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RESUMO 

A sociedade é um palco permanente de disputa pela hegemonia das ideias, como 

condição para a conquista e o exercício do poder. Nela, as forças hegemônicas brigam para 

consolidar o seu domínio, enquanto as contra-hegemônicas brigam para conquista-lo, sendo 

aqui hegemonia entendida como uma forma de dominação por meio do consenso, não da 

força física. A disputa pelas ideias ganha impulso durante os processos eleitorais, momento 

em que se multiplicam as discussões políticas e em que as pessoas são levadas a pensar nas 

questões da sociedade, já que têm que escolher os seus candidatos e projetos. Para isso são 

utilizados diversos instrumentos e canais, físicos e virtuais, neste último caso se destacando, 

por sua popularidade e por características como horizontalidade e interatividade, as mídias 

sociais. Como a disputa pela hegemonia é constante, entretanto, a circulação das ideias 

nestas interfaces colaborativas transcende o período eleitoral e precisa ser profundamente 

estudada e compreendida para possibilitar intervenções conscientes e inseridas dentro de 

um planejamento político-estratégico maior. 

Este estudo investiga e analisa as mídias sociais enquanto canal de circulação das 

ideias contra-hegemônicas. Para tanto, parte do estudo de caso da campanha “Primavera 

Carioca” nas referidas interfaces, nome com que ficou conhecida a candidatura de Marcelo 

Freixo (PSOL) à prefeitura do Rio de Janeiro em 2012. O que se pretende com o estudo de 

caso é, partindo do evento específico, compreender o contexto geral, por meio de analogias 

e da ampliação das situações observadas. Em geral, a pesquisa objetiva compreender como 

as mídias sociais atuam enquanto canais para a circulação permanente das ideias contra-

hegemônicas, abrangendo as suas potencialidades, limitações e impactos. Também tem 

como objetivos analisar o uso destas interfaces como instrumento de campanhas eleitorais e 

de ações políticas como um todo, e examinar a sua utilização em eleições como um meio 

para a promoção do debate público.  

Trata-se de uma análise descritiva e com argumento indutivo, que tem como 

tipologia de pesquisa um estudo de caso. A partir das observações do objeto estudado é 

feito o cruzamento, de forma analítica e reflexiva, das informações e dos dados levantados 

na pesquisa bibliográfica, documental e audiovisual, bem como nas entrevistas. São 

entrevistados o coordenador da campanha nas mídias sociais e o organizador do movimento 

“Nada deve parecer impossível de mudar”. É uma pesquisa multidisciplinar, que mescla 
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diversos campos do conhecimento e tem as suas principais abordagens na política geral, nas 

eleições, na comunicação social, nas mídias digitais, nas mídias sociais e no uso político 

destas interfaces.  

As principais referências teóricas são os pensamentos e as obras dos seguintes 

autores: Antonio Gramsci, Vladmir Lênin, Karl Marx, Paulo Freire, Jesus Martín-Barbero, 

Armand Mattelart, Agnes Heller, Dênis de Moraes, Albino Rubim, Wilson Gomes, Raquel 

Recuero e Pierre Lévy. Também são largamente utilizados na pesquisa os estudiosos que 

desenvolvem as ideias ou dialogam com os teóricos referenciais, como Carlos Nelson 

Coutinho e Hugues Portelli; que se contrapõem às suas ideias, como Dominique Wolton e 

Paul Virilio; e outros, cujos trabalhos contribuem para a construção da pesquisa.  

A bibliografia recente, relativamente escassa dos assuntos referentes às mídias 

digitais e sociais e sem comprovação científica a longo prazo é uma das dificuldades na 

realização da pesquisa, tal qual a velocidade com que as mudanças das tecnologias digitais 

acontecem, sempre gerando fatos novos.  

Palavras-chave: mídias sociais; política; “Primavera Carioca”; ciberpolítica; 

cibermilitância 

ABSTRACT  

 

The society is a permanent stage of dispute for the hegemony of ideas, as a 

condition for the conquest and the exercise of power. In it, the hegemonic forces argue to 

consolidate your domain, while the counter-hegemonic argue to conquer it, being here 

hegemony understood as a form of domination through consensus, not physical strength. 

The struggle for ideas is gaining momentum during the electoral processes, moment in 

which multiply the political discussions and in which the people are brought to consider the 

issues of society, since they have to choose their candidates and projects. For this reason, 

they are used various instruments and channels, physical and virtual, in the latter case if 

underlining its popularity and by characteristics such as horizontality and interactivity, 

social media. As the dispute by hegemony is constant, however, the movement of ideas in 

these interfaces collaborative transcends the electoral period and needs to be thoroughly 
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studied and understood to enable interventions aware and inserted within a political 

planning and strategic higher. 

This study investigates and analyzes the social media as a channel of movement of 

ideas counter-hegemonic. For both, the case study of the campaign “Primavera Carioca” in 

these interfaces, the name with which he has known the candidacy of Marcelo Freixo 

(PSOL) to the city of Rio de Janeiro in 2012. What is the aim of the case study is based on 

the specific event, understand the general context, by means of analogies and the expansion 

of situations observed. In general, the research aims at understanding how the social media 

act as channels for the permanent movement of ideas counter-hegemonic, covering their 

potential, limitations and impacts. It also has as objectives analyze the use of these 

interfaces as an instrument of election campaigns and political actions as a whole, and to 

examine its use in elections as a means for the promotion of public debate.  

This is a descriptive analysis and inductive argument, which has as a typology of 

research a case study. From the observations of the study object is done the crossing, 

analytical and reflective of the information and data collected in bibliographic research, 

documentary and audio-visual media, as well as in interviews. Are interviewed the 

campaign coordinator in social media and the organizer of the movement “Nada deve 

parecer impossível de mudar”. It is a multidisciplinary research, which merges several 

fields of knowledge and has its main approaches in general policy in elections, in the media, 

digital media, social media and the political use of these interfaces. 

The main theoretical references are the thoughts and works of the following authors: 

Antonio Gramsci, Vladmir Lenin, Karl Marx, Paulo Freire, Joseph Martin-Barbero, 

Armand Mattelart, Agnes Heller, Denis de Moraes, Albino Rubim, Wilson Gomes, Raquel 

Recuero and Pierre Levy. They are also widely used in the research scholars who develop 

ideas or dialog with the theoretical frameworks, such as Carlos Nelson Coutinho and 

Hugues Portelli; that is opposed to his ideas, as Dominique Wolton and Paul Virilio; and 

others whose work contributes to the construction of the research. Recent bibliography, 

relatively scarce of subjects relating to digital media and social and without scientific 

evidence long-term is one of the difficulties in conducting the research, such as the speed 

with which the changes of digital technologies happen, always generating new facts. 

Keywords: social media; policy; “Primavera Carioca”; cyber-politic; cibermilitância 
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INTRODUÇÃO 

 

“Se a nossa opção é progressista,  

se estamos a favor da vida e não da morte,  

da equidade e não da injustiça,  

do direito e não do arbítrio,  

da convivência com o diferente e não de sua negação,  

não temos outro caminho senão viver plenamente a nossa opção.”  

(Freire, “Pedagogia da Indignação cartas pedagógicas e outros escritos”) 

  

A sociedade é um “grande campo de batalha” (KELLNER, 2001, p.79) permanente 

pela hegemonia das ideias, em seus aspectos não apenas econômicos, mas também culturais, 

políticos e ideológicos (COUTINHO, 1999, p.248; TAYLOR, 1995, p.p.253 - 254), de 

acordo com a teoria de Antonio Gramsci, desenvolvida nos Cadernos do Cárcere (1977). 

Nela, as forças hegemônicas (dominantes) e as contra-hegemônicas disputam os 

pensamentos no intuito de conquistarem o poder “invisível” (HELLER, 1972, p.132), 

condição essencial para o alcance dos poderes político e econômico (COUTINHO, 1992, 

p.89), pois a luta ideológica antecede e cria as condições objetivas e subjetivas para a luta 

material, já que compartilha os consensos sociais que justificam e, quando incorporados, 

geram a aceitação (BARBERO, 2003, p.110) do modelo político-econômico vigente, 

reduzindo, assim, a rejeição e até mesmo a resistência. Portanto, as forças em disputa na 

sociedade concorrem pela conquista dos “corações e mentes” como forma de desenvolver 

os seus aparatos ideológicos e assim construírem um bloco hegemônico, com os grupos e 

classes sociais aliados, para o exercício do poder, por meio não da força, mas dos 

consentimentos dos demais (GRAMSCI, 1978, p.52). 

Esta disputa pela hegemonia cultural das ideias ganha força durante os processos 

eleitorais, primeiramente porque são um momento de efervescência do debate e da 
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participação política (RUBIM, 2001, p.3), em que as pessoas têm que escolher os 

representantes do povo nos “lugares privilegiados de exercício de poder” e as políticas 

públicas (RUBIM, 2001, p.p.168 - 181) dos próximos anos. Segundo, porque as campanhas 

eleitorais são utilizadas por alguns partidos de orientação marxista-leninista não como um 

fim em si mesmas, isto é, só para eleger os seus candidatos, mas também como um meio, 

isto é, como um mecanismo para disseminar ideias e organizar as mobilizações sociais 

(LENIN, 1920). Estes partidos não desprezam a importância dos representantes nos poderes 

Executivo e Legislativo, pois desta forma é possível travar a luta institucional, fazer a 

oposição interna dentro das instituições de poder, conquistar melhorias sociais a curto prazo, 

denunciar aos cidadãos as contradições internas destas instâncias e, mesmo, desestabilizar 

os governos do campo político hegemônico (LENIN, 1920; GRAMSCI, 1919, p.65), mas 

vão além. Há, ainda, legendas e coligações que usam os pleitos para conseguir força 

política e, com isto, fazer negociatas e barganhar cargos em outros governos (DIAS, 1992, 

p.36). 

A luta pela “revolução invisível” (HELLER, 1972, p.132) é travada 

inconscientemente em todos os lugares, desde os espaços de participação política direta, 

como as conferências, os comitês e as câmaras governamentais, por exemplo, até os locais 

de sociabilidade como escolas, ruas, praças, clubes, bares, igrejas e demais ambientes da 

sociedade civil. Esta, no pensamento gramsciano (1987, p.224), consiste na visão ampliada 

de Estado, que é a soma da sociedade política, ou seja, o Estado em sentido estrito, de Karl 

Marx e Friedrich Engels (1983), com a superestrutura, isto é, a “hegemonia de um grupo 

social sobre a sociedade nacional inteira, exercida através das chamadas organizações 

privadas, como a Igreja, os sindicatos, as escolas etc”.  

Os ambientes de sociabilidade da sociedade civil podem ser físicos ou virtuais, 

sendo que neste segundo caso, merecem destaque as mídias sociais, que são as páginas de 

construção colaborativa em que qualquer um pode publicar e compartilhar conteúdos, 

sendo simultaneamente “produtor e consumidor da informação” (TORRES, 2009, p.113). 

Isto porque, além de serem muito populares do ano de 2000 para cá, possuem 

características que permitem adotá-las como instrumento de campanhas eleitorais, usadas 

“como estratégia de interação permanente entre o candidato e os eleitores” (GONÇALVES; 

RESENDE, 2009, p.2). Além disso, podem ser utilizadas como canais para a circulação das 
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ideias contra-hegemônicas com mais facilidades do que nas mídias tradicionais, visto que, 

por exemplo, permitem que todos publiquem e compartilhem conteúdos, sem os filtros 

ideológicos e as políticas editoriais das mídias tradicionais (MORAES, 2001, p.71), e 

disponibilizam o mesmo espaço a todos, diferentemente das propagandas eleitorais 

gratuitas radiofônicas e televisivas, em que tempo de cada candidatura não é o mesmo, pois 

equivale à sua representatividade no Congresso Nacional (TSE, 1997). 

Estas e outras características, potencialidades, limitações e impactos das mídias 

sociais são problematizados nesta pesquisa, por meio das observações do estudo de caso da 

campanha eleitoral “Primavera Carioca”, nome com que ficou conhecida a campanha de 

Marcelo Freixo, do Partido Socialismo e Liberdade (Psol), à Prefeitura do Rio de Janeiro 

em 2012, e do diálogo entre autores favoráveis e contrários as estas ideias. Por enquanto, 

segue uma breve apresentação do que são, para contextualização do tema: 

  

Sobre as mídias sociais 

 O advento das novas tecnologias da informação e da comunicação (TICs) provoca 

mudanças no modo de vida da sociedade (CASTELLS, 2000 p.17): criam-se outras formas 

de acesso à informação, modifica-se a comunicação entre as pessoas, o trabalho e as 

relações de trabalho são reestruturados, surgem novas formas de lazer e entretenimento, as 

noções de tempo e espaço são relativizadas, possibilitando que pessoas física e 

temporalmente distantes interajam entre si (CASTELLS, 1999, p.487). Dentre as muitas 

interfaces das mídias digitais, merecem destaque por sua popularidade no Brasil e no 

mundo, as mídias sociais. 

Estas consistem nos “sites na Internet que permitem a criação e o compartilhamento 

de informações e conteúdos pelas pessoas e para as pessoas, nas quais o consumidor é ao 

mesmo tempo produtor e consumidor da informação” (TORRES, 2009, p.113), 

proporcionando a construção colaborativa das publicações. Embora sejam comumente 

usados como sinônimos, os termos “redes sociais” e “mídias sociais” não designam a 

mesma coisa, pois as redes são apenas os sites de relacionamento (Facebook, Twitter; 

Linkedin, Instagram etc), enquanto mídias abrangem todas as páginas de compartilhamento 

de conteúdo, interação e publicação por qualquer pessoa (TELLES, 2010, p.7), como 

fóruns; blogs; wikis; sites de acompanhamento de vídeos, de compartilhamento de 
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apresentações e de fotos; agregadores; podcasts; bookmarks; lifestreams; etc. As redes 

sociais online, portanto, são uma categoria das mídias sociais e são assim definidas por 

Recuero:  

Sites de redes sociais propriamente ditos são aqueles que compreendem a 

categoria dos sistemas focados em expor e publicar as redes sociais dos atores. 

São sites cujo foco principal está na exposição pública das redes conectadas aos 

atores, ou seja, cuja finalidade está relacionada à publicização dessas redes. É o 

caso do Orkut, do Facebook, do Linkedin, e vários outros. São sistemas onde há 

perfis e espaços específicos para a publicização das conexões com os indivíduos. 

(…) Toda a interação está, portanto, focada na publicização dessas redes 

(RECUERO, 2010, p.104). 

 

Ainda segundo a autora, se diferenciam das outras formas de comunicação 

mediadas pelo computador devido à maneira com que as ferramentas são apropriadas, isto é, 

o modo como permitem a visibilidade pessoal e a articulação das redes sociais offline 

(RECUERO, 2010, p.102). Neste segundo caso, repetem os mesmos princípios dos 

relacionamentos presenciais, refletindo e construindo relações entre pessoas que 

compartilhem de interesses ou de objetivos comuns. As primeiras comunidades online, 

inclusive, foram “estruturadas por temas ou de acordo com hierarquias de tópicos” (BOYD 

& ELLISON, 2008, p. 219).  

Além de sua particularidade de promover a autopromoção e de interligar pessoas, as 

redes sociais oferecem, a exemplo das demais mídias sociais, uma série de serviços 

adicionais.  Nelas é possível se cadastrar; criar perfis; encontrar amigos; postar opiniões e 

informações; postar fotografias e outras imagens; escrever textos opinativos, técnicos ou 

literários; divulgar eventos; compartilhar conteúdos escritos, áudios ou audiovisuais; ouvir 

músicas; assistir vídeos e filmes; participar de grupos de discussão etc.  

Por estes motivos, vêm sendo muito popularizadas a partir dos anos 2000. Segundo 

a Pesquisa Brasileira de Mídia 2014, encomendada pela Secretaria de Comunicação Social 

da Presidência da República/Secom (BRASIL, 2014), entre os 26% de brasileiros 

(aproximadamente um quarto da população) que têm o hábito de acessar diariamente a 

Internet, 68,5% apontam as mídias sociais - em especial o Facebook - como os sites que 

mais acessam de segunda a sexta-feira e 70,8% apontam como sendo os sites que mais 

acessam aos finais de semana. O tempo médio que estes usuários diários gastam na Internet 

é de 3h39 por dia durante a semana e 3h43 aos sábados e domingos. Nosso país está em 18º 

lugar na porcentagem de internautas que usam as mídias sociais, com 73% dos brasileiros 
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que têm acesso à internet usando as mídias sociais, de acordo com o relatório da Pew 

Research. 

 

Ranking dos sites mais acessados no Brasil e no mundo:   

Ferramentas Posição no ranking Brasil Posição no ranking mundo 

Facebook  2º 2º 

Youtube 4º 3º 

Wikipedia 10º 6º 

Twitter 12º 7º 

LinkedIn 13º 12º 

Instagram 18º 30º 

Blogger 22º 55º 

Blogspot 29º 17º 

  Fonte: Alexa Analytics, 2013. 

 

Já no Rio de Janeiro, município em que a campanha eleitoral “Primavera Carioca” – 

objeto do estudo de caso desta pesquisa - acontece, 47,2% da população fluminense está 

nas mídias sociais, sendo que destes 49,6% são mulheres, contra 44,8% de homens. O 

Facebook é o mais popular, alcançando 42,3% da população, seguido por Twitter, usado 

por 3,8%, e LinkedIn, terceiro, que é acessado por 1% dos habitantes do Rio.  

Embora se assemelhem em vários aspectos, cada mídia social possui as suas 

especificidades. Seguem mais informações sobre as cinco mídias sociais mais acessadas 

pelos brasileiros: Facebook, Youtube, Wikipedia, Twitter e LinkedIn e, à exceção da última, 

que é uma rede social voltada para o mundo do trabalho, são as mais usadas pelos 

candidatos em suas campanhas eleitorais.  

 

Sobre a pesquisa 

 Esta pesquisa investiga e analisa as mídias sociais enquanto canal de circulação das 

ideias contra-hegemônicas. Como ponto de partida, faz um estudo de caso da campanha 

eleitoral “Primavera Carioca” nas referidas interfaces, acompanhado, além das ações 

durante o processo eleitoral, os períodos de pré e pós-eleição. Para tanto, parte de três 

http://www.pewglobal.org/2014/02/13/emerging-nations-embrace-internet-mobile-technology/
http://www.pewglobal.org/2014/02/13/emerging-nations-embrace-internet-mobile-technology/
http://www.alexa.com/siteinfo/wikipedia.org
http://www.alexa.com/siteinfo/linkedin.com
http://www.alexa.com/siteinfo/blogger.com
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premissas: 1) sociedade como palco de disputa permanente pela hegemonia cultural das 

ideias, 2) eleição como meio e não como fim em si mesma e 3) possibilidade de uso das 

mídias sociais como instrumento de campanha eleitoral. O que se pretende com o estudo de 

caso é, partindo do evento específico, compreender o contexto geral, por meio de analogias 

e da ampliação das situações observadas. 

A escolha pelo estudo de uma campanha eleitoral se dá, além do fato de ser um 

período de acentuação do debate e da participação política, pela possibilidade de se fazer 

um recorte do tema, uma vez que as eleições são temporalmente datadas e têm início, meio 

e fim, facilitando, assim, a observação e a análise das diferentes etapas que envolvem a 

circulação das ideias. Dentro deste recorte, a opção pela campanha eleitoral de Marcelo 

Freixo é feita porque se trata de uma campanha contra-hegemônica que se destacou quanto 

ao uso das mídias sociais, sendo apontada como a mais influente nas mídias sociais, 

segundo uma pesquisa da agência digital LabPop Content
1
, que é apresentada e discutida no 

capítulo 2. Vale ressaltar que apontar esta campanha como o exemplo estudado de contra-

hegemonia não significa estabelecer um contraponto com as demais campanhas das 

eleições de 2012, isto é classificá-las como hegemônicas, inclusive porque a “Primavera” 

foi construída, em grande parte, na Zona Sul da cidade, onde se concentra uma parcela 

significativa da população com alto poder aquisitivo. Outras forças e grupos alternativos 

aos dominantes se fazem presentes no referido processo de eleição e para além dele, ou seja, 

na disputa pela hegemonia travada no cotidiano da política na sociedade.   

 Já a adoção do nome “Primavera Carioca”, terminologia muito controversa entre os 

analistas políticos, explicado e problematizado também no segundo capítulo, se refere à 

ideia de movimento permanente e não apenas campanha eleitoral, ideia que é, aliás, uma 

das premissas do estudo. Isto porque a “Primavera” não designa apenas a campanha oficial 

de eleição, mas também o arco de alianças feito com parte da sociedade civil organizada, 

cada qual com as suas pautas e especificidades, mas todos com a mesma crítica com relação 

ao modelo de desenvolvimento adotado na cidade do Rio de Janeiro e à própria gestão do 

pemedebista Eduardo Paes. 

Em geral, a pesquisa objetiva compreender as mídias sociais enquanto canais para a 

circulação permanente das ideias contra-hegemônicas, abrangendo as suas potencialidades, 

                                                 
1
 Link para a pesquisa: <https://www.facebook.com/portalOSeuVoto/posts/393930730646237>. 
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limitações e impactos. Tem, ainda, como objetivos: analisar o uso destas interfaces como 

instrumento de campanhas eleitorais e de ações políticas como um todo, e examinar a sua 

utilização em eleições como um meio para a promoção do debate público. Parte das 

hipóteses de que, no caso da campanha “Primavera Carioca”, as mídias sociais exercem um 

papel determinante para que o candidato seja bem votado e que no contexto ampliado pode 

sim ser um canal eficiente para a promoção do diálogo com a sociedade e para a circulação 

das ideias.  

É uma pesquisa multidisciplinar, que mescla diversos campos do conhecimento e 

tem as suas principais abordagens na política geral, nas eleições, na comunicação social, 

nas mídias digitais, nas mídias sociais e no uso político destas interfaces. A metodologia 

utilizada é a análise descritiva e com argumento indutivo, que tem como tipologia o estudo 

de caso de uma campanha eleitoral nas mídias sociais. A partir das observações do objeto 

estudado é feito o cruzamento, de forma analítica e reflexiva, das informações e dos dados 

levantados na pesquisa bibliográfica, documental e audiovisual, bem como nas entrevistas. 

São entrevistados o coordenador da campanha nas mídias sociais e o organizador do 

movimento “Nada deve parecer impossível de mudar”. As entrevistas têm como função o 

colhimento das informações não observáveis, como o planejamento, a mensuração, a 

avaliação etc, e proporcionar também uma visão endógena, não apenas a exógena das 

observâncias. A assessoria do então candidato Marcelo Freixo foi contatada ao final do 

capítulo referente ao estudo de caso para uma entrevista, mas afirmou que sua agenda 

estava cheia e, portanto, não foi possível. 

As principais referências teóricas são os pensamentos e as obras dos seguintes 

autores: Antonio Gramsci, Vladmir Lênin, Karl Marx, Paulo Freire, José Martín-Barbero, 

Armand Mattelart, Agnes Heller, Dênis de Moraes, Albino Rubim, Wilson Gomes, Raquel 

Recuero e Pierre Lévy. Também são largamente utilizados na pesquisa os estudiosos que 

desenvolvem as ideias ou dialogam com os teóricos referenciais, como Carlos Nelson 

Coutinho e Hugues Portelli; que se contrapõem às suas ideias, como Dominique Wolton e 

Paul Virilio; e outros, cujos trabalhos contribuem para a construção da pesquisa. A 

bibliografia recente, relativamente escassa dos assuntos referentes às mídias digitais e 

sociais e sem comprovação científica a longo prazo é uma das dificuldades na realização da 
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pesquisa, tal qual a velocidade com que as mudanças das tecnologias digitais acontecem, 

sempre gerando fatos novos.  

Ao longo de seu desenvolvimento, a pesquisa passa por diversas modificações, com 

base nas novas informações e nas ponderações oriundas das leituras, das disciplinas do 

curso e dos debates com o orientador. As principais mudanças, tomando como inspiração a 

ideia de José Martín-Barbero (2003), se referem ao deslocamento do objeto dos meios para 

as mediações e a exclusão da análise comparativa entre as mídias sociais e as tradicionais. 

No primeiro caso, o que se tem é a transferência do foco, que inicial e erroneamente estava 

nas mídias sociais, para a política, sendo então estas interfaces compreendidas apenas 

enquanto canais, não mais como o elemento principal do estudo. Já a segunda 

transfiguração abandona a análise acerca de um possível potencial mais democrático das 

mídias colaborativas, comparativamente às demais mídias, por entender que estabelecer 

adversidade entre os canais e a discussão sobre democracia não são o objetivo desta 

investigação, e sim a compreensão das mídias sociais enquanto mais um canal para a 

circulação permanente das ideias contra-hegemônicas, considerando-se, naturalmente, as 

suas especificidades. 

Também a percepção sobre o objeto do estudo de caso se modifica, surgindo por 

parte da pesquisadora uma admiração pela campanha “Primavera Carioca” nas mídias 

sociais que à, princípio, era incipiente. Admiração esta que procura manter o devido 

distanciamento metodológico e não afetar a isenção analítica da pesquisa. É importante 

explicar que, apesar de se tratar de uma campanha contra-hegemônica e que dialoga com as 

premissas deste estudo, não se refere à alternativa que a pesquisadora defende e acredita ser 

a mais apropriada para se tornar hegemônica na sociedade no que se refere ao seu aspecto 

político-ideológico.           

 A construção da pesquisa aponta primeiramente as premissas que a norteiam e sob 

as quais o estudo de caso é observado e analisado, bem como as discussões e reflexões 

seguintes são embasadas. A partir daí, as suas perspectivas de análise vão sendo ampliadas: 

do uso das mídias sociais no caso específico da campanha “Primavera Carioca” para os 

usos nas eleições em geral, destes para a política como um todo e, por fim, chega-se ao uso 

das mídias sociais como canal permanente para a circulação das ideias contra hegemônicas.  
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a) Capítulo 1 

O primeiro capítulo é teórico. Intitulado “A campanha política eleitoral como 

processo contra-hegemônico”, nele são apresentadas, discutidas e problematizadas cada 

uma das três premissas que fundamentam a pesquisa. Este é o capítulo que serve de base 

teórica para os demais. É dividido em três tópicos, sendo que o primeiro discute a 

sociedade como palco de disputa permanente pela hegemonia cultural das ideias; o segundo, 

a eleição como meio e não como fim em si mesma; e o terceiro, a relação entre eleição e 

mídias sociais.  

 

b) Capítulo 2 

O segundo capítulo, “A campanha ‘Primavera Carioca’ como construção política 

por meio das mídias sociais”, é descritivo. Nele é feito o detalhamento do que foi a 

“Primavera” nas mídias sociais, desde a abordagem do seu contexto histórico e político, até 

o apontamento de seus resultados objetivos e subjetivos, bem como a avaliação da 

Coordenação da candidatura. Passando, entre estes dois, pela problematização quanto à sua 

inspiração na Primavera Árabe; os aspectos gerais da campanha; a opção pelas interfaces 

colaborativas; o planejamento estratégico; as ações oficiais e voluntárias desenvolvidas; as 

interações estabelecidas junto aos cidadãos; o acompanhamento das ações e a sua 

mensuração.  

  

c) Capítulo 3 

O terceiro capítulo é analítico e é denominado “Mídias sociais como ambiente de 

construção política: possibilidades e adequações”. Nele, num primeiro momento é feita a 

análise do estudo de caso, com a discussão sobre os conceitos e as referências acerca dos 

caminhos indicados pelo estudo de caso, que incluem: espaço para apresentar a candidatura, 

redução dos custos de campanha, disseminar as ideias do programa, diálogo com a 

sociedade, reuniões e organização das atividades virtualmente, engajamento da sociedade e 

continuidade das ações de campanha no período pós-eleitoral. Posteriormente a análise 

avança para além das eleições, debatendo os movimentos que se iniciam durante o processo 

eleitoral e prosseguem após o seu fim e ampliando a discussão para a ciberpolítica nas 

mídias sociais. 
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Por fim, a conclusão consiste em um resgate associativo das ideias presentes em 

todos os capítulos, respondendo aos objetivos da pesquisa. Nela, o debate avança no sentido 

de compreender as mídias sociais enquanto canais permanentes para a circulação das ideias 

contra-hegemônicas, com as ponderações e os questionamentos que ficam em aberto para a 

problematização de pesquisas futuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

A CAMPANHA POLÍTICA ELEITORAL COMO PROCESSO CONTRA-

HEGEMÔNICO: 

1.1. Sociedade como palco de disputa permanente pela hegemonia cultural das ideias 

 

Um mundo enfim ordenado, 

uma pátria sem fronteiras, sem leis e regulamentos, 

uma terra sem bandeiras, sem igrejas nem quartéis, 

sem dor, sem febre, sem ouro. 

Um jeito só de viver, 

mas nesse jeito a variedade, 

a multiplicidade toda que há dentro de cada um. 

Uma cidade sem portas, de casas sem armadilha, 

um país de riso e glória como nunca houve nenhum. 

Este país não é meu 

nem vosso ainda, poetas. 

Mas ele será um dia 

o país de todo homem. 

(Carlos Drummond de Andrade, “A rosa do povo”) 
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1.1.1. Hegemonia 

 Diversos autores trataram da questão da hegemonia, mas foi 

Antonio Gramsci quem desenvolveu, ao longo de sua obra e sobretudo nos Cadernos 

do Cárcere
2
 este conceito tal qual ele é aplicado nesta pesquisa. Nos referidos cadernos 

a hegemonia é compreendida para além de seu sentido etimológico de liderança
3
, 

designando também um tipo particular de dominação e sua resistência na sociedade 

capitalista democrática, em que os grupos e classes sociais exercem o seu comando não 

pela força, mas pelo consentimento ao seu projeto, obtido por meio da direção cultural, 

ideológica e política, a “hegemonia cultural das ideias” (TAYLOR, 1995, p.253 e 254). 

Assim, ao invés do grupo dominante impor as suas vontades a outros por meio dos 

aparelhos repressivos e coercitivos do Estado (Polícia, Justiça), constrói na sociedade o 

compartilhamento de valores que justifiquem seus interesses e sejam aceitos e 

incorporados pelo coletivo, que não se dá conta deste processo de dominação, porque 

desconhece a carga política oculta nas práticas e expressões culturais (BARBERO, 

2003, p.110). Por isso, a conquista do Poder (sobretudo estatal) não se dá 

exclusivamente no plano político, mas também cultural e ideológico (COUTINHO, 

1999, p.248).  

 Como os interesses dos grupos e classes sociais são diferentes, para que um se torne 

dirigente dos outros é preciso que seja reconhecido pelos demais como sendo superior 

moral, intelectual e organizacionalmente, de forma que obtenha o consentimento para o 

exercício de sua direção (REALE & ANTISERI, p. 832). Gramsci explica que é comum 

um grupo ou classe social que esteja em uma situação de subordinação com relação a outro 

adotar a concepção de mundo dominante, por conhecer apenas esta, já que a sua é oprimida, 

ou por opção involuntária, uma incorporação mecânica das ideias hegemônicas, o que 

ocorre até mesmo se a visão de mundo incorporada for antagônica ou contraditória à 

realidade prática e aos interesses dos dominados. Ainda segundo o pensador italiano, estes 

pensamentos assimilados involuntariamente são desprovidos de consciência crítica ou 

mesmo de sentido (GRAMSCI, 1978, p. 15). 

                                                 
2
 Os Cadernos do Cárcere (“Quaderni del Carcere”) são escritos de Gramsci durante o período em que esteve 

preso pelo regime fascista de Benito Mussolini, entre novembro de 1926 e 1937. Foram publicados pela 

primeira vez em entre 1948 e 1951). 
3
 Palavra de origem grega, hegemonia significa “supremacia”, “preponderância”. 
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 Mais do que adesão, em que todos apoiam as ideias e os interesses do grupo 

dominante, a hegemonia é a construção de um bloco histórico com os grupos e classes que 

se quer aliados, em que há a união de interesses, incorporação de diversas ideias, 

negociações e convencimento, representando uma vontade coletiva (PORTELLI, 1977, p. 

69). Esta vontade coletiva, segundo Laclau e Mouffe (2004, pp. 100-102), é o cimento 

orgânico unificador do bloco histórico constituído sobre um aparato hegemônico que cria 

um novo terreno ideológico, possibilitando uma reforma das consciências e dos métodos de 

conhecimento (GRAMSCI, 1978, p. 52), bem como permitindo que um grupo estabeleça o 

seu monopólio intelectual e, com isso, vença a disputa pela hegemonia cultural das ideias 

na sociedade e exerça a sua função dirigente. (PORTELLI, 1977, p. 69). Portanto, a 

hegemonia não é imposta de cima para baixo e não se configura em uma relação de 

subordinação, mas de participação. 

Pensar o processo de dominação social já não como imposição a partir de um 

exterior e sem sujeitos, mas como um processo no qual uma das classes 

hegemoniza, na medida em que representa interesses que também reconhecem de 

alguma maneira como seus as classes subalternas. E “na medida” significa que 

aqui não há hegemonia
4

, mas sim que ela se faz e desfaz, se refaz 

permanentemente num “processo vivido”, feito não só de força, mas também de 

sentido, de apropriação do sentido pelo poder, de sedução e de cumplicidade 

(BARBERO, 2003, p. 112).  

 

Além disso, para se consolidar e perdurar a hegemonia deve-se levar em conta o 

pensamento de sobre quem ela será exercida. Em muitas vezes, é preciso que o grupo ou 

classe dominante faça sacrifícios para incorporar os demais, embora mantendo intocáveis 

os aspectos essenciais (GRAMSCI, 1978, p. 33). Estas dinâmicas estão, em muitas vezes, 

subjugadas pelo “modo maniqueísta” (CANCLINI, 2003), como se a aceitação da 

hegemonia, bem como a sua negação não passassem por um processo de negociação em 

que ambas as partes têm os seus interesses, pois nem toda assimilação do hegemônico pelo 

subalterno significa submissão, bem como nem toda recusa é sinal de resistência 

(BARBERO, 2003, pp.102-103). É preciso, portanto, “prestar atenção à trama”, uma vez 

que “a escolha e a crítica de uma concepção de mundo são, também elas, fatos políticos” 

(GRAMSCI, 1978, p. 15). Ainda de acordo com o autor: 

O fato da hegemonia pressupõe indubitavelmente que sejam levados em conta os 

interesses e as tendências dos grupos sobre os quais a hegemonia será exercida, 

                                                 
4
 A hegemonia enquanto construção instável e sujeita à correlação de forças será melhor discuta no item 1.2 

Contra-Hegemonia.  
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que se forme um certo equilíbrio de compromisso, isto é, que o grupo dirigente 

faça sacrifícios de ordem econômico-corporativa; mas também é indubitável que 

tais sacrifícios e tal compromisso não podem envolver o essencial, dado que, se a 

hegemonia é ético-política, não pode deixar de ser também econômica; não pode 

deixar de ter seu fundamento na função decisiva que o grupo dirigente exerce no 

núcleo decisivo da atividade econômica (GRAMSCI, 2002, p.48).  

 

 A base material da propagação dos consensos coletivos compartilhados pelo 

conjunto social, que permitem a direção cultural por um grupo ou classe social, é a 

educação, seja a formal do sistema educacional, seja a educação informal, ensinada pelos 

meios de comunicação, pelas instituições religiosas, arte, entretenimento e cultura em geral. 

Isso porque estas formas de educação formal e informal, já que não se apresentam 

abertamente como instrumentos de controle social, passam despercebidas e, 

consequentemente, encontram menos resistência. Coutinho explica que estes, ao 

difundirem seus conteúdos, conhecimentos, informações e sensações estéticas difundem 

junto ideias que “ensinam” os grupos e classes a lhe serem submissos, tendo assim a sua 

potencialidade revolucionária inibida.   

Usando deste controle, as classes dominantes “educam” os dominados para que 

estes vivam em submissão às primeiras como algo natural e conveniente, inibindo 

assim sua potencialidade revolucionária. Assim, por exemplo, em nome da 

“nação” ou da “pátria”, as classes dominantes criam no povo o sentimento de 

identificação com elas, de união sagrada com os exploradores, contra um inimigo 

exterior e a favor de um suposto “destino nacional” de uma sociedade concebida 

como um todo orgânico desprovido de antagonismos sociais objetivos. Assim se 

forma um “bloco hegemônico” que amalgama a todas as classes sociais em torno 

de um projeto burguês. O poder hegemônico combina e articula a coerção e o 

consenso (COUTINHO, 1999, p.320).   

