados sobre temas prioritários da campanha. 

Para Paiva os vários canais de comunicação disponíveis nos dias atuais podem ajudar 

a difundir ideias, mas também podem ser utilizadas de forma maléfica, dependendo do 

contexto: 

Como na época dos grandes inventores (Da Vinci, Copérnico, Galileo), hoje 
os novos inventores da cibercultura desafiam as regras prevalentes, tendo 
que enfrentar modalidades de censura, controle e vigilância. A aventura do 
conhecimento propiciada pelas tecnologias de comunicação digital não se 
perfaz em absoluta tranquilidade. As hipermídias, plataformas virtuais e 
ambientes digitais descortinam maravilhas, mas assimilando a organicidade 
do “mundo real”, trazem também más surpresas e desafios desconcertantes. 
Os domínios do ciberespaço não estão imunes às invasões, violações e 
outros delitos; o ciberespaço não está livre do mal. Tudo isso solicita 
modalidades de vigilância e monitoramento. (PAIVA, 2013, p. 207). 

 
Outra forma muito observada nas campanhas políticas é a ocupação de todos os 

espaços midiáticos com ferramentas que proporcionam a utilização de dados. O 

levantamento, armazenamento e análise das informações sobre a corrida eleitoral, o 

sentimento dos eleitores e as iniciativas de seus concorrentes, acaba desenvolvendo ações 

muito mais eficientes e segmentadas para seu público durante a campanha.  

Shirky (2011) destaca que nesse novo cenário de mídia, “a mesma ideia, publicada em 

dezenas ou centenas de lugares, pode ter um efeito amplificador que pesa mais do que o 

veredito de um pequeno conjunto de mídias profissionais”. Por isso, a produção do material a 

ser publicado nas mais diversas mídias deve ser muito bem planejado, exigindo modos 

característicos de produção em rede. 
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Se a narrativa do filme Matrix se desenrolou por meio da tela de cinema e 

posteriormente via sites, games, histórias em quadrinhos, blogs, jogos e enciclopédias 

virtuais, podemos fazer um comparativo com as campanhas eleitorais, visto que a maioria 

dos candidatos a cargos eletivos elaboram múltiplos suportes na divulgação de suas 

campanhas eleitorais, como é o caso das eleições para o cargo de prefeito da cidade de João 

Pessoa, nosso objeto de estudo.  

Pode-se perceber a criação de sites, diversas redes sociais, cartilhas com caricaturas e 

blogs, todas independentes entre si, mas cada uma contribuindo de maneira distinta para a 

divulgação do candidato.  

Os candidatos a cargos públicos perceberam que uma boa franquia transmidiática 

trabalha para atrair múltiplas clientelas, e isso possibilita mais divulgação e 

consequentemente mais votos, visto que ao longo do processo eleitoral é construída uma 

relação mais cooperativa com os eleitores. O site da candidata à Presidência da República, 

Marina Silva (PSB), é um exemplo disso, já que várias franquias transmidiáticas são expostas 

no mesmo ambiente, contudo, cada texto é construído de maneira distinta. 

 

Figura 2 – Site da candidata a Presidente do Brasil 
 

 

Fonte: SILVA, Marina. Campanha Marina Silva. [S.l.], 20149.  
 
 

Podemos observar que a candidata Marina Silva utiliza vários suportes midiáticos, a 

fim de expandir suas propostas de governo, visando, assim, angariar mais eleitores, militantes 

e simpatizantes. Segundo Jenkins (2008, p.167), a compreensão obtida por meio de diversas 

mídias sustenta uma profundidade de experiência que motiva mais consumo. 

Ainda observando o site da candidata podemos verificar que existe um chamamento 

para a colaboração dos usuários, seja divulgando o material de campanha, colaborando 
                                                
9 Disponível em: <http://campanha.marinasilva.org.br/>.  Acesso em: 25 nov. 2014. 
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financeiramente, baixando os recursos áudio visuais disponíveis na página, disponibilizando 

fotos na galeria ou fornecendo contribuição por meio das redes sociais. 

Além do site, a campanha política da candidata se desenvolveu através de quadrinhos 

informativos, redes sociais, blogs, televisão e rádio. Os eleitores também podem participar da 

campanha mandando sugestões de gravação para os próximos guias eleitorais. 

 

Figura 3 – Opções de divulgação encontradas no Site da candidata 
 

 

Fonte: SILVA, Marina. Campanha Marina Silva. [S.l.], 201410. 
 

 

 

 

Figura 4 – Redes Sociais 
 

 

Fonte: SILVA, Marina. Campanha Marina Silva. [S.l.], 201411. 

                                                
10 Disponível em: <http://campanha.marinasilva.org.br/>.  Acesso em: 25 nov. 2014. 
11 Disponível em: <http://campanha.marinasilva.org.br/>.  Acesso em: 25 nov. 2014. 
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Figura 5 – Quadrinhos 

 

Fonte: SILVA, Marina. Campanha Marina Silva. [S.l.], 201412. 

 

Seguindo essa linha de raciocínio, verificamos que as campanhas políticas que estão 

sendo desenvolvidas no Brasil, desde 2010, seguem as duas vertentes principais da narrativa 

transmídia destacada por Henry Jenkins, em seu livro Cultura da Convergência (2008), em 

que o material de campanha dos candidatos é desenvolvido através de vários meios e 

plataformas e os prosumidores também colaboram na construção do mundo narrativo. Neste 

sentido, “a cultura popular influenciou o modo como as campanhas cortejaram seus eleitores 

– porém, o mais importante é que a cultura popular moldou a forma como o público 

processou e reagiu ao discurso político”. (JENKINS, 2008, p. 288). 

 Nesta perspectiva, acreditamos que a utilização da narrativa transmidiática serviu de 

palco para importantes batalhas nas eleições brasileiras de 2010 e poucos duvidam de um 

papel decisivo nas eleições subsequentes, já que com a inserção da cultura participativa nas 

eleições, produtores e receptores não são mais ocupantes de papéis separados. 

 

3.2 LÓGICA TRANSMÍDIA 

 Crossmídia e transmídia são conceitos formulados como formas de se contar uma 

história com uso combinado de diferentes plataformas de mediação. No entanto, se distanciam 

plenamente no que diz respeito ao conceito e a prática das narrativas. 

O conceito de crossmídia surgiu na área da publicidade e do marketing, através da 

possibilidade de uma mesma campanha, empresa ou produto utilizar simultaneamente 

                                                
12 Disponível em: <http://campanha.marinasilva.org.br/>.  Acesso em: 25 nov. 2014. 
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diferentes tipos de mídia: impressa, TV, rádio e Internet. “Crossmídia é o meio de suporte de 

múltipla colaboração utilizado para liberar uma simples história, ou tema, na qual a narrativa 

direciona o público de um meio para outro, utilizando a força de cada meio para dialogar”. 

Filgueiras (apud CORREIA& FILGUEIRAS, 2008, p.5).  

Na narrativa crossmídia, uma história é interpretada de forma independente em 

diferentes mídias, de modo que consumir a história em um meio pode reforçar sua 

compreensão em outros. A interpretação da história em cada meio individual é 

autossuficiente, já que o material não necessariamente deve ser idêntico, ocorrendo, muitas 

vezes, o oposto em que o que é divulgado em uma mídia completa o que está presente em 

outra. 

Deste modo, pode existir uma diferenciação no texto, já que o objetivo é criar uma 

interação do público com o conteúdo. Sendo assim, o mais importante é a forma como estão 

interligados, como se cruzam. Uma história pode ser interpretada de forma independente em 

diferentes mídias, de modo a reforçar a compreensão por parte do receptor. As adaptações 

cinematográficas de livros são bons exemplos, assim como campanhas publicitárias que 

utilizam a televisão, internet, outdoor e revista em um só momento.  

Além disso, podemos verificar o exemplo da Rede Globo de Televisão, que vem há 

algum tempo tentando aliar o conteúdo de suas novelas com outras plataformas, como foi o 

caso do drama da personagem Luciana, representada pela atriz Aline Moraes, em “Viver a 

Vida”, em que, através de um blog criado pelo autor da novela, o público podia acompanhar 

diariamente a luta da personagem para superar sua limitação física. Apesar do uso desta 

ferramenta de interação entre autor da novela e seu público ter sido bastante usada, não tinha 

qualquer influência na narrativa da trama global.   

Da área do entretenimento, “a narrativa transmidiática refere-se a uma nova estética 

que surgiu em resposta à convergência das mídias – uma estética que faz novas exigências aos 

consumidores e depende da participação ativa de comunidades de conhecimento”. (JENKINS, 

2008, p. 47). Para ser mais explícito, na transmídia, o consumidor segue os desdobramentos 

de uma temática por meio de várias mídias. 

Na narrativa transmídia, existe a integração de conteúdos e meios com o objetivo de 

evidenciar a colaboração do usuário, que passa a opinar, já que esse passa a ser o foco das 

atenções, como inventor de produtos e narrador de experiências.  

De acordo com Jenkins (2008), a narrativa transmídia começou a ser debatida pela 

primeira vez em 1999, com o lançamento do filme independente A Bruxa de Blair. Desde 
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então, a indústria do entretenimento tem aplicado estas estratégias, que vão além de transpor 

um conteúdo de um meio para outro. Trata-se da expansão do produto que vai ser alterado e 

complementado por outros conteúdos, até mesmo pelos usuários, em diferentes meios e 

suportes. 

Narrativa transmídia são histórias que se desenrolam em múltiplas 
plataformas de mídia, cada uma delas contribuindo de forma distinta para 
nossa compreensão do universo; uma abordagem mais integrada do 
desenvolvimento de uma franquia do que os modelos baseados em textos 
originais e produtos acessórios. (JENKINS, 2008, p. 384). 