 

 Os órgãos de formação e reprodução de opiniões são caracterizadas no pensamento 

gramsciano como “aparelhos privados de hegemonia
5

”, que são instituições que 

disseminam ideias com vistas à obtenção da hegemonia cultural. Tratam-se de 

organizações que compõem a sociedade civil, têm autonomia para funcionamento e 

manifestação, base material própria (infraestrutura) e trabalham na perspectiva de 

legitimação dos interesses da classe dominante. Assim constroem valores comuns que 

justificam a ordem econômica e social vigente, que naturalizam as suas contradições, que 

mascaram os antagonismos de classe e que legitimam o grupo social hegemônico, de forma 

                                                 
5
 A perspectiva gramsciana de “organismos sociais privados” se diferencia da ideia de “aparelhos ideológicos 

de Estado” de Louis Althusser pela autonomia dos primeiros em relação ao aparelho estatal (Cf. 

ALTHUSSER, Louis, 1976). 
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a criar o apoio necessário para a sua sustentação e, consequentemente, as condições 

necessárias para perpetuá-lo no poder político. Carlos Nelson Coutinho assim define:   

São organismos sociais “privados”, o que significa que a adesão aos mesmos é 

voluntária e não coercitiva, tornando-os assim relativamente autônomos em face 

do Estado em sentido estrito
6
 (…); mas deve-se observar que Gramsci põe o 

adjetivo “privado” entre aspas, querendo com isso significar que — apesar desse 

seu caráter voluntário ou “contratual” — eles têm uma indiscutível dimensão 

pública, na medida em que são parte integrante das relações de poder em dada 

sociedade (1994, pp 54 e 55). 
 

 Em um contexto e tempo histórico diferente, Paulo Freire também fala sobre a 

dimensão ideológica da educação para a manutenção e legitimação da hegemonia burguesa 

(SEMERARO, 2007, p.2; SILVA, p.3). Na associação que estabelece entre educação e 

política no conjunto de sua obra, Freire (1983, p. 66) critica a “educação bancária”, baseada 

em uma relação vertical e não dialógica (unilateral), em que o professor deteria o 

monopólio do saber, ignorando os conhecimentos prévios do estudante, depositando-lhe 

um saber pronto e acabado, sem qualquer possibilidade de troca ou questionamento, e 

mesmo desinteressante, em muitas vezes sem qualquer conexão com a realidade cotidiana. 

Desta forma a educação formal, bem como a informal, contribui para a criação de cidadãos 

submissos e com o seu sem senso crítico tolhido, criando um cenário de maior 

aceitabilidade das ideias hegemônicas (FREIRE, 1983, p. 66). 

(...) o “saber” é uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada saber. 

Doação que se funda numa das manifestações instrumentais da ideologia da 

opressão - a absolutização da ignorância, que constitui o que chamamos de 

alienação da ignorância, segundo a qual se encontra sempre o outro (FREIRE, 

1967, p.58). 
 

 Pierre Bourdieu, juntamente com Passeron, se refere a este processo de dominação 

econômica por meio da direção cultural como “violência simbólica”, pois se baseia na 

imposição “legítima” de uma cultura dada como natural (sempre foi assim e sempre será), 

que não pode ser questionada e imutável, de forma que o dominado não se opõe ao seu 

opressor, já que não se percebe como vítima deste processo (BOURDIEU; PASSERON, 

1975, p. 23). Ele explica que o sistema simbólico de uma cultura, entretanto, é socialmente 

                                                 
6
 A expressão “Estado em sentido estrito” refere-se à “sociedade política” (instituições políticas e sob 

controle legal e constitucional) que, juntamente com a “sociedade civil”, representa a configuração ampliada 

do Estado de Gramsci (Hugues Portelli - 1977, p. 65).  A questão será melhor discutida no item 1.2. (Eleição 

como meio e não como fim em si mesma). 
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construído e sua interiorização joga um papel importante na perpetuação da ordem social 

vigente. A violência simbólica pode ser exercida por diferentes instituições da sociedade: 

Estado, mídia, escol etc.  A exemplo de Gramsci, Bourdieu também discute a luta de 

classes com ênfase no ponto de vista da cultura (superestrutura) - embora não deixem de 

lado o aspecto econômico (base material da sociedade), - mas se diferencia deste quanto à 

forma de assimilação das ideias e padrões estabelecidos pelos grupos e classes sociais 

dominantes, pois para ele é impositiva (“violência”), enquanto para o comunista italiano a 

hegemonia passa pelo consentimento. Também se distanciam no que se refere à 

compreensão da dominação, uma vez que para o sociólogo francês os dominados nunca 

entenderiam a origem e as condições de sua dominação, já Gramsci aposta no “bom senso” 

das massas dominadas (BURAWOY, 2010, p. 65). 

A seleção de significações que define objetivamente a cultura de um grupo ou de 

uma classe como sistema simbólico é arbitrária na medida em que a estrutura e as 

funções dessa cultura não podem ser deduzidas de nenhum princípio universal, 

físico, biológico ou espiritual, não estando unidas por nenhuma espécie de 

relação interna à “natureza das coisas” ou a uma “natureza humana” 

(BOURDIEU; PASSERON, 1975, p. 23). 
 

 É importante ressaltar que a hegemonia jamais é exercida sobre toda a sociedade, 

apenas sobre a maioria que lhe é favorável, constituída pelos grupos e classes sociais 

aliados e auxiliares, que lhe servem de base social (PORTELLI, 1977, p.69). Segundo 

Gramsci, há duas formas de supremacia de um grupo: o “domínio” e a “direção intelectual 

e moral”, esta estabelecida sobre os aliados antes mesmo de conquistar o poder 

governamental e como uma das condições fundamentais para tal (GRAMSCI, 2002, pp. 

62-63). A minoria, que discorda da hegemonia e sobre quem ela não é exercida, é 

dominada, utilizando-se por vezes das forças repressivas, pois neste caso o objetivo não é o 

consenso, mas a “liquidação” dos grupos adversários como forma de conquista do poder 

(PORTELLI, 1977, p.69). Depois, no exercício do poder governamental e mesmo em sua e 

consolidação, este grupo ou classe social torna-se dominante, embora deva continuar sendo 

também dirigente (GRAMSCI, 2002, pp. 62-63). 

O recurso às armas e à coerção é pura hipótese de método e a única possibilidade 

concreta é o compromisso, já que a força pode ser empregada contra os inimigos 

(para conter as classes opositoras, a classe dirigente usa da força), não contra uma 

parte de si mesmo que se quer assimilar rapidamente e do qual se requer o 

entusiasmo e a boa vontade (GRAMSCI, 1978, p. 33). 
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 Embora Lênin não tenha formulado um conceito de hegemonia, Gramsci, cujo 

pensamento e ação política receberam grande influência leninista, atribui ao líder da 

Revolução Russa
7
 a origem do conceito (COUTINHO, 1992, p.36). Lênin usou o termo 

hegemonia em 1917 para se referir à força do proletariado sobre os demais setores, 

estamentos e classes sociais enquanto estratégia político-revolucionária (DA SILVA, 2011, 

p. 32). Os dois teóricos convergem quando à compreensão da base de classe/grupo social na 

relação de disputa pela hegemonia das ideias (LACLAU E MOUFFE, 2004, pp.103-105), 

defendendo que existe um intercâmbio entre a base material da sociedade (forças 

produtivas e as relações sociais de produção) e a superestrutura (vida social e suas 

instâncias, tais quais ideologia, Estado, política, religião, jurisprudência etc), ou seja, que as 

estruturas econômicas têm forte relação com as formas de consciência (MARX, 1859). 

Assim, apesar de não existir correspondência mecânica entre a materialidade e as ideias, 

pois esta para Gramsci é orgânica e relacional, há uma base de pensamento comum 

relacionada com as relações de produção, de forma que a aceitação ou recusa de uma ideia 

não seja estritamente individual, nem casuística, mas corresponda às “formas sociais 

determinadas de consciência e, como tais, correspondem à superestrutura jurídica e política” 

(MÉSZÁROS, 2011, p. 127). 

 Gramsci e Lênin também se aproximam na defesa da importância da organização 

intelectual como acesso ao conhecimento e à hegemonia das ideias na superestrutura social, 

bem como a necessidade de ampliar a base social da classe fundamental, conforme explica 

Portelli (1977, p. 63) em referência ao artigo “Lenin e il concetto di hegemonia”, de 

Luciano Gruppi. No mesmo artigo, o autor aponta um outro ponto em comum entre os 

pensamentos leninista e gramsciano: a análise da correlação de forças na disputa pela 

hegemonia, isto é, a construção de alianças entre grupos e classes sociais com interesses 

comuns para a formação de um bloco hegemônico. 

 Há, porém, diferenças entre os dois pensamentos: ainda de acordo com o artigo de 

Luciano Gruppi citado por Portelli (1977, p. 63), Lênin, quando se refere ao exercício da 

hegemonia, fala apenas sobre a ditatura do proletariado, compreendida como o período em 

                                                 
7
 Revolução Russa é o nome do movimento que em 1917 derrubou primeiro o regime czarista comandado 

pelo czar Nicolau I e depois o governo provisório menchevique de Kerenski, levando ao poder o Partido 

Bolchevique, comandado por Lênin, e instaurando no país um regime socialista. A Rússia passaria de país 

agrícola a potência mundial, com a implantação da URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas). 
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que a classe proletária toma o poder e nele se mantém para consolidar a revolução e fazer a 

transição para a sociedade comunista (LÊNIN, 1920). Assim, se remete unicamente ao 

caráter coercitivo da tomada e manutenção dos poderes político e econômico, enquanto 

Gramsci enfatiza a necessidade de formação do bloco hegemônico e de uma classe 

dirigente que se mantenha no poder por meio do consentimento das demais classes e 

grupos sociais, e não apenas pela força.  

 Além disso, o pensador italiano amplia as ideias de recomposição política e de 

hegemonia para além da aliança de classes (LACLAU & MOUFFE, 2004, pp. 100-102), 

privilegiando o momento da articulação política entre diversos grupos e classes sociais na 

construção do bloco histórico. Ele valoriza os aspectos cultural e ideológico da hegemonia 

na direção das massas (PORTELLI, 1977, p. 63-65) e na conquista do poder, não apenas o 

seu caráter puramente político, e para tanto, a guerra de posição (luta no campo das ideias
8
), 

que antecede e sustenta a luta material, é travada a todo momento e em todos os lugares. 

“Não se pode fazer a revolução visível sem a revolução invisível” (HELLER, 1972, p.132). 

 

1.1.2. Contra-Hegemonia  
 A hegemonia, conforme já foi discutido nesta pesquisa, jamais pode ser exercida 

sobre toda a sociedade, pois existe uma minoria que discorda e renega o pensamento 

dominante (PORTELLI, 1977, p.69), fazendo com que seja alvo de “uma resistência 

continuada, limitada, alterada, desafiada por pressões que não são as suas próprias pressões” 

(WILLIAMS, 1979, pp. 115-116). Além disso, trata-se de uma construção instável e sujeita 

a alterações na sua correlação de forças, pois não é monolítica e sim o resultado das 

medições de forças entre blocos de grupos e classes sociais dentro de um dado momento 

histórico específico. Pode ser reelaborada, revertida e modificada, em um longo processo 

de lutas, contestações e vitórias cumulativas (MORAES, 2010, p.73), não sendo, portanto, 

algo estático, uma ideologia pronta e acabada, mas um processo vivo de luta constante pela 

liderança cultural-ideológica dos demais grupos e classes sociais (COUTINHO, 2008, p.77) 

entre os diferentes pensamentos que coexistem e são disseminados na sociedade, muitos 

dos quais contra-hegemônicos. Portanto, as forças hegemônicas não imperam absolutas, 

                                                 
8
 Gramsci fala sobre a “guerra de posição” e a “guerra de movimento”, sendo esta o enfrentamento direto com 

o uso da força. Ambas não se contrapõem e a guerra de posição pode se tornar guerra de movimento em 

certos momentos. 
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pois a sociedade é simultaneamente espaço para hegemonia e palco de resistência 

(HELLER, 1972). 

A realidade de qualquer hegemonia, no sentido político e cultural ampliado, é de 

que, embora por definição seja sempre dominante, jamais será total ou exclusiva. 

A qualquer momento, formas de política e cultura alternativas, ou diretamente 

opostas, existem como elementos significativos na sociedade (...) A ênfase 

política e cultural alternativa, e as muitas formas de oposição e luta, são 

importantes não só em si mesmas, mas como características indicativas daquilo 

que o processo hegemônico procurou controlar, na prática (WILLIAMS, 1979, pp. 

115-116). 

 

 Segundo Gramsci, a contra-hegemonia institui o contraditório e a tensão no que até 

então parecia uníssono e estável (MORAES, 2010, p.73), podendo isso ser feito de diversas 

formas, inclusive por meio da “picaresca zombaria das virtudes burguesas”, que também 

são modos de destruição de sua “economia moral” e de impugnação da hegemonia 

(BARBERO, 2003, p.110). Assim, pode provocar uma crise de hegemonia da classe 

dirigente, em que os grupos e classes sociais subordinados começam a duvidar e não se 

sentir mais representadas por ela, o que pode acontecer quando amplas massas começam a 

participar politicamente e se organizam, ainda que precariamente, e passam a fazer 

reivindicações ou quando a classe dominante falha em algum empreendimento, como por 

exemplo uma crise econômica e social (GRAMSCI, 1978, p. 55). O teórico comunista 

italiano afirma que a consciência crítica é construída como resultado da disputa de 

hegemonias contrastantes (GRAMSCI, 1978a, p. 21). 

Uma classe é hegemônica, dirigente e dominante até o momento em que – através 

de uma classe sua ação política, ideológica, cultural – consegue manter articulado 

um grupo de forças heterogêneas e impedir que o contraste existente entre tais 

forças exploda, provocando assim uma crise na ideologia dominante, que leve à 

recusa de tal ideologia, fato que irá coincidir com a crise política das forças no 

poder (GRUPPI, 1978, p. 67).  
 

 O conceito de contra-hegemonia não chegou a ser formulado por Gramsci, mas se 

consolidou pelo uso e é usado por autores marxistas (dentre os quais Leandro Konder e 

Carlos Nelson Coutinho) em uma perspectiva crítica como projeto de classe que se 

contrapõe ao da hegemonia burguesa vigente
9

. Toma emprestado um pensamento 

marxista
10

 para afirmar que “toda hegemonia traz em si o germe da contra-hegemonia”, em 

                                                 
9
 Fonte: <http://www.gramsci.org.ar/mafalda/mafalda.htm. 

10
 No livro "O Capital", Marx afirma que "o capitalismo traz em si o germe de sua própria destruição" (2008, 

p. 201). 

http://www.gramsci.org.ar/mafalda/mafalda.htm
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uma unidade dialética em que uma se define pela outra (Coutinho, 2008, p.77).  Para 

Rodrigo Dantas, é impossível pensar a hegemonia sem pensar na luta de classes, pois as 

ideias hegemônicas e as contra-hegemônicas disputam, exercem e sofrem o poder dentro de 

um cenário de posições sociais e de interesses entre grupos e classes (DANTAS, 2008, 

p.91). 

 Gramsci afirma que as fontes de qualquer hegemonia alternativa são difíceis de se 

prever, mas acredita que possam nascer da classe trabalhadora, embora não como uma 

construção ideal ou abstrata e sim em seu desenvolvimento enquanto classe potencialmente 

hegemônica, enfrentando as pressões e os limites da hegemonia existente (WILLIAMS, 

1979). Ele assinala as ações contra-hegemônicas como sendo “instrumentos para criar uma 

nova forma ético-política” (GRAMSCI, 1999, p.p.314-315), que devem ser utilizados para 

denunciar as questões ocultas da realidade e esclarecê-las ao povo, bem como tentar 

reverter as condições de marginalização e exclusão impostas pelo modo de produção 

capitalista (MORAES, 2010, p.73).  

Paulo Freire (1981, p. 81) também se preocupa com a superação das condições de 

marginalização e defende, assim como Gramsci, que os processos de conscientização 

(guerra de posição, disputa pela hegemonia cultural das ideias) devem estar vinculados a 

um projeto de transformação social que negue e rompa com a hegemonia burguesa.  

A conscientização é um projeto irrealizável pela direita, que, por sua natureza, 

não pode ser utópica. Não há conscientização popular sem uma radical denúncia 

das estruturas de dominação e sem o anúncio de uma nova realidade a ser criada 

em função dos interesses das classes sociais hoje dominadas (FREIRE, 1981, p. 

81). 

 

O caminho para a conquista da hegemonia cultural das ideias por parte das forças 

contra-hegemônicas é o mesmo seguido pela hegemonia burguesa: deve-se construir seu 

próprio aparato ideológico, sobre o qual será criado um novo bloco histórico e estabelecido 

um sistema de alianças objetivando conquistar outros grupos e classes sociais pelo 

consenso (não pela coerção), considerando-se a vontade coletiva (PORTELLI, 1977, p. 69) 

e a partir daí provocar uma crise de hegemonia da classe dirigente. A construção de um 

aparato hegemônico próprio enquanto cria um novo terreno ideológico determina uma 

“reforma das consciências e dos métodos de conhecimento” (GRAMSCI, 1978, p. 52) na 

sociedade e significa romper com o sistema hegemônico vigente e com a ideologia 
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dominante (PORTELLI, 1977). O novo terreno ideológico será desenvolvido a partir da 

“guerra de posição” no âmbito da sociedade civil, objetivando a conquista de “posições e 

de espaços, da direção político-ideológica e do consenso dos setores majoritários da 

população, como condição para o acesso ao poder de Estado e para a sua posterior 

conservação (COUTINHO, 1992, p. 89)”. 

 Para tanto, é preciso que as correntes contra-hegemônicas consigam difundir a sua 

concepção de mundo, fazendo com que as novas ideias penetrem no povo e se tornem 

costume e valores coletivos, permitindo que acumulem forças para fragilizar os valores 

vigentes e conquistar paulatinamente a hegemonia ou, de acordo com Gramsci (2004, p. 56-

61), obtenha gradualmente o consenso em torno de uma reforma moral e cultural que 

conduza um bloco de classes ao poder. Trata-se de apresentar à sociedade argumentos 

alternativos que derrubem o senso comum vigente e permitam um olhar crítico sobre o 

pensamento hegemônico e a realidade (1999, p. 111), reorientando as percepções sobre o 

mundo vivido e combatendo as racionalidades hegemônicas, bem como apresentando o 

presente como algo passível de ser alterado (MORAES, 2010, p.73). É um “intenso e 

continuado trabalho de crítica, de penetração cultural, de impregnação de ideias em 

agregados de homens que eram inicialmente refratários” que, para Gramsci, precede toda 

revolução (GRAMSCI, 2004, p. 56-61). 

O processo de afirmação da nova concepção de mundo ocorre por razões práticas 

e sociais, ou seja, como resultado do embate travado contra as velhas concepções 

dominantes. A construção ideológica hegemônica prevê a superação do senso 

comum tradicional para a criação de outro, mais adequado à concepção do novo 

grupo dirigente. A postura revolucionária exige permanente embate contra as 

filosofias tradicionais, implícitas, de forma desorganizada e fragmentada no senso 

comum, mas a elaboração das novas ideias hegemônicas não pode prescindir de 

tudo aquilo que é próprio do senso comum, pois este traduz espontaneamente a 

filosofia das multidões (GRAMSCI, 1926; 1937). 

 

 

 Os grupos e classes sociais que se pretendem hegemônicos também podem se 

apropriar dos aparelhos privados de hegemonia para contestar a visão de mundo dominante 

e afirmar a sua, pois, de acordo com Moraes (2009, p.41), “as classes subalternas podem 

visar, como projeto político, a separação de aparelhos ideológicos de sua aderência ao 

Estado, a fim de se tornarem agências privadas de hegemonia sob sua direção”. Isso porque 

estes aparelhos não são exclusividade das forças hegemônicas, uma vez que são disponíveis 
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em toda a sociedade, podendo ser usados para consolidar o pensamento dominante, como 

também para disseminar ideias alternativas e mesmo contrárias. Freire defende que: 

as classes oprimidas/subalternas devem interferir diretamente na disputa de ideias 

e valores na sociedade a partir de suas organizações e meios próprios de 

comunicação. Assim, os processos de conscientização dos trabalhadores 

assumem uma centralidade na luta pela construção de uma nova hegemonia (apud 

SILVA, pp. 3-4).  

 

É importante, portanto, deter o conhecimento dos complexos mecanismos 

institucionais que fazem funcionar um país, como o sistema financeiro, a mídia, o 

conhecimento científico e tecnologia mais avançada (SEMERARO, 2007, p. 100), para 

equilibrar as forças na disputa pelos consensos sociais e para consolidar o poder 

hegemônico e mesmo governamental quando chegar o momento. De acordo com Coutinho 

(2003, p.129), para Gramsci “não há hegemonia ou direção política e ideológica sem o 

conjunto das organizações materiais que compõem a sociedade civil” (COUTINHO, 2003, 

p.129), ou seja, sem os conhecimentos e os aparelhos privados de hegemonia.  

Nestes pontos, o papel das lideranças intelectuais é fundamental, pois elas atuam 

como dirigentes e educadores políticos das classes subalternas (SILVA, p.6), organizando e 

sistematizando as ideias que surgem dentro destes próprios grupos e os ajudando na 

compreensão política. Gramsci explica que a atuação dos intelectuais “não é para limitar a 

atividade científica e para manter a unidade no nível inferior das massas, mas justamente 

para forjar um bloco intelectual-moral, que torne politicamente possível um progresso 

intelectual de massa e não apenas de pequenos grupos intelectuais” (GRAMSCI, 1978, p. 

18).  

Para ele existem dois tipos de intelectuais: os “tradicionais” e os “orgânicos”. Os 

primeiros são aqueles que não se alinham com nenhum grupo ou classe social e as suas 

posições se alternam entre ser progressistas, conservadoras e reacionárias. Já o intelectual 

orgânico possui vinculação direta com determinada classe e seu respectivo projeto político-

ideológico, de modo que suas formulações fundamentam, legitimam e defendem uma visão 

de mundo específica (GRAMSCI, 2006, p.18). Como as classes dominantes historicamente 

formam os seus próprios intelectuais, o teórico comunista italiano destaca a necessidade da 

classe trabalhadora também fazê-lo com vistas à construção de uma hegemonia de novo 

tipo (SILVA, p. 3). Orgânico, porém, este tipo de intelectual tem por característica a soma 

da teoria com a prática, formulando a teoria revolucionária e uma nova visão de mundo, 
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mas também se envolvendo “ativamente na vida prática (do grupo social do qual faz parte) 

como construtor, organizador, persuasor permanente” (GRAMSCI, 2006, p.53).  

Assim, embora algumas lideranças sejam as responsáveis diretas pela elaboração e 

sistematização do conhecimento de um grupo, a teoria não é papel específico de apenas 

alguns, já que para Gramsci todo homem é um intelectual, e a teoria tampouco é separada 

dos que a praticam (GRAMSCI, 2006, p.18). 

A liderança revolucionária, comprometida com as massas oprimidas, tem um 

compromisso com a liberdade. E, precisamente, porque o seu compromisso é com 

as massas oprimidas para que se libertem, não pode pretender conquistá-las, mas 

conseguir sua adesão para a libertação (FREIRE, 2005, p.193). 
 

Outro papel importante desempenhado pelos intelectuais orgânicos, que são 

lideranças moral e intelectual, é contribuir para que seus grupos sociais superem o 

corporativismo (visão da parte) e compreendam que estão inseridos em uma luta maior (o 

todo), que os unifica. Gramsci atribui a dificuldade de consolidação de uma vontade 

coletiva nacional-popular à predominância do pensamento “econômico-corporativista”, 

voltado apenas aos interesses de categoria profissional, na atuação dos sindicatos, o que 

impede o reconhecimento das semelhanças dos problemas de diferentes categorias e a 

origem comum de todos eles (GRAMSCI, 1978, pp.7-9). Lênin já havia se atentado a esta 

questão, afirmando que a tarefa básica do partido operário é fornecer os elementos teóricos 

que contribuam para que a consciência sindicalista dos operários avance para a consciência 

de classe (COUTINHO, 1992, pp. 103-104). Gramsci explica este processo de constituição 

de uma consciência coletiva dos trabalhadores, passando do que chama de “egoístico-

possessivo” para o momento “ético-político” (GRAMSCI, 2006, p. 101): 

(...) indica a passagem do movimento puramente econômico e corporativo (ou 

egoístico-possessivo) ao movimento ético-político, isto é, a elaboração superior 

da (infra) estrutura em superestrutura na consciência dos homens. A passagem do 

“objetivo ao subjetivo” e da “necessidade à liberdade” (GRAMSCI, 2006, p. 101).  
 

 

1.2. Eleição como meio e não como fim em si mesma 

 

 
“Há homens que lutam por um dia 

e são bons. 

Há homens que lutam por um ano 

e são muito bons. 

Há homens que lutam por muitos anos 
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e são melhores ainda. 

Mas há os que lutam por toda a vida. 

Estes são os imprescindíveis.” 

(Bertold Brecht – “Os que lutam”) 

 

1.2.1. Luta permanente  

  A sociedade é um “grande campo de batalha” (KELLNER, 2001, p. 79) permanente 

pela hegemonia cultural das ideias, isto é, “um campo de dissonâncias, palco de conflitos e 

duelos” em que as forças hegemônicas e contra-hegemônicas concorrem pela liderança 

cultural-ideológica, ora reforçando o exercício da hegemonia, ora enfraquecendo os 

consensos firmados (COUTINHO, 2006, p. 41).  Para isso, utilizam-se dos aparelhos 

privados de hegemonia, amplamente presentes no dia a dia das pessoas, como forma de 

produzir e disseminar as suas visões de mundo e de promover o compartilhamento de 

valores sociais (GRAMSCI, 2000, p. 119), de maneira que a disputa pelas ideias acontece a 

todo momento nos meios de comunicação, partidos políticos, instituições religiosas, 

sindicatos, sistema escolar, diversas organizações sociais, empresas, instituições de caráter 

científico e artístico, nos espaços de entretenimento etc. Isso porque, conforme já abordado 

nesta pesquisa, a hegemonia é uma construção historicamente construída, instável e sujeita 

a alterações na sua correlação de forças, então a sua afirmação ou resistência é feita 

cotidianamente. 

 Esta disputa constante pelas ideias acontece na “sociedade civil”, que na teoria 

gramsciana representa o conjunto das relações ideológico-culturais e intelectuais, isto é, a 

sociedade civil em seu aspecto cultural (PORTELLI, 1977, p.65) e é composta pelo 

conjunto dos organismos não-estatais ou particulares, conhecidos como “organismos 

privados”. Ainda de acordo a definição de Gramsci nos Cadernos do Cárcere (GRAMSCI, 

2004, p.20), também existe a “sociedade política” (Estado), que exerce o controle direto por 

meio da coerção e é constituída pelas instituições políticas (instituições de Estado) e pelos 

aparelhos repressivos e coercitivos do Estado (Polícia, Justiça).  

Por enquanto, podem-se fixar dois grandes “planos” superestruturais: o que pode 

ser chamado de “sociedade civil” (isto é, o conjunto de organismos designados 

vulgarmente “privados”) e o da “sociedade política ou Estado”, planos que 

correspondem respectivamente, à função de “hegemonia” que o grupo dominante 

exerce em toda a sociedade e àquela de “domínio direto” ou de comando, que se 

expressa no Estado e no governo “jurídico” (GRAMSCI, 2004, p. 20). 
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 Os conceitos de sociedade civil e sociedade política remetem à configuração 

gramsciana de “Estado ampliado”, que seria a soma das arenas da guerra de posição e da 

guerra de movimento, de modo que sua hegemonia significa a “primazia da sociedade civil 

sobre a sociedade política” (PORTELLI, 1977, p. 65). Esta configuração ampliada dialoga 

com Marx e Engels, que no Manifesto do Partido Comunista se referem ao Estado como 

sendo a “sociedade política”, isto é, a instituição Estado no sentido estrito (MARX; 

ENGELS, 1848). Já a “sociedade civil” marxista se refere ao conjunto da vida comercial e 

industrial, ou seja, ao “conjunto das relações materiais dos indivíduos dentro de um estágio 

determinado de desenvolvimento das forças produtivas” (MARX; ENGELS, 1846, p. 33) e 

não às culturais de Gramsci (PORTELLI, 1977, p. 65). De qualquer forma, não há 

dicotomia entre os dois pensamentos, apesar da distinção conceitual, pois não existe 

ruptura de ideias, uma vez que Marx e Engels falam do intercâmbio entre infraestrutura e 

superestrutura, princípio também adotado por Gramsci. 

 Definida por Gramsci como “arena da luta de classes”, a sociedade civil é um 

espaço de relações de poder e de contradições, em que grupos sociais antagônicos brigam 

para fazer valer os seus interesses, nas palavras de Coutinho (2000, p. 18), é uma “esfera 

pluralista de organizações, de sujeitos coletivos em luta ou em aliança entre si, (...) o espaço 

da luta pelo consenso, pela direção político-ideológica”. O consenso, entretanto, não é 

obtido por meio de concordâncias, mas de embates de ideias, negociações, conciliação de 

interesses e concessões nos aspectos que não são fundamentais, além disso, existe uma 

minoria sobre quem a hegemonia não é exercida. Moraes (2009, p. 38) explica que não se 

trata de um espaço de harmonização de vontades e de emergência de um “terceiro setor” 

situado para além do Estado e do mercado, mas de um terreno da luta de classes, das 

disputas pelo poder econômico, político e ideológico. É nestas condições que a hegemonia 

é permanentemente exercida e que os termos das relações da estrutura e da superestrutura 

são decididos. 

 Nem sempre, entretanto, é possível conciliar interesses díspares e até antagônicos, 

então o consenso constantemente se alterna com a coerção dentro das sociedades civil e 

política. O consentimento, somente, não constrói a base da hegemonia, assim como o 

controle direto, se usado frequentemente e apenas ele, não consegue sustentar de forma 

durável uma dominação (MORAES, 2009, p. 38). Espaço político por excelência, a 
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sociedade civil é, nas palavras de Moraes, “um campo de dissonâncias, enfrentamentos e 

duelos, ora para reforçar o exercício da hegemonia, ora para enfraquecer os consensos 

estabelecidos”. Assim, é preciso que os grupos e classes sociais que queiram se manter ou 

conquistar a hegemonia cultural das ideias compreendam que há o momento do consenso e 

há o momento de uso da força, e que saibam identificar e equilibrar um e outro. Afinal, é 

luta de classes e ela acontece o tempo todo, ininterruptamente. 

 De acordo com Coutinho, Gramsci explica que a sociedade civil só pode ser 

compreendida sob a luz das “relações sociais que se expressam no mercado” (COUTINHO, 

2006, p. 41), que são relações de classes, de dominação e resistência, e de disputa pelo 

poder. Portanto, não se pode pensar em hegemonia e contra-hegemonia sem se pensar 

primeiro no antagonismo entre os grupos e classes sociais (DANTAS, 2008, p. 91). Barbero 

(2003, p.110) afirma que é a partir deste “campo de forças de classe” que as práticas sociais 

recebem seu sentido, se aglutinam e adquirem coerência política. 

A disputa pelas ideias e consensos sociais que permitem a conquista da liderança 

cultural-ideológica existe, portanto, porque existem interesses conflitantes na sociedade, e 

com eles, projetos políticos, visões de mundo e valores diferentes. São pensamentos 

desenvolvidos e colocados em prática pelos sujeitos políticos inseridos no processo da luta 

de classes e, mais que um sistema de ideias, relaciona-se com a capacidade de inspirar e 

orientar a ação política, de acordo com o imaginário de cada grupo social. Segundo 

Gramsci (1991, p. 63), é “o terreno sobre o qual os homens se movimentam, adquirem 

consciência de sua posição, lutam, etc”. De um lado estão os grupos e classes dominantes 

buscando afirmar a sua hegemonia e de outro, as forças contra-hegemônicas negando e 

tentando disseminar as suas próprias ideias. 

Os pensamentos da classe dominante são também, em todas as épocas, os 

pensamentos dominantes, ou seja, a classe que tem o poder material dominante 

numa sociedade é também a potência dominante espiritual. A classe que dispõe 

dos meios de produção material dispõe igualmente dos meios de produção 

intelectual; de tal modo que o pensamento daqueles a quem é recusado os meios 

de produção intelectual está submetido igualmente à classe dominante. Os 

pensamentos dominantes são apenas a expressão ideal das relações materiais 

dominantes concebidas sob a forma de ideias e, portanto, a expressão das relações 

que fazem de uma classe a classe dominante; dizendo de outro modo, são as 

ideias e, portanto, a expressão das relações que fazem de uma classe a classe 

dominante; dizendo de outro modo, são as ideias do seu domínio (Marx, 1976, 

p.p.55 e 56). 
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 Um conceito que se relaciona com o enfrentamento permanente travado na 

sociedade civil, onde acontece a luta de classes e a disputa pela hegemonia, é o de 

cotidianidade, de Agnes Heller. A vida cotidiana, explica a autora, é vida de todos os 

indivíduos, o espaço-tempo do ser social, isto é, onde todos os seres humanos se produzem 

e reproduzem, e se põem em movimento inteiramente, com todos os seus sentidos, 

capacidades e potencialidades, embora não possam desenvolver suas capacidades e 

potencialidades plenamente (HELLER, 1989, p. 17). Ainda segundo a teórica marxista, “a 

vida cotidiana é, dialeticamente, lugar de dominação e rebeldia/revolução”. O indivíduo na 

cotidianidade é voltado para as suas atividades de sobrevivência, exercendo o trabalho que 

lhe cabe na divisão social do trabalho mecanicamente e sem noção da totalidade (dimensão 

humano-genérica), portanto, é alienado (sem participação consciente nesta produção), mas 

esta condição não é um abismo insuperável (HELLER, 1989, p.90). 

Como a vida cotidiana na sociedade civil é constantemente palco de disputa de uma 

pluralidade de pensamentos, pode haver a suspensão da cotidianidade, que é a tomada de 

consciência desta situação de alienação e a criação de possibilidades de liberdade e de 

escolhas moralmente orientadas (HELLER, 1989, p.26). Este processo de conscientização é 

caracterizado pela autora como elevação da particularidade, onde há alienação e 

inconsciência dela, para o humano-genérico, colocando-se assim acima da cotidianidade 

(produção e reprodução mecânicas). Além disso, desenvolve sua individualidade, definida 

como a liberdade (sempre relativa) de fazer escolhas e a consciência de que faz História 

(HELLER, 1989, p.p.27-29), em oposição à particularidade, em que o indivíduo faz história 

mas não sabe que a faz.  

 Entretanto, não adianta apenas disputar as ideias ou “permanecer só nos horizontes 

da conscientização”, se não se conquistar e consolidar a hegemonia, isto é, usar as ideias 

para transformar a sociedade (FREIRE, 1992, p.103). Em consonância com a preocupação 

de Freire, Douglas Kellner propõe no terceiro capítulo de sua obra “A cultura da mídia: 

estudos culturais, identidade política entre o moderno e o pós-moderno” (2001) o 

“multiculturalismo insurgente”, ação prática com objetivo de transformação, que consiste 

em culturas insubordinadas como formas de resistência à dominação e de contra-hegemonia. 

A ideia integra a “Pedagogia do Oprimido” (FREIRE, 1987), do educador pernambucano, 

vislumbrando a construção social da consciência crítica, ajudando o oprimido a ver sua 
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própria opressão, dar nome aos opressores e a articular objetivos e ações, bem como lhe 

auxiliando na promoção de sua luta contra a dominação com vistas à transformação social.  

Assim como o ciclo gnosiológico
11

 não termina na etapa de aquisição do 

conhecimento já existente, pois se prolonga até a fase da aquisição do novo 

conhecimento, a conscientização não pode parar na etapa de desvelamento da 

realidade. Sua autenticidade se dá quando a prática do desvelamento da realidade 

se constitui uma realidade dinâmica e dialética com a prática da transformação da 

realidade (FREIRE, 1992, p.103).  
 

 Como as ideias são histórica e socialmente construídas e, portanto, mutáveis, e 

como a luta pela hegemonia cultural das ideias é permanente, deve ser estabelecida em 

todos os ambientes, sejam físicos ou virtuais. Barbero (2003) explica que com o advento 

das mídias digitais
12

, a hegemonia e a contra-hegemonia passaram a operar, principalmente, 

no campo das tecnologias da comunicação. Isso porque não se tratam apenas de suportes 

técnicos, mas de uma nova forma de sentir e organizar a percepção sobre o mundo e a 

experiência de sociabilidade, em que os valores e consensos compartilhados socialmente 

estão sendo refragmentados e rearticulados (CANUTO; CANUTO, 2013, p.8). Daí a 

importância de se compreender as mídias digitais e as mídias sociais
13

, estas como espaços 

essencialmente relacionais e interativos, como canais de circulação das ideias hegemônicas 

e contra-hegemônicas, bem como de se entender de que forma esta disputa pela liderança 

cultural-ideológica opera. “O uso que os movimentos sociais
14

 fazem das redes sociais 

possibilitam novas experiências, onde se considera a multiplicidade de atores na sociedade 

civil, onde se tem a oportunidade de conhecer as demandas culturais e políticas da 

população”. (CANUTO; CANUTO, 2013, p.8). 

 

1.2.2. Eleição como fortalecimento das lutas 

                                                 
11

 Paulo Freire se refere ao “ciclo gnosiológico” como sendo “conhecimento existente-transformação do 

conhecimento-produção do novo conhecimento”. Assim como este ciclo não termina na aquisição do 

conhecimento existente, se prolonga até a criação do novo conhecimento, a conscientização não pode parar na 

etapa do desvelamento da realidade, devendo seguir até a prática da transformação desta (FREIRE, 2003). 
12

 Mídias digitais, segundo o Business Dictionary, é “todo conteúdo produzido e distribuído em formato 

digital”. Em outras palavras, é a mídia eletrônica ou os veículos de comunicação eletrônica baseados em 

tecnologia digital. São exemplos de mídias digitais: computador, telefone celular, compact disc, vídeo digital, 

Internet e World Wide Web (www), televisão digital, MiniDisc, jogos electrónicos e mídias sociais, dentre 

outros 
13

 A diferença entre ambas está colocada na introdução da pesquisa. 
14

 Os autores falam sobre movimentos sociais, mas nesta pesquisa a discussão é ampliada para todas as forças 

contra-hegemônicas.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Computador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Telefone_celular
http://pt.wikipedia.org/wiki/Compact_disc
http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo_digital
http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
http://pt.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://pt.wikipedia.org/wiki/Televis%C3%A3o_digital
http://pt.wikipedia.org/wiki/MiniDisc
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo_electr%C3%B3nico
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 A guerra de posição e a disputa das ideias encontram um momento privilegiado nos 

processos eleitorais, pois além de culminarem na escolha dos representantes do povo nos 

poderes executivo e legislativo dos anos seguintes, tendem a ser uma ocasião de 

efervescência do debate político, configurando-se como “eventos que mobilizam milhões 

de pessoas e costumam monopolizar a atenção da opinião pública” (LAVAREDA, 2009). 

Embora muitos dos temas pautados já sejam discutidos cotidianamente nos mais diversos 

âmbitos da sociedade civil, neste período, projetos de sociedade, políticas públicas, 

programas de governo e propostas são apresentados pelos candidatos e analisados pela 

população, em maior ou menor grau, quando definem o seu voto.  

 Mas como a disputa pela hegemonia cultural é permanente (GRAMSCI, 2000, p. 

119), a ebulição de debates e de circulação de ideias e pensamentos que acontece durante a 

eleição também precisa ser, com fluxo contínuo e multidirecional de informações 

(MENDONÇA, 2006).  Por este motivo, partidos, coligações e grupos políticos que 

defendem modelos econômicos alternativos ao que está em vigência veem a eleição não 

como um fim em si mesma, mas como um mecanismo para o alcance de seu objetivo maior 

(LÊNIN, 1920, 1981), que é aproveitar o canal de diálogo aberto durante o pleito e 

promover do debate junto à sociedade com vistas à conscientização e à construção de novos 

consensos. Assim, eleger candidatos não é a única finalidade a ser alcançada em uma 

eleição. Ela também é usada para discutir e disseminar ideias juntos às massas, contribuir 

para o desenvolvimento da consciência crítica coletiva, engajar novos militantes, crescer 

enquanto grupos políticos e organizar as lutas populares (LÊNIN, 1981, p.26). O autor 

explica: “Não queremos uma plataforma ‘para as eleições’, mas umas eleições para aplicar 

a plataforma social-democrata revolucionária! (...) Já utilizávamos as eleições e 

continuaremos a utilizá-las com este objetivo”.  

 Não se trata de ignorar a importância da atuação parlamentar, pois travar a luta 

institucional possibilita a conquista de melhorias sociais imediatas por meio das políticas 

públicas. Além disso, este tipo de atuação de forma “numerosa e aguerrida” permite que se 

faça a oposição interna dentro das instituições de poder e, com isso, equilibrar forças nas 

decisões que afetam o povo e mesmo desestabilizar os governos do campo político 

hegemônico (GRAMSCI, 1919, p.65), instituindo o contraditório e a tensão no que parecia 

estável (MORAES, 2010, p.73). Segundo Gramsci (2004, p. 73.), “os resultados da luta 
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eleitoral (...) modificam, sem dúvida, as relações de força entre as instituições em que se 

encarna a luta de classe, em que se encarna hoje o processo de desenvolvimento da 

revolução”. Entretanto, a atuação parlamentar deve estar relacionada a um projeto 

transformador, revolucionário e não pode ser vista como algo absoluto, que exclui a 

participação direta junto ao povo nos movimentos sociais, uma vez que “a ação das massas 

(...) é sempre mais importante que a ação parlamentar, e não só durante a revolução ou 

numa situação revolucionária (LÊNIN, 1920)”.   

Esses lugares (no Parlamento) só são importantes na medida em que possam 

contribuir para desenvolver a consciência das massas, elevar seu nível político, 

organizá-las, não em nome da placidez filisteia, da “tranquilidade”, da “ordem” e 

da “prosperidade pacífica”, mas em nome da luta para conquistar a plena 

libertação do trabalho de toda a exploração e opressão. Só nesta medida são 

importantes para nós os postos na Duma
15

 e toda campanha eleitoral. (LÊNIN, 

1981, pág. 20, grifos do autor). 
 

 Mas independentemente de eleger os seus candidatos para além disto, a participação 

das forças contra-hegemônicas na eleição
16

 é uma participação diferenciada, porque 

entende este processo como um mecanismo para o alcance de outros fins e porque 

apresenta ideias alternativas às que são massificamente disseminadas pelos grupos e classes 

sociais hegemônicos. Tais forças não devem se abster dos processos eleitorais, mas sim 

utilizar taticamente os espaços abertos durante a campanha (LÊNIN, 1920), aproveitando a 

oportunidade para denunciar as contradições sociais, esclarecer, apresentar sua alternativa 

contra-hegemônica. Sobre o uso tático, Lênin explica que esta definição se diferencia da 

ideia de estratégia no que se refere ao tempo em que se desenvolvem, pois a tática está 

ligada à realidade imediata e depende da correlação de forças de cada momento específico 

da luta política, não sendo, portanto, sempre a mesma. Já a estratégia revolucionária é algo 

maior do que as lutas paliativas de curto e médio prazo, consiste na conquista da hegemonia 

política a longo prazo após muitos embates contra os setores dominantes. Portanto, o êxito 

estratégico, que é a obtenção da hegemonia, é resultado da sucessão de vitorias táticas 

(LÊNIN, 1920), que é travada em todos os âmbitos da sociedade civil, sem que sejam 

excludentes. 

                                                 
15

 Duma era o nome do parlamento russo na ocasião. 
16

 Em seus escritos, sobretudo na obra “Esquerdismo, a doença infantil do comunismo”, na qual discute a 

ideia, Lênin se refere aos comunistas, mas como a pesquisa abrange todas as forças contra-hegemônicas, a 

concepção leninista foi ampliada na afirmativa. 
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Em política é ainda menos fácil saber de antemão que método de luta será 

aplicável e vantajoso para nós, nessas ou naquelas circunstâncias futuras. 

Sem dominar todos os meios de luta poderemos correr o risco de sofrer 

uma derrota fragorosa (...) Se dominamos todos os meios de luta, nossa 

vitória estará garantida (LÊNIN, 1920). 

  

 Reafirmando posições adotadas em textos publicados em novembro de 1906, no 

folheto intitulado “A social-democracia e os acordos eleitorais” (1906), o líder da revolução 

russa explica: 

A social-democracia encara o parlamentarismo (a participação nas assembleias 

representativas) como um dos meios de instruir, de educar e de organizar o 

proletariado em um partido de classe independente, como um dos meios da luta 

política para a libertação dos operários. Esta concepção marxista distingue 

claramente a social-democracia da democracia burguesa de um lado, e do 

anarquismo, por outro. Os liberais e os radicais burgueses veem no 

parlamentarismo o meio "natural", o único normal, o único legítimo, de dirigir os 

assuntos públicos em geral; eles negam a luta de classes e o caráter de classe do 

parlamentarismo moderno (…) Os anarquistas, não menos, não sabem apreciar o 

parlamentarismo no seu significado histórico determinado e, em geral, renunciam 

a este meio de luta (LÊNIN, 1906). 
 

 Quem também é alvo de severas críticas leninistas são os ultraesquerdistas, que se 

opunham à participação parlamentar, às alianças com partidos reformistas e ao processo 

eleitoral em 1920. Isso porque mesmo após a tomada do poder pelos bolcheviques, em 

1917, o parlamento burguês continua a existir (REED, 1982) e uma parte dos militantes 

comunistas se recusa a participar dele. A incompreensão de que a disputa de ideias 

acontece em todos os espaços da sociedade, inclusive os institucionais, e que a eleição é um 

momento importante para a promoção dos debates políticos e a construção dos consensos 

são desaprovadas pelo líder russo, para quem vencer os desvios e o radicalismo das 

correntes de esquerda da Europa é uma condição essencial para sustentar o processo 

revolucionário em andamento (LÊNIN, 1920).  

Se a primeira tarefa histórica (...) não podia ser cumprida sem uma vitória 

ideológica e política completa sobre o oportunismo e o social-chovinismo
17

, a 

segunda tarefa, que é (...) atrair as massas para essa nova posição (...) não pode 

ser cumprida sem liquidar o doutrinarismo de esquerda, sem corrigir 

completamente seus erros, sem desembaraçar-se deles (LÊNIN, 1920). 

                                                 
17

 Chovinismo (ou chauvinista) é uma palavra de origem francessa (chauvinisme) que significa “fanatismo 

patriótico, rigidez na defesa da pátria”. O termo faz referência a Nicolas Chauvin, um soldado do exército de 

Napoleão reconhecido por estas características. Lênin utiliza o termo “social-chovinista” para se referir ao que 

ele chama de “socialistas em palavras e chauvinistas na realidade”, isto é, socialistas que com seu fanatismo 

patriótico ajudariam a burguesia a subjugar outras nações, mesmo quando estas ações escravizam as pátrias 

alheias. Fonte: Portal Vermelho. Disponível em: < 

http://vermelho.org.br/biblioteca.php?pagina=falencia.htm>. 
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 Por não terem como objetivo único eleger os seus candidatos, as noções de vitória e 

de derrota destes partidos não se relaciona exclusivamente com isto, mas também com o 

quanto conseguiu construir o seu projeto político, isto é, esclarecer os pensamentos, 

promover debates importantes, contribuir para o desenvolvimento daí consciência crítica 

coletiva, estimular o interesse pela política e pelo engajamento, conquistar simpatizantes, 

crescer enquanto organização política e/ou dar origem a movimentos e coletivos terão 

continuidade após o encerramento do calendário eleitoral. Ademais, o simples fato de ter 

recebido votação mais expressiva do que nos pleitos anteriores já faz ter sido benéfica a 

interferência no processo de eleição. 

 Mas para que a derrota no pleito se configure em vitória na disputa de ideias é 

preciso que a campanha eleitoral tenha sido calcada no debate político e não unicamente na 

publicização do candidato. Naturalmente na sociedade capitalista espetacular, em que as 

atividades e relações cotidianas produzem e organizam as "aparências" (DEBORD, 1967), 

a imagem tem um apelo muito forte e a representação do postulante perante o eleitor é 

fortemente trabalhada no intuito de associá-la a comportamentos e situações bem vistos 

socialmente, de provocar simpatia e de inspirar confiança e credibilidade, sendo 

“espetáculo” entendido aqui como o conjunto das relações sociais mediadas pelas imagens 

(DEBORD, 1997, p. 14). Rubim (2002, p.3) explica que na “sociedade do espetáculo” é 

atribuído um lugar privilegiado para as imagens no âmbito das representações, que no 

modelo teórico desenvolvido por Debord é separada do real, isto é, o que se vê é um 

“mundo que já não se pode tocar diretamente” (DEBORD, 1997, p.18).  

O criador do conceito “sociedade do espetáculo” também defendeu que é impossível 

separar as relações sociais das relações de produção e consumo de mercadorias, e que este 

conceito corresponde à fase do capitalismo em que há uma dependência mútua entre o 

processo de acúmulo de capital e o processo de acúmulo de imagens (DEBORD, 1997). 

Assim, a sociedade do espetáculo só pode ser compreendida dentro do contexto na qual está 

inserida, que no caso desta pesquisa, é a sociedade capitalista
18

. Por isso, o marketing 

                                                 
18

 Guy Debord critica tanto o espetáculo de mercado do ocidente capitalista (o espetacular difuso), quanto o 

espetáculo de estado do bloco socialista (o espetacular concentrado).    
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eleitoral tem papel tão importante e é tão onipresente no processo de venda do candidato ao 

eleitor, já que trabalha justamente com a imagem, isto é, com a mercantilização da imagem. 

A própria informação na forma da imagem (do candidato), neste caso, é produzida 

já voltada para o mercado (de eleitores), pois não apenas os produtos tangíveis, mas 

também as ideias podem ser vendidas, tornando-se, dentro do pensamento marxista, uma 

mercadoria
19

 (MARX, 1867). O trabalho de disseminação de ideias e produção de 

consensos que é promovido nas mídias sociais e em toda a sociedade não gera mais-valia - 

conceito de Marx que se refere ao trabalho não pago, considerando-se que o salário de um 

trabalhador corresponda a um número de horas inferior ao que ele trabalha no total, ou seja, 

o valor ganho pelo patrão por este tempo excedente em que o trabalhador produz, mas não 

é pago é a mais valia e é o que dá origem ao lucro (MARX, 1867), - portanto, não pode ser 

considerado um trabalho produtivo dentro da definição marxista. Entretanto, cria o 

ambiente político-social para que ocorra a geração da mais-valia, isto é, não produz 

diretamente o lucro, mas produz os consensos sociais que naturalizam a geração de lucro 

(hegemonia). 

No próximo capítulo será feito um estudo de caso sobre a campanha eleitoral 

Primavera Carioca nas mídias sociais, como forma de analisar e compreender em um 

exemplo prático como se dá a circulação das ideias contra-hegemônicas nestas interfaces, 

entendendo-se a eleição como um meio e não como um fim em si mesma, e a sociedade 

como palco de disputa permanente pela hegemonia cultural das ideias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Eleição e mídias sociais 

                                                 
19

 Marx define mercadoria como sendo “o que se produz para o mercado, isto é, o que se produz para a venda 

e não para o uso imediato do produtor” (KONDER, 1999, p.121-122). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1867
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“Cada um com suas armas.  

A nossa é esta:  

esclarecer o pensamento 

e pôr ordem nas ideias.” 

(Antônio Candido – “Plataforma da nova geração”) 

 

1.3.1. Processos eleitorais no Brasil
20

 

 No Brasil, as primeiras eleições gerais são realizadas em 1821, para escolher os 

deputados das províncias às cortes de Lisboa, pois o Brasil, como membro do “Reino 

Unido a Portugal e Algarves
21

”, tem o direito de nomear representantes a estas cortes. Estas 

eleições seguem as determinações e o controle europeus. Apenas em 1881, por meio da Lei 

Saraiva, considerada avançada para o seu tempo, são estabelecidas as eleições diretas para 

senadores e deputados, bem como para juízes de paz, vereadores e procuradores gerais. Só 

podem se alistar, entretanto, quem tem boa renda. 

Durante a chamada “República Velha
22

” (1889-1930), quando o poder se concentra 

nas oligarquias rurais de São Paulo e Minas Gerais
23

, os candidatos dependem da aprovação 

dos governadores e coronéis aliados. A moralização do sistema eleitoral vem após a 

“Revolução” de 1930
24

, que dá origem ao primeiro Código Eleitoral do país, em 1932, e à 

Justiça Eleitoral, esta, passando a regular e organizar os processos de votação, apurar os 

votos e proclamar os eleitos. Nesta época são introduzidos o voto secreto e o voto feminino, 

além do sistema de representação proporcional, em dois turnos simultâneos.  

Em 1935, no governo de Getúlio Vargas, é promulgado o segundo Código Eleitoral 

brasileiro, mas logo em seguida começa a ditadura do Estado Novo (1937-1945) e a Justiça 

Eleitoral é extinta, os partidos políticos são abolidos, as eleições livres são suspensas e é 

                                                 
20

 Informações extraídas do artigo “História das eleições no Brasil”, publicado no Blog do Planalto – 

Presidência da República, em 4 de outubro de 2014, às 10:00. Disponível em: < 

http://blog.planalto.gov.br/historia-das-eleicoes-no-brasil/>. Acesso em 2015. 
21

 “Reino Unido a Portugal e Algarves” é a designação do Brasil após a sua “elevação” de colónia portuguesa 

(Estado do Brasil), entre 1621 e 1815, a reino unido com o Reino de Portugal e Algarve, devido à 

transferência da família real ao país. 
22

 O termo “República Velha” é usado em oposição ao período posterior, iniciado com a “Revolução” de 1930, 

conhecido como “República Nova”.  
23

 Produtores, respectivamente, de café e de leite, de forma que o período ficou também conhecido como 

“República do Café com Leite”. 
24

 Movimento armado em 1930, liderado pelos estados do Rio Grande do Sul, Paraíba e Minas Gerais (este 

último, rompendo a sua aliança anterior com São Paulo), que põe fim à “República Velha”. Os motivos gerais 

são à superprodução de café e à crise mundial no ano anterior, enquanto os locais se referem à insatisfação 

com o resultado das eleições presidenciais, vencidas por Júlio Prestes para substituir Washington Luís. 

http://blog.planalto.gov.br/historia-das-eleicoes-no-brasil/
http://blog.planalto.gov.br/historia-das-eleicoes-no-brasil/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%B3nia_%28possess%C3%A3o%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reino
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_do_Algarve
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transfer%C3%AAncia_da_corte_portuguesa_para_o_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Bragan%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
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estabelecida a eleição indireta para Presidente da República, com mandato de seis anos. As 

eleições gerais são retomadas em 1945, devido a pressões, que resultam na saída de Vargas 

do Poder. Seu sucessor, Eurico Gaspar Dutra (1946-1951), promulga o decreto que fica 

conhecido como Lei Agamenon
25

, restituindo a Justiça Eleitoral, o alistamento eleitoral e os 

pleitos, além de reempossar o presidente e a Assembleia Nacional Constituinte de 1945, 

que no ano seguinte criam a nova Constituição do país. Nela, a Câmara dos Deputados e o 

Senado passam a funcionar como Poder Legislativo, pois antes eram unidos. 

Tudo muda com o golpe militar, em 1964, que dá início aos mais de 20 anos de 

ditadura
26

 (1964-1985). Neste período, a legislação eleitoral é marcada pelos sucessivos 

atos institucionais (AIs) que, dentre outras coisas, cassam direitos políticos, alteram a 

duração de mandatos e decretam eleições indiretas para presidente e para governadores, 

como também instituem o voto vinculado (obrigatoriedade de votar em candidatos de um 

mesmo partido), as sublegendas e a alteração de cálculo do número de deputados a serem 

eleitos na Câmara, sempre privilegiando os estados aliados dos ditadores. O AI 5, o pior de 

todos os atos, imposto em 1968 pelo ditador Costa e Silva, suspende a Constituição de 

1967, fecha o Congresso Nacional e concede plenos poderes ao Presidente da República.  

Ainda durante o regime militar, em 1976, no governo Geisel, entra em vigor a Lei 

Falcão
27

, que restringe a propaganda eleitoral e proíbe o debate político nos meios de 

comunicação. Apesar da lei valer para os dois partidos políticos
28

 – o opositor Movimento 

Democrático Brasileiro (MDB)
29

 e a governista Aliança Renovadora Nacional (Arena), - 

acredita-se que a lei buscou diminuir a simpatia do público com o MDB, que vinha 

conquistado o apoio da população. No ano seguinte é implementada a Emenda 

Constitucional nº 8, instituindo a figura do senador biônico, que não precisa passar pelo 

                                                 
25

 O decreto ficou conhecido como “Lei Agamenon”, em referência ao nome do ministro da Justiça, 

Agamenon Magalhães. 
26

 Neste período, sem eleições diretas, cinco ditadores governam o país: Castelo Branco (1964 – 1967), Arthur 

da Costa e Silva (1967 – 1969), Emílio Garrastazu Médici (1969 – 1974), Ernesto Geisel (1974 – 1979) e 

João Baptista Figueiredo (1979 – 1985).  
27

 A “Lei Falcão” recebeu o nome de seu criador, o então Ministro da Justiça, Armando Falcão. 
28

 Na ditadura militar é instaurado o regime de bipartidarismo. Os demais partidos são cassados e os que 

funcionam, como o Partido Comunista do Brasil (PCdoB), são clandestinos. 
29

 Fundado em 1966, o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) se caracterizava pela multiplicidade de 

pensamentos e correntes ideológicas. Deu origem ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) 

em 1980, após o fim do bipartidarismo. Algumas de suas correntes fundaram o Partido dos Trabalhadores 

(PT) e o Partido Democrático Trabalhista (PDT), ambos no final da década de 70. O Partido Comunista do 

Brasil (PCdoB) continuou na clandestinidade até 1985.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_Democr%C3%A1tico_Brasileiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_Democr%C3%A1tico_Brasileiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Armando_Falc%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_Democr%C3%A1tico_Brasileiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_Democr%C3%A1tico_Brasileiro
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processo eleitoral comum, sendo eleito indiretamente por um colégio eleitoral controlado 

pelos militares. 

Com a abertura política do regime ditatorial, os atos institucionais e 

complementares impostos pelos militares são revogados. A Emenda Constitucional (EC) nº 

11, de 1978, modifica as exigências para a organização dos partidos políticos, enquanto a 

EC nº 15, de 1980, restabelece as eleições diretas para governador e senador, além de 

eliminar a figura do senador biônico. No intervalo das ECs, a Lei nº 6.767, de 1979, 

restabelece o pluripartidarismo. A sociedade se mobiliza por mudanças políticas e vai às 

ruas pedir a redemocratização do país na campanha “Diretas Já”, em 1983 e 1984. O 

movimento chega a reunir um milhão de pessoas em um comício na Candelária, a maior 

manifestação pública da história do Brasil até então, ainda assim, porém, os brasileiros têm 

que esperar para votar diretamente para presidente, pois a proposta de Emenda 

Constitucional Dante de Oliveira
30

 é rejeitada pelo Congresso Nacional e um colégio 

eleitoral elege, indiretamente, o primeiro presidente civil após a redemocratização, em 

1985: Tancredo Neves, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). 

Devido à morte de Tancredo
31

, antes mesmo de ser empossado, seu vice, José 

Sarney (PMDB), assume a Presidência do país. É em seu governo que é promulgada a 

Constituição Federal (CF) de 1988 pela Assembleia Nacional Constituinte, presidida pelo 

deputado Ulysses Guimarães (PMDB/SP), sendo considerada uma das mais avançadas do 

mundo e apelidada de “constituição cidadã”. Dentre outras determinações, a CF de 88 

estipula que um plebiscito defina a forma (república ou monarquia) e o sistema de governo 

brasileiro (parlamentarismo ou presidencialismo), vencendo a república presidencialista. 

Fica também decidido pela Constituição que o presidente, governadores e prefeitos das 

cidades com mais de 200 mil eleitores sejam eleitos por maioria absoluta ou em dois 

turnos; que o mandato presidencial seja de cinco anos, sem possibilidade de reeleição; e 

que o voto passa a ser obrigatório para os maiores de 18 anos, sendo facultativo para idosos 

acima de 70 anos e para jovens a partir dos 16 anos. 

Na primeira eleição direta após o fim da ditadura civil-militar, em uma eleição que 

mobiliza todo o país, em 1989, Fernando Collor de Mello, do Partido da Reconstrução 

                                                 
30

 A Emenda Constitucional das “Diretas Já” foi a EC Dante de Oliveira, que recebeu este nome porque foi de 

autoria do deputado homônimo. 
31

 Tancredo Neves morreu oficialmente de diverticulite. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Com%C3%ADcio_da_Candel%C3%A1ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Emenda_Constitucional_Dante_de_Oliveira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Emenda_Constitucional_Dante_de_Oliveira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Congresso_Nacional_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento_Democr%C3%A1tico_Brasileiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Trabalhista_Crist%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Emenda_Constitucional_Dante_de_Oliveira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Diverticulite


 

49 

 

Nacional (PRN), é eleito no segundo turno, derrotando Luís Inácio Lula da Silva, do 

Partido dos Trabalhadores (PT), que posteriormente, em 2002 e em 2006, se torna 

Presidente do Brasil. Dois anos depois de assumir a Presidência, em 1992, Collor tem o seu 

mandato cassado em um processo de impeachment, mesmo após uma tentativa tardia de 

renunciar, pelo fato de ter cometido crimes de responsabilidade
32

 (Lei nº 1.079, de 10 de 

abril de 1950). Novamente um vice-presidente assume, Itamar Franco (PRN), cujo mandato 

vai até 1995.  

O Ministro da Fazenda do governo de Itamar, Fernando Henrique Cardoso (FHC), 

do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), é eleito em 1994 para sucedê-lo, 

também derrotando Lula. Por meio de uma emenda constitucional em 1997, FHC consegue 

legalizar a possibilidade de reeleição ao cargo de Presidente da República para um período 

subsequente ao primeiro mandato e reduz a gestão presidencial para quatro anos. A 

mudança na CF é muito contestada pelos movimentos sociais, porque sua validade começa 

já para o mandato em vigência e não apenas para os posteriores. Fernando Henrique é 

reeleito em 1998. 

Depois de três derrotas eleitorais, pois participou de todos os pleitos após a 

redemocratização, Luís Inácio Lula da Silva vence duas eleições consecutivas, em ambas 

derrotando candidatos do PSDB de São Paulo, primeiro em 2002, contra José Serra 

(PSDB), e depois em 2006, contra Geraldo Alckmin (PSDB). Nas eleições de 2010, faz a 

sua sucessora na chefia do Estado brasileiro, quando Dilma Rousseff (PT) é eleita, 

superando novamente o tucano José Serra. Dilma havia sido ministra de Lula em duas 

pastas: Minas e Energia, de 2002 a 2005 e ministra-chefe da Casa Civil, a partir de 2005. 

Ela é a primeira mulher, em mais de cem anos de República, a ocupar a Presidência do 

Brasil e como forma de ressaltar este fato, pede para ser chamada de “presidenta
33

”.  

                                                 
32

 Segundo a Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, são crimes de responsabilidade: “os atos do Presidente da 

República que atentarem contra a Constituição Federal, e, especialmente, contra: I - A existência da União; II 

- O livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e dos poderes constitucionais dos Estados; III - O 

exercício dos direitos políticos, individuais e sociais; IV - A segurança interna do país; V - A probidade na 

administração; VI - A lei orçamentária; VII - A guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos; e VIII - O 

cumprimento das decisões judiciárias (Constituição, artigo 89). 
33

 Embora a palavra “presidente” seja um substantivo de dois gêneros, Dilma Rousseff prefere ser chamada de 

“presidenta”, como forma de para ressaltar que pela primeira vez uma mulher ocupa a presidência do Brasil, 

conforme declarou em diversas entrevistas. Independentemente disto, “presidenta” existe nos dicionários e, 

portanto, do ponto de vista formal o emprego da palavra está correto. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Trabalhista_Crist%C3%A3o
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%201.079-1950?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%201.079-1950?OpenDocument
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_de_Minas_e_Energia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_de_Minas_e_Energia
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%201.079-1950?OpenDocument
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Em uma disputa acirrada com Aécio Neves (PSDB), Dilma Rousseff é reeleita em 

2014, conquistando o quarto mandato do PT - e de seus aliados. 

 

1.3.2. As eleições e seus protagonistas 

A eleição é um momento singular na vida política do país, pois nela é feita a escolha 

dos representantes do povo nos "lugares privilegiados de exercício de poder" – no que se 

refere aos poderes Executivo e Legislativo - do Estado, isto é, aqueles que estarão em 

lugares de comando. Além disso, nela são designadas as políticas e as diretrizes de ações 

para os anos subsequentes, embora ela não assegure e nem dê garantias plenas de sua 

realização (RUBIM, 2001, pp. 168-181). Ainda de acordo com Rubim, o processo eleitoral 

trata-se de "um momento e um procedimento – ritualizado, periódico e legitimado – de 

escolha e investidura de dirigentes representativos para exercício de poder(es) na 

sociedade", de forma que o governo e os governantes se tornam legítimos apenas quando 

escolhidos através deste “rito” público, que significa uma distribuição social de poder, pois 

pelo menos formalmente cada cidadão detém uma parcela do poder, que é delegado a outro, 

por meio do voto.  

O período de construção do pleito é importante, também, porque se traduz em um 

momento de efervescência do debate e da participação política na sociedade (RUBIM, 2001, 

p.3), pois a necessidade de escolher os seus candidatos e programas de governo envolve até 

mesmo as pessoas que normalmente rejeitam o assunto política a se posicionarem e, 

consequentemente, a pensarem, em maior ou menor grau, nas temáticas sociais que são 

pautadas. Ademais, os candidatos se aproximam mais do conjunto da população no 

processo de eleição, por um lado reduzindo o distanciamento entre uns e outros, e por outro, 

reduzindo a “desconexão entre a esfera de decisões e a cidadania” (GOMES, 2005, p.60). 

No primeiro, o postulante tem a oportunidade de ampliar o seu conhecimento sobre as 

expectativas, demandas e anseios dos cidadãos, o que lhe fornecerá uma boa base para o 

posterior exercício da representatividade, além de permitir que reverta a imagem negativa 

que o senso comum social lhe atribui, geralmente associada a desonestidade, corrupção, 

oportunismo etc. Tal situação é resultado, além das ações dos maus políticos, cujos 

comportamentos são generalizados, do fato deste grupo se constituir em uma categoria à 

parte na sociedade, a dos “políticos de profissão”, que não apenas participa, mas também 
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vive da política (BOBBIO, 1997, pp.47 - 48). 

Esta situação em que a política acaba se concentrando, em grande parte, nas 

iniciativas dos políticos profissionalizados (RUBIM, 2001, p.2), decorrente do processo de 

distribuição de poder delegatório, leva ao segundo caso mencionado acima, que é o 

afastamento recíproco entre a esfera de decisões e o cotidiano social (GOMES, 2005, p.60). 

Tomando de empréstimo a noção de “monopólio dos profissionais”, de Bourdieu (2002, 

p.232) em sua análise de campo político, cuja ideia se remete às tradições específicas e às 

categorias de percepção e de apreciação irredutíveis às dos não-especialistas, a esfera de 

decisões acerca dos problemas e soluções das questões que afetam a sociedade, em muitas 

vezes, seguem uma lógica fechada e inacessível aos “leigos”. Desta forma, o fazer política 

cotidiano se restringe ao grupo dos “políticos de profissão” e o envolvimento popular se 

limita ao voto, embora existam mecanismos na democracia que viabilizem a participação 

direta
34

 fora do período eleitoral, nem sempre estimulados, como as audiências e consultas 

públicas, as conferências, os plebiscitos e referendos, e as sessões de votação abertas nas 

Casas do Congresso Nacional, por exemplo. Ainda assim, entretanto, os processos 

eleitorais intensificam a discussão e o engajamento políticos, conforme Rubim explica: 

As eleições - ao possibilitar e solicitar, através do acionamento do poder singular 

do cidadão, o envolvimento e decisão de todos, ainda que isto ocorra em termos 

episódicos e em modalidades muitas vezes problemáticas – obrigam a uma 

ampliação da política e permitem uma oxigenação do campo político. Neste 

momento, ao menos, todos podem fazer política, de modo solicitado socialmente. 

Mais que isto, se requer de todos um julgamento – aceita as premissas do 

funcionamento eleitoral – do campo político e, em especial, dos profissionais da 

política. Tal julgamento viabiliza em segmento uma nova delegação de poderes. 

(RUBIM, 2001, p.3) 

 

As eleições, entretanto, têm sido encaradas pelos candidatos e seus partidos mais 

como uma oportunidade para se fazer negociatas entre os grupos políticos com interesses 

comuns e adversários apenas pelo controle do Poder (DIAS, 1992, p.36), do que 

propriamente como oportunidade para se estabelecer o debate na sociedade. Assim, o 

objetivo não tem sido tanto usar o espaço eleitoral como canal de diálogo com a população 

e de organização das lutas sociais (LÊNIN, 1920), mas como forma de eleger o maior 

número possível de representantes no Poder institucional e de conquistar uma quantidade 

                                                 
34

 Existe, também, a possibilidade de participação política indireta, por meio do controle social das ações dos 

representantes e dos Poderes políticos, facilitada pela Lei da Transparência na Administração Pública (Lei 

nº12.527), e dos mecanismos de pressão pública, como os abaixo-assinados, as manifestações etc.    
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significativa de votos, o que atribui à legenda e aos próprios candidatos força política, 

influência e lhe permite barganhar cargos nos governos dos outros grupos. Deste modo, o 

confronto entre as propostas e programas cede espaço ao confronto entre os candidatos, 

cuja intenção e motivação se tornam “destruir e eliminar o inimigo-adversário”, em muitas 

vezes envolvendo acusações, xingamentos e até agressões, embora dentro do limite das 

palavras
35

 (DIAS, 1992, p.36). Assim, ainda de acordo com Dias, “o agir político é um agir 

entre adversários que se esgueiram por entre suas próprias estratégias, como os programas 

gratuitos de rádio e televisão, para combater os outros”. 

Além disso, os candidatos, partidos e alianças se relacionam com os eventos eleitorais 

de forma midiática e espetacular, sendo que este segundo leva as candidaturas a se 

centrarem no uso do marketing político, conceituado por Silva (2010, p.18) como “o 

conjunto de planos e ações desenvolvidos por um político ou partido político para 

influenciar a opinião pública em relação a ideias ou atividades que tenham a ver com 

eleições, programas de governo, projetos de lei, desempenho parlamentar e assim por 

diante”. Portanto, as campanhas se voltam para a conquista dos eleitores, em uma prática 

análoga às conquistas nos outros campos: adaptando o pensamento ao que quer que pensem 

sobre si e à aquilo que as pessoas esperam/desejam (KUNTZ, 2006, p. 19-20), ou seja, 

“vendendo” os candidatos e as propostas como mercadoria intangível (MARX, 1867), 

situação que na análise de Venício Lima (1996, p. 259), esvazia o debate político: 

A configuração da disputa (…) intra-hegemônica ou entre projetos hegemônicos 

alternativos torna-se mais facilmente identificável (…) nas sociedades com 

sistemas partidários frágeis (…). Isto porque nestas sociedades o descompromisso 

em relação a programa e ideologia partidárias deixa as candidaturas “soltas” e 

favorece, portanto, o “ajuste” ou a construção da imagem dos candidatos nos 

termos do cenário de representação da política. (LIMA, 1996, p. 259)  

 

Esta espetacularização das campanhas eleitorais, promovida pelo marketing político e 

pela midiatização, é justificada por Rubim (2002, p.1), para quem isso não descaracteriza as 

campanhas, visto que o espetáculo é inerente a todas as sociedades humanas e sempre 

esteve “presente em praticamente todas as instâncias organizativas e práticas sociais, dentre 

elas, o poder político e a política”. Com o desenvolvimento das técnicas publicitárias e das 

tecnologias da informação, o que se modifica são as condições dessas relações de 

                                                 
35

 Aqui se refere aos candidatos e suas campanhas oficiais, pois há casos em que os militantes e simpatizantes 

das candidaturas se excedem e partem para a depredação e para a agressão física. 
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espetacularização na sociedade contemporânea.  