  

 Neste ponto de vista, acreditamos que fica bem claro a linha tênue que existe entre os 

conceitos de Crossmídia eTransmídia, tendo em vista que o primeiro é quase sempre utilizado 

pela indústria do marketing e da publicidade, já o segundo termo para indústria do 

entretenimento, e recentemente adaptado para outros mercados de consumo como o da 

política, cultura e jornalismo. 

 

3.3 CULTURA PARTICIPATIVA NAS ELEIÇÕES 

 Clay Shirky afirma, em seu livro A cultura da participação (2011), que as pessoas 

gostam de consumir, mas também gostam de produzir e de compartilhar. Deve ser por isso 

que cada vez mais notamos a participação da sociedade em temas atuais e relevantes a nossa 

vida cotidiana.   

 Malini & Antoun (2013) destacaram a existência de quatro atores presentes na cultura 

participativa: 

 

a) O consumidor de informação (visitante): não publica, somente consome 

notícias. 

b) Os redatores/administradores (profissionalizados ou não): cuidam de revisar, 

alterar ou até mesmo excluir o conteúdo, mediante as decisões em espaços de 

moderação ou quando outros usuários reportam determinados abusos. No modelo 

aberto, só tem poder de moderação aqueles que contribuem com o site. É a lógica 

trazida dos sites de compartilhamento de arquivo P2P: quem disponibiliza mais 

tem maior prioridade e poder. A participação só faz sentido se o sujeito colaborar 

com o sistema. Quão maior for sua participação – na forma de doação de artigos e 
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notícias -, maior reputação obterá e, logo, mais prioridade o sistema lhe 

concederá. O contrário também é verdadeiro. 

 

c) O jornalista-cidadão: é usuário registrado que participa da construção do 

ambiente através de upload de notícias e comentários próprios, tal comono 

relacionamento com outros repórteres-cidadãos. 

d) O colaborador: espécie de colunista, mas também podendo ser blogueiros. Sua 

característica é uma escrita especializada. (MALINI & ANTOUN, 2013, p. 117). 

 

Nas campanhas políticas não poderia ser diferente; a participação da população é 

percebida de forma clara, visto que os candidatos estão abrindo as portas de suas mídias para 

que todos que desejarem possam participar, caindo por terra “a velha noção de que a mídia é 

um terreno relativamente separado do mundo real”, (SHIKY, 2011, p. 38).   

O site da candidata à reeleição Dilma, por exemplo, disponibilizou vários sistemas em 

que a participação do eleitor é de extrema importância, já que o espaço é alimentado pelos 

vídeos que são enviados a página. Com isso, os responsáveis pela campanha pretendem trazer 

a população para dentro do cenário político. 

A expressão cultura participativa contrasta com noções mais antigas sobre a 
passividade dos espectadores dos meios de comunicação. Em vez de falar 
sobre produtores e consumidores de mídia como ocupantes de papéis 
separados, podemos agora considera-los como participantes interagindo de 
acordo com um novo conjunto de regras, que nenhum de nós entende por 
completo (JENKINS, 2008, p. 30) 

 
A imagem a seguir, que foi retirada do site da candidata à reeleição, vem com a 

seguinte mensagem: “Se quiser participar, grave seu vídeo, poste na sua rede social e mande 

o link pra gente neste e-mail:cantecomagente@dilma.com.br”13. Esse mecanismo ressalta o 

pensamento de Jenkins (2011), em que produtores e consumidores não são mais ocupantes de 

papéis separados. 

 

                                                
13Disponível em: <http://www.dilma.com.br/>. Acesso em: 25 jul. 2014. 
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Figura 6 – Imagem de criança cantando o jingle de campanha 

 

Fonte: DILMA: Cante com a gente. [S.l.], 201414.  

 
 

Ainda no site da candidata Dilma podemos elencar outro exemplo de como a cultura 

participativa pode unir os indivíduos em prol de uma mesma interação social. Os 

coordenadores da campanha eleitoral trouxeram à tona uma ideia que foi lançada em 2006, 

quando Lula tentava ser reeleito ao cargo de presidente. O eleitor pode fazer da sua casa um 

ponto de apoio da campanha da Dilma.  

Cada casa que se integra à ação recebe o nome de PONTO13, e se transforma em local 

para distribuição de material, espaço para conversar sobre as propostas da Dilma, reunir os 

amigos e vizinhos para assistirem juntos ao programa eleitoral na TV e na internet, bem como 

servir de base para compartilhar ideias por meio das redes sociais. 

Todo esse processo de criação do comitê pode ser desenvolvido através do site da 

candidata. Os interessados seguem as recomendações do passo-a-passo que é demonstrado na 

página, e assim, se tornam apoiadores políticos. 

 

       Figura 7 – Página onde pode ser criada o comitê de campanha 
 

 

Fonte: DILMA: Quer montar um comitê da dilma na sua casa conheça o ponto 13. [S.l.], 
201415. 

 

 
                                                
14 Disponível em:  <http://www.dilma.com.br/noticia/cante-com-a-gente-94>. Acesso em: 25 nov. 2014.  
15 Disponível em <http://www.dilma.com.br/noticia/quer-montar-um-comite-da-dilma-na-sua-casa-conheca-o-
ponto13-401>.  Acesso em: 25 nov. 2014. 
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Acreditamos que a cultura participativa está diretamente atrelada ao processo 

eleitoral, no qual estamos vivenciando na atualidade. O eleitor compartilha ideias, curte 

páginas, segue candidatos, manda sugestões, propostas de trabalho, além de contribuir 

financeiramente com a campanha.  

A participação financeira realizada por meio dos eleitores, militantes e simpatizantes 

também pode ser observada em outros parâmetros da política, como foi o caso do site criado 

pela família do ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, Delúbio Soares, condenado no 

processo do mensalão, para arrecadar dinheiro para pagar a multa imposta pelo Supremo 

Tribunal Federal (STF)16. Em oito dias, o site arrecadou mais de R$ 1 milhão, superando em 

mais de R$ 500 mil a quantia estipulada pela Justiça, de R$ 466,8 mil. As mesmas 

contribuições também foram feitas em favor do ex-presidente do PT, José Genoíno e do ex-

ministro da Casa Civil, José Dirceu. 

Com isso, destacamos que a utilização do “ciberativismo passa a atuar como sinônimo 

de ações coletivas coordenadas e mobilizadas coletivamente através da comunicação 

distribuída em rede interativa” (MALINI & ANTOUN, 2013, p. 20). O que enfatiza o 

filósofo Maurizio Lazzarato em suas discussões sobre cibercultura: 

 

Com a Internet, não se trata mais de dispositivos de formação de opinião 
pública, de compartilhar julgamentos, mas de constituição de formas de 
percepção comum e de formas de organização e de expressão da inteligência 
comum (LAZZARATO, 2006, p. 183). 

 
 Chegamos à conclusão que o crescimento da cultura participativa dá a possibilidade 

de qualquer pessoa se envolver no processo político, e se sentir com poder de fala, visto que 

cada vez mais a colaboração dos eleitores está presente no desenvolvimento das campanhas 

eleitorais. 

3.4 INTELIGÊNCIA COLETIVA E PROCESSO COLETIVO COMPARTILHADO 

A expressão Inteligência Coletiva foi cunhada a partir de alguns debates realizados por 

Pierre Lévy, relacionados às tecnologias da inteligência. Em seu conceito, a inteligência se 

distribui entre todos os indivíduos, e não restrita em poucos privilegiados, pela nova forma de 

pensamento sustentável, através de conexões sociais que se tornam viáveis pela utilização das 

redes abertas de computação da internet.  

                                                
16Disponível em: http://migre.me/myJdF.Acesso em: 25 jul. 2014. 
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Segundo o filósofo e sociólogo criador do conceito de inteligência coletiva, Pierre 

Lévy, os seres humanos são incapazes de pensar só e sem o auxílio de qualquer ferramenta. 

Então, a inteligência coletiva seria uma forma de o homem pensar e compartilhar seus 

conhecimentos com outras pessoas, utilizando recursos mecânicos como, por exemplo, a 

internet. Nela os próprios usuários é que geram o conteúdo através da interatividade com o 

website.  

Para Lévy (2007), cada um de nós sabe alguma coisa, já que todos nós somos fontes 

de conhecimento, independentemente da posição social, cultura, e opções religiosas. Todos os 

indivíduos podem oferecer conhecimento. Não há ninguém que seja nulo nesse contexto. Não 

há ninguém que saiba tanto que não possa aprender com o outro, nem quem não tenha nada 

para compartilhar o que sabe. “É uma inteligência distribuída por toda parte, incessantemente 

valorizada, coordenada em tempo real, que resulta em uma mobilização efetiva das 

competências”. (LÉVY, 2007, p.28) 

Seguindo esse raciocínio, acreditamos que o consumo se tornou um processo coletivo 

compartilhado, e que deve ser incessantemente valorizado. No caso das campanhas eleitorais, 

os candidatos devem encontrar o contexto em que o saber do indivíduo pode ser considerado 

valioso e importante para o desenvolvimento da campanha eleitoral.  

Nesta lógica, a utilização do ciberespaço não é apenas composta por tecnologias e 

instrumentos de infraestrutura, mas também é habitado pelos saberes e pelos indivíduos que 

os possuem, e isso permite que os indivíduos mantenham-se interligados, independentemente 

do local geográfico em que se situam.  

A internet é uma fonte alternativa de poder midiático, pois não produz e difunde as 

mensagens apenas, mas permite que o internauta possa interagir e modificar as informações. 