A midiatização das campanhas eleitorais, por sua vez, é promovida por meio de 

estratégias voltadas para auferir exposição nas mídias, seguindo os critérios de valores-

notícia de cada veículo (DIAS, 1992, p. 36), sendo estes relativos às características da 

noticiabilidade e definidos por Wolf (2003, p.202) como “critérios de relevância difundidos 

ao longo de todo o processo de produção e (que) estão presentes tanto na seleção das 

notícias, como também permeiam os procedimentos posteriores, porém com importância 

diferente”. Isto porque, de acordo com a teoria do newsmaking, segundo a qual as notícias 

são como são porque a rotina industrial de produção assim as determina, o produto 

informativo é resultado de uma série de negociações realizadas pelos jornalistas, orientadas 

pragmaticamente, que definem o que deve ser veiculado e de que modo, em função de 

fatores com diferentes graus de importância e rigidez, processo este que ocorre em 

momentos diversos do processo de produção (WOLF, 2003, p.200).  

 E por falar nos meios de comunicação, sobretudo os da grande imprensa, estes têm 

participado ativamente dos processos eleitorais, seja na cobertura dos eventos de eleição, 

seja se posicionando, ainda que de forma dissimulada. Rubim (2001, p.177) explica que 

com o auxílio destes canais massivos, as campanhas eleitorais sofrem modificações em 

suas construções, migrando parte de suas ações para os programas televisivos e 

radiofônicos da propaganda eleitoral gratuita. O contato direto com o eleitor, por meio de 

comícios nas ruas, panfletagens, mutirões etc, permanece, mas o cerne da publicidade das 

candidaturas passa a ser no espaço eletrônico e muitas estratégias são desenvolvidas 

voltadas para ele. O autor argumenta, entretanto, que não se trata da submissão da política à 

lógica midiática, mas da modernização das campanhas mediante a “adequação da política a 

uma nova sociabilidade, estruturada e ambientada pela mídia”, processo este que, para ele, 

envolve, além do uso destes canais, outros três fatores: a profissionalização dos agentes, o 

uso de sondagens de opinião e a personalização da campanha eleitoral (2001, p. 179).  

 O problema, portanto, é menos a midiatização e mais a forma com que a mídia faz a 

sua cobertura, pois tal qual os candidatos e seus partidos, em muitas vezes ela reduz a sua 

atenção às estratégias de disputa por cargos, verbas e apoios, em detrimento do debate 

político sobre as propostas, os programas de governo e os projetos de sociedade (MIGUEL, 

2002, p.5). Mais do que isto, a controvérsia é que ao construir as suas narrativas, a 
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imprensa, por ser sujeito politicamente envolvido no processo eleitoral, com seus interesses 

e preferências particulares, o faz de forma parcial, apesar de encobrir o fato de que tem ali 

as suas próprias conveniências e de apresentar a sua cobertura como sendo um embate 

apenas entre competidores diretos na disputa eleitoral, sem interferências (DIAS, 1992, p. 

38). Para Miguel (2002, p.5), “é inimaginável que os meios de comunicação sejam os porta-

vozes imparciais do debate político”, considerando-se que se relacionam com os outros 

agentes sociais num contexto de interesses conflitantes.  

 Colling (2007, p.43) pondera, entretanto, que é reducionista pensar que a mídia seja 

tão imponente a ponto de, sozinha, manipular e agendar o receptor; que é ela em si quem 

espetaculariza e não os candidatos, partidos e coligações, que são quem decide o que vão 

veicular; e que ela age sempre intencionalmente. Ademais, “os contextos, as conjunturas e 

os campos de força político-eleitorais” são dialéticos, variam de eleição para eleição e 

proporcionam interações diferentes entre os meios de comunicação da grande imprensa e os 

atores políticos, de forma que as coberturas e suas estratégias se modificam a cada 

campanha eleitoral (RUBIM; COLLING, 2005, p.33). 

 Também se modificam as legislações eleitorais, que a partir de 2006, com a Lei nº 

11.300, proíbe a realização de showmícios, remunerados ou não; de propaganda eleitoral 

mediante outdoors e da distribuição, por parte da campanha oficial, de camisetas, chaveiros, 

bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros objetos que possam 

proporcionar vantagem ao eleitor, embora permita que os indivíduos confeccionem os seus 

próprios materiais de apoio aos candidatos (TRE, 2006).  

Além da propaganda eleitoral, escolha e registro de candidatos, condutas ilícitas, 

arrecadação e gastos de campanha, também foram e estão sendo alvos de modificações, 

sendo a mais importante a Reforma Política, um conjunto de propostas de emendas 

constitucionais (EC) que estão em pauta atualmente na sociedade. Algumas propostas já 

estão aprovadas, como a fidelidade partidária (Resolução-TSE nº 22.610 de 2007) e a “Lei 

da Ficha Limpa” (Lei Complementar nº135 de 2010), em que, respectivamente, o mandato 

pertence ao partido e não ao político, e torna inelegível por oito anos um candidato que 

tiver o mandato cassado, renunciar para evitar a cassação ou for condenado por decisão de 

órgão colegiado, ambas instituídas por decisões do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do 

Supremo Tribunal Federal (STF), que as consideraram constitucionais.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Emenda_Constitucional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Emenda_Constitucional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fidelidade_partid%C3%A1ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_da_Ficha_Limpa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_da_Ficha_Limpa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Superior_Eleitoral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Supremo_Tribunal_Federal
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Dentre as principais propostas da Reforma Política em discussão atualmente está o 

financiamento público de campanhas, determinando que todo o dinheiro investido em uma 

campanha eleitoral seja obrigatoriamente público, proibindo, portanto, o recebimento de 

verbas privadas. Tal medida objetiva acabar com o chamado “caixa-dois”, isto é, o fundo 

fomentador ilegal, que recebe dinheiro de quem não pode doar, principalmente pessoas 

jurídicas que não fazem declaração de riquezas e cujo vínculo com os eleitos ficam difíceis 

de serem provados
36

. O mecanismo chega a ser discutida pela Câmara dos Deputados em 

2005. 

 

1.3.3. Internet e mídias sociais como instrumentos de campanhas eleitorais  

 Não há uma data precisa que marque o início da utilização da Internet como 

instrumento de campanha eleitoral, mas de acordo com Plissner (1999, p. 56–59), este uso 

passa a chamar a atenção dos especialistas a partir de 1998, com a propaganda política 

virtual de Jesse Ventura, um ex-praticante de luta livre eleito governador do estado 

americano de Minnesota. Na ocasião ele concorre pelo desconhecido Partido da Reforma e 

promove uma campanha sem infraestrutura, ancorada no ambiente online, em que cria um 

site amador e uma lista de e-mails aos quais envia as suas plataformas políticas e solicita 

doações. Com isto, acaba mobilizando muitos jovens, obtendo cerca de 50% dos votos 

entre os eleitores menores de 30 anos, além de arrecadar aproximadamente 60% dos seus 

recursos financeiros totais (COUTINHO; SAFATLE, 2009, p.115).  

 Já a incorporação das mídias sociais às campanhas eleitorais, cujo início é 

igualmente incerto, o episódio de destaque acontece dez anos depois, em 2008, também nos 

Estados Unidos (COUTINHO; SAFATLE, 2009, p.116). Em sua primeira disputa pela 

Presidência da República, Barack Obama usa diversas interfaces colaborativas, com 

destaque para o Twitter, o Facebook, o Youtube, o MySpace e o Flickr, para fins eleitorais, 

chegando a alcançar 130 mil seguidores do Twitter, 14 milhões de views em apenas um 

vídeo no Youtube e a ter 2,3 milhões de membros em um grupo no Facebook, beneficiado 

pelo uso dos dispositivos móveis portáteis
37

, aplicados “como estratégia de interação 

                                                 
36

 Fonte: < http://www.ambito-

juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9530&revista_caderno=28>. 
37

 Dispositivos móveis portáteis são os computadores que podem ser transportados a qualquer lugar, muitos 

dos quais, cabendo no bolso. Exemplos: smartphone, telefone celular, notebook, netbook, laptop etc. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Smartphone
http://pt.wikipedia.org/wiki/Telefone_celular
http://pt.wikipedia.org/wiki/Laptop
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permanente entre o candidato e os eleitores” (GONÇALVES; RESENDE, 2009, p.2). Além 

disso, a campanha de Obama arrecada US$ 656 milhões em contribuições individuais, das 

quais se estima que pelo menos 50% foram feitas por meio da Internet, segundo dados da 

Federal Election Comission, dos EUA.  

Na análise do cientista político e diretor de pesquisa do Projeto Democracia On-line, 

da Universidade George Washington, Michael Cornfield, em um post publicado no dia 4 de 

junho de 2008, no blog Media & Politics, ainda durante as primárias do Partido Democrata: 

o uso das mídias sociais é determinante para o desfecho da eleição presidencial 

estadunidense de 2008 (GOMES, 2009, p.29). 

Sem a 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 nesta que é a maior reviravolta na história das 

primárias presidenciais. Há, naturalmente, outras diferenças importantes: a 

estratégia empregada no “caucus”, 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). 

 

 No Brasil, apesar da campanha de Obama nas mídias ser vista com admiração por 

especialistas e pelos candidatos que em 2008 concorrem às eleições municipais, somente 

em 2010 estas interfaces são grandemente utilizadas (FERNANDES; CAVALCANTI, 

2013, p.2). Dilma Rousseff, candidata pelo Partido dos Trabalhadores (PT) eleita no 

referido pleito, se destaca na adoção destas interfaces como instrumento de campanha e o 

resultado é que o seu perfil no Twitter fica em segundo lugar no ranking dos mais 

influentes em assuntos políticos no Brasil, segundo apontamento da pesquisa
38

 

Influenciadores do G20
39

, se mantendo como destaque mesmo depois de eleita, sendo a 

segunda mais acessada.  

                                                                                                                                                     

 
38

 A pesquisa Influenciadores do G20 é da agência de relações públicas Burson-Marsteller e da empresa de 

análise de redes sociais Klout. 
39

 G20 se refere ao Grupo dos 20, constituído por ministros da economia e presidentes de bancos centrais dos 

19 países de economias mais desenvolvidas do mundo, mais a União Europeia. É uma espécie de fórum de 

cooperação e consulta sobre assuntos financeiros internacionais. Compõem o G20, além do Brasil e dos países 

da União Europeia: África do Sul, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Canadá, China, Coreia do Sul, 

Estados Unidos, Índia, Indonésia, Japão, México, Reino Unido, Rússia e Turquia. Fonte: 

<http://www.suapesquisa.com/economia/g20.htm>. 
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Tal qual Obama, ela utiliza as principais mídias sociais e também os advergames, que 

são jogos feitos com a finalidade de divulgar uma “marca” ou “produto”, criados em 1982, 

momento no qual a indústria de games vivencia o seu primeiro boom (SANTOS; RIBEIRO, 

p.p. 56 - 57, 2014). Dois destes jogos merecem ênfase: o Dilma Adventure, que tem como 

heroína a candidata à Presidência, e o game cujo objetivo é acertar a cabeça do candidato 

de oposição José Serra, do PSDB com bolinhas de papel. Acessado por 30 mil pessoas 

apenas nas primeiras 24 horas pós-lançamento (FÉLIX; FARIA, 2010), o primeiro é um 

desafio em que Dilma enfrenta inimigos da direita e da esquerda, tem que se desviar 

ataques de tucanos e reunir a maior quantidade de votos que conseguir, podendo evocar o 

então presidente Lula para ajudá-la a chegar ao Palácio do Planalto. Já o segundo é uma 

sátira ao episódio em que o candidato tucano é atingido por uma bola de papel (SANTOS; 

RIBEIRO, p.p. 56 - 57, 2014) durante caminhada em Campo Grande, no Rio de Janeiro, e 

faz encenação como se fosse algo mais pesado, que lhe causara danos, sendo, inclusive, 

encaminhado ao hospital – imagens posteriores o desmascaram e evidenciam tratar-se 

apenas de uma bolinha de papel. No jogo, Serra aparece atrás da bancada do Jornal 

Nacional – que representa também uma crítica à emissora Rede Globo, acusada de se 

posicionar em favor do postulante do PSDB - e o objetivo do internauta é acertar o maior 

número de bolinhas de papel na cabeça de Serra durante 30 segundos. 

Desde então, inúmeros candidatos no Brasil e no mundo adotam as mídias sociais 

como instrumento de campanha e as propagandas nestas interfaces vão se tornando cada 

vez mais profissionalizadas (FERNANDES; CAVALCANTI, 2013, p.2), com a 

contratação de equipes específicas de produção e mensuração de conteúdos, consultorias 

com especialistas e estudos para melhor conhecimento destas interfaces e seus potenciais. 

Embora metodologicamente não seja possível se precisar o seu alcance, devido à 

proximidade temporal, a campanha eleitoral de Dilma Rousseff nas mídias sociais – oficial 

e não-oficial, feita pelos militantes virtuais - volta a ficar em evidência nas eleições de 2014, 

ao ponto de alguns cientistas políticos, como Sérgio Amadeu
40

, declararem publicamente 

que “sem Internet, Aécio (Neves, candidato do PSDB) teria vencido eleição”. 

                                                 
40

 O sociólogo e cientista político Sérgio Amadeu faz a afirmação em entrevista ao portal Rede Brasil Atual, 

publicada no dia 28 de outubro de 2014, às 13h41. Disponível em: 

<http://www.redebrasilatual.com.br/eleicoes-2014/sem-internet-aecio-teria-vencido-eleicao-diz-sociologo-

9159.html>. Acesso em 2015.  
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E não são apenas os candidatos que se beneficiam do uso da Internet e das mídias 

sociais, mas também os eleitores. Segundo Marcelo Douglas de Figueiredo Torres (2004, p. 

32 - 42), a ampla difusão das informações e os canais de diálogo que são criados permitem 

que o cidadão possa interagir com os formuladores/executores, o que tende a favorecer o 

aprimoramento das políticas públicas. Além disso, o eleitor tem acesso a uma pluralidade 

de dados e conteúdos que fazem com que os processos eleitorais, as biografias políticas dos 

candidatos e as alianças sejam mais transparentes, fornecendo conhecimentos que auxiliam 

na escolha dos votos.  

Houve razoável investigação da experiência administrativa dos candidatos, a 

natureza das composições eleitorais e partidárias foi razoavelmente debatida etc., 

envolvendo, instruindo e ajudando o eleitor a se posicionar entre as várias opções 

pessoais e partidárias incluídas na disputa pelo poder (TORRES, 2004, p.59). 

 

 Vale enfatizar, também, que o ambiente virtual e as interfaces colaborativas 

originam um ambiente de comunicação que, atualmente, é o que mais corresponde, 

segundo Wilson Gomes (2005, p.65), citando Steven Barnett (1997, p.207), a “uma zona 

neutra”, em que o “acesso a informação relevante que afeta o bem público é amplamente 

disponível, onde a discussão é imune à dominação do Estado e onde todos os participantes 

do debate público fazem isso em bases igualitárias”. Por este motivo, se tornam um 

importante canal para as ideias contra-hegemônicas circularem. Estas e as outras 

características e potencialidades das mídias sociais serão problematizadas mais à frente 

nesta pesquisa, com base nos caminhos apontados pelo estudo de caso da campanha 

eleitoral “Primavera Carioca”, a campanha de Marcelo Freixo à Prefeitura do Rio de 

Janeiro em 2012, nas mídias sociais. 
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Capítulo II 

A CAMPANHA “PRIMAVERA CARIOCA” COMO CONSTRUÇÃO POLÍTICA 

POR MEIO DAS MÍDIAS SOCIAIS  

2.1. A campanha “Primavera Carioca” 

 

“Primeiro dia de outono, 

 a palavra primavera. 

Número cinco,  

o tapa na cara, a rima rica, 

a vida nova, a idade média, a força velha. 

Até tu, minha cara matéria, 

lembra quando a gente  

era apenas uma ideia? 

(Paulo Leminski – “Até mais”) 

 

2.1.1. Contexto histórico e político  

Em 2012, o Brasil é governado pela presidenta Dilma Rousseff, do Partido dos 

Trabalhadores (PT), a primeira mulher na História do país a exercer a função de chefe de 

Estado. Governo de coalizão de centro-esquerda iniciado no ano anterior, a base governista 

é composta pelos seguintes partidos: PT, Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e Partido 

Socialista Brasileiro (PSB), aliados históricos do PT desde a redemocratização do país, bem 

como Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), Partido Democrático 

Trabalhista (PDT), Partido Republicano Brasileiro (PRB), Partido da República (PR), 

Partido Social Cristão (PSC), Partido Trabalhista Cristão (PTC) e Partido Trabalhista 

Nacional (PTN), alianças feitas, segundo o próprio PT, devido à necessidade de 

governabilidade (PT, 2010)
41

. O conceito de governabilidade, segundo Luciano Oliveira, 

diz respeito ao “conjunto de condições necessárias ao exercício do poder. Compreende a 

forma de governo, as relações entre os poderes, o sistema partidário e o equilíbrio entre as 

forças políticas de oposição e situação” (2013, p.1). 

Já o município do Rio de Janeiro, administrado por Eduardo Paes, do PMDB, aliado 

do Governo Federal, está às vésperas de suas eleições para a Prefeitura e para a Câmara dos 

                                                 
41

 A informação está expressa em documentos do PT e no programa da coligação "Para o Brasil seguir 

mudando". 
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Vereadores. O prefeito busca a reeleição e para isso forma uma coligação ampla, integrada 

por 18 partidos políticos: PMDB, PT, PCdoB, PDT, PSB, PRB, PSC e PTC, do campo 

governista da esfera nacional, mais Partido Popular Socialista (PPS), Partido Progressista 

(PP), Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Partido Social Liberal (PSL), Partido 

Trabalhista Nacional (PTN), Partido Social Democrata Cristão  (PSDC), Partido Renovador 

Trabalhista Brasileiro (PRTB), Partido Humanista da Solidariedade (PHS), Partido da 

Mobilização Nacional (PMN) e Partido Republicano Progressista (PRP) compõem a aliança 

“Somos um Rio” (PMDB, 2012). 

Neste contexto histórico e político, o país e a cidade do Rio de Janeiro vivem as 

expectativas de sediarem, depois de 64 anos, uma Copa do Mundo de futebol, além dos 

Jogos Olímpicos de 2016. Uma parcela da população está feliz com os eventos esportivos e 

aguarda ansiosa o início da venda dos ingressos em 2013, mas outra parte, insatisfeita com 

os gastos públicos na construção de estádios e infraestrutura, e com a remoção dos índios 

da Aldeia Maracanã
42

, saem em protestos pelas ruas. O clima de manifestações também 

toma conta dos professores da rede estadual, que reivindicam melhores condições salariais 

e de trabalho; dos movimentos de mulheres, que brigam contra o turismo sexual; dos 

ambientalistas; dos defensores da legalização da maconha e dos cidadãos em geral, 

sobretudo no que tange à violência na cidade.  

 Após instaurar e presidir a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das milícias
43

, 

da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ), instaurada para investigar 

a atuação das milícias no estado, o então deputado estadual Marcelo Freixo, do Partido 

Socialismo e Liberdade (PSOL) conquista grande visibilidade. A CPI é instaurada depois 

de uma denúncia do jornal “O Dia”, cujos jornalistas foram torturados por milicianos 

durante uma reportagem, em maio de 2008, após se infiltrarem na favela do Batan, em 

Realengo, zona Oeste do Rio. A investigação indicia 226 pessoas e gera um relatório com 

                                                 
42

 A Aldeia Maracanã é uma aldeia que reúne índios de diversas etnias em um prédio do antigo Museu do 

Índio, ao lado do Estádio do Maracanã. O Governo os desalojou para construções das obras da Copa e isso foi 

alvo de protestos. 
43

 Milícias são máfias formadas por cidadãos comuns e armados, que atuam nas favelas e bairros do Rio de 

Janeiro desempenhando ilegalmente papel de polícia (site Marcelo Freixo). 
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informações e 58 propostas, encaminhado ao prefeito Eduardo Paes (FREIXO, site), além 

de render a Freixo ameaças de morte
44

. 

Eu sofro ameaça desde 2008, desde quando a CPI começou. Enfrentar a máfia, 

em qualquer lugar do mundo, tem o seu preço (...). Em outubro eu recebi sete 

ameaças em um único mês, houve um acirramento claro, as ameaças são todas 

oficiais, porque quem me comunica - eu nunca recebi ameaça direto - é o serviço 

de inteligência da polícia ou o disque-denúncia. Todas as ameaças que eu recebi 

eu fui comunicado pelo Estado por escrito, então tem prova material das ameaças 

(FREIXO, 14/05/2012)
45

. 

 

O deputado também fica em evidência por inspirar o personagem Diogo Fraga, 

também deputado estadual, do filme “Tropa de Elite 2”, que aborda justamente o tema das 

milícias. O personagem é interpretado por Irandhir Santos e a inspiração fica evidente com 

a participação do político e seu assessor como plateia de uma palestra, na cena em que 

Diogo Fraga expõe dados sobre a população carcerária brasileira. Posteriormente o diretor 

da obra, José Padilha, e atores como o protagonista Wagner Moura, Maria Ribeiro (ex-

esposa do Capitão Nascimento e depois casada com Fraga), André Matos (Fortunato, 

deputado estadual e apresentador de um programa de televisão sensacionalista) participam 

ativamente da campanha eleitoral “Primavera Carioca”, chegando inclusive a pedir votos 

para o candidato em sua propaganda televisiva. 

Com esta visibilidade, o PSOL
46

 discute a candidatura de Marcelo Freixo, 

primeiramente para a prefeitura de Niterói, onde, segundo a avaliação do partido, há 

grandes chances de eleição e, em um segundo momento para prefeito do Rio de Janeiro, 

com uma possibilidade bem menor de vitória, mas grande potencial para pautar na 

sociedade discussões que o movimento considera importantes dentro da disputa pela 

hegemonia cultural das ideias. Dentre os debates propostos estão o questionamento às 

políticas econômica, de transportes públicos, urbanismo e de segurança do governo 

municipal em vigência, além de assuntos polêmicos, como a legalização do aborto.  

O PSOL chegou a discutir a candidatura de Marcelo Freixo para a prefeitura de 

Niterói, onde segundo a avaliação do partido havia grandes chances de eleição. 

                                                 
44

 As ameaças de morte foram registradas pela Coordenadoria de Inteligência da Polícia Militar, Ministério 

Público e pelo Disque-Denúncia. Marcelo Freixo exibiu em diversas entrevistas um documento em papel 

timbrado e assinado pela coordenadoria de inteligência da PM com nomes e valores relativos ao seu suposto 

assassinato. 
45

 Entrevista de Marcelo Freixo ao Roda Viva, a partir do tempo 1:00:34.  
46

 As informações sobre a opinião do PSOL e sobre a campanha foram obtidas por meio a pesquisas em sua 

página no Facebook e seus documentos, bem como em entrevista com o coordenador Tomás Ramos, que 

segue no Anexo A desta pesquisa. 
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Mas como o nosso objetivo maior não era eleger um prefeito, mas denunciar a 

política oficial do PMDB (...) e apresentar propostas para isso, consideramos 

importante lançar a candidatura na capital. (...) Ou seja, (...) o objetivo não era o 

poder, mas pautar estas e outras discussões na sociedade (UCHOAS, 2014, ver 

ANEXO A). 

 

Também concorrem à prefeitura do Rio de Janeiro em 2012 os candidatos Otávio 

Leite, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB); Rodrigo Maia, do Democratas 

(DEM); Aspásia Camargo, do Partido Verde (PV); Cyro Garcia, do Partido Socialista dos 

Trabalhadores Unificados (PSTU); Antônio Carlos, do Partido da Causa Operária (PCO) e 

Fernando Siqueira, do Partido Pátria Livre (PPL). À exceção do candidato do DEM, aliado 

com o Partido da República (PR) na coligação Um Rio Melhor para os Cariocas, e tendo 

Clarissa Garotinho, filha do ex-governador Anthony Garotinho, como vice na chapa, todos 

os demais candidatos, tais quais Marcelo Freixo, disputam o pleito sem firmar alianças 

(TSE, 2013).  

 

2.1.2. Inspiração na Primavera Árabe  

A Primavera Árabe é uma onda de manifestações populares que ocorreu no Oriente 

Médio e no Norte da África a partir de dezembro de 2010 e foi assim denominada por 

jornalistas ocidentais para descrever os levantes que aconteciam simultaneamente em 

diferentes países da região árabe (VIEIRA, 2013, p.3). O evento culminou na queda dos 

governos autoritários da Tunísia e do Egito, em guerra civil na Líbia e na Síria 

(HOUNSHELL, 2011, p. 20), e em protestos em diversos países, como Argélia, Bahrein, 

Iraque, Jordânia, Omã, Iêmen, Kuwait, Líbano, Marrocos, Arábia Saudita, Sudão (Norte), 

Saara Ocidental, Emirados, Síria, Líbia e territórios palestinos. O movimento se caracteriza 

pelo grande uso das mídias sociais para organizar os atos de protesto, mobilizar e 

conquistar simpatizantes à causa, sendo as principais o Facebook, o Twitter e o Youtube 

(VIEIRA, 2013, pp.10-12). 

A denominação “primavera” se relaciona com a Primavera de Praga (FERABOLLI, 

2012, p.p.101-109), movimentos da juventude estudantil e de intelectuais na 

Checoslováquia durante o período da Guerra Fria
47

, em favor da descentralização 

econômica e do desvínculo com relação à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas 

                                                 
47

 A Guerra Fria foi o período histórico de disputas estratégicas e conflitos indiretos entre os Estados Unidos e 

a União Soviética, disputando a hegemonia política, econômica e militar no mundo após a Segunda Guerra 

Mundial (1945). Acabou em 1991, quando a União Soviética foi extinta. 
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(URSS). O resultado é uma política reformista promovida pelo primeiro secretário do 

partido comunista, Alexander Dubcek, que em 1968 busca conciliar a implementação de 

liberdades individuais reivindicadas com o sistema socialista, implementando ações que, 

dentre outras coisas, permitem a pluripartidarização e o fim de censura (VAISSE, 2011, 

p.99). O movimento acaba quando as forças militares do Pacto de Varsóvia
48

 ocupam o país 

e restituem o cenário político anterior (VIEIRA, 2013, p.10).  

A terminologia “Primavera Árabe” para descrever movimentos de naturezas 

diferentes, em países diferentes, não é consenso entre os analistas acadêmicos, primeiro por 

generalizar realidades distintas, “com problemas econômicos e sociais diferentes oriundos 

dos diferentes legados deixados pelo colonialismo europeu e pelas diferentes formas de 

domínio de regimes únicos que governaram esses países por décadas” (FERABOLLI, 2012, 

p. 107). O segundo motivo é justamente porque os movimentos não são apenas políticos, 

para a conquista da democracia, mas também relacionados a insatisfações nos campos 

econômico e social.  

Ainda mais polêmico, o termo “Primavera Carioca” surge nas próprias mídias sociais, 

justamente pelo forte uso destas interfaces na construção da campanha eleitoral, que conta 

com uma plataforma específica para estes meios de comunicação
49

. Quem cria a expressão 

é um blogueiro anônimo, que durante um tuitaço com o candidato, se refere à campanha 

como sendo uma nova “primavera”, em referência aos movimentos no Oriente Médio. 

“Tuitaço” é uma espécie de “panelaço” na rede, em que muitas pessoas acessam o Twitter 

postando mensagens similares e as mesmas hastags, como forma de interação e de 

alavancar um assunto para o topo da lista dos temas mais populares (trending topics da 

rede), aumentando a sua visibilidade (ASSUNÇÃO; SANTOS, 2006, p.7). Posteriormente, 

um jornalista menciona esta mesma analogia com a Primavera Árabe no programa Roda-

Viva, da TV Cultura
50

 e, em consequência disso, a expressão “Primavera Carioca” começa 

                                                 
48

 Pacto de Varsóvia foi uma aliança militar entre os países socialistas do Leste Europeu e a União Soviética 

para proteção mútua em caso de invasão dos países capitalistas. O organismo é um contraponto à Organização 

do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), composta por países capitalistas da Europa Ocidental e os Estados 

Unidos. 
49

 O assunto será abordado no tópico 2.2. “Mídias sociais como instrumento de campanha eleitoral” deste 

capítulo. 
50

 A menção do jornalista à expressão “Primavera Carioca” é feita no tempo 1:17:07 do vídeo. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=2eL6zAz_LaQ>. 

https://www.youtube.com/watch?v=2eL6zAz_LaQ
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a proliferar nos canais das mídias sociais, sendo então adotada pela campanha e pelo 

próprio Marcelo Freixo.  

A Primavera Árabe mexeu com toda a estrutura de poder no mundo árabe e teve 

uma influência muito grande das redes sociais. Essa primavera carioca pode ser 

diferente, com a grande participação da juventude, que está indignada e que 

consegue ver na nossa candidatura uma luz e um espaço de esperança (FREIXO, 

2012, ver ANEXO C)
51

. 

 

Portanto, as semelhanças entre as duas primaveras, além de em ambos os casos serem 

nomes cunhados pela imprensa e as duas não serem consensuais quanto ao conceito, estão 

basicamente no papel central exercido pelas mídias sociais (VIEIRA, 2013, p.p.10-12) 

como forma de se comunicar, disseminar ideias, disponibilizar imagens e áudios, organizar 

motins, mobilizar, cobrir as manifestações, fazer denúncias etc. Além disso, estas interfaces, 

em todas estas situações, contribuem para burlar as limitações da comunicação por outras 

vias, no caso do Oriente Médio, por se tratarem de países com governos autoritários, e no 

caso da campanha eleitoral, pelo tempo restrito nas mídias tradicionais (rádio e televisão), 

uma vez que o tempo disponibilizado a cada candidatura corresponde à representação de 

sua coligação no Congresso Nacional (CONGRESSO NACIONAL, 1997; TSE)
52

.  

Já as diferenças entre as “primaveras” vão desde a natureza dos eventos, que na 

versão árabe refere-se a movimentos de enfrentamento a regimes ditatoriais e autoritários 

(HOUNSHELL, 2011, p. 20), enquanto na carioca é uma campanha eleitoral, até o número 

de pessoas que se transferem do ambiente on-line para o ambiente off-line, considerando-se 

que o Egito, por exemplo, chega a levar milhões de pessoas às ruas. Passando também pelo 

alcance, uma vez que o movimento no Oriente Médio extrapola o plano interno dos países 

em que os motins são feitos e corre o mundo, ao passo que a campanha carioca se concentra 

no Rio de Janeiro, não abrangendo sequer o país inteiro - inclusive porque, na forma de 

eleição, não se propõe a tal; pelas reivindicações, pois no primeiro caso os protestos têm 

motivações sociais e econômicas também, não apenas políticas (FERABOLLI, 2012, p. 

107); e pelos resultados obtidos, pois em alguns países (Tunísia e do Egito) a Primavera 

Árabe resulta na destituição de chefes de Estado, em outros em guerras civis (Líbia e na 

Síria), já Freixo não é eleito e nem vai ao segundo turno. 

                                                 
51

 Página oficial da campanha eleitoral “Primavera Carioca”. 
52

 Informações contidas na Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei das Eleições), que estabelece normas 

para as eleições. 
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Assim sendo, a terminologia “Primavera Carioca” é adotada nesta pesquisa porque, 

apesar das diferenças basilares com o movimento inspirador do nome, é assim que a 

campanha eleitoral de Marcelo Freixo à prefeitura do Rio de Janeiro em 2012 se apresenta 

à sociedade, é assim que ela fica conhecida pela militância e pelos cidadãos em geral e 

porque dialoga com as premissas de disputa pela hegemonia cultural das ideias e de eleição 

não como fim em si mesma, mas como meio para promover o debate político na sociedade, 

disseminar ideias e organizar movimentos e lutas populares, conforme se pode perceber a 

seguir. 

 

2.1.3. A campanha e a eleição 

Com pouco tempo de propaganda eleitoral gratuita e pouco dinheiro em caixa, a 

coordenação da campanha “Primavera Carioca” opta por investir no carisma do candidato e 

por dar destaque à participação da militância do partido, com inserção nos movimentos 

sociais; propagandas de rua (cartazes, outdoors); agitações como panfletagens, mutirões, 

bandeiraços, caminhadas e passeatas, carreatas, bicicletaços, intervenções culturais etc; 

criação de comitês para reuniões e de comitês temáticos (por exemplo LGBT, cultura, 

educação e saúde, dentre outros); apresentações públicas do “Programa Movimento” e com 

maciça atuação nas mídias digitais, cujo espaço é ilimitado e igualitário entre todos as 

candidaturas, com ênfase para as mídias sociais, espaços essencialmente relacionais e 

interativos. O ponto auge destas manifestações públicas é um grande comício, realizado no 

início de outubro na Lapa, reunindo cerca de 15 mil pessoas, sob temporal, dentre cidadãos 

comuns, artistas e intelectuais.  

Nós não temos dinheiro (...) então é uma campanha com muita criatividade e com 

muita gente nas ruas, com muita militância e com muita conquista de espaço 

público (...). A gente tem feito encontros diários (...) com pessoas dispostas a 

fazer uma outra realidade política, que não é marketeira, não é uma grande 

propaganda, não é um produto de marketing, mas que tem consistência (...). O 

Rio de Janeiro tem muita gente boa, fazendo coisas boas, a gente precisa 

conseguir reunir estas pessoas e colocá-las na disputa da cidade (FREIXO, 

2012)
53

. 

 

A limitação de tempo na propaganda eleitoral gratuita, que são os blocos e as 

inserções televisivas e radiofônicas, incluindo as rádios comunitárias e as emissoras de 

televisão que operam em VHF e UHF (TSE), se dá porque uma parte do tempo de 

                                                 
53

 Entrevista de Marcelo Freixo ao Roda Viva, em 14/05/2012, a partir do tempo 1:15:46. 
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publicidade gratuita a cada candidatura obedece à representatividade dos partidos de sua 

coligação na Câmara dos Deputados (CONGRESSO NACIONAL, 1997). Como o PSOL, 

partido de Marcelo Freixo, não se alia com ninguém, enquanto a coalização “Somos um 

Rio"", encabeçada por Eduardo Paes (PMDB), conta com 18 legendas, ele tem 1 minuto e 

22 segundos a cada veiculação para apresentar as suas propostas e fazer o seu marketing 

político, contra cerca de 16 minutos e 17 segundos de seu principal oponente. Cabe aqui 

explicar que os blocos são exibições de programas contínuos (blocos de exibição), 

divulgados em todos os dias da semana, por dois momentos do dia, com 50 minutos de 

duração cada no primeiro turno e 20 no segundo. Já as inserções são feitas nos intervalos 

comerciais da programação normal do rádio e da TV, com até 6 segundos de duração cada, 

distribuídas ao longo do dia entre 8 e 24 horas, sendo-lhes destinados o total de 30 minutos 

diários, mas este tempo é dividido em partes iguais, de 6 minutos para cada cargo em 

disputa, podendo ser utilizado nas campanhas majoritárias e proporcionais (TSE).  

Outra dificuldade manifestada pelo candidato é levar a campanha para a Zona Oeste 

do Rio de Janeiro, onde residem cerca de 3 milhões de habitantes, devido à grande 

quantidade de milicianos nesta região, muitos dos quais o ameaçaram de morte como 

retaliação às investigações e indiciamentos feitos pela CPI das Milícias, situação em que 

Freixo precisou se exilar provisoriamente do país e ir para a Espanha. Esta região, mais 

popular e onde estão as camadas mais pobres da população, abrange os bairros Anil, Bairro 

Jabour, Bangu, Barra da Tijuca, Barra de Guaratiba, Camorim, Campo dos Afonsos, 

Campo Grande, Cidade de Deus, Cosmos, Curicica, Deodoro, Freguesia de Jacarepaguá, 

Gardênia Azul, Gericinó, Grumari, Guaratiba, Inhoaíba, Itanhangá, Jacarepaguá, Jardim 

Sulacap, Joá, Magalhães Bastos, Paciência, Padre Miguel, Pechincha, Pedra de Guaratiba, 

Praça Seca, Realengo, Recreio dos Bandeirantes, Santa Cruz, Santíssimo, Senador Camará, 

Senador Vasconcelos, Sepetiba, Tanque, Taquara, Vargem Grande, Vargem Pequena, Vila 

Militar, Vila Valqueire  (PREFEITURA MUNICIPAL, 2015). 

A maioria das ações acontece na Zona Sul, área nobre da cidade que concentra grande 

parcela dos cariocas com alto poder aquisitivo, bem como estudantes universitários, artistas 

e intelectuais, muitos dos quais, apoiadores de Freixo. A Zona Sul é composta pelos bairros 

Botafogo, Catete, Copacabana, Cosme Velho, Flamengo, Gávea, Humaitá, Ipanema, Jardim 
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Botânico, Lagoa, Laranjeiras, Leblon, Leme, Rocinha, São Conrado, Urca e Vidigal 

(PREFEITURA MUNICIPAL, 2015).  

O apoio declarado por alguns artistas e intelectuais, conforme mencionado acima, é 

outro ponto forte da campanha eleitoral “Primavera Carioca”. Além de o músico Marcelo 

Yuka, da banda O Rappa, ser o vice na chapa de Freixo, alguns integrantes da classe 

artística manifestam publicamente sua posição política, gravando jingles e pedindo votos, 

como os músicos Chico Buarque, Caetano Veloso, Ivan Lins, Fernanda Abreu, Zé Renato e 

Mano Brown, os atores Wagner Moura, Giulia Gam, Leandra Leal, Dira Paes e Marcelo 

Serrado, e o cineasta José Padilha. Também aderem à campanha apoiadores históricos das 

candidaturas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a exemplo do escritor e frade 

dominicano Frei Betto, do teólogo Leonardo Boff e do antropólogo e escritor Luiz Eduardo 

Soares. Até militantes de partidos políticos que integram a coligação de Eduardo Paes 

“desertam” e se engajam na “Primavera”, criando um movimento denominado “petistas 

com Freixo”, assim como brizolistas
54

 históricos. “O fato de os artistas apoiarem não 

significa que uma elite é que apoia, porque o artista não é isso, mesmo que ele more na 

Zona Sul, representa um pensamento muito mais amplo”, declara Chico Buarque em um 

depoimento audiovisual
55

. 

Por outro lado, o principal oponente de Freixo, Eduardo Paes, também recebe apoio 

formal e declarações públicas de voto para a sua reeleição de integrantes da classe artística. 

Os sambistas Monarco, Dudu Nobre, Diogo Nogueira, Alcione, Arlindo Cruz, Arlindinho 

Neto, Martinho da Vila e sua filha Mart'nália, os cantores Buchecha e Aline Barros, o 

crítico musical Nelson Motta, os cineastas Cacá Diegues, Andrucha Waddington e 

Domingos Oliveira, o novelista Gilberto Braga, o poeta Ferreira Gullar, os atores Marco 

Nanini e Marcos Frota, e os produtores Charles Möeller e Claudio Botelho, dentre outros, 

vão às mídias tradicionais e sociais para fazer campanha para o pemedebista. Da mesma 

forma, intelectuais gravam vídeo de apoio ao atual prefeito, como o arquiteto Oscar 

Niemeyer, que projetou a capital federal Brasília; o publicitário e professor José Guilherme 

Vereza; o médico Paulo Niemeyer, o jornalista e escritor Sérgio Cabral (pai do governador 

                                                 
54

 “Brizolistas” é como são chamados os “seguidores” do ex-governador Leonel Brizola, do PDT que, mesmo 

após a sua morte, continua influenciando militantes e cidadãos. 
55

 Vídeo em que Chico Buarque declara apoio à Marcelo Freixo ao Roda Viva, tempo 00:38. Disponível em 

<https://www.youtube.com/watch?v=L-YETwOnhS8>. 

https://www.youtube.com/watch?v=L-YETwOnhS8
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homônimo); e o estilista Oskar Metsavaht. Além deles, vão a público pedir voto para o 

candidato os jogadores de futebol Bebeto, Romário e Léo Moura; Lucinha Araújo, mãe de 

Cazuza; e o famoso gari Renato Sorriso
56

. “O Rio já é a cidade mais linda do mundo, agora 

com o tratamento que está tendo, além de linda, ela ficou uma cidade boa de se viver”, 

afirma a sambista Alcione em seu depoimento produzido pela campanha “Somos um Rio”
57

. 

Na campanha “Primavera Carioca”, Marcelo Freixo faz críticas aos governos 

municipal e estadual, ambos administrados pelo PMDB, já que o estado do Rio de Janeiro é 

governado por Sérgio Cabral. Ele também questiona os investimentos feitos pelo Governo 

Federal para a promoção da Copa do Mundo, em 2014, e dos Jogos Olímpicos, em 2016
58

. 

As principais bandeiras de luta estão relacionadas a ética na política, transporte público, 

segurança e combate à violência, controle sobre o crescimento das milícias, saúde, 

educação e proposta de mudança no sistema de licitação do transporte alternativo (vale 

mencionar a proposta de adotar critérios para o financiamento público para escolas de 

samba). Questões polêmicas, como a descriminalização imediata da maconha e a promoção 

de um amplo debate na sociedade civil para discutir a sua legalização também são 

colocadas em pauta. Com um programa de campanha aberto, o “Programa Movimento”, 

outros temas vão se incorporando às propostas e planos de governo ao longo das eleições, 

com base nas opiniões e anseios externados por movimentos sociais organizados, como 

Organizações Não-Governamentais (ONGs), entidades e coletivos políticos, em reuniões 

com o candidato. Um exemplo é a incorporação do combate ao maltrato aos animais entre 

as propostas, preocupação demonstrada por muitas pessoas nestes encontros. 

Por sua vez, a campanha de Eduardo Paes ressalta a aliança do prefeito com o projeto 

nacional-desenvolvimentista implementado em nível federal e a sua boa relação com a 

presidenta da República, Dilma Roussef, e com o governador Sérgio Cabral; discute a 

implementação de projetos conjuntos entre os três níveis de governo; destaca ações de seu 

                                                 
56

 O gari Renato Sorriso ficou famoso em 1997, quando, trabalhando na limpeza da Marquês de Sapucaí 

durante o desfile das escolas, começou a sambar com a sua vassoura e contagiou o público. O apelido 

“Sorriso” surgiu aí. 
57

 Vídeo em que artistas declaram apoio à reeleição de Eduardo Paes, tempo 0:57. Disponível em 

<https://www.youtube.com/watch?v=08ootjvu2Vk>. 
58

 O trabalho do Brasil para a promoção da Copa do Mundo de 2014 foi elogiado pela Fédération 

Internationale de Football Association (FIFA), a entidade máxima do futebol mundial, que também 

considerou, juntamente com as 45 federações afiliadas à Confederation of North, Central American and 

Caribbean Association Football (Concacaf) e à Confederação Sulamericana de Futebol (Conmebol), o evento 

esportivo no nosso país como "o melhor futebol já visto na história dos Mundiais" (FIFA, 2014). 

https://www.youtube.com/watch?v=08ootjvu2Vk
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governo que considera positivas e se compromete a dar continuidade; promete intensificar 

os investimentos nas Zonas Norte e Oeste, sobretudo nas áreas de Educação, Saúde, 

Transporte e Moradia; e enfatiza a importância política e econômica para o município do 

Rio de Janeiro de ter sido escolhido para sediar os eventos esportivos de 2014 e 2016.   

  

 

 

2.2. MÍDIAS SOCIAIS COMO INSTRUMENTO DE CAMPANHA ELEITORAL 

 

“En la lucha de clases 

todas las armas son buenas: 

piedras, 

noches, 

poemas.” 

(LEMINSKI, “Caprichos & relaxos”) 

 

2.2.1. Opção pelas mídias sociais e planejamento 

Os motivos pelos quais a coordenação da campanha eleitoral “Primavera Carioca” 

opta pelas mídias sociais são claros e já foram, em grande parte, abordados e discutidos 

nesta pesquisa, sendo os principais: apresentar-se como alternativa ao pouco tempo das 

propagandas gratuitas na televisão e no rádio, e burlar, parcialmente, a escassez de recursos 

financeiros para a produção de materiais físicos e para um maior alcance na disseminação 

das ideias, já que pelas mídias digitais e sociais é possível “chegar mais longe” e dialogar 

até mesmo com pessoas que estejam fisicamente distantes
59

. Outras características destas 

interfaces que agradam aos organizadores da “Primavera” e fazem com que as vejam como 

importante instrumento de propaganda política são sua essência interativa, pois assim é 

possível dialogar com a população e promover a disputa de ideias a que se propõem; a 

possibilidade de construção coletiva e colaborativa, engajando a sociedade civil como 

aliada; a horizontalidade da produção, que descentraliza as ações da coordenação e estimula 

as publicações e defesas espontâneas do projeto político por parte dos militantes e 

simpatizantes, não apenas as oficiais; e a instantaneidade das respostas, importantes para 

que de fato exista um “programa em movimento”, além de serem, como as mídias digitais 

                                                 
59

 Esta e outras características das mídias sociais apontadas pela coordenação da campanha para justificar a 

opção pela concentração nestas interfaces serão discutidas, relativizadas e ponderadas no capítulo 3, com o 

diálogo de autores que defendem ou refutam tais ideias. 
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em geral, canais de comunicação multimídia, convergindo vídeos, áudios, imagens e textos 

em uma mesma plataforma.  

As redes sociais
60

 têm objetivos significativamente diferentes de websites 

(pessoais). Os candidatos controlam o conteúdo dos websites, bem como (o modo 

como) os usuários interagem com ele. Sites de redes sociais
61

, por outro lado, 

permitem aos usuários a contribuir ou mesmo controlar o conteúdo e iniciar o 

contato com outros usuários. Às vezes, a luta pelo controle sobre a mensagem ou 

o acesso aos apoiantes força as campanhas a responder. (…) Dado o seu alcance 

de milhões de potenciais eleitores, as redes sociais representam um dilema para as 

campanhas sobre quando deve reagir e quando não deveriam (WILLIAMS & 

GULATI, 2007, p.4). 

 

Além disso, as mídias sociais viabilizam que as ideias disseminadas alcancem muitas 

pessoas, pois a sua popularidade é inegável e crescente. Segundo dados da ComScore 

apontam que os brasileiros gastam uma média de 24,4 horas por mês na internet, sendo que 

destas, 9,3 horas é acessando estas interfaces, ou seja, 38,1% do tempo total na internet. 

Ainda de acordo as pesquisas da ComScore, esta média vem subindo significantemente no 

Brasil, com um aumento percentual de mais de 160%, isto é, uma média de 3 horas a mais 

por ano entre fevereiro de 2010 e dezembro de 2012, época em que a campanha eleitoral 

“Primavera Carioca” é feita. Na ocasião, aliás, o acesso às mídias sociais chegou a superar 

o acesso às páginas de serviços (COMSCORE, 2013). Tomando de inspiração a declaração 

de Wilson Dizard, “a internet
62

 é o lugar onde o comércio irá aparecer e nós devemos estar 

lá” (2000, p. 234), e entendendo as ideias disseminadas em uma campanha eleitoral como 

mercadoria, na perspectiva marxista de um bem produzido pelo trabalho humano já voltado 

para a sua comercialização no mercado (MARX, 1867), pode-se concluir que, quem 

pretende disputar a hegemonia das ideias e construir consensos sociais, para fazê-lo, precisa 

estar onde as pessoas estão e uma parte da sociedade está diariamente nas mídias sociais. 

Freixo (2012) explica a opção: 

Essa vai ser uma campanha de muita rua e muita rede. Nós sabemos que temos 

pouco tempo na televisão (...), mas vamos usar as redes sociais, que têm 
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 Os autores fazem referência apenas às redes sociais, mas nesta pesquisa o conceito é ampliado pelas mídias 

sociais em geral, pela semelhança nas características descritas. 
61

 “Sites de redes sociais” são definidos por Raquel Recuero da seguinte maneira: “sites de redes sociais 

propriamente ditos são aqueles que compreendem a categoria dos sistemas focados em expor e publicar as 

redes sociais dos atores. São sites cujo foco principal está na exposição pública das redes conectadas aos 

atores, ou seja, sua finalidade está relacionada à publicização dessas redes. É o caso do Orkut, do Facebook, 

do Linkedin, e vários outros. São sistemas onde há perfis e espaços específicos para a publicização das 

conexões com os indivíduos. (…) Toda a interação está, portanto, focada na publicização dessas redes (2010, 

p. 104)”. 
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 Wilson Dizard fala sobre internet como um todo, mas esta pesquisa faz um recorte para mídia social. 
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influência enorme junto à população do Rio de Janeiro, e estar nas ruas. Essa 

militância está acreditando e é possível que essa seja uma primavera muito 

diferente do que a gente já teve em outras eleições
63

. 

 

A campanha eleitoral “Primavera Carioca” cria uma plataforma específica para atuar 

nas mídias sociais e a política de atuação é elaborada dentro da perspectiva de intercâmbio 

entre os ambientes on-line e off-line, com as ações virtuais buscando transportar as pessoas 

para o ambiente físico (ruas, debates, urna etc) e as ações físicas sendo repercutidas no 

espaço virtual (compartilhamento de textos, vídeos, foto etc). Vale explicar que embora 

comumente se utilize a expressão “real” para se contrapor ao “virtual”, Pierre Lévy explica 

que não existe oposição, uma vez que o que acontece no ambiente on-line não deixa de ser 

real, devendo ser considerado apenas como uma realidade que existe potencialmente, um 

“complexo problemático, o nó de tendências ou de forças que acompanha uma situação, um 

acontecimento, um objeto ou uma entidade qualquer, e que chama um processo de 

resolução, a atualização” (LÉVY, 1996, p.16). Neste sentido, ainda de acordo com o teórico 

francês, o virtual se oporia ao “atual”, já que uma realidade potencial ainda não é atual, 

considerando-se que na internet a noção de tempo é relativizada e pessoas podem interagir 

em tempos distintos. A campanha nestas interfaces é então desenvolvida como sendo mais 

um canal de promoção do debate político, não sendo mais ou menos importantes do que os 

outros, mas os completando e sendo por eles completada. 

Logo de partida para este planejamento estratégico, Freixo se reúne com 

aproximadamente 50 “lideranças virtuais”, que são pessoas que já veem atuando e 

desenvolvendo trabalhos nas mídias sociais, dentro de uma concepção política análoga à 

sua, para ouví-las sobre o funcionamento, as possibilidades, as limitações, os cuidados e o 

impacto do uso destas interfaces como instrumento de propaganda eleitoral e como canal 

para a circulação de ideias. Raquel Recuero explica que compreender a “comunidade”, isto 

é, o público com quem se vai interagir nesse ambiente virtual é importante para entender a 

sociabilidade na rede, pois viabiliza o processo de estreitamento da comunicação com seu 

público (2010, p.163). Assim, a política de mídias sociais é formulada conjuntamente com 

quem pensa a internet e as mídias sociais no Rio de Janeiro, sob a ótica contra hegemônica. 

Além disso, propostas voltadas para o público que utiliza estas interfaces colaborativas, 
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 Declaração no lançamento oficial de sua candidatura, em uma convenção do PSOL na Câmara dos 

Vereadores do Rio de Janeiro. 
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bem como as mídias digitais em geral, são incorporadas ao programa, na medida em que 

estas lideranças virtuais apontam as necessidades e suas expectativas neste sentido, a 

exemplo da ampliação da rede wi-fi na cidade.  

O planejamento geral para a atuação da campanha nas mídias sociais se divide em 

três naturezas de ação: a produção de conteúdo, que são as postagens oficiais de textos, 

vídeos, áudios, fotos, imagens artísticas feitas por designers, infográficos e outros etc, feita 

por uma equipe específica com sete integrantes para desenvolver a campanha nestas 

interfaces; a administração dos conteúdos produzidos naturalmente, por iniciativas 

espontâneas de apoio à candidatura por parte da sociedade civil; e o gerenciamento de todas 

estas ações, como forma de centralizar as iniciativas e seus desdobramentos (comentários, 

curtidas, compartilhamentos etc) e de ter o controle sobre o que se posta em nome da 

campanha eleitoral “Primavera Carioca”, de modo para que cumpram de fato o seu papel 

político. A produção de conteúdo consiste nas informações que Marcelo Freixo quer 

apresentar para a sociedade, enquanto os conteúdos espontâneos são o que a sociedade diz 

ou replica sobre o candidato, sendo que estes precisam ser administrados, não como forma 

de censura de conteúdo, mas para se encaixarem dentro da política geral da campanha e 

para estarem em plena consonância com ela, de forma a cumprir o papel político a que se 

propõe. Já o gerenciamento apoia-se na elaboração de relatórios regulares com os 

indicadores apontados, como forma de mensurar os resultados do desenvolvimento da 

campanha, compreendê-los e redirecionar as ações, considerando-se que é um “programa 

em movimento”. Além deste geral, também são feitos planejamentos semanais, com as 

adaptações e mudanças necessárias detectadas pelos trabalhos de acompanhamento e 

mensuração (ver adiante). 

O plano de mídia também está atento à legislação eleitoral, que, dentre outras coisas, 

proíbe, ainda que de forma gratuita, a veiculação deste tipo de propaganda em sítios de 

pessoas jurídicas (empresas), com ou sem fins lucrativos, e a venda de cadastro de 

endereços eletrônicos aos candidatos, partidos ou coligações, como também não permite a 

divulgação de conteúdo de eleição em sítios oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades 

da Administração Pública Direta e Indireta
64

 da União, dos estados, do Distrito Federal e 
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 Segundo o Decreto-lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a organização da 

Administração Federal, a Administração Direta são os “serviços integrados na estrutura administrativa da 

Presidência da República e dos Ministérios”, enquanto a Administração Indireta se refere às “seguintes 
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dos municípios. Por outro lado, a legislação autoriza manifestação de preferência política 

por meio da internet por qualquer pessoa, sendo proibido, entretanto, o anonimato e sendo 

assegurado aos ofendidos os direitos de resposta e de solicitação de retirada do conteúdo 

ofensivo do ar; propagandas eleitorais veiculadas por e-mail, mas contendo um mecanismo 

que possibilite ao destinatário solicitar seu descadastramento (que deve ser providenciado 

no prazo de 48 horas); e reprodução na internet de jornal impresso que divulgue 

propaganda paga, desde que seja feita na página eletrônica do próprio jornal (só até a 

antevéspera das eleições). Os sites de partidos, candidatos e coligações têm que ser 

comunicados à Justiça Eleitoral, estar hospedados em provedores estabelecidos no Brasil 

(TSE) e podem mandar mensagens apenas para os seus seguidores
65

. 

Em paralelo à propaganda oficial nas mídias sociais, contudo, a campanha eleitoral 

“Primavera Carioca” é desenvolvida por parte da própria sociedade civil, com ações 

autônomas de apoio e defesa do projeto político encabeçado por Marcelo Freixo. Este 

engajamento espontâneo começa antes mesmo da eleição, dentro de um processo de 

construção permanente da luta política. Para estimular a participação social, os 

organizadores da campanha decidem não centralizar todas as produções de conteúdo e 

incentivam as produções voluntárias, as administram, inserindo-as dentro da dinâmica geral 

da candidatura e lhes dão visibilidade, chegando a replicar parte delas em suas páginas 

oficiais. Esta última medida acontece também quando a manifestação é contrária, como 

forma de explicar ou reforçar os posicionamentos políticos do candidato, a exemplo de um 

vídeo em que Freixo fala sobre seu projeto de lei para a criação de clínicas legais de 

aborto
66

 para os casos em que ele é permitido, vídeo este utilizado durantes as eleições 

favorável e contrariamente. O coordenador da “Primavera” nas mídias sociais, Leandro 

Uchoas, explica estas iniciativas autônomas de campanha virtual (ver ANEXO A): 

As mídias sociais já vinham em processo de funcionamento antes mesmo de se 

formar a equipe de campanha, pois desde que foi formalizada a candidatura do 

                                                                                                                                                     
categorias de entidades, dotadas de personalidade jurídica própria: a) autarquias; b) empresas públicas; c) 

sociedades de economia mista e d) fundações públicas (incluído pela Lei nº 7.596, de 1987)”. Estas são 

vinculadas ao ministério de sua área de competência. 
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 Informações extraídas da Resolução nº 23.370, que dispõe sobre a propaganda eleitoral e as condutas 

ilícitas em campanha eleitoral nas eleições de 2012. 
66

 Marcelo Freixo é autor de um projeto de lei para que o serviço de aborto legal seja fiscalizado e cumprido 

no estado do Rio de Janeiro. No vídeo ele explica o projeto para estudantes da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ). Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=PrdeyNyKoto&list=PLt3AEKwbJuRC-

n5QHMcfPeuArOTl__t4t&index=39"index=39>. 

https://www.youtube.com/watch?v=PrdeyNyKoto&list=PLt3AEKwbJuRC-n5QHMcfPeuArOTl__t4t&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=PrdeyNyKoto&list=PLt3AEKwbJuRC-n5QHMcfPeuArOTl__t4t&index=39
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Freixo, muita gente passou a publicar posts manifestando seu apoio e voto. Antes 

disso, até, já se falava nele pelo que vinha fazendo na política nacional. O 

principal mérito da coordenação da campanha foi não atrapalhar, foi respeitar esta 

dinâmica, respeitar o fato de que era uma reação da própria sociedade ao invés de 

tentar centralizar todas as ações.  

 

2.2.2. Ações e interações (ver ANEXO C) 

A propaganda política da campanha eleitoral “Primavera Carioca” nas interfaces 

colaborativas é feita diariamente, em muitos momentos do dia, alternando postagens ao 

vivo ou agendadas, sendo que cada natureza de conteúdo é divulgada sempre na mesma 

hora para melhor associação por parte do público. O trabalho é desenvolvido com foco no 

engajamento de internautas, para incentivar as pessoas a seguirem os perfis oficiais de cada 

interface e na produção de conteúdos (ASSUNÇÃO; SANTOS, 2013, p.10), que incluem, 

dentre outros temas, a biografia política de Marcelo Freixo, o “Programa Movimento” e 

suas propostas para o município, opiniões sobre os temas em debate na sociedade, a agenda 

de campanha e das atividades políticas, divulgação de eventos com a participação do 

candidato ou relacionados à política da campanha, conteúdos temáticos como os 

direcionados à luta pelos direitos dos homossexuais, encabeçados pelo movimento 

"Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros" (LGBT), e mesmo 

frases e imagens de “autoajuda” para viralizar, assim como conteúdos no sentido de 

humanizar o candidato, isto, é, de apresentá-lo como cidadão comum (“gente como a 

gente”), tais quais fotos de situações banais da vida cotidiana, para aproximá-lo do eleitor. 

Os canais com centralidade são o Facebook, que é um site de relacionamento; Twitter, um 

microblog; Instagram, página de publicação e compartilhamento de imagens; e no YouTube, 

para a produção e o compartilhamento de conteúdos audiovisuais, sendo que todos 

direcionam ao site marcelofreixo50.com.br.   

Tratam-se de interfaces colaborativas com natureza e características diferentes entre 

si. Portanto, o conteúdo veiculado pela campanha em cada uma não é igual, exceto nos 

casos em que há a possibilidade de convergência de mídias, na qual o material pronto de 

uma é replicado na outra. Mesmo quando isto não ocorre, porém, comumente um canal 

direciona o acesso aos demais por meio de indicações, links e botões que remetem às outras 

páginas dentro de uma plataforma integrada de mídias. Outra diferença entre as mídias é a 

linguagem, pois embora as postagens sejam sempre em primeira pessoa, a forma com que a 
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“Primavera” se apresenta varia de acordo com o tipo de conteúdo veiculado, do espaço 

disponível e do perfil do público que acessa cada uma, que pode ser o mesmo ou 

diversificar. Cada formato de produção é utilizado em um ou mais canais, não em todos. 

A mídia social mais utilizada pela campanha é o Facebook, devido à sua popularidade 

e também à possibilidade de postagem de conteúdos em diversos formatos (textos, fotos, 

audiovisuais, áudios, imagens artísticas feitas por designers, infográficos e outros), sendo 

que nele são publicados grande parte dos materiais de outras mídias (vídeos do Youtube, 

declarações do Twitter, imagens do Instagram etc), bem como a disponibilização de 

informações sobre o candidato, exposição e defesa das ideias do programa, convites e 

convocações. A especificidade, neste caso, é o seu uso para o estabelecimento de uma 

relação do candidato com o cidadão, visto que é um site de relacionamento, por meio de 

interações diretas (individuais) e particulares (inbox), possibilitando melhor o 

esclarecimento de dúvidas, o recebimento de críticas e sugestões, a troca de opiniões, o 

conhecimento das expectativas das pessoas e o trabalho de convencimento. 

De fato, é possível se tornar “amigo” ou “seguidor” do candidato, o que abre um 

canal de comunicação contínuo para difusão de informações políticas por parte 

desse último, que pode funcionar de modo semelhante a uma mala direta ou 

newsletter, mas pode fornecer ainda informações a partir da interação do 

candidato com outros usuários (ASSUNÇÃO; SANTOS, 2006, p.6). 

 

Outro uso do Face muito presente na campanha nas mídias sociais são os memes, 

ideias que viralizam na internet. O conceito de meme
67

, segundo Raquel Recuero (2006, 

p.6), foi cunhado por Richard Dawkins no livro “O Gene Egoísta”, se referindo ao “gene” 

da cultura, que se perpetua através de seus replicadores, as pessoas, em uma comparação 

darwinista entre a evolução cultural e a evolução genética (1979, p.p. 217-218). Por se 

espalharem no ambiente on-line, se multiplicando de forma análoga ao efeito viral, eles 

ajudam na disseminação dos pensamentos e propostas, criando uma espécie de corrente de 

apoio virtual. Vários memes são feitos durante o período eleitoral provocados pela 

coordenação da campanha ou espontaneamente, sendo os mais emblemáticos o bordão “Eu 

fecho com Freixo” e a associação da palavra “Freixo” ao nome, como se fosse o sobrenome, 

ação realizada por mais de 1,2 mil pessoas
68

, sendo a origem desta ação, desconhecida. 
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 “Meme” vem da palavra grega “Mimeme”, que significa “algo que é imitado” (Blackmore, 1999, p.6). 
68

 Estes e outros números foram repassados pela coordenação da campanha, com base no monitoramento 

interno. Não há outras fontes estatísticas com estes dados para comparação. 
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Já no Twitter, a outra mídia mais utilizada, os conteúdos publicados são mais curtos e 

impactantes, como declarações do candidato ou outras relacionadas à eleição, cobertura ao 

vivo de eventos tempo a tempo e agenda do momento, dentre outros.  São criados dois 

perfis, @marcelofreixo, oficial, e @freixocoletivo, perfil auxiliar, sendo o primeiro 

atualizado pelo próprio candidato e o segundo pela equipe de mídias sociais. O perfil oficial 

apresenta uma interface com a mesma arte gráfica do sítio e nele são postados os assuntos 

principais, como programa político e propostas. Já no auxiliar contribui para disseminar e 

replicar os conteúdos do oficial, bem como para engajar os militantes virtuais. O perfil 

oficial é, dentre todos os perfis de candidatos à prefeitura do Rio de Janeiro, o que mais 

publica, com uma média semanal de 100 tweets, 1796 no total. Eduardo Paes tem uma 

média de 27 postagens semanais, 477 ao todo (ASSUNÇÃO, SANTOS; 2013, p.p. 9-11). 

Outro ponto forte no uso desta interface são os twitaços, encontros de Freixo com os 

internautas, promovidos aos domingos à noite.  

Além disso, no Instagram, por sua vez, são disponibilizadas fotos do candidato, de 

eventos e de atividades de campanha; fotos de apoiadores declarando voto, muitos dos 

quais vestindo uma camisa com os dizeres “Nada deve parecer impossível de mudar”
69

 (ver 

ANEXO C), relativas a um movimento político engajado na campanha eleitoral “Primavera 

Carioca” e fotos de Marcelo Freixo em situações comuns do cotidiano, conforme já foi dito 

acima. No Youtube, por sua vez, são replicados os vídeos exibidos na propaganda eleitoral 

gratuita da televisão; imagens do Freixo em sessões na Câmara dos Deputados ou em 

palestras, de suas declarações; depoimentos e manifestações de apoio; e produções 

específicas para serem postadas neste canal, de modo que este veículo não seja usado 

apenas para transposição de conteúdo, mas com material próprio, somando 13 divulgações 

de jingles da campanha. Tem, ainda, as ações espontâneas dos militantes virtuais em todas 

estas interfaces, com destaque para o movimento “50 dias com Freixo”, em que durante 50 

dias, em todos os dias, os movimentos sociais produzem conteúdo. 

No início, o tráfego nas páginas da campanha nas mídias sociais não é grande, assim 

como a participação do público não chega a ser expressiva, mas isto muda com o decorrer 

do período eleitoral e conforme as ações nestas interfaces são aperfeiçoadas, o 
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 O movimento “Nada deve parecer impossível de mudar” ganhou projeção e se fortaleceu na campanha 

eleitoral “Primavera Carioca” e por isso vai ser discutido no capítulo 3. A frase é o trecho de um poema do 

dramaturgo comunista alemão Bertold Brecht. 
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envolvimento da sociedade civil aumenta. Assim, as curtidas no Facebook na página de 

Marcelo Freixo (do candidato, não da campanha) saltam de 8 mil para 80 mil ao final do 

pleito
70

, crescimento este que contagia o movimento como um todo, com ampliação do 

respaldo político também de outros envolvidos na campanha de Marcelo Freixo e, portanto, 

engajados na mesma disputa pelas ideias
71

. E não são só as páginas do Face que recebem 

curtidas, mas também os conteúdos publicados ao longo dos dias, sendo que cerca de 70% 

dos internautas que curtem também compartilham as postagens em suas páginas pessoais, 

não se limitando a replicar e sim acrescentando textos próprios encampando as ideias. 

O mesmo ocorre no Twitter, com o seu gráfico de influência seguindo uma linha de 

aumento, não só nos diferentes setores da sociedade, como também nas diferentes regiões 

geográficas
72

. Ainda assim, de acordo com ASSUNÇÃO E SANTOS (2013, p.10), o perfil 

de Eduardo Paes não apenas tem mais seguidores ao fim da campanha, 109.152 contra 

54.557 de Freixo, como conta com maior elevação deste número, um acréscimo de mais de 

15 mil seguidores, enquanto Freixo tem menos de 14 mil. Evidentemente, há que se 

considerar que o prefeito e candidato à reeleição tem um número muito superior de 

eleitores, que o levam, inclusive, à vitória no primeiro turno. Proporcionalmente, portanto, 

Freixo é quem tem a maior parcela de seu eleitorado atuando na campanha nas mídias 

sociais.  

Igualmente aumenta a interação ativa em todas estas interfaces e as pessoas passam a 

comentar mais as publicações, seja apoiando e endossando os seus conteúdos, seja 

divergindo e os criticando, às vezes agressivamente. Também se eleva a quantidade de 

pedidos de informações, esclarecimentos, opiniões e sugestões, que a coordenação da 

campanha eleitoral “Primavera Carioca” elege como prioridade no momento de responder. 

Em geral, o índice de respostas a internautas é alto, cerca de 90% das interações, sendo que 

no Twitter é o próprio candidato que responde, comumente de forma rápida e sucinta, em 

muitas vezes no período da madrugada, por se tratar de um momento de interrupção da 
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 Hoje o perfil de Marcelo Freixo, que continua em atividade, tem 291.297 curtidas. A sequência das 

atividades e movimentos iniciados durante a campanha eleitoral após o final do pleito vai ser discutida no 

capítulo 3. 
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 Sobre isto, o coordenador da campanha eleitoral “Primavera Carioca” nas mídias sociais, Leandro Uchoas, 

diz em sua entrevista: "Outros parlamentares do PSOL como Jean Wyllys e Renato Cinco também cresceram 

muito no Facebook neste período e hoje isso tem implicação na divulgação das mensagens do Marcelo, uma 

vez que a pauta é a mesma e muitas das ações são feitas em conjunto". 
72

 Esta mensuração foi feita em uma parceria da coordenação de campanha com a Universidade Federal do 

Espírito Santo (UFES). 
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agenda de campanha, horário também comum para postagens. Em outros assuntos, porém, 

as respostas são mais aprofundadas, se comparadas aos demais candidatos (ASSUNÇÃO; 

SANTOS, 2013, p.21).  

No Twitter, dávamos prioridade para o Freixo utilizar pessoalmente, para 

aumentar a conexão direta entre o candidato e a pessoa que queria interagir. Às 

vezes ele respondia twitagens da mesa de um debate, por exemplo. Mas nós da 

equipe de campanha também atuávamos no Twitter cobrindo eventos, 

organizando twitaços. No Facebook, a atuação era absolutamente constante, das 

oito da manhã até meia-noite mais ou menos (UCHOAS, 2014, ver ANEXO A). 

 

Por falar em Facebook, apenas o coordenador da campanha nas mídias sociais 

responde as mensagens enviadas por inbox, por conta da responsabilidade política desta 

interação direta, e nestes casos as respostas são individualizadas – não mensagens padrão – 

e acrescidas de links para as páginas da campanha e/ou indicações de fontes de informação 

para melhor compreensão do tema em questão. A mesma estratégia é defendida por 

ASSUNÇÃO e SANTOS, no artigo em que analisam justamente as estratégias da 

campanha de Freixo nas eleições de 2012:  “para que a interatividade torne-se elemento 

mais presente nas campanhas online (...) é preciso (...) comunicação mais personalizada e 

bidirecional com potenciais eleitores” (2006, p.7). Já nos comentários abertos são os 

próprios militantes virtuais quem interage, defendendo o programa político, sanando 

dúvidas e articulando o debate, de forma que cabe à coordenação apenas mediar a discussão, 

orientar quando preciso e intervir se há informação errada circulando, bem como curtir – ou 

não – as postagens.  

Por outro lado, com o aumento da interação ativa por parte dos internautas, também 

se ampliam os comentários negativos e/ou caluniosos. Quando isto acontece, o perfil do 

candidato responde rapidamente, para evitar que as divergências se ampliem, corrigir 

distorções e mesmo para tentar convencer dentro do debate de ideias, geralmente com 

respostas padrões, mas em alguns casos há a necessidade de resposta elaborada. 

Em geral, são os próprios militantes virtuais que respondem, com suas opiniões 

particulares e a seu modo, às tentativas de difamação ou às leituras negativas do projeto 

político da campanha eleitoral “Primavera Carioca”. No caso de postagens mentirosas ou 

ofensivas, a coordenação tenta identificar se são feitas por pessoa física ou por perfil fake
73

 

e entra em contato com a empesa proprietária da mídia, na tentativa de tirar o conteúdo do 
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ar. Existem situações, ainda, em que a coordenação da campanha opta por ignorar, porque 

responder seria dar visibilidade a algo que não alcançou grande projeção. Em todos estes 

casos a possibilidade de perda do controle sobre a interação, sobretudo com relação a 

posicionamentos políticos polêmicos, é iminente, mas faz parte da disputa de ideias. 

A exemplo do presidente estadunidense Barack Obama, o candidato Marcelo Freixo 

utiliza as mídias sociais também para angariar fundos para as ações de campanha, por meio 

de um vídeo
74

 que explica como fazer a doação pela internet. O resultado deste trabalho de 

mobilização digital é que 15% (ASSUNÇÃO; SANTOS, 2006, p.16) de todas as doações 

recebidas pelo candidato, o que representa R$ 162 mil
75

, a maioria em pequenas doações. 

Para comparação de valores: a presidenta Dilma Rousseff (PT) arrecada pela internet 

no Brasil, nas eleições presidenciais de 2010, R$ 170 mil e a ex-senadora Marina Silva, no 

mesmo pleito, R$ 167. Por opção, Freixo recebe apenas financiamento de forma individual 

ou em atividades de arrecadação como feijoadas, festas e shows de artistas apoiadores.  