Com a utilização dos vários recursos que o ciberespaço oferece, a informação está sempre em 

processo de reorganização e isso permite que as mensagens sejam modificadas de acordo com 

as necessidades do contexto.  

Diante de tal quadro, Santaella (2003, p. 106) explica que, para ela, “a internet é, na 

realidade, um cérebro, um cérebro coletivo, vivo, que dá estalidos quando o estamos a utilizar. 

É um cérebro que nunca para de trabalhar, de pensar, de produzir informação, de analisar e 

combinar”. 

Nesta conjuntura, inteligência coletiva é muitas vezes confundida com o conhecimento 

compartilhado. O primeiro é o conhecimento que é geralmente disponível a todos os membros 
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de uma comunidade, enquanto o segundo é a informação conhecida por todos os membros de 

uma comunidade.  

Cavalcanti & Nepomuceno (2007, p. 36) identificam três formas de gerar a 

Inteligência Coletiva: a Inconsciente, a Consciente e a Plena. 

 

 Na Inteligência Coletiva Inconsciente, o usuário contribui com informações mesmo 

sem saber, pelo simples ato de navegar, ou seja, ocorre quando o internauta deixa seu 

“rastro” no mundo virtual. Nessa categoria, podem ser considerados cliques em links, 

figuras, preenchimento de formulários, etc. Essas informações são registradas pelos 

servidores e softwares, que irão reunir os dados e fornecer determinadas informações e 

padrões. 

 

 A Inteligência Coletiva Consciente é uma modalidade reservada a alguns grupos, em 

que é necessário o esforço dos membros para sua efetiva concretização. O 

desenvolvimento de “softwares livres” e o empenho de usuários em resolver 

determinado problema podem ser bons exemplos de inteligência coletiva consciente, 

em que os participantes sabem que estão desenvolvendo algo em prol de uma causa. 

 

 Inteligência Coletiva Plena é aquela que consegue unir em um mesmo ambiente as 

duas anteriores. 

 
Assim, chegamos à conclusão que a inteligência coletiva é utilizada nas campanhas 

eleitorais de forma muito clara, já que os candidatos a cargos eletivos, militantes, 

simpatizantes e eleitores se utilizam do ciberespaço para compartilhar ideias, planos políticos, 

programas de governo e promessas de campanha. E esses diferentes recursos podem ser vistos 

como uma forma de inteligência coletiva, emergindo das ações descentralizadas de uma 

comunidade de usuários. 
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4 TRANSMÍDIA NO PROCESSO ELEITORAL 

4.1 A UTILIZAÇÃO DO TWITTER NAS ELEIÇÕES 

No presente capítulo, iremos desenvolver a pesquisa realizada com a utilização do 

microblog ‘twitter’ na campanha eleitoral para prefeito da cidade de João Pessoa em 2012.  

O microblog, criado em 2006 por Jack Dorsey, permite aos usuários enviar e receber 

atualizações pessoais de outros contatos, em pequenos textos de até 140 caracteres. 

As atualizações, chamadas de tweets, são postadas em tempo real na página do usuário 

e enviadas automaticamente a todos os que o seguem (followers). Os dispositivos de interação 

incluem a resposta (reply) ou a republicação (retweet) da mensagem original. Além disso, o 

usuário pode seguir (following) ou ser seguido (followers) por uma infinidade de usuários, não 

necessariamente conhecidos e próximos do interlocutor, mas unidos por interesses e ideias 

comuns. No site ainda é possível pesquisar o que as pessoas estão falando, através das 

hashtags – palavras chaves precedidas pelo símbolo # – utilizadas nas mensagens, por 

exemplo, ou por meio da ferramenta de busca. O twitter interage bem com as outras mídias, 

sendo utilizado para difundir links para conteúdos em sites, blogs, youtube e diversas outras 

redes sociais 

Todo esse processo de maior participação política através do novo âmbito público 

pôde ser observado nas eleições para o cargo de prefeito da cidade de João Pessoa, nas quais 

ferramentas como o Twitter tiveram importante participação na interação entre candidatos e 

eleitores, considerando que as redes sociais desempenham um papel importante, não apenas 

como meio de comunicação, mas também ampliando a esfera pública, através de interação e 

participação. 

Para Gomes (2011), a participação online aumenta a capacidade concorrencial civil: 

No universo digital, quaisquer iniciativas voltadas para descolonizar o 
espaço da cidadania representarão um lance de democracia digital, à medida 
que contribuem para recompor padrões adequados de soberania popular. 
Assim como qualquer iniciativa dedicada a garantir canais de expressões de 
minorias representa um passo de democratização digital, enquanto serve 
para, em longo ou curto tempo, empatar as forças envolvidas na disputa pela 
produção da decisão política. Em ambas as situações, sempre está envolvido 
o propósito mais tradicional e democraticamente sustentado da ideia de 
participação civil (a materialização da soberania popular), mas não 
necessariamente iniciativas que as sustentam supõem ou promovem 
participação popular. Pelo menos se tornamos a expressão “participar” no 
sentido que lhe é próprio, como “tomar parte” em alguma coisa. (GOMES, 
2011, p.35) 
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 Para obtenção dos dados informados por cada usuário do Twitter, foi desenvolvido um 

software denominado de AppSNAElection17, que monitorou, no período de 09 de setembro de 

2012 a 06 outubro de 2012, os 4 (quatro) principais candidatos à prefeitura do município de 

João Pessoa (de acordo com as informações obtidas através de pesquisas de intenção de voto 

registradas junto ao Tribunal Regional Eleitoral18 do Estado da Paraíba) e os possíveis 

eleitores que os mencionaram durante o 1º turno das eleições do ano de 2012.  

Para isso, criamos o site http://thiagomello5.wix.com/eleicoes19, onde foi realizado um 

estudo comparativo entre os dados obtidos na eleição para prefeito no ano 2012, por meio de 

pesquisas de intenção de votos, e o conteúdo divulgado pelos internautas em sua rede social 

sobre a eleição municipal de João Pessoa – PB.  Foi realizado uma análise sobre qual dos 

meios coletados foi o mais eficiente em relação aos dados do TRE da Paraíba. Posteriormente 

projetamos em infográficos interativos, visando assim, demostrar os dados dessa pesquisa. 

No site, que pode ser observado na figura abaixo, pode ser visto a história dos 

candidatos, os números das eleições 2012, os números das pesquisas de opinião que foram 

realizadas durante o período eleitoral, comparativos entre candidatos e menções dos 

candidatos via rede social Twitter. 

 

Figura 8 – Site da pesquisa realizada com os candidatos a Prefeito na campanha eleitoral de 
2012 

 

 

Fonte: THIAGO Mello: Eleições. [S.l.], 201220.  

 

                                                
17Disponível em: <https://code.google.com/p/appsna/>.  Acesso em: 25 jul. 2013. 
18

Disponível em: <http://www.tre-pb.gov.br/>.Acesso em: 25 jul. 2013. 
19

Disponível em: <http://thiagomello5.wix.com/eleicoes>. Acesso em: 25 jul. 2013. 
20 Disponível em: <http://thiagomello5.wix.com/eleicoes>. Acesso em: 25 jul. 2013. 
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Na construção do site, assim como na criação dos infográficos, contamos com a 

colaboração dos mestrandos em Informática pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

Thiago Mello e Aline Morais e do pós-doutor em Comunicação pela Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, Ed Porto, que atualmente é professor Associado IV da Universidade Federal 

da Paraíba, lecionando no curso de Ciência da Computação, no Programa de Pós-Graduação 

em Informática (PPGI) e no Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGC). 

Com a criação dos infográficos, pudemos organizar os dados da pesquisa em vários 

tópicos direcionados pela intenção de votos divulgados pelas pesquisas de opinião, pelos 

dados divulgados na rede social do twitter referentes as eleições e dados oficiais divulgados 

pelo TRE/PB.  

 

(...) a informação gráfica faz parte da cultura visual do homem desde os 
tempos das cavernas e as pinturas rupestres seriam uma prova disto. 
Historicamente, há vários exemplos que nos mostram que, de fato, 
informações gráficas e computadores longe estão de manterem uma relação 
óbvia de causa e efeito.  (TEIXEIRA, 2010, p. 11). 

 

No infográfico abaixo, podemos observar, por meio de cores, as menções no 

microblog twitter que os candidatos obtiveram na eleição de 2012, distribuídos por bairros da 

cidade de João Pessoa, Paraíba. No canto direito da tela existe um filtro para que os 

internautas possam comparar os perfis dos candidatos escolhidoseverificar o desempenho 

individualizado, ou de todos simultaneamente.  

Na análise realizada por bairros, observamos que o candidato Cícero Lucena, segundo 

lugar no pleito, identificado pela cor verde, obteve melhores resultados em zonas 

consideradas classe ‘D’ e ‘E’. Por sua vez, o candidato Luciano Cartaxo, simbolizado pela cor 

vermelha, eleito prefeito de João Pessoa no segundo turno das eleições, obteve melhores 

resultados em bairros de classe ‘A’, ‘B’ e ‘C’. No que se refere ao desempenho da candidata 

Estela Bezerra, terceira colocada, lembrada pela cor laranja, constatou-se uma grande 

variação em seus índices. Por fim, no caso do candidato José Maranhão, quarto colocado, 

representado pela cor azul, foi demonstrada uma pequena variação.  
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Figura 9 – Infográfico das menções no Twitter por bairros de João Pessoa 
 

 

Fonte: THIAGO Mello: Resultado por bairro. [S.l.], 201221.  

   
 

Com isso, concluímos que os dados apresentados pelo twitter nesse infográfico 

chegam muito próximos da realidade vivenciada no período eleitoral, uma vez que o 

microblog sempre apresentou o candidato Luciano Cartaxo como líder nos comentários, 

versão confirmada pelo resultado divulgado pelo Tribunal Regional da Paraíba. 

O segundo infográfico apresenta uma relação das menções, ou seja, toda atualização 

do twitter que contenha "@nome de usuário" no corpo do tweet, dos internautas para com os 

seus candidatos. Em razão disso, foi possível observar que alguns logins sempre se 

destacavam dos demais, e que a expressividade nas menções entre o candidato eleito e a 

terceira colocada na eleição eram sempre muito próximos, causando uma pequena distorção 

em relação ao resultado oficial divulgado pelo órgão responsável pela eleição. 

De acordo com dados fornecidos pela Justiça Eleitoral do Estado da Paraíba, Luciano 

Cartaxo recebeu 142.158 votos, o que equivale a 38,32% dos votos válidos. Já Cícero Lucena 

obteve 75.170, correspondente a 20,27% dos votos válidos. A candidata Estela Bezerra ficou em 

terceiro lugar com 74.498 (20,08%) e o peemedebista José Maranhão ficou em quarto lugar na 

disputa com 69.978 (18,87%). 

 

                                                
21 Disponível em: <http://thiagomello5.wix.com/eleicoes#!resultadoporbairro/c1lrr>. Acesso em: 25 jul. 2013. 
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Figura 10 – Infográfico das menções no Twitter por candidato 
 

 

Fonte: THIAGO Mello: Análise da pesquisa. [S.l.], 201222.  

 

 

Diante disso, podemos observar que a rede social twitter apontava a candidata Estela 

Bezerra como segundo lugar nas eleições, já que o seu perfil era muito comentado, contudo, a 

aspirante ao cargo de prefeita da cidade de João Pessoa ficou em terceiro lugar, segundo os 

dados oficiais do TRE. O candidato Cícero Lucena, apontado nas menções como terceiro 

lugar, conseguiu chegar ao segundo turno das eleições. 

No próximo infográfico, podemos fazer um comparativo entre as pesquisas de 

intenção que foram realizadas em João Pessoa, as menções publicadas na rede social e os 

dados oficiais do TRE. Observamos que o candidato Luciano Cartaxo sempre esteve à frente 

nas pesquisas de intenção de votos e nas menções do twitter, reforçando os dados do Tribunal 

Regional Eleitoral e dos institutos de pesquisas.  

Neste sentido, acreditamos que a utilização do twitter por um candidato não garante 

necessariamente a vitória em uma eleição, pois os números de usuários da rede social, bem 

como dos seguidores dos principais candidatos, ainda são pouco expressivos para definir uma 

eleição. Contudo, observamos que a utilização do instrumento ajudou, e muito, não apenas na 

visibilidade do candidato, mas na mobilização dos eleitores em defender seus respectivos 

candidatos. 
                                                
22 Disponível em: <http://thiagomello5.wix.com/eleicoes#!usuarioportwitter/c1egf>. Acesso em: 28 jul. 2013. 
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Figura 11 – Infográfico das pesquisas eleitorais para o cargo de prefeito da cidade de João 
Pessoa 

 

 

Fonte: 
THIAGO Mello: Usuário por twitter. [S.l.], 201223.  

 

   
Com a utilização desse infográfico, chegamos à conclusão que a utilização das redes 

sociais é de extrema importância nas campanhas políticas, dado que além de conceder mais 

espaço ao candidato para divulgar suas plataformas de governo, pode favorecer a participação 

dos eleitores, militantes e simpatizantes. No entanto, a utilização desse mecanismo deve ser 

pensada de forma séria e comprometida com a democracia do nosso País.  

As informações devem ser postadas no sentido de favorecer a compreensão do cidadão 

sobre temas relevantes ao processo eleitoral. Assim, o cidadão tem sob seu alcance uma 

valiosa ferramenta para conhecer as propostas de governo do candidato e, futuramente, cobrar 

explicações sobre o desempenho daquele que foi eleito. 

 

4.2 A UTILIZAÇÃO DO FACEBOOK NAS ELEIÇÕES 

Podemos observar que as redes sociais ganham força como instrumento de 

participação ativa dos cidadãos na esfera política. No caso do Facebook é notório que a rede 

                                                
23 Disponível em: <http://thiagomello5.wix.com/eleicoes#!usuarioportwitter/c1egf>. Acesso em: 26 jul. 2013. 
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tem possibilitado uma comunicação multidirecional, baseada no diálogo e na interação, 

fazendo com que cidadãos e políticos se reaproximem. 

A rede social Facebook foi criada no dia 4 de fevereiro de 2004 por Mark Zuckerberg, 

Dustin Moskovitz e Chris Hughes, alunos da Universidade de Harvard. Desde o início tem o 

objetivo de configurar um espaço no qual as pessoas possam encontrar umas às outras, 

dividindo opiniões e fotografias. A diferença é que no começo a rede virtual era limitada ao 

corpo estudantil da Universidade de Harvard; aos poucos, porém, estendeu-se ao Instituto de 

Tecnologia de Massachusetts, à Universidade de Boston, ao Boston College, incluindo 

também alunos de Stanford, Columbia e Yale. Nessa época, ele ainda era conhecido como 

thefacebook.com. 

Com a expansão de sua fama, outros circuitos universitários foram englobados e 

vários portadores de e-mails providos por universidades em todo o mundo convidados para 

fazer parte da rede social. Em 2005, este site contava com mais de 5 milhões de membros 

ativos. Neste mesmo ano, em agosto, a rede se tornou conhecida simplesmente como 

Facebook. 

No dia 27 de fevereiro de 2006, o site expandiu-se permitindo que todos que navegam 

pela web tivessem acesso à rede, contudo, somente integrantes a partir de 13 anos podem se 

inscrever. Apesar de ter aberto espaço para outros públicos, a meta desta rede social foi 

preservada; ela existe em função de permitir o compartilhamento de dados e imagens entre as 

pessoas da forma mais singela possível, propiciando, ao mesmo tempo, puro entretenimento. 

Nele, todos podem se relacionar socialmente.  

Para fazer análise dessa rede social, buscaram-se informações sobre o processo 

eleitoral e sobre os quatro principais candidatos ao pleito de Prefeito da cidade de João 

Pessoa. Diante desse contexto, pudemos observar que todos criaram perfis pessoais no 

Facebook, além de serem alvos na criação de diversas comunidades ou grupos contra ou a 

favor do aspirante. 

 

4.3 A UTILIZAÇÃO DA TRANSMÍDIA PELOS CANDIDATOS  

 No decorrer da pesquisa sentimos a necessidade de averiguar como os eleitores, 

militantes e simpatizantes, observam as publicações, via redes sociais, dos concorrentes. Com 

isso, foi elaborado um questionário contendo onze perguntas, todas a respeito da mesma 

temática, a utilização das redes sociais por candidatos, e enviado via grupos fechados do 
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Facebook, bem como por e-mail. No decorrer de uma semana recebemos 108 respostas a 

respeito da temática. 

 Para Gomes (2005) a internet pode e deve ser usada como mecanismo de debate entre 

políticos e sociedade civil, contudo deve ser realizado de maneira clara, concisa e objetiva. 

É claro que a questão técnica sobre como estabelecer e reforçar inciativas 
destinadas a incrementar a discussão pública on-line ainda está em aberto, a 
depender da compreensão da internet – se como espaço autônomo da 
sociedade civil, de onde deveriam promover instrumentos de debate. Na 
mesma linha, da compreensão espacial da internet depende a 
responsabilidade sobre as iniciativas: se a entendemos como uma dimensão 
sem fronteiras ou se compreendemos como uma malha que inclui o local, o 
nacional ou o internacional. (GOMES, 2005, p. 12) 

 

 A elaboração do questionário foi pensada para observar o comportamento que ocorre 

naturalmente no âmbito real, visto que o experimento possibilita o realismo da situação 

estudada. Fink & Kosecoff (1985, p.13) conceituam survey, termo inglês traduzido como 

levantamento de dados, como “método para coletar informações de pessoas acerca de suas 

ideias, sentimentos, planos, crenças, bem como origem social, educacional e financeira”. 

 No primeiro momento foi questionado se as pessoas utilizavam as redes sociais para 

divulgar ou receber dados politicos. Das 106 pessoas que responderam essa pergunta 49 ou o 

equivalente a 46,2% responderam que só observam as postagens, seguido por 38 (35,8%) que 

sempre utiliza, 14 (13,2%) que nunca utiliza e cinco (4,7%) que preferiram não opinar.  

 

Gráfico 1– Gráfico da pesquisa realizada 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora24 

 

                                                
24Primeiro quesito da pesquisa realizada com usuários das redes sociais. Disponível em: 
<http://migre.me/qOauV>. Acesso em: 24 jul. 2013.  
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 A segunda pergunta pertinente a fatos, fotos e imagens foram respondidas por 107 

pessoas, das quais 55 (51,4%) explicaram que, em alguns casos, compartilham matérias de 

campanha, seguida por 29 (27,1%) que nunca postaram nada a respeito, 21 (19,6) que sempre 

postam fatos políticos e duas (1,9) que não responderam.  

 

Gráfico 2 – Gráfico da pesquisa realizada 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora25 

 

 Na terceira pergunta direcionada a saber a importância dos candidatos postarem suas 

plataformas políticas nas redes sociais, 76 (71%) dos entrevistados acharam de extrema 

relevância, na sequência 20 (18,7%) não acharam relevante e 11 não opinaram sobre o 

assunto.  