 

2.2.3. Acompanhamento e Mensuração  

Não adianta atuar nas mídias sociais e esperar bons resultados se as publicações não 

forem gerenciadas, isto é, acompanhadas e mensuradas quanto aos seus efeitos positivos e 

negativos, sendo estes utilizados para a melhoria do trabalho (GESPÚBLICA, 2005), 

sobretudo em uma eleição, em que o tempo de durabilidade é curto e, portanto, erros de 

estratégia podem prejudicar toda a campanha. Dada a sua importância, o gerenciamento é 

um dos três eixos de atuação previstos no planejamento estratégico de atuação nestas 

interfaces, juntamente com a produção de conteúdo e com a administração dos conteúdos 

produzidos espontaneamente. Esta atividade é desempenhada pela equipe de campanha, que 

trabalha em revezamento de horários e responde à coordenação da mesma (ASSUNÇÃO; 

SANTOS, 2013, p.10)
76

. Assim, as informações sobre tudo o que é publicado oficial e não-

oficialmente, bem como o monitoramento dos nomes "Marcelo Freixo" e "Primavera 

Carioca" são centralizadas na coordenação (as informações, não as ações), calculados 
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 Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=CxwrZwVHLXg. 
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 Mais informações em http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2012/prestacao-de-contas. 
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 Estes dados foram extraídos do artigo “Estratégias de campanha política online: análise do caso Marcelo 

Freixo nas eleições para a prefeitura do Rio de Janeiro em 2012” e, segundo os autores, foram obtidos 

frequentando reuniões da equipe de campanha, na sede do comitê localizado na Travessa do Mosqueira, 26, 

Lapa, Rio de Janeiro. 

https://www.youtube.com/watch?v=CxwrZwVHLXg
http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2012/prestacao-de-contas
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quanto ao cumprimento total ou parcial do plano estratégico e usados para embasar os 

planejamentos semanais. 

O ciclo planejamento - execução - acompanhamento/mensuração - 

refinamento/inovação é tomado de empréstimo do modelo de administração gerencial, 

usado, total ou parcialmente, em diversas atividades da área da Administração Básica, 

incluindo a gestão pública, promovida pelo Programa Nacional de Gestão Pública e 

Desburocratização (Gespública) e utilizada pelos órgãos e entidades da Administração 

Pública Direta e Indireta. Instituído pelo Decreto nº 5.378, de 23 de janeiro de 2005, o 

Gespública tem como finalidades a melhoria da qualidade dos serviços públicos e o 

aumento na competitividade do país.  

Ao acompanhar as publicações e o que se diz nas mídias sociais - e nas mídias 

digitais em geral - sobre o candidato e a campanha, sobre os oponentes na disputa eleitoral 

ou sobre assuntos relacionados, a coordenação da “Primavera” identifica o interesse que 

cada conteúdo desperta, por meio do número de visualizações (há ferramentas que indicam) 

e da interatividade passiva e ativa, bem como as opiniões da sociedade. Além disso, 

descobre e desmente informações inverídicas, boatos, acusações, distorções etc, buscando 

também sua origem. Encontra, ainda, as páginas e perfis fakes
77

 e os denuncia para que 

sejam retirados da rede, páginas e perfis compreendidos como aqueles que se afirmam 

como sendo o de alguém que não são de fato e buscando ser outra pessoa, no caso dos 

perfis, ou se descrevendo diferentes daquilo o que são, as páginas (MOCELLIM, 2007). 

Um exemplo de fake é a página da comunidade no Facebook “Primavera Carioca 

2012”, de endereço “https://www.facebook.com/PrimaveraCarioca2012”, criada em 4 de 

junho de 2012, portanto, próximo ao início da campanha eleitoral. Ela não se descreve 

como política e sim como exaltação da beleza da cidade do Rio de Janeiro, com a seguinte 

descrição: “O Rio das belezas naturais e dos grandes eventos, que brilha, que surpreende, 

que dá certo. Primavera Carioca é esse estado de espírito. E o objetivo deste espaço é 

mostrar o que o carioca gosta. O Rio do alto astral”. Mas além da equivalência de nome, 

sua logomarca é um sol, coincidentemente ou não, o símbolo do PSOL, embora não seja o 

mesmo desenho de sol, nem o mesmo logotipo, tampouco usa as mesmas fontes de letras e 

cores. Como é criada em 2012, tem nome igual e um sol na marca, confunde muitos dos 
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simpatizantes da candidatura de Freixo, que reclamam à equipe de campanha, até mesmo 

porque nem todos conhecem o emblema oficial do movimento. Não se sabe se esta página 

“falsa” é criada com o nome “Primavera Carioca” e o sol na logomarca ou se o modifica 

depois, o que se sabe é que a última postagem é feita em 25 de outubro de 2012, isto é, não 

há prosseguimento após o pleito, ao contrário da página oficial, em que são publicados 

conteúdos até os dias atuais
78

. Nela, ao invés dos conteúdos políticos que caracterizam a 

“Primavera” oficial, são postadas amenidades, como fotos de paisagens bonitas do Rio de 

Janeiro e momentos da vida cotidiana do carioca e 5.219 pessoas curtem.  

Como essa, outras páginas e perfis fakes surgem no Facebook e nas demais mídias 

sociais no decorrer do período de eleição. Além de confundirem os internautas, estes 

espaços virtuais falsos evitam que algumas pessoas acessem as páginas e perfis oficiais da 

campanha, onde é promovido de fato o debate político, ou então podem prejudicar a 

imagem do candidato perante a sociedade, atribuindo-lhe opiniões que não são suas, 

declarações que não fez e comportamentos que destoam dos seus, como no exemplo 

mencionado, que faz parecer que os conteúdos de campanha nas mídias sociais se resumem 

a amenidades. Para evitar estes problemas, a equipe de campanha trabalha no sentido de 

identificar quem fez as páginas e perfis, assim como para retirá-los do ar. Neste caso, quem 

fez pode até responder a processo judicial, pois criar fakes pode ser crime se a Justiça 

entender que a pessoa o criou para caluniar ou ofender terceiros, de acordo com o Artigo 

307 do Código Penal
79

 brasileiro, que diz: 

Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em 

proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem. Pena: detenção, de três 

meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave 

(STF, 1940)
80

. 

 

Já no trabalho de mensuração, são recolhidos dados e informações tanto numéricos, 

quanto analíticos, sobre diversos aspectos da campanha eleitoral nas mídias sociais, por 

meio de ferramentas de medição e de pesquisas. Os números normalmente são apresentados 
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 A continuidade das páginas e perfis criados durante a campanha eleitoral de 2012 será discutida no capítulo 

3. 
79

 Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. 
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 Um engenheiro no Marrocos chegou a ser condenado a três anos de prisão por criar um perfil falso do 

príncipe de seu país no Facebook; nos EUA, uma mulher recebeu pena de um ano de prisão e teve que pagar 

US$ 300 mil por criar um fake no MySpace que levou uma menina ao suicídio; em Santa Catarina, o Google 

foi condenado a pagar indenização a duas jovens porque perfis falsos as ofenderam no Orkut (Fonte: 

http://www.artigos.com/artigos/comunicados-de-imprensa-press-releases/internet/fake-ou-perfil-falso-pode-

ser-crime-34418/artigo/#.VPHrcOKC1hp). 

http://www.artigos.com/artigos/comunicados-de-imprensa-press-releases/internet/fake-ou-perfil-falso-pode-ser-crime-34418/artigo/#.VPHrcOKC1hp
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em forma de tabelas e gráficos, enquanto as análises são interpretativas. Dentre outros, é 

levantado se o público interage ou não com as páginas e perfis da “Primavera”; em caso 

afirmativo, o quanto; de que forma, isto é, passivamente (adicionar, se tornar seguidor, 

curtir, compartilhar, indicar etc) ou ativamente (comentar, participar dos debates, enviar 

mensagens etc); no caso da interação ativa, se esta é positiva (comentários concordando, 

defendendo), negativa (discordando, criticando, ofendendo) ou neutra (dúvidas, sugestões, 

propostas); se as interações positivas são atitudes isoladas ou geram o engajamento virtual; 

se a militância on-line se transfere para a campanha física; e quem são as pessoas que 

elogiam e criticam no sentido de serem ou não formadoras de opinião
81

.  

Paul Lazarsfeld, em conjunto com os cientistas políticos Bernard Berelson e Hazel 

Gaudet, aponta em 1944, enquanto pesquisam sobre a decisão de voto dos eleitores dos 

Estados Unidos, o que chama de “líder de opinião”. Este seria o mediador entre o emissor 

(meios de comunicação de massa, que transmitem as mensagens dos candidatos) e o 

receptor (as pessoas), isto é, o indivíduo em quem o grupo confia e segue, e, portanto, faz o 

papel de intermediário entre a informação e o grupo, influenciando a opinião do coletivo. 

Para tanto, desenvolve a teoria do “duplo fluxo da comunicação” (Two-Step Flow), em que, 

no primeiro degrau, estão as pessoas relativamente bem informadas (e politizados, 

acrescenta esta pesquisa) e no segundo aquela que depende de outros para obter as 

informações. A ideia surge em contraposição ao pensamento predominante da época, a 

teoria hipodérmica
82

, em que as mídias de massa desempenhariam um papel determinante 

na escolha do candidato (MATTELART; MATTELART, 1999, p.p. 47-48). Nos dias atuais, 

o candidato não divulga as suas propostas apenas pelos meios de comunicação tradicionais, 

bem como o formador de opinião não opera apenas no ambiente off-line, pois ambos 

utilizam também os espaços das mídias sociais para emitir as mensagens ou influenciar os 

votos, este último, replicando os conteúdos oficiais ou criando seus próprios argumentos de 
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 O termo “formadores de opinião” não é um termo científico, mas de senso comum que se consolidou pelo 
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 A teoria hipodérmica, também chamada de “Teoria da Bala Mágica”, foi desenvolvida em cima dos 
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expressão foi cunhada por Lasswell (MATTELART; MATTELART, 1999, p.37). 
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defesa do projeto político em sua página e perfil pessoais. Rogers e Shoemaker definem 

assim o “líder de opinião”: 

Liderança de opinião é um estágio em que um indivíduo é capaz de, 

informalmente, influenciar a atitude e o comportamento de outros indivíduos com 

relativa frequência. É um tipo de ascendência informal, que não depende da 

posição social ou status dentro do sistema, mas é conquistada e mantida pela 

competência técnica, pela acessibilidade social e pela conformidade com as 

regras do sistema (1971, p 35). 

 

Os dados e informações levantados durante a campanha resultam em cálculos que 

indicam o desempenho das ações nas mídias sociais, isto é, o quanto e quais funcionam ou 

não no cumprimento dos objetivos estabelecidos no planejamento estratégico 

(GESPÚBLICA, 2005). Com este conhecimento, a coordenação se reúne semanalmente 

para reelaborar o plano de ação para o próximo período, promovendo as mudanças e 

adaptações que se fazem necessárias para otimizar a atuação nestas interfaces e fazer com 

que ela cumpra melhor o papel de disputar a opinião na sociedade. As principais alterações 

são o acréscimo de propostas em questões que o projeto político inicial não abrange, como 

leis de combate à violência contra os animais e sua proteção, além do interesse dos usuários 

da internet, como a ampliação da rede wi-fi no município. Também se percebe pelo 

gerenciamento e contornando-se o problema do excesso de informações sobre o Marcelo 

Freixo e a “Primavera”, pois isto pode causar efeito inverso e cansar as pessoas, de modo 

que parem de ver ou compartilhar. Assim, os planos semanais são feitos sob o horizonte de 

qualidade e não de quantidade de materiais, deixando as postagens em grande número 

apenas para marcar presença nos momentos adequados (ASSUNÇÃO; SANTOS, 2013, 

p.10). 

A grande dificuldade enfrentada é a falta de dinheiro durante a maior parte do período 

eleitoral, pois faltam recursos financeiros para pagar por programas ou equipes 

especializados em mensuração, então o jeito é improvisar e recorrer aos softwares livres 

para avaliar a influência do candidato, dentre os quais, o Google e o Google Alerts, 

ferramentas simples que possibilitam monitorar desde assuntos ou tópicos de interesse, até 

pessoas, produtos ou marcas. Outro caminho são indicadores apontados pelas próprias 

interfaces, como no caso do Facebook e do Twitter, que disponibilizam estes recursos. 

Mesmo sendo precários e voltados a cálculos quantitativos (numéricos), com poucos 

qualitativos (analíticos), estes indicadores já dão uma boa base para a tomada de decisões. 
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Para contornar a ausência dos dados qualitativos, novamente entram em cena os 

militantes e simpatizantes da campanha, que quando têm acesso a pesquisas neste sentido, 

informam à coordenação. O coordenador da campanha nas mídias sociais, Leandro Uchoas, 

explica: “Às vezes, por meio de amigos, algumas pessoas comuns tinham acesso às 

pesquisas qualitativas dos adversários e nos davam o resultado, porque simpatizavam com 

nossa campanha” (2014, ver ANEXO A).  Além disso, a campanha também recebe a 

solidariedade de integrantes dos institutos de pesquisa da Universidade Federal do Espírito 

Santos (UFES), que contribuem na mensuração do desempenho no Twitter.  Faltam, 

entretanto, mecanismos para medir o desempenho nas outras mídias colaborativas. 

A situação muda na reta final do processo eleitoral, quando, a algumas semanas do 

pleito, a campanha consegue recursos para melhorar o trabalho de mensuração, então passa-

se a utilizar softwares de medição mais sofisticados. As pesquisas qualitativas continuam, 

em regra, fora do rol de instrumentos utilizados, pelo fato de já ser véspera de eleição e, 

portanto, não compensar a relação custo-benefício.  

 

2.2.4. Resultados e avaliação  

No dia 7 de outubro de 2012, Eduardo Paes é reeleito prefeito do Rio de Janeiro, com 

2.097.733 votos, 64,60% do total dos votos válidos. Marcelo Freixo fica em segundo e tem 

914.082 (28,15%), enquanto os demais candidatos obtêm as seguintes votações: Rodrigo 

Maia (DEM) fica com 95.328, que representa 2,94% dos votos válidos; Otávio Leite 

(PSDB), com 80.059, 2,47%; Aspásia Camargo (PV), com 41.314, 1,27%; Cyro Garcia 

(PSTU), com 12.596, 0,39%; Fernando Siqueira (PPL), com 5.021, 0,15%; e Antônio 

Carlos (PCO) conquista 937 votos, 0,03% do total. São 8% de votos brancos ou nulos (TSE, 

2012). Apesar da intensa campanha eleitoral “Primavera Carioca” nas mídias sociais e no 

ambiente off-line, portanto, Paes vence o pleito no primeiro turno. Freixo, por sua vez, salta 

de 10% das intenções de votos apontadas pelas pesquisas de opinião e por ele declaradas 

em um vídeo de sua campanha, publicado no dia 1 de agosto, para mais de 28% no dia da 

votação. A meta apresentada no material audiovisual do início do processo de eleição é 

conquistar 20% dos eleitores. Se por um lado ele ultrapassa a sua expectativa de votos, por 

outro, esta se mostra insuficiente para impedir a vitória de seu oponente em uma única 

votação, ao contrário do que calcula, conforme afirma: 
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A cidade tem que ganhar com a eleição. Porque tem uma chance concreta de ter 

segundo turno. A gente tem 10% nas pesquisas hoje, se chegar a 20%, ou seja, se 

cada eleitor conseguir mais um voto e a gente dobrar isso, chega ao segundo 

turno (...). E no segundo turno é zero a zero. Quem gosta de futebol entende o que 

eu quero dizer (FREIXO, 2012)
83

.  

 

Não há o outro turno porque, de acordo com os artigos 28 e 29, inciso II, e com o 

artigo 77 da Constituição Federal, ela só ocorre se nenhum candidato conquistar a maioria 

absoluta de votos, isto é, mais da metade dos votos válidos (excluídos os votos em branco e 

os votos nulos) e o prefeito reeleito obtém quase 65% destes (1988)
84

. Segundo as 

informações de Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a maioria dos municípios do Brasil elege 

seus prefeitos em votação única nas eleições de 2012, havendo segundo turno em apenas 50 

dos 5.568 municípios que passaram por processo eleitoral (2012). Na cidade do Rio de 

Janeiro, nos últimos dez anos, a eleição de 2004 também é decidida em apenas uma votação, 

quando Cesar Maia, do Partido da Frente Liberal (PFL, atual DEM) se reelege com 50,1%. 

Já em 2000, o mesmo César Maia, desta vez no PTB, vence o então prefeito Luiz Paulo 

Conde, este pelo PFL, na segunda votação, da mesma forma, Eduardo Paes (PMDB) 

conquista o seu primeiro mandato em 2008, superando Fernando Gabeira, do PV (TSE). 

Os resultados da campanha eleitoral “Primavera Carioca” nas mídias sociais são 

positivos e segundo um estudo realizado pela agência digital LabPop Content, empresa do 

Grupo Approach, que mede a influência nas redes sociais dos cinco candidatos à prefeitura 

do Rio de Janeiro à frente nas pesquisas realizadas pelo Datafolha, Instituto Mark ou pelo 

Potencial Pesquisas, Freixo é o mais popular, com 67,7 pontos. Seu principal oponente, 

Eduardo Paes, vem na sequência, com 66,6 pontos. Também integram a pesquisa Aspásia 

Camargo, em terceiro, com 59,5 pontos; Otávio Leite, o quarto, com 56,1; e Rodrigo Maia, 

quinto, com 52,1. O ranking é estabelecido segundo o índice LabPop de Influência, que faz 

média ponderada a partir de cinco ferramentas de medição nas mídias sociais, sobretudo no 

Facebook que é, segundo a agência, a rede social primordial das campanhas. Outro instituto 

de pesquisa, a empresa eCRM123, especializada em mídias sociais, aponta que o Facebook 
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 Vídeo publicado em 1 de agosto de 2012, a partir do tempo 1:46. 
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 A Constituição Federal também diz que somente há segundo turno nas eleições para cargos majoritários, 

isto é, presidente e vice-presidente da República, governadores e vice-governadores dos estados e do Distrito 

Federal e para prefeitos e vice-prefeitos, neste, apenas nos municípios com mais de 200 mil eleitores. Logo, 

senadores, deputados federais, deputados estaduais e vereadores, assim como prefeitos de cidades com menos 

de 200 mil eleitores são eleitos em votação única. 
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é mesmo a interface colaborativa preferida dos internautas para falar sobre política, com 

40% da preferência, conforme sua pesquisa on-line “Rede social é lugar para a política?”. O 

Twitter tem 11%. 

E por falar em Twitter, nele Freixo é segundo colocado na lista dos 10 candidatos a 

prefeitos do país inteiro mais populares desta interface, de acordo com uma pesquisa 

desenvolvida pela empresa Status People. Com 64,59 pontos, ele fica atrás apenas de José 

Serra (PSDB), que tem 64,63 e é candidato à prefeitura de São Paulo, o município com o 

maior colégio eleitoral do Brasil, com 8.782.406 eleitores, contra 4,8 milhões da cidade do 

Rio, a segunda com mais votantes
85

. No total, o Brasil tem 142,5 milhões de eleitores (TSE, 

2014). Entre os cinco primeiros colocados do ranking do Twitter estão, ainda, os também 

“prefeitáveis” à capital paulista Celso Russomanno (PRB), com 63,54 pontos e Soninha 

(PPS), com 61,9. Entre eles está Eduardo Paes, com 62,4 pontos.   

Um destaque da campanha eleitoral “Primavera Carioca” nestas mídias sociais é a 

participação de voluntários na publicação e disseminação dos conteúdos. Conforme 

Alysson Assunção e João Guilherme Santos, que analisam as estratégias da campanha 

política on-line de Marcelo Freixo em uma pesquisa apresentada ao Grupo de Trabalho 

Mídia e Eleições do V Encontro da Associação Brasileira de Pesquisadores em 

Comunicação e Política (Compolítica), quase um terço das publicações nas páginas da 

“Primavera” relativas à corrida eleitoral e seus desdobramentos, como agenda e 

comentários sobre eventos, é produzido e publicado não pelo candidato, mas por perfis de 

simpatizantes. Estes divulgam e fazem a cobertura sobre a presença de Freixo em 

atividades políticas em suas próprias páginas pessoais, cabendo à equipe de campanha 

apenas replicá-las no perfil oficial. A categoria de publicação “corrida eleitoral” é a 

segunda com mais frequência, representando 19% do total de mensagens, sendo que o 

maior número de mensagens é relacionado à interação com os internautas (2013, p.13). 

Outro tipo de publicação autônoma constante no Twitter, correspondente a 20% do 

total de publicações do perfil auxiliar, são as postagens de exibição de prestígio, que é 

quando alguma personalidade, instituição ou pessoa comum atesta a importância ou 

competência do candidato. A maioria, 92%, das mensagens deste tipo não é iniciativa da 
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 As outras cidades com o maior colégio eleitoral são: Salvador (1,9 milhão), Belo Horizonte (1,9 milhão), 

Brasília (1,9 milhão) e Fortaleza (1,7 milhão). O município Araguainha, em Mato Grosso, é o que tem menos 

eleitores, apenas 898. 
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campanha, mas compartilhamento de outros perfis de Twitter, em especial manifestações 

de apoio de internautas “comuns” da sociedade civil (83%). Aproximadamente 50 

internautas diferentes têm suas declarações de voto replicadas. Apenas 24 publicações (3% 

desta categoria) refletem o apoio de personalidades do campo político (ASSUNÇÃO; 

SANTOS, 2013, p.9). 

Para além do resultado objetivo da eleição e dos números relativos à atuação nas 

mídias sociais, a campanha “Primavera Carioca” resulta na consolidação do potencial 

eleitoral de Marcelo Freixo, que na eleição seguinte, em 2014, recebe cerca de 350 mil 

votos, sendo o deputado estadual mais votado do país. Mesmo em algumas áreas 

controladas por milícias e grupos paramilitares, por quem é ameaçado de morte, Freixo fica 

entre os três mais votados. Desta forma, contribui para que seu partido tenha uma bancada 

de 5 deputados no estado
86

, também com Paulo Ramos, Eliomar Coelho, Flávio Serafini e 

Dr. Julianelli (PSOL, 2014). Isso porque o que faz um candidato ser eleito para um cargo 

proporcional não é a quantidade isolada de votos que ele recebe, mas a colocação em que 

ele fica dentro do seu partido ou coligação, que lhe tem destinado uma quantidade de vagas 

proporcional à soma dos votos recebidos (soma dos votos na legenda com os votos de todos 

os seus postulantes) e são que preenchidas por seus candidatos mais votados (TSE, 1997). 

Portanto, a boa votação de Freixo ajuda a somar votos para o seu partido, o que resulta em 

mais vagas e, consequentemente, uma bancada maior. 

A base eleitoral do PSOL como um todo também cresce entre os deputados federais, 

elegendo mais dois e chegando a cinco parlamentares, dos quais três são do Rio de Janeiro: 

Chico Alencar, Jean Wyllys e Cabo Daciolo. Além disso, Tarcísio Motta, candidato a 

governador do Estado, recebe mais de 700 mil votos, 9% do total, fazendo uma campanha 

com os mesmos problemas da “Primavera”: sem dinheiro e com 1 minuto de tempo de 

propaganda gratuita (TSE, 2012). A coordenação da campanha “Primavera Carioca” avalia 

assim a participação nas eleições para a prefeitura do Rio de Janeiro em 2012: 

A coordenação avaliou que a campanha foi primorosa. Tivemos uma vitória 

política incontestável, a despeito da derrota eleitoral. Aumentamos de tamanho, 

incorporamos atores sociais à nossa base social e fortalecemos de forma 

gigantesca nosso projeto política, nossa proposta de cidade. Esse projeto chegará, 
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 Ao todo o PSOL elegeu 12 deputados estaduais e 5 federais. No primeiro caso, além dos cinco cariocas, 

também foram eleitos Carlos Giannazi e Raul Marcelo em São Paulo; Edilson Silva em Pernambuco; Renato 

Roseno no Ceará; Pedro Ruas no Rio Grande do Sul; Fabrício Furlan e Prof. Paulo Lemos no Amapá. No 

segundo, além dos deputados do Rio, estão Ivan Valente (SP) e Edmilson Rodrigues (PA) (PSOL, 2014). 
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irrefreavelmente, ao poder no Rio de Janeiro, mesmo que não seja com Freixo em 

2016. Porque é sólido e penetrou o seio da sociedade. A mobilização social 

continuou e a gente avalia que isso foi positivo para nossas lutas, para além do 

raciocínio eleitoral (UCHOAS, 2014, ver ANEXO A). 

 

Corroborando Uchoas, não é só eleitoralmente que a campanha “Primavera Carioca” 

deixa herança, mas também no campo da luta política permanente nos ambientes on-line e 

offline. Virtualmente, os perfis e páginas criados nas mídias sociais durante a eleição não se 

acabam com ela, mas continuam em atividade e neles são publicados conteúdos e 

promovidas discussões, ainda atraindo seguidores e recebendo curtidas. Igualmente, os 

comitês físicos de campanha formados durante o período eleitoral continuam se reunindo e 

atuando durante muitos meses após a campanha, originando bases sociais do PSOL. 

Ademais, movimentos que se iniciam ou se fortalecerem por conta do processo eleitoral 

seguem se reunindo, organizando e participando de atividades políticas, promovendo o 

debate na sociedade PSOL. Destes, o de maior destaque é coletivo “Nada deve parecer 

impossível de mudar”, que será discutido no capítulo 3, juntamente com as demais ações 

que têm continuidade. 

Se acham que fizemos muito até hoje, vamos fazer muito mais. Eu tenho uma 

tarefa junto a todos vocês (...). Política, para a gente, não é profissão, é 

instrumento de luta. Fiz questão de vir à praça pública. A partir de hoje, 

honestamente, eu desejo sorte ao Eduardo (Paes). E independentemente disso, 

hoje a gente começa a organizar a resistência do Rio (...) Para nós, tivemos uma 

vitória política, da mobilização e de princípios (FREIXO, 7/10/2012)
87

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
87

 Discurso de Marcelo Freixo para a militância da campanha eleitoral “Primavera Carioca” após o 

encerramento da apuração dos votos.) 
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Capítulo III 

MÍDIAS SOCIAIS COMO AMBIENTE DE CONSTRUÇÃO POLÍTICA: 

POSSIBILIDADES E ADEQUAÇÕES 

3.1. Conceitos e referências sobre os caminhos indicados pelo estudo de caso 

 

“Exausta,  

a pobre lesma da vanglória, 

ao atingir o cume do obelisco disse, 

 olhando da própria baba o risco: 

- Meu rastro ficará também na História!” 

(Trilusa – “A Lesma e o Obelisco”) 

 

 O estudo de caso da campanha “Primavera Carioca” nas mídias sociais nos indica 

algumas possibilidades em que estas interfaces podem ser utilizadas como instrumento de 

campanha eleitoral, se somando às demais mídias e ações para compor as estratégias 

políticas de construção das campanhas. Conforme já foi mencionado nesta pesquisa, as 

mídias colaborativas contribuem para driblar alguns problemas que se apresentam durante o 

processo eleitoral, tais quais o tempo restrito nas propagandas gratuitas e a insuficiência de 

dinheiro, dentre outros. A seguir serão tratadas estas possibilidades e suas adequações: 

 

 

 

3.1.1. Espaço para apresentar a candidatura 

 A distribuição do tempo de cada candidato nos canais oficiais de propaganda 

eleitoral gratuita segue as indicações da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei das 
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Eleições), mas as mídias sociais têm a sua própria dinâmica e não precisam atender a esta 

mesma divisão. Por seu espaço irrestrito, devido à sua alta capacidade de armazenagem 

(OLIVEIRA, 2015, p.6), as campanhas podem apresentar as suas propostas e debater com a 

sociedade ocupando o espaço que precisarem. Ainda assim, é importante que haja 

moderação no tamanho dos conteúdos publicados, porque textos muito grandes podem 

desestimular a leitura. Segundo o especialista em usabilidade Jakob Nielsen (acesso em 

2015, 1997), os internautas tendem a preferir textos curtos. O conceito de usabilidade está 

ligado às ideias de funcionalidades de um software e de facilidade de seu uso como 

ferramenta de trabalho, visando a redução do tempo necessário para se aprender a utilizar o 

sistema (NIELSEN, 1993, p.26).   

 Além disso, não há diferenciação entre as candidaturas no que se refere ao espaço 

destinado a cada uma, pois as mídias sociais horizontalizam a comunicação, de forma que 

nelas qualquer pessoa que esteja conectada pode produzir conteúdos, bem como 

compartilhá-los e replicá-los, subvertendo assim a lógica exclusivista de produção e de 

distribuição em que poucos, os “mediadores culturais tradicionais
88

” - que são instituições 

como Igreja, escola e os meios de comunicação de massa (LEMOS e LÉVY, 2006, p.11), 

isto é, os “aparelhos privados de hegemonia” (GRAMSCI, 1977, pp. 1518-1519) - falam 

para muitos (modelo um-todos).  

Nas interfaces colaborativas as informações e as ideias não vêm apenas de cima 

para baixo, mas também lateralmente (modelo todos-todos), potencializando a todos serem  

emissores e receptores de conteúdo simultaneamente (LEMOS, 2002, p.73; LÉVY, 1999, 

p.142), ou seja, todos “têm a chance de assumir-se como atores comunicantes” (MORAES, 

2001, p.68), não apenas publicando materiais, mas também com capacidade de 

processamento de informações, de elaboração e com implicações políticas, econômicas, 

culturais. Não se trata mais, portanto, de uma “difusão a partir de centros e sim de uma 

interação no centro de uma situação” (LÉVY, 1999, p.224), retirando dos mediadores 
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 O conceito de “mediadores culturais tradicionais” não está sendo usado apenas como equivalente de 

“aparelhos privados de hegemonia”, pois embora ambos se refiram a instituições da sociedade civil que 

disseminam e consolidam ideias, os “mediadores tradicionais” são aqueles que controlam o fluxo da 

informação utilizando-se de suas funções massivas (LEMOS e LÉVY, 2006, p.11), muitos dos quais 

controlados por grupos políticos, enquanto o conceito de “aparelhos privados” é usado em diferenciação ao de 

“sociedade política” (Estado) e tem função de sedimentação de um dado consenso, a hegemonia, no sentido 

de vitória de uma visão de mundo sobre outras, a ser conseguida através da ocupação de espaços ideológicos 

(GRAMSCI, 2000), antecedendo a conquista da sociedade política. 
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tradicionais, o “monopólio na formação da opinião pública e da circulação de informação”, 

fazendo surgir “novas mediações e novos agentes, criando tensões políticas que atingem o 

centro da polis em sua dimensão nacional e global” (LEMOS; LÉVY, 2010, p. 25).  

A imagem clássica dos aparelhos de divulgação no topo da pirâmide e dos 

receptores confinados na base está se rompendo na arquitetura dos espaços 

multipontuais da Web. Os sistemas computrônicos entrecruzam e dinamizam os 

traçados, maximizando intercâmbios entre produtores, emissores e receptores. 

Nas artérias labirínticas da Internet, os usuários têm a chance de assumir-se como 

atores comunicantes (...) O ciberespaço
89

 funda uma ecologia comunicacional: 

todos dividem um colossal hipertexto
90

 formado por conexões generalizadas, que 

se auto-organiza e se retroalimentam continuamente (MORAES, 2001, p.68). 

 

 Assim, o fato de uma campanha ter mais verbas não significa necessariamente que 

ela ocupará mais eficientemente as mídias sociais, pois o seu uso implica no 

reconhecimento da importância e no conhecimento das formas de proveito das ferramentas, 

recursos e oportunidades destas interfaces enquanto espaço de construção política eleitoral. 

  Há autores, porém, que ressaltam o fato de que apesar de haver a possibilidade de 

construção de conteúdo por qualquer indivíduo, há disparidade na distribuição, pois existe 

um “poder desigual sobre o fluxo de ideias que as estruturas de mercado existentes 

concedem a uma ínfima minoria” (GARNHAM, 2004, p.136), consequente de um modelo 

econômico desigual, dividido entre “proprietários e não proprietários” (BEZERRA, 

SCHNEIDER; SALDANHA, 2013, p.6) das forças produtivas (ferramentas, máquinas, 

técnicas, força de trabalho etc). A competitividade das pessoas comuns com os grandes 

conglomerados midiáticos, para um dos “educadores” para o pensamento hegemônico 
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 “Ciberespaço” é definido por Pierre Lévy (p.92) como sendo “o espaço de comunicação aberto pela 

interconexão mundial dos computadores e das memórias dos computadores. Essa definição inclui o conjunto 

dos sistemas de comunicação eletrônicos (aí incluídos os conjuntos de redes hertzianas e telefônicas clássicas), 

na medida em que transmitem informações. Consiste de uma realidade multidirecional, artificial ou virtual 

incorporada a uma rede global, sustentada por computadores que funcionam como meios de geração de 

acesso”. Já André Lemos (2008, p.135) define assim: “O ciberespaço é um ambiente de circulação de 

discussões pluralistas, reforçando competências diferenciadas e aproveitando o caldo de conhecimento que é 

gerado dos laços comunitários, podendo potencializar a troca de competências, gerando a coletivização dos 

saberes”. 
90

 “Hipertexto” é definido por Dênis de Moraes (2001, pp. 68 - 69) como um texto armazenado no formato 

digital em que cada uma de suas partes pode ser associada automaticamente a unidades textuais armazenadas 

do mesmo modo. “O clique sobre as palavras sublinhadas instrui o computador a ativar o acesso oculto por 

trás do link, projetando na tela o assunto requerido, quer ele esteja no mesmo documento ou em outras bases 

de dados. O usuário tem a alternativa de saltar de uma fonte a outra, em um itinerário sem começo nem fim”, 

ou seja, é “um texto modular, lido de maneira não-sequencial, composto por fragmentos de informação, que 

compreendem links vinculados a nós. O percurso não-linear faculta novos gabaritos de intervenção por parte 

dos leitores. Conforme seus interesses, a pessoa segue caminhos próprios e extrai sentidos dos dados 

localizados”. 
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(GRAMSCI, 1977, pp. 1518-1519), portanto, é desigual no que se refere a fluxo e 

visibilidade dos conteúdos (MATTELART, 2005), de forma que a atuação da mídia 

continua a “ter grande relevância no panorama sociopolítico atual” (BEZERRA, 

SCHNEIDER; SALDANHA, 2013, p.10). Mesmo sendo disponibilizado o “mesmo 

espaço a todos”, os mediadores culturais tradicionais (LEMOS e LÉVY, 2006, p.11) têm 

mais recursos financeiros para fazer os seus conteúdos circularem e serem vistos, incluindo 

aí a contratação de profissionais e especialistas em design para dar destaque ao material em 

meio a tantos outros disponíveis nas interfaces colaborativas. Também têm mais capital 

simbólico, isto é, o reconhecimento da sociedade como sendo as fontes de informação 

legítimas e dotadas de credibilidade, exercendo um poder simbólico dentro do universo de 

produtores de conteúdos (BOURDIEU, 2003, p.145). Portanto, nas mídias sociais o que 

existe não é propriamente o monopólio da comunicação, já que todos comunicam, mas o da 

legitimação (WOLTON, 2010, p.73), com a sociedade elegendo algumas fontes como 

sendo as legítimas para informar, isto é, a quem cabe este papel no conjunto social, cabendo 

somente a elas. 

 Esta disparidade na comunicação que acontece no mundo todo já foi preocupação, 

inclusive, da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura), que formou a Comissão Internacional para Estudos dos Problemas da 

Comunicação, com representantes de todos os continentes, para discutir o tema, o que 

resultou na elaboração do “Relatório MacBride – Um Mundo e Muitas Vozes” (UNESCO, 

1980). O relatório foi aprovado na 21ª Conferência Geral da Unesco, em 1980. 

Participaram da elaboração dos documentos, dentre outros, Gabriel Garcia Marquez 

(Colômbia), Juan Somavia (Chile) e Betty Zimmermam (Canadá) (GÓES, 2010)
91

. Antes 

disto, na década de 1970, os países em desenvolvimento formaram, sob o apoio da Unesco, 

a Nova Ordem Mundial da Informação e da Comunicação (Nomic) para o mesmo fim. 