Gráfico 3 – Gráfico da pesquisa realizada 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora 26 

 

 A quarta indagação diz respeito à mudança de opinião política depois de observar 

postagens dos aspirantes a cargos públicos na internet. Nessa resposta, observamos que 67 

                                                
25Segundo quesito da pesquisa realizada com usuários das redes sociais. Disponível em: 
<http://migre.me/qOaI7>. Acesso em: 24 jul. 2013. 
26Terceiro quesito da pesquisa realizada com usuários das redes sociais. Disponível em: 
<http://migre.me/qOaLO>. Acesso em: 24 jul. 2013. 
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(62,6%) das pessoas disseram que não mudariam seus pensamentos mediante a divulgação 

dos candidatos, contudo 35 (32,7%) expuseram que sim, já cinco (4,7%) optaram por outra 

alternativa. 

 

 

Gráfico 4 – Gráfico da pesquisa realizada 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora 27 

 

 Na quinta indagação foi questionado o uso de ferramentas de interatividade, como o 

bate-papo online. Cerca de 67 pessoas (63,2%) responderam que nunca utilizaram esse tipo 

interação com políticos, já 39 (36,8%) usuários responderam que sim, ou seja, que em algum 

momento participaram desse tipo conversa on-line. 

 

Gráfico 5 – Gráfico da pesquisa realizada 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora 28 

 

                                                
27 Quarto quesito da pesquisa realizada com usuários das redes sociais. Disponível em: 
<http://migre.me/qOD2F>.  Acesso em: 24 jul. 2013. 
28 Quinto quesito da pesquisa realizada com usuários das redes sociais. Disponível em: 
<http://migre.me/qOD57>. Acesso em: 24 jul. 2013. 
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 No sexto questionamento verificamos que 48 (45,7%) usuários responderam que 

algumas vezes já notaram a publicação de um mesmo candidato em mais de uma rede social. 

Seguido de 32 (30,5%) que sempre verificam e 25 (23,8%) que nunca visualizaram 

publicações de um mesmo candidato em várias redes sociais. 

 

Gráfico 6 – Gráfico da pesquisa realizada 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora 29 

 

 Na sétima pergunta deparamo-nos com um número surpreendente, tendo em vista que 

89 (84,8%), não acreditam que publicações por parte dos candidatos afetam sua privacidade 

na utilização das redes sociais. Contudo, mesmo considerando um número alto de pessoas que 

afirmaram que não se prejudicaram com as postagens dos aspirantes a cargos públicos ainda 

podemos perceber que 15 (14,3%) acreditam que perdem a privacidade, e apenas 1% não 

optou por nenhuma das duas respostas. 

 

Gráfico 7 – Gráfico da pesquisa realizada 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora 30 

                                                
29 Sexto quesito da pesquisa realizada com usuários das redes sociais. Disponível em: <http://migre.me/qOD6L>.   
Acesso em: 24 jul. 2013. 
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 Na oitava pergunta consideramos que 82 (77,4%) acreditam que muitas publicações 

nas redes sociais podem afetar a reputação do candidato, já 22 (20,8%) acreditam que não, e 

apenas duas (1,9%) optaram em não responder o quesito. Lembrando que não colocou-se no 

questionário se as publicações partiriam do próprio candidato ou dos eleitores, militantes, 

partidos e adversários. 

Gráfico 8 – Gráfico da pesquisa realizada 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora31 

 

No antepenúltimo quesito questionamos sobre a informação de eventos políticos via 

redes sociais. Obtivemos 98 (92,5%) pessoas que afirmaram que já souberam das agendas dos 

candidatos, por meio da internet, sete (6,6%) não e apenas um (0,9%) não precisou a resposta. 

 

Gráfico 9 – Gráfico da pesquisa realizada 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora32 

                                                                                                                                                   
30Sétimo quesito da pesquisa realizada com usuários das redes sociais. Disponível em: 
<http://migre.me/qOD9D>.  Acesso em: 24 jul. 2013. 
 
31Oitavo quesito da pesquisa realizada com usuários das redes sociais. Disponível em: <http://migre.me/qODch>.  
Acesso em: 24 jul. 2013. 
32 Nono quesito da pesquisa realizada com usuários das redes sociais. Disponível em: <http://migre.me/qODe5>.   
Acesso em: 24 jul. 2013.  
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 Na penúltima questão detivemo-nos nos debates políticos, uma vez que são muito 

divulgados por meio das redes sociais. Neste sentido, 57 (53,3%) responderam que já 

acompanharam pela internet, 49 (45,8) não e apenas uma pessoa (0,9%) não precisou a 

resposta. 

Gráfico 10 – Gráfico da pesquisa realizada 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora33 

 

 Na última questão perguntamos qual a rede social mais acessada para obter 

informações sobre os candidatos. Com isso, verificamos que 69 (65,7%) preferem o 

Facebook, 13 (12,4%) o Twitter, 8 (7,6%) WhatsApp, 4 (3,8%) o Youtube, 1 (1%) o 

Instagram e 10 (9,5%) optaram por outras opções. 

 

Gráfico 11 – Gráfico da pesquisa realizada 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora34 

                                                
33Décimo quesito da pesquisa realizada com usuários das redes sociais. Disponível em: 
<http://migre.me/qODud>.   Acesso em: 24 jul. 2013.  
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Neste contexto, verificamos que as Redes Sociais são uma estrutura que inter-

relaciona candidatos e eleitores, conectados pelas mais diversas relações. Cada qual se 

relaciona de acordo com as suas preferências e particularidades. Trata-se de uma ligação 

social e conexão entre pessoas. Por isso, analisar a importância dessa ferramenta em nossas 

vidas é, sem sombra de dúvidas, transitar os olhos pelas estruturas dos recursos tecnológicos, 

já que para algumas pessoas a utilização das redes tornou-se uma extensão da sua existência, 

tendo em vista que tem oferecido diversas ferramentas capazes de ajudar, organizar, bem 

como manter-se atualizado com inúmeros assuntos de interesse público e particular de cada 

indivíduo. 

 

4.4 PRINCÍPIOS BÁSICOS E FUNDAMENTAIS DA NARRATIVA TRANSMÍDIA  

 Neste tópico, relatamos a utilização transmidiática dos quatro candidatos ao cargo de 

prefeito da cidade de João Pessoa-PB. Os políticos encontraram na web uma alternativa aos 

meios de comunicação tradicionais, controladores das mensagens, para retomar o contato 

direto com o eleitorado, militantes e simpatizantes. As redes sociais possibilitam uma 

comunicação multidirecional baseada na interação, reaproximando cidadãos e esfera política. 

 É o que explica Gomes (2005) quando relata que a informação política na internet é 

mais variada do que a informação industrial. 

 

A informação política nas redes de computadores é mais variada do que a 
informação industrial, pois contém não apenas o registro da atualidade 
jornalística selecionada e editada pelo campo do jornalismo, mas também 
toda a sorte de registro de fatos e atos políticos do passado. Ademais, esta 
informação há de ser mais integral e mais rica, pois em princípio o sistema 
de informação Web configura uma gigantesca e completa enciclopédia 
política e cultural, onde se tem desde a atualidade jornalística até o resultado 
da investigação cientifica. (GOMES, 2005, p. 13).  

 
     
 As narrativas transmidiáticas introduzem grandes novidades no processo de 

comunicação, pois efetivamente não se pode ignorar a utilização de diversas plataformas 

midiáticas na comunicação realizada nas campanhas políticas. Para isso, contemplamos os 

                                                                                                                                                   
34Decimo primeiro quesito da pesquisa realizada com usuários das redes sociais. Disponível em: 
<http://migre.me/qODAU>.  Acesso em: 24 jul. 2013.  
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perfis dos quatro candidatos que se destacaram no primeiro turno da campanha eleitoral para 

o cargo de prefeito na capital paraibana. 

 

 

4.4.1 O candidato Cícero Lucena 

 

 Utilizando os sete princípios básicos e fundamentais da narrativa transmidiática 

desenvolvida por Jenkins (2009), analisamos as medidas adotadas pelo candidato Cícero 

Lucena para interagir com os militantes, simpatizantes e eleitores. 

Em primeiro momento foi realizada uma pesquisa objetivando analisar as redes sociais 

mais utilizadas pelo candidato. A observação verificou que durante os 30 dias antecedentes à 

campanha política, período mapeado entre o dia 6 de setembro e 6 de outubro de 2012, o 

aspirante ao cargo de prefeito utilizou o micro blog Twitter, com 46% das suas postagens nas 

redes sociais. Ficando em segundo lugar o Facebook, seguido pelo Youtube e Instagram, 

ambos empatados com 12% das postagens. 

 

Gráfico 12 – As redes sociais mais utilizadas pelo candidato Cícero Lucena 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
 

Na campanha do candidato acima citado verificamos que o Potencial de 

compartilhamento X Profundidade foi extremamente utilizado, havendo um envolvimento 
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ativo do público na circulação do conteúdo midiático. Os eleitores se engajaram na 

divulgação do material de campanha e na ampliação do conteúdo por diversas mídias. 

 

Figura 12 – Postagem do Facebook do candidato Cícero Lucena 
 

 

Fonte: LUCENA, Cícero. Mensagem enviada por Cícero Lucena. [S.l.], 9 ago. 201235.  
 
 

 Já em relação ao segundo princípio Continuidade X Multiplicidade, constatamos que 

o eleitor ao ter acesso a diferentes trechos da Narrativa Transmidiática, dispersos em várias 

plataformas, consegue se aproximar ainda mais do candidato.  

O perfil pessoal do candidato Cícero Lucena, no Twitter e Facebook, utiliza de forma 

clara esse princípio, visto que as chamadas para seu guia eleitoral são expostas nas redes 

sociais explicando como o programa, mídia exclusiva da televisão e rádio, pretende expor 

suas propostas de campanha.  

 

Figura 13 – Postagem do Facebook do candidato Cícero Lucena 
 

 

Fonte: LUCENA, Cícero. Mensagem enviada por Cícero Lucena. [S.l.], 22 ago. 201236.  
 

                                                
35 Disponível em: <https://www.facebook.com/CiceroLucenapb?fref=ts>. Acesso em: 26 jul. 2013.  
36 Disponível em: <https://www.facebook.com/CiceroLucenapb?fref=ts>. Acesso em: 26 jul. 2013. 
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 Relembramos que o terceiro ponto destacado por Jenkins (2009), Imersão X 

Extração está diretamente ligado ao universo ficcional. A Imersão faz com que o público 

entre no mundo da história, e a Extração está ligada à retirada de alguns elementos da 

narrativa e a sua incorporação ao dia-a-dia do consumidor. E, na eleição de 2012, o candidato 

Cícero Lucena utilizou as redes sociais para expor conteúdos referentes à campanha. 

Verificamos que o público se apropriou de distintas formas do universo ficcional, 

conseguindo extrair vários elementos para os distintos fins. 

 

Figura 14 – Postagem do Facebook do candidato Cícero Lucena 
 

 

Fonte: LUCENA, Cícero. Mensagem enviada por Cícero Lucena. [S.l.], 29 ago. 201237. 
 

 No que concerne ao quarto princípio, Construção do Universo, constatamos que o 

candidato reconheceu a capacidade do ambiente digital estendendo assim, o universo de 

histórias contadas na televisão e no rádio. Isso fez com que o eleitorado pudesse acompanhar 

a narrativa com mais detalhes, dispondo de mais tempo para uma reflexão. 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

                                                
37 Disponível em: <https://www.facebook.com/CiceroLucenapb?fref=ts>. Acesso em: 26 jul. 2013. 
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Figura 15 – Postagem do Facebook do candidato Cícero Lucena 
 

 

Fonte: LUCENA, Cícero. Mensagem enviada por Cícero Lucena. [S.l.], 22 ago. 201238. 
 

 Com relação ao princípio da Serialidade, Jenkins (2009) afirma que este pode ser 

percebido como as conexões entre textos da mesma franquia midiática, e a relação entre 

história e seus trechos. Este é um detalhe muito utilizado pelo candidato em suas redes 

sociais, considerando a necessidade de difundir eventos de campanha, plataformas políticas e 

recrutamento de militantes. 

 

Figura 16 – Postagem do Facebook do candidato Cícero Lucena 
 

 

Fonte: LUCENA, Cícero. Mensagem enviada por Cícero Lucena. [S.l.], 1 out. 201239. 

                                                
38Disponível em: <https://www.facebook.com/CiceroLucenapb?fref=ts>. Acesso em: 26 jul. 2013.  
39 Disponível em: <https://www.facebook.com/CiceroLucenapb?fref=ts>. Acesso em: 26 jul. 2013. 
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 Observamos também, de forma sistemática, a dimensão da Subjetividade na 

campanha política do candidato, tendo em vista que foi proporcionados aos eleitores 

diferentes tipos de experiências com diversos produtos midiáticos. O candidato utilizou outras 

mídias para explicar um processo político do passado, e, além de atuar, Cícero Lucena teve a 

oportunidade de compartilhar sua experiência com outros. Fato observado na figura a seguir. 

 

Figura 17 – Postagem do Facebook do candidato Cícero Lucena 
 

 

Fonte: LUCENA, Cícero. Mensagem enviada por Cícero Lucena. [S.l.], 5 out. 201240. 
 

 Finalmente, observamos na campanha política do candidato Cícero Lucena a 

utilização do princípio da Performance, uma vez que, em vários momentos, o concorrente 

estimulou os eleitores a fazerem o uso da inteligência coletiva. A figura abaixo demonstra 

como os indecisos poderiam fazer suas considerações via rede social.  

Figura 18 – Postagem do Twitter do candidato Cícero Lucena 
 

 

Fonte: LUCENA, Cícero. Daqui a pouco começa nosso bate-papo com um convidado muito 
especial. João Pessoa, 6 out. 201241.  

                                                
40 Disponível em: <https://www.facebook.com/CiceroLucenapb?fref=ts>. Acesso em: 26 jul. 2013. 
 
41 Disponível em: <https://twitter.com/cicerolucena>.  Acesso em: 30 jul. 2013. 
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 Por fim, destacamos o fato de que o candidato ao cargo de prefeito da cidade de João 

Pessoa, Cícero Lucena abordou os sete princípios citados por Jenkins (2009), em sua 

campanha eleitoral. Entendemos que houve a intenção de envolver o usuário a participar do 

processo político. 

 

4.4.2 A candidata Estela Bezerra 

 

 A candidata Estela Bezerra do Partido Socialista Brasileiro (PSB) utilizou basicamente 

a rede social Facebook com 47%, seguido do microblog Twitter 31% e do seu canal de 

Youtube 20%. Seu site chegou a margem dos 2%. A pesquisa realizou-se nos 30 dias que 

antecederam a eleição para o cargo de prefeito da cidade de João Pessoa, Paraíba. O 

equivalente ao dia 6 (seis) de setembro e ao dia 6 (seis) de outubro de 2012. 

 

Gráfico 14 – As redes sociais mais utilizadas pela candidata Estela Bezerra 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Analisando as postagens da candidata, em suas redes sociais, de acordo com os 

princípios adotados por Jenkins (2009), percebemos que o Potencial de compartilhamento x 

Profundidade foi muito bem empregado na divulgação de sua candidatura. Os simpatizantes, 

militantes, eleitores e correligionários utilizaram esse primeiro princípio para divulgar a 

campanha eleitoral de Estela Bezerra. 
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Figura 19 – Postagem do Facebook da candidata Estela Bezerra 
 

 

Fonte: BEZERRA, Estela. Mensagem enviada por Estela Bezerra. [S.l.], 17 jun. 201242.  
 

 Considerando o segundo princípio adotado pelo autor Henry Jenkins (2009), a 

Continuidade x Multiplicidade, detectamos que a candidata utilizou as redes sociais para 

atrair seu público para uma história principal. Os eleitores poderiam ter acesso a diferentes 

trechos da NT, dispersos em várias plataformas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

                                                
42 Disponível em: <https://www.facebook.com/estelizabel?fref=ts>. Acesso em: 22 jul. 2013. 
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Figura 20 – Postagem do Facebook da candidata Estela Bezerra 
 

 

Fonte: BEZERRA, Estela. Mensagem enviada por Estela Bezerra. [S.l.], 5 out. 201243. 
 

 Evidenciando o terceiro princípio citado por Jenkins (2009), Imersão x Extração, não 

encontramos, por meio da pesquisa realizada, nas redes sociais Facebook e Twitter, utilizando 

a amostra dos 30 (trinta) dias que antecedeu as eleições na cidade de João Pessoa, nenhum 

compartilhamento que se encaixasse nesse princípio, haja vista que, a partir da imersão, os 

eleitores entram no mundo da história. No caso das eleições, procuramos vestígios que 

possibilitassem o eleitor baixar vídeos, músicas de campanha, avatares para seus perfis 

pessoais, dentre outros. 

 Identificamos, na campanha da candidata Estela Bezerra, o princípio da Construção 

do Universo, mesmo considerando-se as operações de imersão e a capacidade de extração, 

características que indicam a forma como os consumidores se engajam diretamente nos 

mundos representados nas narrativas e podem trazê-los para suas vidas reais. Entretanto, note-

se o aspecto de construção do universo da candidata, a exemplo da divulgação de vários 

vídeos no seu perfil pessoal, sem deixar de recorrer às mídias tradicionais, como TV e Rádio. 

                                                
43 Disponível em: <https://www.facebook.com/estelizabel?fref=ts>. Acesso em: 28 jul. 2013. 
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Figura 21– Postagem do Facebook da candidata Estela Bezerra 
 

 

Fonte: BEZERRA, Estela. Mensagem enviada por Estela Bezerra. [S.l.], 5 out. 201244. 
 

 Analisando o quinto princípio da Serialidade, associado à repetição, reiteração e 

redundância, verificamos o êxito – também neste setor – do uso das redes sociais, no que 

tange à divulgação de material de campanha, acrescentando-se os eventos realizados durante o 

período eleitoral. As chamadas podem ser vistas nas redes sociais com muita frequência. 

 

Figura 22 – Postagem do Facebook da candidata Estela Bezerra 
 

 

Fonte: BEZERRA, Estela. Mensagem enviada por Estela Bezerra. [S.l.], 28 set. 201245. 

                                                
44 Disponível em: <https://www.facebook.com/estelizabel?fref=ts>. Acesso em: 25 jul. 2013. 
45 Disponível em: <https://www.facebook.com/estelizabel?fref=ts>. Acesso em: 22 jul. 2013. 
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 O princípio da Subjetividade, adotado por Jenkins (2009), aponta para dimensões não 

exploradas do universo ficcional, considerando que fatos pessoais e passados em outros 

momentos, envolvendo os candidatos, podem ampliar a linha de tempo e o espaço material da 

narrativa, e mostram experiências e perspectivas de personagens secundários. 

 

Figura 23 – Postagem do Facebook da candidata Estela Bezerra 
 

 

Fonte: BEZERRA, Estela. Mensagem enviada por Estela Bezerra. [S.l.], 24 set jun. 201246. 
 