 Porém, mesmo que determinadas páginas e perfis tenham mais visibilidade, o 

internauta pode, sem querer, se deparar com as informações da campanha e os conteúdos 
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 A Comissão Internacional para Estudos dos Problemas da Comunicação foi presidida pelo irlandês Seán 

MacBride e teve também como integrantes: Serguei Losev (União Soviética - URSS), Alie Abel (Estados 

Unidos - EUA), Hubert Beuve-Méry (França), Michio Nagai (Japão), Fred Isaac Akporuaro Omu (Nigéria), 

Bogdan Osolnik (Iugoslávia), Johannes Pieter Pronk (Holanda), Boobli George Verghese (Índia), Gamal El 

Oteifi (Egito), Mochtar Lubis (Indonésia), Mustapha Masmoudi (Tunísia) e Elebe Ma Ekonzo (Zaire). 
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políticos contra-hegemônico, pois como as mídias sociais são integradas a outras 

plataformas, não é necessário que se digite o nome ou endereço eletrônico do candidato 

para acessar a sua página ou perfil (ASSUNÇÃO; SANTOS, 2013, p.6). “Assim como um 

visualizador de mídia de entretenimento pode encontrar um candidato em um talk show, um 

usuário de um SNS
92

 pode tropeçar no perfil de um candidato, enquanto visita os perfis de 

amigos” (UTZ, 2009, p.225). Também podem encontrar as páginas e perfis da campanha 

diretamente pela URL
93

 do material oficial, que é o seu endereço virtual, ou rastreá-las por 

meio dos mecanismos de busca (ASSUNÇÃO; SANTOS, 2013, p.4), tais quais o Google, o 

Yahoo e o Bing, dentre outros.  

A navegação geralmente norteia-se por motores de busca nos quais se localizam, 

na incrível diversidade da rede, conteúdos afins com as palavras-chave indicadas. 

Cabe aos internautas a postura ativa e crítica de peneirar os materiais brutos 

resultantes das pesquisas, atrás de seus focos de interesse (MORAES, 2001, p.71).  
 

 Outro problema nesta dinâmica em que todos podem produzir conteúdo é o excesso 

de publicações disponíveis na rede, o que Wolton (2010, p.12) chama de “onipresença da 

informação”. Esta overdose de dados e opiniões pode gerar uma enorme confusão na 

cabeça das pessoas, provocando desinteresse ou as deixando desconfiadas quanto à 

confiabilidade de cada fonte, considerando-se que nem todas as informações têm origem 

fidedigna, então, “como pode o cidadão comum distinguir num volume absurdo de 

informação política entre aquela confiável, veraz e relevante e aquela errônea, distorcida e 

falsa?” (GOMES, 2005, p.70). A preocupação em apurar a acuidade das informações leva 

as pessoas às fontes de sua confiança que, em geral, representam os conglomerados de 

comunicação que se estabeleceram com emissoras de televisão, rádio e/ou jornais (HAAS, 

2010, p.4), que funcionam como os novos mediadores culturais e têm o “monopólio da 

legitimação” (WOLTON, 2010, p.73). O excesso provoca, ainda, a dificuldade de 

compreensão e assimilação dos conteúdos, pois existe uma desproporção da velocidade e 

do volume de informações com a capacidade humana de absorção, dificultando a 

compreensão, pois esta necessita do tempo “para se falar, para se compreender, para se ler 

um jornal ou um livro, para ver um filme independente das questões de deslocamento. 

Sempre há uma duração em um ato de comunicação” (WOLTON, 2003). 
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 SNS é a sigla de Social Networking Service, um aplicativo que armazena dados e informações de fotos, 

vídeos, áufios, animações etc. 
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 Universal Resource Locator, “Localizador Uniforme de Recursos” em português. 
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3.1.2. Redução dos custos de campanha 

 Embora gaste com energia elétrica para o funcionamento dos suportes da Internet 

(computador, notebook, aparelho móvel etc), a adoção das mídias sociais como instrumento 

de campanha eleitoral “provê àquele que envia, um recurso relativamente barato para 

transmitir grandes volumes de informação” (GOMES, 2005, p.13), tendendo desta forma a 

reduzir o custo total da campanha. Isso porque a mesma unidade de conteúdo publicada 

pode ser vista por muitas pessoas, diferentemente dos materiais impressos, em que cada 

indivíduo ou grupo necessita de uma unidade para si.  

 Além disso, não há tantos gastos para se criar páginas, perfis ou contas, pois embora 

haja a necessidade de profissionais concentrados nas atividades de construção, publicação e 

mensuração de conteúdos nestas interfaces, são disponibilizadas ferramentas gratuitas; não 

são necessários novos suportes físicos a cada diálogo, como no caso das mídias impressas, 

em que cada ideia ou conjunto de ideias requer um novo papel; estas não demandam grande 

infraestrutura, a exemplo da televisão, do rádio e de alguns impressos, em que as produções 

requerem um conjunto de artefatos (câmera de filmar ou fotografar, luz, microfone, 

gravador, ilha de edição etc); e não é preciso se produzir em escala, já que o mesmo 

conteúdo pode ser copiado, compartilhado e replicado sem custos adicionais a cada nova 

repetição.  

As ciberfacilidades (CHOUCRI, 2000) da produção de informação a um baixo 

custo, somadas a um igualmente baixo custo de uma distribuição que, porém, 

detinha grande potencialidade de atingir um público extenso, foram aproveitadas 

antes de tudo pelos candidatos, depois pelas instituições e agentes do Estado e 

dos seus poderes (GOMES, 2005, p.64). 
 

 Poder produzir por si só os conteúdos que chegam ao seu público, portanto, permite 

aos candidatos e demais agentes políticos a autonomia comunicativa de dialogar 

diretamente com a população, sem intermediários, de modo que a informação seja 

transmitida integralmente e da forma pretendida pelo emissor, o que nem sempre é possível 

com as edições dos meios de comunicação tradicionais da grande mídia. Além disto, 

proporciona independência e soberania com relação a estes canais, não precisando sempre 

se submeter à sua lógica de funcionamento e tampouco depender deles para promover o 

debate público.  
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As mídias sociais não substituem os canais físicos na divulgação dos materiais de 

campanha e na promoção dos debates públicos, “tendendo antes a interligá-los, produzindo 

novos formatos de comunicação e permitindo novas formas de facilitar a capacitação, logo, 

a autonomia comunicativa” (CARDOSO, 2011, p.76). Permanecem, então os dispêndios 

com panfletos, banners, cartazes, placas etc, só que como há a complementariedade dos 

materiais virtuais, a quantidade dos primeiros é diminuída, situação que implica no valor 

total dos gastos, provocando uma redução de assimetrias entre as campanhas eleitorais, 

decorrentes de diferenças consideráveis no que tange a recursos e financiamento 

(ASSUNÇÃO; SANTOS, 2013, p.1). Vale lembrar também que algumas formas 

tradicionais de campanha eleitoral foram proibidas pela Lei nº 11.300, de 2006
94

, tais quais 

showmícios, outdoor (inclusive eletrônicos), camisetas, bonés, chaveiros, canetas, 

distribuição de brindes e cestas (CN, 2006).  

 A tecnologia também não substitui o contato pessoal (DIXON, 2000, p.15), 

sobretudo em uma campanha eleitoral, quando é importante que o candidato e a militância 

fiquem frente a frente com os cidadãos. Por isso a campanha eleitoral “Primavera Carioca” 

foi construída dentro da perspectiva de “redes e ruas”, contando com a participação ativa da 

militância (FREIXO, 2012). “Está claro que não é preciso rios de dinheiro para se fazer 

uma campanha, quando os atores sociais acreditam plenamente no projeto” (UCHOAS, 

2015, ver ANEXO A). 

   

3.1.3. Disseminar as ideias do programa  

 Uma campanha que compreenda a eleição não apenas como a oportunidade de 

eleger os candidatos, mas também como um meio para disseminar as suas concepções 

políticas e construir consensos na sociedade (LÊNIN, 1920, pp. 26-34) precisa fazer suas 

ideias circularem e terem o maior alcance possível. No espaço físico esta propagação é 

limitada, pois depende do contato direto, isto é, as pessoas precisam ficar frente a frente, 

enquanto nas mídias sociais as informações podem ser repassadas inclusive para quem não 

se conhece, alcançando um número muito maior de pessoas (RECUERO, 2009, p.25). As 

mídias tradicionais também não exigem a presença física para que a transmissão das ideias, 

                                                 
94

 A Lei nº 11.300, de 2006, dispõe sobre propaganda, financiamento e prestação de contas das despesas com 

campanhas eleitorais, e altera parcialmente a Lei no 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei das Eleições). 
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mas além de ser um falando para todos (ver no tópico 3.1.4.), a legislação, por meio da Lei 

das Eleições (CONGRESSO NACIONAL, 1997), proíbe que seus programas veiculem 

campanha eleitoral, exceto a propaganda gratuita no rádio e na televisão. 

Como as redes sociais na Internet ampliaram as possibilidades de conexões, 

ampliaram também a capacidade de difusão de informações que esses grupos 

tinham. No espaço offline, uma notícia ou informação só se propaga na rede 

através das conversas entre as pessoas. Nas redes sociais online, essas 

informações são muito mais amplificadas, reverberadas, discutidas e repassadas. 

Assim, dizemos que essas redes proporcionaram mais voz às pessoas, mais 

construção de valores e maior potencial de espalhar informações. São, assim, 

essas teias de conexões que espalham informações, dão voz às pessoas, 

constroem valores diferentes e dão acesso a esse tipo de valor (RECUERO, 2009, 

p.25). 
   

  A possibilidade de multiplicação do conteúdo proporcionada pelas interfaces 

colaborativas, sobretudo contando com a colaboração dos próprios apoiadores e 

simpatizantes da campanha, contribui na disseminação das ideias, pois são criadas correntes 

de postagens que se propagam rapidamente de perfil em perfil, fazendo com que a 

informação corra pela rede (RECUERO, 2006, pp. 8 - 9), alcançando, inclusive, pessoas 

absolutamente desconhecidas da primeira que publicou o conteúdo replicado. Esta 

propagação nas interfaces colaborativas de pessoa a pessoa é conhecida como “viral” ou 

conteúdo “espalhável” (spreadable media), este último conceito como sendo uma espécie 

de evolução do primeiro, já que na metáforas da “infecção” e “contaminação”, o papel do 

multiplicador é subestimado, como se ele espalhasse as publicações independentemente da 

sua vontade, enquanto a ideia de "espalhável" representa o seu papel ativo de compartilhar 

de acordo com as suas motivações pessoais e interesses, isto é, as pessoas escolhem 

espalhar aquilo (JENKINS; FORD; GREEN, 2013, p.3).  

 O problema, neste caso, de acordo com os próprios criadores do conceito, Henry 

Jenkins, Sam Ford e Joshua Green, é que o espalhamento pode ser feito dentro das 

permissões dos produtores dos conteúdos ou mesmo contrariamente aos seus desejos 

(JENKINS; FORD; GREEN, 2013, p.3). Em outras palavras, as ideias disseminadas por 

meio das interfaces colaborativas podem ter como objetivo favorecer ou prejudicar a 

candidatura, no caso da "Primavera Carioca", o objeto estudado nesta pesquisa, propagando 

as propostas do programa político e o apoio a Freixo ou propagando os vídeos em que o 

candidato aborda questões polêmicas como a criação de clínicas legais de aborto ou a 

descriminalização da maconha. Mais que isso, pode disseminar inverdades ou boatos, o que 
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naturalmente, se comprovado, leva a punições legais, mas não de efeito retroativo, uma vez 

que nas mídias sociais o impacto é imediato e se torna difícil desfazer o estrago 

posteriormente (TERRA, 2006, p.14), já que o conteúdo retirado da rede, que foi lido, visto 

ou assistido, não será esquecido simplesmente porque a Justiça tirou. O impacto instantâneo 

também tem que ser alvo de preocupação da organização e da coordenação das campanhas 

que se fundamentam na ética e na responsabilidade de suas ações.   

 Outro cuidado com as correntes de espalhamento de conteúdos é evitar que se 

transformem em modismo, isto é, as pessoas replicarem não por concordar com as ideias, 

mas apenas para reproduzir o comportamento da multidão ou do grupo social do qual fazem 

parte, priorizando a multiplicação, em detrimento do debate político. Um estudo da Pew 

Internet aponta a presença nas mídias sociais da chamada “espiral do silêncio”, teoria de 

Noelle-Neuman em que o cidadão, quando acha que é minoria, evita manifestar opinião 

contrária, sendo assim influenciado não apenas pelo que os outros dizem, mas também pelo 

que ele imagina que poderiam dizer (HOHLFELDT; MARTINO; FRANÇA, 2008, p.229). 

De acordo com a pesquisa, as pessoas tendem a fugir do conflito nas suas redes sociais 

offline, por isso silenciam gerando uma aparente inexistência das discordâncias (PEW 

INTERNET, 2014), o que permite pensar na possibilidade de entrarem nas correntes de 

republicações e compartilhamentos para não se isolar do grupo, já que “para o indivíduo, o 

não isolamento em si é mais importante do que o seu não julgamento”, sendo esta uma 

condição da vida humana em sociedade (NOËLLE-NEUMANN, 1995, p.118). Raquel 

Recuero em seu blog, porém, ressalta que a pesquisa é feita para o público estadunidense, 

podendo não corresponder com a realidade do internauta brasileiro (2014). 

 A possibilidade de veiculação dos conteúdos em diversos formatos também ajuda 

na disseminação das ideias, porque abre mais alternativas para a divulgação das propostas e 

pensamentos políticos, atendendo ao público de diferentes tipos de mídia. Esta variedade de 

formatos é possível devido à multimidialidade da rede, que converge em uma mesma 

plataforma conteúdos de natureza distinta, como vídeos, áudios, imagens, animações, textos 

etc (BUFORD, 1994, p.2), para comunicar uma mesma mensagem, dando origem à 

hipermídia, que é a associação entre o hipertexto e os recursos multimídia que estão nele 

interligados entre si (CASTRO; GOULARTE; REAMI; MOREIRA, 1997, pp. 4 - 5). A 

convergência midiática é possível graças ao “processo de digitalização da informação e sua 
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posterior circulação e/ou disponibilização em múltiplas plataformas e suportes, numa 

situação de agregação e complementaridade” (PALÁCIOS, 2004, p.1). A associação entre 

o hipertexto e os recursos multimídia define a hipermídia: textos, imagens e sons tornam-se 

disponíveis à medida em que o usuário percorre as ligações existentes entre eles. Entretanto, 

quem receber as publicações precisa ter os suportes de veiculação de cada tipo de mídia, 

bem como tecnologia para possibilitar o usufruto desta multimidialidade, por exemplo, para 

abrir uma foto em aparelhos móveis ou para assistir a um vídeo sem que ele demore para 

carregar. 

 Além da pluralidade de formatos, a campanha eleitoral nas mídias colaborativas 

proporciona uma pluralidade de novas informações circulando nos grupos sociais 

(RECUERO, 2009, p.116), com variedade nos tipos de conteúdo, fontes, enfoques e pontos 

de vista a que as pessoas estão acostumadas (hegemônicos), permitindo que as ideias 

contra-hegemônicas de alguns candidatos sejam disseminadas e alcancem públicos de 

diferentes perfis e interesses. Permite, ainda, a divulgação de questões que talvez fossem 

ignoradas, ocultadas ou evitadas pelas mídias tradicionais verticais (GÓES, 2006, p.17) e 

mantidas desconhecidas da sociedade civil, como a trajetória política, ações, pensamentos, 

contradições ou excessos, dentre outros, cometidos pelos candidatos oponentes ou por 

forças governamentais, assim como a denúncia das próprias contradições deste modelo 

econômico. Como explica Dênis de Moraes (2001, p.72), “a cibercultura
95

 mundializa 

modos de organização social contrastantes, sem beneficiar pensamentos únicos”. 

 A quantidade de informações disseminadas, porém, não é necessariamente sinônimo 

de qualidade, conforme nos alerta Dominique Wolton (2010, p.14), que questiona o tipo de 

comunicação que é possível se estabelecer na dinâmica acelerada da Internet. 

Primeiramente porque a velocidade em muitas vezes dificulta a checagem dos dados e o 

aprofundamento dos temas no momento da publicação (MORETZSOHN, 2002, p.27), e 

segundo, porque conforme já foi discutido nesta pesquisa, nem todas as fontes são 

confiáveis, assim como nem toda informação que circula na rede é verídica, e muitas 
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 Pierre Lévy assim explica a “cibercultura”: “O termo (ciberespaço) especifica não apenas a infraestrutura 

material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de informação que ela abriga, assim como 

os seres humanos que navegam e alimentam esse universo. Quanto ao neologismo “cibercultura”, especifica 

aqui o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de 

valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço” (LÉVY, 1999, p. 17). 
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pessoas não se aprofundam, não conferem a autenticidade dos fatos, não confrontam as 

fontes e não relativizam o que leem/veem/escutam.  

 Outra adversidade é que, mesmo com a pluralidade, as pessoas tendem a buscar as 

informações nas mídias sociais dentro dos seus próprios grupos de afinidades, que são os 

mesmos do ambiente offline, de forma que continuem recebendo as ideias que já conhecem. 

Paradoxalmente, portanto, a pluralidade pode estimular sujeitos conformistas (WOLTON, 

2011, p.51), que com as facilidades da rede encontram melhor as fontes que já lhe serviam 

de informação. O que não significa que nesta busca não se deparem com conteúdos 

diferentes dos procurados, nem que a procura pelo mesmo necessariamente produza um 

padrão cultural homogêneo (LÉVY, 1999, p.162). Isto porque, no ciberespaço, as partes são 

"fragmentos não-totalizáveis", ou seja, não cabem dentro de um todo homogêneo com 

sentido idêntico para qualquer pessoa, que anularia as inevitáveis disparidades de 

interpretação. Desse modo, “as relações entre as partes reinventam-se, em densidade e em 

extensão, sem que umas se sobreponham ou subjuguem as demais” (MORAES, 2001, p.72). 

 De qualquer maneira, não adianta uma grande oferta de conteúdos e de 

interpretações se estes não forem assimilados, pois comunicar é mais do que informar. Na 

informação basta simplesmente a transmissão e o compartilhamento de mensagens, mas 

para que a comunicação se efetue, é necessário que haja a sua compreensão e, 

consequentemente, a negociação de sentido entre as partes, situação que requer convivência, 

isto é, relação humana (WOLTON, 2011, 2010, p. 62).   

Não é suficiente que os homens troquem muitas informações para que se 

compreendam melhor. São os planos culturais e sociais de interpretação das 

informações que contam, não o volume ou a diversidade dessas informações. O 

uso não faz a economia do projeto. O tempo ganho no acesso à informação pode 

ser novamente perdido na dificuldade de interpretar essa informação (WOLTON, 

in Menezes, 2004, p.150). 
  

 Por isso a campanha eleitoral não deve apenas disseminar as suas ideias, mas 

também receber de volta as ideias da sociedade, isto é, estabelecer com ela um diálogo. 

  

3.1.4. Diálogo com a sociedade 

 As mídias sociais conectam não apenas computadores, mas pessoas (RECUERO, 

2009, p.17), que trocam informações, conhecimentos e opiniões por meio de diversas 

ferramentas, tais quais as mensagens entre perfis; os debates nos fóruns, chats, 

comunidades, grupos de discussão e afins; a publicação de posts nas páginas pessoais e os 
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comentários que se sucedem; o compartilhamento de fotografia e outras imagens e as 

respectivas manifestações em retorno; os testemunhos; a disponibilização de apresentações 

e outros materiais; a construção colaborativa de conteúdos nos wikis e demais páginas 

abertas e mesmo os spams. Mais do que laços associativos, reunindo e agrupando pessoas 

com interesses em comum, estas interfaces estabelecem laços sociais, com conexões 

efetivas que interferem na rede social offline e sofrem a sua interferência (RECUERO, 

2012, p.131). Raquel Recuero (2009, p.29) ilustra estes laços sociais gerados através da 

interação como sendo arestas que ligam diversos nós, nós que representam as pessoas, e tais 

arestas (as relações estabelecidas) precisam de um “mediador” para acontecer, que, no caso 

das mídias sociais, é o computador.  

Rede social é gente, é interação, é troca social. É um grupo de pessoas, 

compreendido através de uma metáfora de estrutura, a estrutura de rede. Os nós 

da rede representam cada indivíduo e suas conexões, os laços sociais que 

compõem os grupos. Esses laços são ampliados, complexificados e modificados a 

cada nova pessoa que conhecemos e interagimos (RECUERO, 2009, p.29). 
 

 Como se caracterizam por instaurar predominantemente redes de relações pessoais, 

com laços familiares e de amizade (LEMOS in SANTAELLA, 2010, p.67), nas campanhas 

eleitorais é possível que mais do que simplesmente falar, o candidato estabeleça um 

relacionamento com a sociedade, de modo que as pessoas se tornem suas “amigas” e 

“seguidoras”, e acompanhem cada passo seu, sendo “comunicadas” das novidades por meio 

das atualizações que recebem em suas próprias páginas. As interações proporcionadas pelas 

mídias sociais “ultrapassam fronteiras institucionais, geográficas e socioculturais, 

intercomunicando-se em vários idiomas, nacionalidades, raças e níveis de escolaridade” 

(MORAES, 2001, p.75), de modo que o status, o trabalho e a educação do debatedor 

ganham a importância, em detrimento da qualidade de seus argumentos (JENSEN, 2003, p. 

358). O que move as pessoas ao firmarem os laços sociais, segundo Dênis de Moraes (2001, 

p.75), são os seus valores e conveniências, consignando em escolhas individuais ou 

comunitárias (2001, p.75).   

 Os diálogos nas mídias sociais são de duas naturezas: interação mútua e interação 

reativa. Na relação mútua, a participação das partes envolvidas é ativa, pois nela as pessoas 

se manifestam e respondem livremente, com possibilidade de modificação dos conteúdos, 

escolha do que se diz, negociação e troca, ou seja, as partes envolvidas se afetam 

mutuamente. É a interação estabelecida nos grupos de discussão; nas mensagens trocadas 
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entre os perfis; na publicação de posts de textos, imagens e fotos; nos comentários feitos 

nas publicações das páginas e dos perfis da campanha; nos testemunhos etc. Já na interação 

reativa, embora haja reflexos sociais, as opções de resposta são preestabelecidas e a pessoa 

se limita a apertar os botões em reações determinísticas de estímulo-resposta, não podendo 

desenvolver sua ideia ou criar novos conteúdos (PRIMO, 2003, p.62), ou seja, é a interação 

passiva. Raquel Recuero (2009, p.40) cita como exemplos deste tipo de interação as 

solicitações de amizade (porque só pode ser aceito ou negado), a classificação dada aos 

amigos (se escolhe entre as opções disponíveis, nada além) e a participação nas 

comunidades moderadas, dentre outros.  

 Esta necessidade de se construir laços sociais é uma característica do ser humano e 

por isso ele busca sempre se associar em subgrupos, denominados por Michel Maffesoli 

(1998, p.70) de "tribos urbanas", sendo estas descritas como "diversas redes, grupos de 

afinidades e de interesse, laços de vizinhança que estruturam nossas megalópoles”. Ainda 

de acordo com o sociólogo francês (1990, p.83), a Internet veio ajudar no reencantamento 

do mundo
96

, porque possibilita um estilo de vida que alia o arcaico (tribalismo) e a 

tecnologia de ponta, o que facilita esta "retribalização". Marshall McLuhan (1962, p. 38; 

1997, p.67) também fala sobre a possibilidade de a rede retribalizar a sociedade, formando 

uma enorme "aldeia global" em que as pessoas teriam a possibilidade de se intercomunicar 

diretamente umas com as outras, independentemente da distância.  

 Mattelart (2000, pp. 157 - 158) é crítico da "aldeia global", porque na "realpolitik", 

como ele se refere, esta ideia de aldeia cumpre o papel de legitimar a globalização 

econômica, com vistas ao mercado neoliberal sem fronteiras, isto é, alcançando o mundo 

todo sem barreiras protecionistas dos países, mas não se relaciona com a universalização 

dos conhecimentos e das práticas comunicacionais, que continuam desiguais. Ele até 

reconhece que as coberturas jornalísticas internacionais têm denunciado a todos os países 

situações de guerra, por exemplo, bem como despertado sentimentos mundiais de 

solidariedade, mas enfatiza o fato de que isso tudo é irrisório, visto que “não tem 

contribuído certamente para derrubar o muro entre militares e civis”, como tampouco “os 

veículos de comunicação globais (têm) colaborado com os países em desenvolvimento a 
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“recuperar o atraso” em relação ao pelotão de frente do mundo industrial”. Esta crítica é 

compartilhada por Dênis de Moraes (2001, p.128), que critica o neoliberalismo econômico 

possibilitado, em grande parte, pela legitimação da globalização, bem como os seus “efeitos 

nefastos”, tais quais o “empobrecimento, desemprego, competição desenfreada, 

esvaziamento dos poderes públicos, desprestígio das instituições de representação popular e 

o absolutismo do mercado e do lucro”. Para eles, a “aldeia global” só existiria de fato se 

fosse capaz de reduzir as disparidades socioeconômicas e suas consequências. 

 Mesmo as diferenças culturais e de opiniões são difíceis de serem reduzidas nas 

mídias sociais, pois a “globalização da informação, ao invés de aproximar os pontos de 

vista, é mais frequentemente um acelerador das divergências de interpretação, 

simplesmente porque se havia esquecido a heterogeneidade dos receptores” (WOLTON, 

2003, p.22). Por isto, a exemplo da escolha das fontes de informação, a escolha das pessoas 

com as quais interagir também corresponde, predominantemente, ao que já existe, isto é, 

aos laços sociais existentes no ambiente offline antes mesmo da entrada do usuário na 

plataforma, resultando em diálogos e trocas de ideias basicamente com quem se tem 

afinidades. Os novos contatos que são promovidos tendem a surgir intermediados por 

amigos em comum (LEMOS in SANTAELLA, 2010, p.67), por meio de grupos de 

discussão temáticos ou por interesse prévio de quem cria a interação, o que mantém esta 

dinâmica de pouco intercâmbio entre valores e pensamentos diferentes, dando pouco 

espaço às ideias contra-hegemônicas. 

 Entretanto, em um espaço em que há tantos fluxos comunicacionais, fontes de 

informação e interesse por estabelecer diálogos e relacionamentos, mesmo quem não gosta 

de política ou desconhece as ideias do programa de governo do candidato pode, sem querer, 

“ir parar” nas páginas e nos perfis da campanha. Afinal, as conexões diretas com as pessoas 

adicionadas como amigas podem seguir este padrão de comportamento, mas não há 

controle neste sentido sobre as conexões indiretas, isto é, os amigos dos amigos e as 

“organizações sob a forma de comunidades” (RECUERO, 2006, pp.7 - 8). Ademais, a 

reunião de pessoas com opiniões e gostos convergentes também proporciona uma rica 

integração e troca de conhecimentos.  

A superexposição das pessoas nas mídias sociais também se configura como um 

problema, segundo Andrew Keen (2012, p.120), porque com isto elas perdem a sua 
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privacidade, consequente da hipervisibilidade que torna públicas as intimidades e acaba 

sendo um convite para que outros venham “bisbilhotar” sua vida pessoal, com a devida 

permissão. Isto também faz com que se exponham a riscos, já que hábitos como a 

divulgação instantânea de fotografias e a revelação da localização geográfica, por exemplo, 

fazem com que todos tenham informações sobre a vida do outro. Além disso, o sentido de 

comunidade é cada vez mais enfraquecido, dando espaço ao exibicionismo individualista, 

que autor chama de “economia de atenção”, uma economia que “usa a fama individual 

como sua principal moeda”. (KEEN, 2012, p. 120).  

 Outra fragilidade é uma possível substituição da relação presencial pela virtual, pois 

em muitas vezes os relacionamentos que são estabelecidos nestes ambientes online das 

interfaces colaborativas representam uma “ilusão interativa”, que mascaram a ausência da 

comunicação de fato, já que alguém pode interagir por horas na Internet, mas ter 

dificuldade de estabelecer o contato com o outro no ambiente offline. Esta incomunicação 

camuflada pela virtualidade é chamada por Dominique Wolton (WOLTON, 2007, p.104) 

de “solidões interativas”:  

Com a Internet nós entramos no que eu chamaria de era das solidões interativas. 

Em uma sociedade onde os indivíduos estão liberados de todas as regras e 

obrigações, a prova é a solidão real, como é dolorosa a tomada de consciência da 

imensa dificuldade que há em entrar em contato com o outro. Pode-se ser um 

exímio internauta e ter grandes dificuldades em estabelecer um diálogo com o 

vizinho do cibercafé (WOLTON, 2007, p.104). 
 

 Por isso a comunicação mediatizada tem que coexistir com a comunicação natural, 

humana e social, em que há os contatos físicos, da voz, dos olhares e a troca de signos 

(WOLTON, in Menezes, 2004, p.150). De qualquer forma, não são situações adversativas 

ou excludentes, visto que “os processos de significação não se anulam, eles se acrescentam 

e em muitas vezes se mesclam”, e como consequência, os relacionamentos nas mídias 

sociais não se sobrepõem aos preexistentes, tampouco os anulam (MORAES, 2001, p.74).  

 O relacionamento com a sociedade também é facilitado graças à não linearidade do 

tempo, que possibilita que duas pessoas interajam em momentos do dia distintos, cada qual 

segundo as suas próprias disponibilidades de horários, e ainda assim a conversa tenha 

continuidade e coesão. “Não é preciso (...) esperar por eventuais respostas às questões (às 

vezes demoram dias) para, então, dar sequência aos diálogos” (MORAES, 2001, p.76). Isto 

porque a virtualidade, integrada ao sistema de multimídia eletrônico, contribui para 
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relativizar a noção de tempo (CASTELLS, 1999, p.487), originando uma “nova velocidade 

de circulação das ideias e dos comportamentos” (LÉVY, 2010, p.13).  

A temporalidade em sua nova concepção se subdivide em duas formas: 

simultaneidade e atemporalidade, sendo que a segunda se refere a um tempo sem relação 

com o tempo histórico (VIRILIO, 2000, p.13) e constrói a cultura da eternidade, porque 

“alcança toda a sequência passada e futura das expressões culturais”. Por este motivo, o 

candidato pode interagir com o eleitorado em qualquer lugar e a qualquer momento 

(SILVA; JUNIOR, 2013, p.2), inclusive responder as mensagens da mesa de um debate, 

por exemplo (UCHOAS, 2015, ver ANEXO A), já que a expectativa de resposta do eleitor 

não é imediata neste tipo de comunicação, que é assíncrona (RECUERO, 2009, p.32). Em 

contrapartida, se vê obrigado a ser onipresente, isto é, a estar a todo momento em todas as 

mídias sociais, visto que a sua interatividade é constante, o que não é possível e pode 

cansar-lhe exaustivamente. 

 Já a simultaneidade se relaciona à possibilidade de interação ao mesmo tempo, 

mesmo que as pessoas estejam em locais diferentes, proporcionam a instantaneidade das 

respostas e uma comunicação síncrona (RECUERO, 2009, p.32) – inclusive porque o 

suporte de acesso à Internet por muita gente são os dispositivos móveis e portáteis. Por um 

lado, a rapidez do retorno acelera a dinâmica de ação-fedeeback-adaptação dentro do 

processo corrido de campanha eleitoral, cuja durabilidade é curta, mas por outro, constrói a 

cultura da efemeridade, em que “cada organização, cada sequência específica, depende do 

contexto e do objetivo sob o qual qualquer construção cultural é solicitada”, perdendo seu 

significado brevemente (CASTELLS, 1999, p.487). Este imediatismo faz com que o 

presente se sobreponha ao passado e ao futuro, criando uma história “presentificada”, 

quando na verdade as três dimensões temporais são importantes (VIRILIO, 2000, pp.61 - 

62). Outro problema da “era da hipervelocidade” (MORAES, 2001, p.67) é que muitas 

publicações são feitas sem correção e sem filtragem, permitindo informações inverídicas e 

até mesmo ofensivas. Castells (1999, p.487) explica: “não estamos numa cultura de 

circularidade, mas num universo de temporalidade indiferenciada de expressões culturais”. 

 

3.1.5. Reuniões e organização das atividades virtualmente 
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 Como os encontros presenciais requerem compatibilidade de horários entre os 

participantes e o tempo em uma campanha eleitoral é curto, as reuniões, a organização de 

eventos e a distribuição das tarefas podem ser feitas virtualmente, nas mídias sociais, sem 

que as pessoas precisem ficar “presas a um lugar ou tempo em particular” (MORAES, 2001, 

p.128), permitindo maior agilidade na resolução das questões práticas e operacionais da 

campanha eleitoral. Por meio de webconferências, grupos virtuais de discussão e trocas de 

mensagens, as pessoas podem se ver, se ouvir ou ler o que as demais escrevem, bem como 

compartilhar vídeos, textos, imagens e arquivos via web, de forma a viabilizar uma plenária 

mesmo estando fisicamente distantes entre si, bastando estarem todas simultaneamente 

conectadas. É a “organização material das práticas sociais de tempo compartilhado que 

funcionam por meio de fluxos” e são concretizadas em um espaço virtual que promove a 

interatividade entre os lugares físicos (CASTELLS, 1999, p. 436). 

 Tais encontros e formas de organização são possíveis porque a Internet relativiza a 

noção convencional de espaço, reduzindo virtualmente as distâncias. Conforme explica 

Dênis de Moraes (2001, p.67), “os fluxos info-eletrônicos encurtam a imensidão da Terra, 

propagando um volume incalculável de informações”. Algumas mídias tradicionais, como a 

televisão e o jornal impresso, também podem alcançar todo o planeta, entretanto, somente 

dentro da comunicação vertical, em que apenas um fala (modelo um-todos) e aí está a 

diferença da Internet, que tem abrangência nacional e/ou internacional, mas permite a troca, 

isto é, oferece a todas as pessoas a oportunidade de participar, independentemente de onde 

estejam fisicamente, pois se alicerça em uma relação horizontal e multilateral, em que todos 

falam (modelo todos-todos). Em outras palavras, estas interfaces superam os paradigmas do 

território e da presença, permitindo que qualquer espaço seja o território de qualquer pessoa 

(LEMOS, 2007, p. 11) e que as relações sociais sejam mantidas à distância. 

Mas nem todos os pesquisadores comemoram a redução das distâncias, Paul Virilio 

(1993, p.12), por exemplo, acredita que o excesso de proximidade gera confusão na cabeça 

dos indivíduos e modifica a relação do homem com o seu espaço, substituindo o espaço-

tempo real e desterritorializando a comunicação. O autor acredita que a inexistência de 

distâncias é uma ilusão, pode reduzir o espaço humano à tela do computador e, por 

consequência, a mobilidade das pessoas. 

Se no século XIX a atração cidade/campo esvaziou o espaço agrário de sua 

substância (cultural e social), no final do século XX é a vez do espaço urbano 
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perder sua realidade geopolítica em benefício único de sistemas instantâneos de 

deportação cuja intensidade tecnológica perturba incessantemente as estruturas 

sociais; deportação de pessoas no remanejamento da produção, do face a face 

humano, do contato urbano para a interface homem/máquina (VIRILIO, 1993, 

p.12). 
 

 Virilio (1993) também se preocupa com o fim das fronteiras porque teme que isso 

leve ao fim das resistências culturais, já que se cria uma condição de maior facilidade para 

as culturas hegemônicas dos países economicamente dominantes se espalharem pelos 

demais países e sufocarem as manifestações culturais dos seus povos.  

 Critica, ainda, o que acredita que será uma “futura tele-existência: tele-visão, tele-

audição, tele-ação” (VIRILIO, 2005, p.102), na perspectiva da imersão total, o que 

pressupõe que o sujeito fique conectado o tempo todo, situação obviamente impossível, 

mesmo com a navegação por meio dos dispositivos móveis portáteis, pois estes podem ser 

desligados e ter suas baterias descarregadas. Além disso, novamente trás a ideia de 

adversidade, como se os recursos virtuais tivessem que substituir, ao invés de se somar, às 

reuniões e aos “indispensáveis encontros pessoais” (MORAES, 2001, p.134).   