Enfim, chegamos ao princípio da Performance, que estimula os eleitores a fazerem o 

uso da inteligência coletiva conectada. Os candidatos encorajam a potência comunicativa da 

comunidade, levando a construir algo em conjunto; este é um fator em destaque na campanha 

política da candidata Estela Bezerra. Na figura seguinte, notamos como a aspirante ao cargo 

de prefeita compartilha em sua rede social a performatividade de um seguidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
46 Disponível em: <https://www.facebook.com/estelizabel?fref=ts>. Acesso em: 23 jul. 2013. 
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Figura 24 – Postagem do Facebook da candidata Estela Bezerra 
 

 

Fonte: BEZERRA, Estela. Mensagem enviada por Estela Bezerra. [S.l.], 25 set. 201247. 
 

4.4.3 O candidato Luciano Cartaxo 

 

Analisando o perfil do candidato do Partido dos Trabalhadores, Luciano Cartaxo, 

confirmamos que 80% das suas postagens realizaram-se via microblog Twitter, lembrando 

que os dados são relativos ao período que compreende seis de setembro a seis de outubro de 

2012. Ocasião que antecede o 1º turno das eleições para prefeito da cidade de João Pessoa. 

Em seguida, vem a utilização do Facebook, com 13% das postagens, o Site da eleição e o 

Flickr com 3%, e com 1º o canal de Youtube. 

                                                
47 Disponível em: <https://www.facebook.com/estelizabel?fref=ts>. Acesso em: 26 jul. 2013. 
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Gráfico 13 – As redes sociais mais utilizadas pelo candidato Luciano Cartaxo 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora.  

 

 A partir da análise das postagens do candidato, segundo os sete princípios da narrativa 

transmidiática, percebemos que o Potencial de Compartilhamento x Profundidade foi 

bastante utilizado no decorrer do período eleitoral em foco, revelando envolvimento ativo dos 

eleitores na circulação do conteúdo midiático, a ponto de o próprio Luciano Cartaxo utilizar 

as redes sociais para agradecer o empenho dos militantes. Fato observado na figura abaixo: 

 

Figura 25 – Postagem do Facebook do candidato Luciano Cartaxo 
 

 

Fonte: CARTAXO, Luciano. Mensagem enviada por Luciano Cartaxo [S.l.], 24 set. 201248. 
 
 E em relação ao segundo princípio Continuidade X Multiplicidade destacamos que 

ele utilizou a estratégia de publicar em diferentes mídias convites para assistir ou participar de 

sua campanha política. Os eleitores, ao terem acesso a diferentes trechos da narrativa 

                                                
48 Disponível em: <https://www.facebook.com/CiceroLucenapb?fref=ts>. Acesso em: 26 jul. 2013. 
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espalhados em várias plataformas, puderam chegar ao ponto principal da história a ser 

contada. A figura abaixo mostra o chamamento para um debate, ponto principal que o 

candidato que chegar.  

Figura 26 – Postagem do Facebook do candidato Luciano Cartaxo 
 

 

Fonte: CARTAXO, Luciano. Mensagem enviada por Luciano Cartaxo [S.l.], 4 out. 201249. 
 
 O terceiro ponto Imersão x Extração não foi verificado no período observado, já que, 

a partir da imersão, os eleitores entram no mundo da história, como por exemplo, o convite 

para visitar o comitê de campanha, a navegar pelo site do candidato, baixar aplicativos ou 

quaisquer produtos de campanha. 

 Como quarto princípio temos a Construção do Universo.  Observamos este princípio 

no que diz respeito ao engajamento dos eleitores na divulgação do guia eleitoral, haja vista 

que se utilizando de diferentes aspectos do universo da campanha, os militantes podem 

explorar e incentivar os demais princípios da NT. 

 

                                                
49 Disponível em: <https://www.facebook.com/CiceroLucenapb?fref=ts>. Acesso em: 26 jul. 2013. 
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Figura 27 – Postagem do Facebook do candidato Luciano Cartaxo 

 

Fonte: CARTAXO, Luciano. Mensagem enviada por Luciano Cartaxo [S.l.], 1 out. 201250.  
 

 O quinto ponto ressaltado pela Narrativa Transmídia – a Serialidade – foi bem 

marcante nas postagens realizadas pelo candidato Luciano Cartaxo. São feitas chamadas nas 

redes sociais para os bate-papos a serem realizados, posteriormente, em seu site. Isso ajuda a 

chamar a atenção do eleitor e visa manter o interesse do espectador até no início da conversa.  

 
Figura 28 – Postagem do Facebook do candidato Luciano Cartaxo 

 

Fonte: CARTAXO, Luciano. Mensagem enviada por Luciano Cartaxo [S.l.], 13 set. 201251. 

                                                
50 Disponível em: <https://www.facebook.com/CiceroLucenapb?fref=ts>. Acesso em: 26 jul. 2013.  
51 Disponível em: <https://www.facebook.com/CiceroLucenapb?fref=ts>. Acesso em: 26 jul. 2013. 
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 A subjetividade foi pouco explorada por Luciano Cartaxo, pois, durante o período de 

observação da pesquisa, apenas uma única postagem se refere a personagens secundários. Ele 

utilizou o seu perfil pessoal para se solidarizar com a morte do pai da concorrente Estela 

Bezerra, provocando um pouco o desvio do foco da eleição e da divulgação direta de sua 

campanha. 

Figura 29 – Postagem do Facebook do candidato Luciano Cartaxo 
 

 

Fonte: CARTAXO, Luciano. Mensagem enviada por Luciano Cartaxo [S.l.], 23 set. 201252. 
 

 E no sétimo e último princípio abordado por Jenkins (2009b), Performance, notamos 

que também foi utilizado pelo candidato, considerando-se a preocupação do concorrente em 

incentivar o uso da inteligência coletiva, valendo-se de postagens, perguntas e 

compartilhamentos nas redes sociais. 

 

Figura 30 – Postagem do Facebook do candidato Luciano Cartaxo 
 

 

Fonte: CAXTAXO, Luciano. Mensagem enviada por Luciano Cartaxo [S.l.], 13 set. 201253. 
 

                                                
52 Disponível em: <https://www.facebook.com/CiceroLucenapb?fref=ts>. Acesso em: 26 jul. 2013.  
53 Disponível em: <https://www.facebook.com/CiceroLucenapb?fref=ts>. Acesso em: 26 jul. 2013. 
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4.4.4 O candidato José Maranhão 

 
Ao observamos o candidato do PMDB, José Maranhão, verificamos que a rede social 

Twitter foi utilizada em 60% das suas postagens, sendo seguida pelo Facebook com 29%. O 

seu site oficial barganhou 5% de todas as postagens e o Youtube 5%. Essas observações 

seguiram as mesmas determinadas para os candidatos anteriores, seguindo os 30 dias que 

antecederam o primeiro turno da eleição para o cargo de Prefeito da cidade de João Pessoa, 

Paraíba.   

Gráfico 14 – As redes sociais mais utilizadas pelo candidato José Maranhão 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 Conforme os sete princípios básicos e fundamentais da narrativa transmidiática 

constatamos que o candidato José Maranhão utilizou de forma adequada o Potencial de 

Compartilhamento X Profundidade em sua campanha política, dado que em todas as suas 

postagens nas redes sociais foi observado o envolvimento ativo dos eleitores na circulação do 

conteúdo midiático. 

 Na figura abaixo notamos que, além de compartilhamento de ideias, outros perfis 

ajudaram na divulgação da campanha política do candidato José Maranhão. 
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Figura 31– Postagem do Facebook do grupo que apoia o candidato José Maranhão 

 

Fonte: MARANHÃO, José. Boa noite meus amigos. João Pessoa, 2 out. 201254. 
 

 Em relação ao segundo princípio Continuidade X Multiplicidade, observamos que 

José Maranhão e seus eleitores utilizaram muito bem dessa particularidade, tendo em vista 

que os simpatizantes e correligionários do aspirante ao cargo público sempre dispôs suas 

participações na mídia tradicional (rádio e TV) nas redes sociais, fazendo com que as pessoas 

seguidoras do seu perfil pudessem ter acesso a diferentes trechos da Narrativa Transmidiática. 

 

 

                                                
54 Disponível em: <https://twitter.com/zemaranhaojp>.  Acesso em: 30 jul. 2013. 
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Figura 32 – Postagem do Twitter do candidato José Maranhão 
 

 

Fonte: MARANHÃO, José. 4 out. 201255. 
 
 

O terceiro princípio Imersão x Extração não foi verificado no período analisado, uma 

vez que para sua efetividade é necessário que os consumidores entrem no mundo da história, 

façam parte diretamente do processo, como: convite para entrarem nos comitês de campanha, 

baixar músicas, banners e outras matérias da eleição.  

Já no que concerne ao quarto aspecto, a Construção do Universo, este potencializa a 

ação sociopolítica quando os consumidores se engajam diretamente nos mundos 

representados nas narrativas e podem trazê-los para suas vidas. Utilizando-se do universo de 

histórias contadas no guia eleitoral veiculado no rádio e na TV, o candidato soube bem 

explorar e incentivar os demais princípios da Narrativa Transmidiática. 

                                                
55 Disponível em: <https://twitter.com/zemaranhaojp>.  Acesso em: 30 jul. 2013. 
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Figura 33 – Postagem do Twitter do candidato José Maranhão 

 

Fonte: MARANHÃO, José. 2 out. 201256. 
 

Quanto ao princípio da Serialidade, este foi bastante explorado pelo candidato em 

suas redes sociais que, estrategicamente, o aplicou na hora de difundir eventos de campanha, 

plataformas políticas e recrutamento de militantes. A serialidade pode ser entendida como as 

conexões entre os textos da mesma franquia midiática, bem como a relação entre a história e 

seus trechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
56 Disponível em: <https://twitter.com/zemaranhaojp>.  Acesso em: 30 jul. 2013. 
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Figura 34 – Postagem do Twitter do candidato José Maranhão 
 

 

Fonte: Maranhão (2012)57.  

A respeito do sexto princípio, a Subjetividade, também foi muito ressaltada na 

campanha política do candidato, proporcionando aos eleitores diferentes tipos de experiências 

com diversos produtos midiáticos. O candidato procurou ampliar a linha do tempo e o espaço 

material da narrativa, bem como tentou mostrar experiências e perspectivas da sua trajetória 

política.  

Figura 35 – Postagem do Twitter do candidato José Maranhão 
 

 

Fonte: Maranhão (2012)58.   

                                                
57 Disponível em: <https://twitter.com/zemaranhaojp>.  Acesso em: 30 jul. 2013.  
58 Disponível em: <https://twitter.com/zemaranhaojp>.  Acesso em: 30 jul. 2013. 
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 Por fim, verificamos o sétimo e último princípio citado por Jenkins (2009), 

Performance, ponto significativo no que diz respeito à estimulação do eleitor a fazer o uso da 

inteligência coletiva em relação à Narrativa Transmidiática. Na análise do candidato José 

Maranhão, esse princípio foi bastante difundido em seus perfis nas redes sociais, com efeitos 

favoráveis. 

Figura 36 – Postagem do Twitter do candidato José Maranhão 

 

Fonte: Maranhão (2012)59
.  

O candidato veterano e experiente armou-se de estratégias eficazes para persuadir o 

eleitor usando os recursos jornalísticos e midiáticos tradicionais. E se equipando com as 

tecnologias colaborativas vai mais além, cuidando de publicizar a imagem do seu eleitorado 

(neste caso, o público infantil), e captura justamente – através do Youtube – a performance e o 

comportamento da sua audiência face à emissão do programa na mídia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
59 Disponível em: <https://twitter.com/zemaranhaojp>.  Acesso em: 30 jul. 2013. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta dissertação buscamos reunir elementos para uma análise do uso da Narrativa 

transmidiática (NT), na campanha eleitoral realizada no ano de 2012, para o cargo de prefeito 

da cidade de João Pessoa, Paraíba. Verificamos como os quatro principais candidatos 

aplicaram os sete princípios da NT na divulgação de suas propostas, materiais e discursos, no 

primeiro turno da eleição.  

O trabalho analisou as postagens dos candidatos nas redes sociais Facebook e Twitter, 

tendo em vista que para Jenkins (2008), na narrativa transmidiática, cada mídia deve 

contribuir com informações complementares de forma distinta e valiosa à trama principal. 

Idealmente, cada meio oferece contribuição singular para a coerência da narrativa.  

No primeiro capítulo propomos um estudo detalhado da convergência midiática 

utilizada nas campanhas eleitorais. Como o emprego de várias plataformas pode oferecer 

maior visibilidade aos candidatos, eventualmente tornando-se tanto um espaço de propaganda 

eleitoral quanto de contrapropaganda. Além disso, verificamos como as campanhas eleitorais 

têm se tornado cada vez mais abrangentes, principalmente em função do auxílio que as redes 

sociais vêm proporcionando para a divulgação da campanha do candidato. Utilizar as 

ferramentas digitais para se aproximar do eleitorado foi uma das principais apostas dos 

candidatos às eleições municipais para a cidade de João Pessoa, no ano de 2012.  

A interatividade e o contato direto com o eleitorado são grandes diferenciais da 

campanha nas redes sociais. O eleitor pode acessar o perfil ou site do candidato quando 

quiser, enquanto em outros meios, é necessário que haja um horário estabelecido para 

conhecer as suas propostas. 

No segundo capítulo tratamos, a partir da Cultura da Convergência proposta por 

Jenkins (2009), da Narrativa Transmidiática. Feito isso, abordamos a característica principal 

da NT, ou seja, o concurso de várias plataformas de maneira conjugada, valorizando as 

potencialidades de cada mídia.  

A natureza do objeto de pesquisa nos levou a trabalhar com a cultura participativa, 

reconhecendo que esta compreende o comportamento engajado do público na circulação de 

conteúdos midiáticos. E igualmente o conceito de inteligência coletiva, elaborado por Lévy 
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(2007), serve-nos como ferramenta metodológica eficaz, pois descreve os modos de usar e 

valorizar o potencial de grupos reunidos em comunidades no ciberespaço.  

Tentamos avaliar – de maneira mais detida – como na campanha eleitoral, a utilização 

da NT oferece a possibilidade do questionamento direto aos candidatos por parte do 

eleitorado, abolindo a necessidade de intermediadores. De modo semelhante, notamos como a 

militância online pode conceder maior visibilidade aos candidatos participantes do processo. 

No terceiro e último capítulo, verificamos como os quatro candidatos utilizaram a NT 

em suas campanhas políticas. Para isso, nos baseamos nos sete princípios propostos na teoria 

de Jenkins (2009), quais sejam: (1) Potencial de compartilhamento X Profundidade 

(habilidade e grau de compartilhamento do conteúdo e os fatores de motivação que levam 

alguém a compartilhá-lo versus a habilidade do espectador de explorar profundamente o 

conteúdo que ele encontra quando esbarra numa situação que prende sua atenção); (2) 

continuidade X multiplicidade (com relação à coerência e plausibilidade da história); (3) 

imersão X extração (o consumidor mergulha no mundo da história, ou assimila aspectos da 

história para seu cotidiano); (4) Construção de universos (caracterização do local e das 

personagens); (5) serialidade (conexão entre as partes e a totalidade da história); (6) 

subjetividade (exploração do conflito central através de outros olhares); (7) Performance 

(participação do público e uso da inteligência coletiva). 

Finalizando o trabalho, examinamos as postagens dos candidatos, começando por 

Cícero Lucena, buscando nos nortear a partir dos princípios da NT. Observamos que o 

candidato utilizou todos os sete elementos em suas divulgações nas redes sociais.  

Já os candidatos Estela Bezerra, Luciano Cartaxo e José Maranhão foram verificados 

que mesmo utilizando de forma constante as redes sociais os três aspirantes ao cargo público 

não aproveitaram a princípio da Imersão X Extração, tendo em vista que não foi verificado o 

chamamento dos eleitores para baixar materiais de campanha, bem como fazer visitas aos 

comitês e lugares de grande conglomeração de eleitores. Não houve um chamamento para que 

os militantes entrassem de forma objetiva, clara e concisa na história real, sempre os espaços 

foram realizados de forma online. 

Assim, acompanhamos os diversos usos dos equipamentos tecnológicos pelos 

candidatos ao cargo de prefeito de João Pessoa, e a partir daí pudemos fazer uma avaliação da 

maneira como o novo ecossistema informacional vai modificando as esferas da política, da 

economia e da sociedade. Particularmente no que diz respeito à narratividade transmidiática 
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no processo eleitoral de 2012, detectamos contribuições substantivas, e compreendemos que a 

NT não propõe um modelo exclusivo para o entretenimento. 

As possibilidades são ampliadas e se estendem a outras experiências midiáticas, 

interfaces e plataformas, conferindo aos eleitores o caráter de protagonistas. 

Para finalizar, apostamos que a utilização da NT assegura importantes mecanismos de 

participação e controle social das decisões públicas, ampliando os espaços de convivência 

democrática e permitindo o surgimento de novos atores políticos. 

A evolução das tecnologias de informação e da comunicação impõe uma redefinição 

do espaço político; é preciso que os candidatos a cargos públicos e os eleitores estejam atentos 

às constantes mudanças operadas neste campo em constante atualização.  
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APÊNDICE  

1. Questionário aplicado com 108 pessoas via email e redes sociais. 

Redes Sociais e campanhas políticas 

Este formulário será utilizado para fins academicos  
Você utiliza as redes sociais para divulgar ou receber dados políticos?  

o Sempre utilizo  

o Nunca utilizo  

o Só observo as postagens  

o Outro:  

Você compartilha fatos, fotos e imagens políticas nas redes sociais?  

o Sempre compartilho  

o Nunca compartilho  

o Às vezes  

o Outro:  

Você acha importante os candidatos utilizarem as redes sociais na divulgação de suas 
candidaturas?  

o Muito importante  

o Não acha relevante  

o Outro:  

Você já mudou de opinião política depois de observar a divulgação dos candidatos nas 
redes sociais?  

o Sim  

o Não  

o Outro:  

Você já acompanhou bate-papo com políticos de forma online?  

o Sim  

o Não  
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o Outro:  

Você já verificou, em mais de uma rede social, a divulgação do mesmo candidato?  

o Sempre  

o Nunca  

o Algumas vezes  

o Outro:  

As postagens dos candidatos nas redes sociais afetam sua privacidade?  

o Sim  

o Não  

o Outro:  

Você acredita que muitas publicações nas redes sociais podem afetar a reputação do 
candidato?  

o Sim  

o Não  

o Outro:  

o Opção 1  

Você já soube de algum evento político por meio das redes sociais?  

o Sim  

o Não  

o Outro:  

Você já acompanhou debates políticos por meio das redes sociais?  

o Sim  

o Não  

o Outro:  

Qual rede social você mais acessa para obter informações políticas?  

o Facebook  

o Twitter  
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o WhatsApp  

o Youtube  

o Flickr  

o Instagram  

o Badoo  

o Outro:  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