     

 

 

3.1.6. Engajamento da sociedade  

 Muitos apoiadores e simpatizantes do candidato que não integram o seu partido 

político e nenhum outro, como também não fazem parte de movimentos sociais, se engajam 

durante o período eleitoral na campanha promovida nas mídias sociais. Estes militantes 

virtuais publicam regularmente em suas páginas e perfis pessoais conteúdos relacionados à 

campanha, exercendo as funções de propagadores das mensagens do candidato e de 

defensores de suas propostas, de forma a contribuir para a expansão do público impactado 

pelos materiais publicados (VALLE, 2014). Além disso, a militância digital também 

participa da construção do programa de governo, na medida em que dá ideias e sugestões 

como, no caso da campanha “Primavera Carioca”, a inclusão de propostas relacionadas à 

criminalização dos maus-tratos aos animais e outras relativas ao público da Internet.  

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 da própria estação 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 
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formais e rituais das instituições, ou da convivência forçada com estranhos, tudo 

isso depõe em favor de uma participação mais fácil e mais conveniente, além de 

mais barata (GOMES, 2005, p.67). 
 

 Assim, o marketing político nas mídias sociais se apoia na construção colaborativa 

por meio da participação de militantes virtuais voluntários, seja na formulação do programa, 

seja nas ações de campanha (VALLE, 2014). Este formato coletivo permite o envolvimento 

de diversos atores comunicativos e faz com que “comunidades constituam de forma 

progressiva e de maneira cooperativa um contexto comum” (LÉVY, 1999). A construção 

colaborativa dos conteúdos pode ser de duas formas: direta ou indireta, sendo que na 

segunda há um intermediário entre as contribuições individuais e o conteúdo final, que é o 

resultado da soma e do consenso das participações particulares, enquanto na forma direta 

cada indivíduo vai pessoalmente à página e a alimenta com informações, com um 

complementando o texto do outro, como no caso dos wikis, que são páginas abertas que 

podem editadas (escritas, modificadas, corrigidas ou terem adicionadas novos dados aos 

preexistentes) pelos próprios internautas utilizando-se de um navegador web. Este segundo 

recurso costuma ser pouco usado nos processos eleitorais, devido ao risco de as pessoas 

postarem, propositalmente ou não, conteúdos equivocados, distorcidos, incompatíveis com 

as propostas ou mesmo ofensivos nas páginas de campanha, o que poderia parecer, aos 

olhos da sociedade, iniciativas do próprio candidato e gerar confusão. 

A dinâmica de modificar o texto preexistente acrescentando informações àquelas 

anteriormente incluídas por outros parte do pressuposto de que ninguém pode saber tudo, 

cada um sabe alguma coisa diferente, mas é possível juntar os recursos e as habilidades 

individuais (JENKINS, 2008, p.5), isto é, somar os conhecimentos particulares que formam 

o conteúdo das interfaces colaborativas e dar origem ao que o filósofo francês Pierre Lévy 

(LÉVY, 1999) chama de “inteligência coletiva”. Isso porque a Internet “possibilita a 

partilha da memória, da percepção, da imaginação”, o que “resulta na aprendizagem 

coletiva, na troca de conhecimentos”. Trata-se de um saber novo, compartilhado por toda a 

sociedade, que não é nenhuma das inteligências individuais e se divide em três: técnico, 

conceitual e emocional, se reportando, respectivamente, ao conhecimento concreto e dos 

objetos, ao conhecimento abstrato e intangível, e ao conhecimento cognitivo, a relação 

humana. 
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O desenvolvimento da comunicação assistida por computador e das redes digitais 

planetárias aparece como a realização de um projeto mais ou menos bem 

formulado, o da constituição deliberada de novas formas de inteligência coletiva, 

mais flexíveis, mais democráticas, fundadas sobre a reciprocidade e o respeito 

das singularidades. Neste sentido, poder-se-ia definir a inteligência coletiva como 

uma inteligência distribuída em toda parte, continuamente valorizada e 

sinergizada em tempo real (LÉVY, 1996, p.96). 
 

 A colaboratividade e a interatividade proporcionadas pelas mídias sociais, 

entretanto, não necessariamente resultam na construção de conhecimentos comuns (SILVA, 

2012). Mesmo que resultem, a “inteligência coletiva” oriunda das mídias sociais tende a se 

construir dentro da lógica hegemônica, que é o pensamento dominante na sociedade, e a ser 

usados para a perpetuação deste modelo econômico. O foco na tecnologia e não nas 

relações sociais e econômicas, presente no “determinismo tecnológico reducionista” quanto 

à democratização da informação como sendo “inerente” às mídias digitais, é criticada por 

Arthur Bezerra, Marco Schneider e Gustavo Saldanha (2013, pp.5 - 6), para quem “Lévy 

parece ignorar as contradições internas do modelo liberal”.  

 Nada impede, porém, que as forças contra-hegemônicas da sociedade possam se 

apropriar destas interfaces, que possuem estes “instrumentos privilegiados de inteligência 

coletiva” e, gradual e processualmente, “fomentar uma ética por interações assentadas em 

princípios de diálogos, de cooperação, de negociação e de participação” (MORAES, 2001, 

p. 68). Tudo isto depende, naturalmente, das mudanças de postura (SILVA, 2012) de quem 

publica e de quem recebe os conteúdos, não da tecnologia em si. De qualquer forma, o 

saber coletivo, se trabalhado com esta postura, tem um potencial emancipador e contribui 

para o desenvolvimento da consciência crítica coletiva, permitindo às pessoas a 

compreensão da realidade em que vivem e condições para que possam agir sobre essa 

realidade, transformando-a. De acordo com Paulo Freire (1959, p.28), “é preciso aumentar 

o grau de consciência do povo, dos problemas de seu tempo e de seu espaço. É preciso dar-

lhe uma ideologia do desenvolvimento”. Ele explica esta “conscientização”:  

A conscientização implica, pois, que ultrapassemos a esfera espontânea de 

apreensão da realidade, para chegarmos a uma esfera crítica na qual a realidade se 

dá como objeto cognoscível e na qual o homem assume uma posição 

epistemológica (...) Quanto mais conscientização, mais se “des-vela” a realidade, 

mais se penetra na essência fenomênica do objeto, frente ao qual nos encontramos 

para analisá-lo (FREIRE, 1980, p.26). 
 

 Já no caso da colaboratividade nas ações da campanha eleitoral, é importante 

conciliar as publicações e os compartilhamentos espontâneos dos conteúdos com as 
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iniciativas ordenadas de espalhamento das ideias na rede, por um lado estimulando os 

engajamentos autônomos, mas por outro integrando as ações colaborativas dentro do 

planejamento geral. “A cooperação é o processo formador das estruturas sociais. Sem 

cooperação, num sentido de agir organizado, não há sociedade” e ela pode ajudar na 

manutenção de uma comunidade virtual (RECUERO, 2006, p.), como é a campanha dentro 

das interfaces colaborativas, podendo manter as pessoas permanentemente mobilizadas para 

as ações online, tais quais as correntes de mensagens, e mesmo as ações offline, como os 

comícios e o próprio voto no candidato.  

 Entretanto, as ações podem também se restringir ao ambiente virtual e sequer se 

traduzirem em voto, considerando-se que a Internet reduz as distâncias (MORAES, 2001, 

p.67) e, portanto, muitos apoiadores da campanha não pertençam àquele colégio eleitoral 

ou simplesmente deixem de votar, por exemplo. E, “no momento do voto, o que vale é o 

cidadão de carne e osso, com carências, demandas e expectativas em relação a 

administração pública” (TORRES, 2004, p. 32).   

 Um ponto forte das postagens e replicações dos conteúdos por parte dos apoiadores 

e simpatizantes da campanha eleitoral, em contrapartida, é que estas iniciativas têm como 

fundamento a lógica da divulgação boca a boca, que costuma acontecer entre amigos, 

colegas e pessoas que compartilham espaços comuns na Internet, tendo como pressuposto 

básico a identificação com o remetente (BORGES, 2010, p.122). Com isto, as mensagens 

são transmitidas de maneira informal e na linguagem costumeiramente usada pelo grupo 

social da pessoa que replica, o que dribla em parte o senso comum apolítico, já que não 

seria mais o candidato falando, mas o indivíduo que é conhecido por quem lê e que goza da 

sua confiança, funcionando assim como uma espécie de testemunho pessoal (BORGES, 

2010, p.122). Ou seja, o militante usa o seu capital social
97

 (BORDIEU, 1998, p. 67) dentro 

daquele contexto para dialogar, afinal, este capital não se encontra nos indivíduos, mas 

embutido nas relações sociais das pessoas, relacionado a um determinado grupo, isto é, a 

uma determinada rede social (RECUERO, 2012).  
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 Bourdieu (1998, p. 67) define o “capital social” como sendo o conjunto dos recursos reais ou potenciais 

que estão ligados à posse de uma rede durável de relações mais ou menos institucionalizadas de 

interconhecimento e de inter-reconhecimento mútuos, ou, em outros termos, à vinculação a um grupo, como o 

conjunto de agentes que não somente são dotados de propriedades comuns (passíveis de serem percebidas 

pelo observador, pelos outros e por eles mesmos), mas também que são unidos por ligações permanentes e 

úteis. 

 

http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/capsoc.html
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3.1.7. Continuidade das ações de campanha no período pós-eleitoral 

 Durante o processo eleitoral algumas páginas e perfis usados na campanha 

costumam ter muito tráfego, com um volume grande de publicações e interações, conforme 

foi apontado nesta pesquisa, e desta forma, se tornam referência para os que se interessam 

pelo candidato e por seu projeto político, podendo permanecer como fontes de informação e 

de consulta posteriormente à eleição. Se estes canais continuarem ativados e com 

publicação de conteúdos – e é importante que continuem, porque “não se cria uma rede 

para depois abandoná-la” (TELLES, 2010), até mesmo porque ali foi aberto um canal de 

comunicação importante com a sociedade, - os “amigos” e “seguidores” se mantêm 

recebendo as atualizações. Afinal, conforme explicado nesta pesquisa, foram estabelecidos 

laços pessoais (LEMOS in SANTAELLA, 2010, p.67), isto é, relacionamentos. 

 Assim, os cidadãos podem continuar acompanhando a gestão, a atuação parlamentar 

e a trajetória das lutas do seu candidato, bem como continuar sendo convidados a participar, 

ainda que virtualmente, dos debates que estiveram em pauta durante a eleição e se 

desenrolam no cotidiano da sociedade. Ou seja, têm a oportunidade de permanecer em 

contato com a política, o que é importante, considerando-se que existe uma generalizada 

falta de conhecimento e de interesse políticos, e uma péssima imagem pública deste grupo, 

consequente da desconexão que foi estabelecida entre a esfera de decisões e a cidadania 

(GOMES, 2005, p.60) e do distanciamento dos agentes políticos com a população, 

terminando por “constituir uma categoria à parte, a dos políticos de profissão, isto é, 

daqueles que (...) não vivem apenas para a política mas vivem da política” (BOBBIO, 1997, 

pp.47-48). Segundo Rubim (1999, p.128), “a política já não controla de modo pleno a sua 

própria realização como atividade necessariamente pública”, devido à “complexidade da 

sociedade atual e (a)o desenvolvimento de moderna comunicação, portadora do virtual 

monopólio da construção da dimensão pública social” (1992, p. 92-3).  

 E por não desempenhar a sua função de construção do espaço público social, a 

política soa desinteressante para muitas pessoas, que como consequência, fogem das 

discussões relacionadas ao tema. Neste sentido as mídias sociais também se apresentam 

como alternativa, uma vez que não são associadas a espaços para o debate político e sim 

para interações sociais (LEMOS in SANTAELLA, 2010, p.67), de modo que as ideias 

podem circular encontrando menos rejeição, por se apresentarem de forma mais atrativa, 
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“cruzando a fronteira entre o conhecimento formal e informal” (LIVINGSTONE, 2011, 

p.13), sobretudo aos jovens, que fazem a maior utilização da Internet (SANTOS, 2013). 

Com isso, se insere a temática política na vida cotidiana dos cidadãos e também pode-se 

contribuir para despertar-lhes o interesse pelo tema (RECUERO, 2006). Este pensamento é 

compartilhado por Sonia Livingstone (2011, p.30), para quem a presença da Internet nas 

questões cívicas é o caminho para despertar os interesses dos jovens que utilizam estas 

ferramentas, inclusive porque já estão habituados ao meio e à sua utilização noutros campos.  

 Além de circularem com menos rejeição, os conteúdos disseminados pelas 

interfaces colaborativas circulam com maior liberdade quanto à sua motivação política, 

uma vez que não são alvos de censura ideológica (MORAES, 2001, p.125). As mídias 

tradicionais, mesmo com o funcionamento em regime de concessão pública
98

 de algumas, 

como a televisão e o rádio, são empresas privadas e como tais, seguem as políticas 

editoriais de seus proprietários, em muitas vezes não permitindo a disseminação de ideias 

contrárias às suas - embora estejam desempenhando um serviço público e, como tal, devam 

ter como finalidade o interesse do conjunto da sociedade e a pluralidade de ideias 

(CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988). Ademais, mesmo com a Constituição Federal 

proibindo, estão concentradas nas mãos de um pequeno grupo em forma de monopólios e 

oligopólios
99

, de acordo com Vilson Vieira Júnior (2015) no artigo “Oligopólio na 

comunicação: um Brasil de poucos”. Segundo ele, menos de dez grupos familiares 

controlaram a grande mídia nas últimas décadas: Abravanel (SBT), Civita (Editora Abril), 

Frias (Folha de S. Paulo), Levy (Gazeta Mercantil), Marinho (Organizações Globo), 

Mesquita (O Estado de S. Paulo), Nascimento Brito (Jornal do Brasil) e Saad (Rede 

Bandeirantes), fora grupos de outras naturezas, como por exemplo os religiosos, como é o 

caso da Igreja Universal, proprietária da Rede Record.  

 Já as mídias sociais funcionam como um “campo de resistência à concentração da 

mídia” (MORAES, 2001, p.129), embora tenham dono, como é o caso do Facebook, cuja 

propriedade majoritária é de Mark Zuckerberg, e do Twitter, pertencente ao seu cofundador, 

Evan Williams, e outros investidores. Além disso, precisam de um provedor que dê acesso 
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 O texto diz: “Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e autorização 

para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da complementaridade dos 

sistemas privado, público e estatal”. 
99

 O texto diz: “§ 5º - Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de 

monopólio ou oligopólio”. 
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à Internet, que é uma empresa privada; de um servidor de grande porte sem o qual a 

Internet não funciona, sendo que são 13 servidores no mundo armazenando todas as 

informações dos demais e controlando tudo o que está disponível na web e 10 destes estão 

nos EUA (os demais no Japão, Suíça e Inglaterra); e dos endereços na World Wide Web 

(www), que é de posse do seu criador, Tim Berners-Lee
100

. Mesmo assim, nestas interfaces 

é possível publicar, compartilhar e replicar ideias de qualquer direcionamento político
101

, 

pois são um “perímetro do espaço político desterritorializado” (MORAES, 2001, P.129), 

devido à horizontalização da produção de conteúdo, da interatividade e de outras 

características destas interfaces que já foram discutidas nesta pesquisa. Dênis de Moraes 

explica:    

O que é desconcertante: sobrepujando os filtros ideológicos e as políticas 

editoriais da grande mídia (...). O que se busca é promover a disseminação de 

ideias e o máximo de intercâmbios. Poder interagir com quem quer apoiar, 

criticar, contestar. Como também driblar o monopólio de divulgação, permitindo 

que forças contra-hegemônicas se expressem com desenvoltura, enquanto atores 

empenhados em alcançar a justiça social (MORAES, 2001, p.125).  
 

 É importante apontar, entretanto, que se por um lado não existe censura prévia dos 

conteúdos, por outro, há uma “vulnerabilidade quanto à vigilância de alguns poucos 

governos e megacorporações, em especial dos Estados Unidos”, já que, conforme foi dito 

acima, todas as informações na internet estão armazenadas em poucos servidores, o que 

torna possível identificar e espionar os conteúdos que circulam. Um episódio recente que 

ilustra isto são as denúncias do ex-consultor da Agência Nacional de Segurança (National 

Security Agency - NSA) dos EUA, Edward Snowden, sobre o esquema de vigilância de 

indivíduos e organizações do mundo inteiro promovida pelo governo de Barack Obama. Na 

acusação, feita aos jornais The Washington Post e The Guardian, ele conta sobre a coleta 

de dados de servidores online, incluindo as mídias sociais (BEZERRA; SCHNEIDER; 

SALDANHA, 2013, pp.11-12). A presidenta do Brasil, Dilma Rousseff (PT) considera a 

espionagem um “caso de violação da soberania do país” e chegou a cancelar uma viagem 

aos Estados Unidos, abalando a relação diplomática entre os dois países, e a Câmara dos 
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 Fonte: Reportagem “Quem é o dono da Internet?”, da revista Super Interessante, assinada por Bruno Vieira 

Feijó. Disponível em: <http://super.abril.com.br/tecnologia/quem-dono-internet-446186.shtml>. Acesso em 

2015. 
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 A desregulamentação é só no que tange aos conteúdos, pois o Brasil já aprovou o seu Marco Civil da 

Internet, conforme será explicado adiante. Também há os crimes da sociedade e os crimes digitais.  

 

http://super.abril.com.br/tecnologia/quem-dono-internet-446186.shtml
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Deputados aprova uma moção de repúdio às ações da NSA. Outra ilustração é o fato de as 

redes sociais selecionarem os links que aparecem para os seus usuários e, assim, ter 

controle sobre a informação acessada (BEZERRA; SCHNEIDER; SALDANHA, 2013, 

pp.13-14). 

 Além do controle feito por governos, a Internet abre um vasto caminho para o 

controle da sociedade sobre as ações e a vida do outro. Keen (2012, p. 25), em sua obra 

“Vertigem Digital”, usa a metáfora do ambiente online como sendo a arquitetura em 

panóptico, um projeto de prisão circular e transparente elaborado pelo jurista inglês Jeremy 

Bentham, no fim do século VIII, em que um observador central poderia ver todos os locais 

onde houvesse presos, de forma que estes ficassem em vigilância permanente. Pela analogia, 

nas mídias sociais as pessoas estariam dentro de uma “casa de inspeção” virtual em que, 

mesmo estando sozinhas em um aposento individual, podem ser vistas e ao mesmo tempo 

visualizar os demais a todo momento. Para o autor, “a atual tirania de uma rede social cada 

vez mais transparente (...) ameaça a liberdade individual, a felicidade e talvez a própria 

personalidade do homem contemporâneo” (KEEN, 2012, p. 25).  

Por estes motivos e pelo fato de que os usos que são feitos da tecnologia têm relação 

com os valores sociais e as visões de mundo vigentes na sociedade, a ideia tecnoliberal
102

 

de liberdade de criação e de expressão nas mídias sociais pode se mostrar ambígua 

(BEZERRA; SCHNEIDER; SALDANHA, 2013, pp.1-2). Assim, as mídias sociais podem 

tanto ser usadas tanto para os debates políticos e a circulação das ideias contra-

hegemônicas, conforme propõe esta pesquisa, como para o controle social ou político e 

para a manutenção do modelo econômico capitalista, disseminando preconceitos sociais e 

de classe que opõem negros e brancos, homens e mulheres, sulistas e nordestinos etc. Pode, 

ainda, servir para banalidades como a “cultura do ego” (BEZERRA; SCHNEIDER; 

SALDANHA, 2013, p.8) e a “economia de atenção” (KEEN, 2012, p. 120) ou para a 

prática de ações criminosas e atividades ilícitas. Wilson Gomes (2002) enfatiza: no 

ciberespaço “há informação má, perigosa, criminosa, falsa, ofensiva à dignidade humana, 

injuriosa e antidemocrática”, inclusive devido à possibilidade de anonimato (cf JENSEN, 

2003, p. 358). 

                                                 
102

 “Tecnoliberal” é aquele discurso que se construiu por trás das revoluções tecnológicas da informação e da 

comunicação e que se estabeleceu sob o slogan da liberdade de criação e de expressão (BEZERRA; 

SCHNEIDER; SALDANHA, 2013, p.1). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Bentham
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Bentham
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 O excesso de liberdades nestas interfaces preocupa alguns estudiosos da 

comunicação quanto a uma possível desregulamentação no que tange aos conteúdos, como 

é o caso de Dominique Wolton, crítico da Internet. Ele não nega a importância destas 

interfaces, reconhecendo que são um progresso técnico, mas acredita que deve haver 

controle do conteúdo que circula nelas, pois acredita que a ausência ou insuficiência de 

regulamentação potencialmente abala os fundamentos das liberdades privadas e públicas, 

uma vez que, segundo diz, “a democracia não é a ausência de leis, mas a existência de leis 

utilizadas por todos”
103

. 

 De qualquer forma, os conteúdos caracterizados como crimes da sociedade ou 

crimes virtuais (Leis 12.735 e 12.737, ambas de 2012) que forem publicados podem ser 

denunciados, retirados do ar e seus publicadores responderem a processo judicial, sendo 

caracterizados como crimes digitais a invasão de sistemas públicos ou privados de 

computadores, cópias piratas de softwares com copyright, captura e uso indevido do 

número de cartões de crédito e contas bancárias, adulteração de dados, pornografia infantil, 

discriminação racial e pregações nazi-fascistas, dentre outros (CONGRESSO NACIONAL, 

2012). Também não são permitidas ações que contrariem a regulação específica da Internet 

no país, disposta no Marco Civil (Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014) recentemente 

aprovado e considerado um avanço pela comunidade internacional, sendo elogiado até 

mesmo por Tim Berners-Lee
104

. Primeiro país na elaboração de uma lei em defesa dos 

direitos e deveres relativos à Internet, o Brasil é aplaudido pelo conteúdo democrático de 

sua legislação e pela sua construção colaborativa junto à sociedade civil, por meio de 

consultas públicas e recebimento virtual de propostas vindas da população. 

  Independentemente disto tudo, a referência apontada neste tópico da pesquisa não é 

no que concerne à regulação ou à fiscalização por parte de governos, mas sim à inexistência 

de censura de cunho político-ideológico e à independência com relação aos meios de 

comunicação da chamada “grande mídia”, o que faz com que a informação chegue ao 

público diretamente emitida do agente do campo político (GOMES, 2005, p.64), sem 
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 Entrevista ao jornal Folha de S. Paulo de 09/11/2010. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/equilibrio/eq0911201004.htm>. Acesso em 2015. 
104

 Tim Berners-Lee divulgou no dia 24/03/2014 um comunicado oficial apoiando o Marco Civil da Internet 

no Brasil. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/equilibrio/eq0911201004.htm
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intermediários, e, consequentemente, abre caminho para as ideias contra-hegemônicas 

circularem.   

O caráter interativo e multipolar da comunicação virtual rompe com os limites 

demarcados por instituições hegemônicas e pela mídia. Textos, sons e imagens 

circulam em grande quantidade pela Internet, sem a obrigação de serem 

submetidos a filtros de avaliação (conselhos consultivos, editores). Com a 

diversificação dos pólos de enunciação, produz-se uma redistribuição de dados 

menos condicionados pelo peso histórico da imprensa e das indústrias culturais 

(MORAES, 2001, p.71). 

 

 

3.2. Para além das eleições  

 

“Desconfiai do mais trivial, na aparência singelo.  

E examinai, sobretudo, o que parece habitual.  

Suplicamos expressamente:  

não aceiteis o que é de hábito como coisa natural,  

pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada,  

de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, 

nada deve parecer natural. 

Nada deve parecer impossível de mudar”. 

(Bertolt Brecht – “Nada é impossível de mudar”) 

 

3.2.1. A eleição que não acaba 

 A campanha eleitoral “Primavera Carioca” foi construída com base nas premissas 

discutidas no capítulo 1 desta pesquisa, de que a sociedade é um “grande campo de batalha” 

(KELLNER, 2001, p. 79) permanente pela “hegemonia cultural das ideias” (TAYLOR, 

1995, p.253 e 254; GRAMSCI, 1978) e de que as eleições não são um fim em si mesmas, 

mas um mecanismo para promover o debate dentro da sociedade, bem como para discutir e 

disseminar ideias juntos às massas, contribuir para o desenvolvimento da consciência 

crítica coletiva, engajar novos militantes, crescer enquanto grupos políticos e organizar as 

lutas populares (LÊNIN, 1920). Com este horizonte, o final das eleições não representa o 

final das ações nas mídias sociais que foram trabalhadas durante o período eleitoral, assim 

como a derrota nas urnas não se traduz em derrota política.  

 No primeiro caso, as páginas e os perfis oficiais permanecem ativados e com 

publicação regular de conteúdos, agora deslocando o eixo do pleito para as novas demandas 

políticas que se estabelecem na sociedade. Com isto, mais internautas passam a segui-los e 

acompanhá-los, os militantes virtuais se mantêm mobilizados e as interações ativas e 

passivas continuam (ver ANEXO C). Já no segundo caso, o ex-candidato Marcelo Freixo 

http://pensador.uol.com.br/autor/bertolt_brecht/
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volta a atuar na Câmara dos Deputados, onde dá sequência à sua luta, principalmente no 

campo de defesa dos direitos humanos, e se reelege nas eleições seguintes, sendo o 

deputado estadual mais votado do país. Sua votação expressiva também contribui para 

aumentar a bancada do Psol, que cresce na cidade do Rio de Janeiro e vê o seu candidato a 

governador do estado, Tarcísio Motta, receber mais de 700 mil votos (TSE, 2014), 

conforme foi apresentado no capítulo anterior.  

 Para além da continuidade no campo eleitoral, entretanto, a “Primavera Carioca” 

contribui para que as lutas populares e os movimentos engajados na campanha se 

fortaleçam e sigam a sua vida orgânica no período de pós-eleição, se aproveitando do canal 

de diálogo que é estabelecido junto a setores da sociedade que antes rejeitavam a política, 

sobretudo parte da juventude. Com isto, além de despertar o interesse pelo tema de uma 

parcela da população anteriormente desinteressada ou desgostosa, os coletivos políticos 

recrutam novos militantes e simpatizantes. Também alguns dos debates pautados durante o 

pleito se estendem para o cotidiano da sociedade civil (GRAMSCI, 2004, p. 20; 

PORTELLI, 1977, p.65) – a esfera pública de Habermas (1962; GOMES, 2005, pp.64-65), 

- alguns dos quais se transformando em reivindicações e bandeiras de luta para as 

manifestações públicas dos anos subsequente e contribuindo para a construção, ainda que 

restrita, de novos consensos sociais (GRAMSCI, 1975, p.1518). Um caso ilustrativo é o 

movimento “Nada deve parecer impossível de mudar”, grupo de artistas e comunicadores 

que nasce paralelamente à campanha eleitoral mas, por afinidades políticas, com ela se 

encontra, a ela contribui e dela se beneficia no que tange ao seu legado de lutas. 

O “Nada
105

” surge no início de 2012 (ver ANEXO B), quando o processo eleitoral 

ainda não está iniciado oficialmente, mas o clima de preocupação com os rumos políticos e 

administrativos da cidade do Rio de Janeiro, que serão definidos na escolha do próximo 

representante, já começa a se instaurar entre as pessoas que se interessam por política. 

Motivados a antecipar os debates que são colocados em pauta no período eleitoral, cerca de 

seis artistas e comunicadores independentes de partidos políticos
106

, dentre grafiteiros, 

                                                 
105

 As informações sobre o movimento “Nada deve parecer impossível de mudar” foram obtidas por meio a 

pesquisas em sua página no Facebook e seus documentos, bem como em entrevista com o coordenador Tomás 

Ramos, que segue no Anexo B desta pesquisa. 
106

 Quando criam o movimento “Nada deve parecer impossível de mudar”, os componentes não são filiados a 

nenhum partido político, entretanto, após a eleição e a aproximação da campanha “Primavera Carioca”, 

alguns se filiam ao Psol. 
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designers, produtores de audiovisual etc, se reúnem para pensar formas de intervenção 

política em e um ano que consideram decisivo para a cidade, visto que será palco neste e 

nos anos seguintes de importantes eventos internacionais, como a Conferência Rio + 20
107

, 

em 2012; a Jornada Mundial da Juventude (JMJ
108

), em 2013; a final da Copa do Mundo de 

futebol
109

, em 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, dentre outros. Optam por fazer isto de 

uma maneira diferente para chamar a atenção da sociedade, então utilizam a cultura como 

estratégia de ação política e como forma de comunicação, e se apropriam da política 

teaser
110

, que é uma estratégia de instigamento em que uma mensagem descontextualizada 

e anônima – “Nada deve parecer impossível de mudar” - é divulgada na sociedade por meio 

de camisetas, bottons, vídeo no Youtube e página no Facebook (ver ANEXO 3) para gerar 

curiosidade e “burburinho”. Neste último canal surge o encontro do movimento com a 

campanha eleitoral de Marcelo Freixo à Prefeitura do Rio de Janeiro. 

Nesta campanha teaser no Facebook, uma das ações que promovíamos era 

publicar na página as fotos que as pessoas nos enviavam usando a camisa e por 

coincidência, o Marcelo Freixo a estava vestindo durante uma reunião com 

artistas, então postamos a imagem. Ele próprio, aliás, já tinha utilizado esta frase 

em seus materiais de divulgação política anteriormente, quando o “Nada” nem 

existia ainda. (...) como a eleição era um momento muito importante, ele acabou 

se tornando a principal figura pública relacionada ao movimento. Provavelmente 

o “Nada” e esta campanha eleitoral se cruzariam de qualquer forma, pela 

proximidade das propostas e da visão de cidade crítica a este modelo de 

desenvolvimento urbano, inclusive alguns de seus participantes já estavam 

engajavam na eleição. (...) A “Primavera Carioca” reuniu pautas que já vinham se 

acumulando na cidade do Rio de Janeiro antes de 2012, não foi o Marcelo Freixo 

que as inventou, já eram preocupações que vinham sendo debatidas por parte dos 

movimentos sociais e por algumas forças políticas de esquerda, as mesmas que 
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 Rio + 20 foi a Conferência das Nações Unidas (ONU) sobre Desenvolvimento Sustentável, encontro que 

reuniu chefes de estados de 190 países e firmou “a renovação do compromisso político com o 

desenvolvimento sustentável, por meio da avaliação do progresso e das lacunas na implementação das 

decisões adotadas pelas principais cúpulas sobre o assunto e do tratamento de temas novos e emergentes”. O 

evento foi realizado de 13 a 22 de junho de 2012, na cidade do Rio de Janeiro, e recebeu este nome porque 

marcou os vinte anos de realização da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (Rio-92). Fonte: Site da Rio +20. Disponível em: <http://www.rio20.gov.br/>. Acesso em 

2015.  

 
108

 Jornada Mundial da Juventude (nome original em italiano, Giornata mondiale della gioventù) foi um 

evento religioso realizado no Rio de Janeiro entre 23 e 28 de julho de 2013. O encontro reuniu cerca de 1,5 

milhão de jovens católicos de todo o mundo, que celebrar, aprender sobre a fé católica e estabelecer laços de 

amizade e de cooperação cristã. A “JMJ Rio 2013” foi considerada como “o maior evento da história do Rio 

de Janeiro” pelo prefeito da cidade, Eduardo Paes. Fonte: < www.rio2013.com/>. 
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 Final da Copa do Mundo de 2014, no Maracanã: Alemanha 0 (1) x (0) 0 Argentina, em 13 de julho de 

2014. 
110

 A tradução da palavra teaser é “aquele que provoca" (provocante), derivada do verbo tease, que é 

“provocar”. 

http://www.rio20.gov.br/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Italiano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Catolicismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/13_de_julho
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nos levaram, no início do ano, a discutir formas de intervenção na sociedade e a 

criar o “Nada deve parecer impossível de mudar”. O que o Freixo fez foi 

expressar estas bandeiras enquanto programa de governo (RAMOS, 2015, ver 

ANEXO 2). 
 

Assim, o “Nada deve parecer impossível de mudar” se aproxima da campanha 

eleitoral de Marcelo Freixo e se insere no movimento maior que se cria em torno dela, a 

“Primavera Carioca”, que se refere ao arco de alianças estabelecidas junto à sociedade civil 

envolvendo alguns grupos sociais, organizados ou não em coletivos políticos. Nesta 

simbiose
111

, este e os demais movimentos sociais envolvidos colaboram diretamente com a 

candidatura, no caso do “Nada”, lhe servindo de instrumento de “agitação e propaganda” na 

disseminação de suas ideias e promovendo, por meio da arte, a luta pedagógica. Para dar 

visibilidade aos materiais de campanha, replica em suas próprias páginas e perfis os 

conteúdos e os debates propostos por Freixo.  

 Por outro lado, a “Primavera” também colabora com os grupos políticos que dela 

participaram, na medida em que os coloca em evidência, assim como suas pautas e 

bandeiras de luta. Esta visibilidade, tal qual o debate e o canal de diálogo que iniciam, são 

importantes para a continuidade dos coletivos e das lutas populares após o término das 

eleições. Isto porque, depois do encontro entre o movimento eleitoral e os movimentos 

sociais, das trocas e dos benefícios mútuos de colaboração e fortalecimento um do outro, as 

duas histórias se separam, pois a campanha eleitoral acaba, enquanto os movimentos que 

dela participam precisam seguir, visto que são permanentes, que se descrevem no cotidiano 

da sociedade e nela buscam interferir e disputar as opiniões para além do processo de 

escolha dos representantes do poder institucional. Ademais, a eleição é um período político 

com início, meio e fim, à medida em que a disputa pela hegemonia cultural das ideias 

(TAYLOR, 1995, p.253 e 254; GRAMSCI, 1978), aspirando o desenvolvimento de um 

outro aparato hegemônico que dê origem a um novo bloco histórico (PORTELLI, 1977, p. 

69; LACAU & MOUFFE, 2004, pp. 100-102) no poder, é constante. 

 Por isto não há desmobilização após a votação, ao contrário, a energia da 

“Primavera”, movimento maior do que a simples campanha eleitoral, é aproveitada para as 

demandas de luta social dos anos seguintes. Por exemplo, o “Nada deve parecer impossível 
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 Simbiose é a relação interespecífica (de espécies diferentes) que ocorre entre dois ou mais organismos de 

espécies diferentes, de forma mutuamente vantajosa. Fonte: < http://www.infoescola.com/relacoes-

ecologicas/simbiose/>. O termo, nesta pesquisa, é usado como metáfora. 
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de mudar” se soma a outros coletivos políticos independentes de partidos – devido à sua 

autonomia e ao fato de atuarem nos movimentos sociais, não na esfera institucional - cria o 

Bonde - Frente Artística de Esquerda, estabelecendo uma política conjunta de intervenção 

cultural como estratégia de briga pela conquista de direitos e pela disputa da hegemonia. 

Esta dá origem à manifestação Ocupa Carnaval, em que blocos carnavalescos fazem 

paródias de marchinhas cujas letras satirizam ações dos governos municipal e estadual, 

reivindicam políticas públicas e apresentam as pautas de reivindicações dos movimentos 

sociais com quem tem relações políticas. Outro exemplo é o movimento “Por outros 450 

anos - sem opressão e sem exploração”, em referência ao 450º aniversário da cidade do Rio 

de Janeiro, comemorado em 1º de março. Como estas, diversas outras ações são 

promovidas como resultado do fortalecimento de alguns movimentos sociais e do canal 

aberto na cidade do Rio de Janeiro. 

 

3.2.2. Ciberpolítica nas mídias sociais  

 A política e a comunicação social mantêm historicamente uma relação íntima, de 

modo que a compreensão da segunda e dos seus meios requer necessariamente que se 

entenda as conjunturas políticas, assim como não é possível analisá-la sem inseri-la dentro 

de um contexto maior, incluindo o estudo da comunicação (RUBIM, 2000), que é o 

“sistema nervoso” de toda a unidade social e de governo (BOBBIO, 1995, p.200). Os dois 

domínios têm posições ao mesmo tempo similares e contrastantes, isto é, são forças ora 

complementares, ora antagônicas, em um vínculo que envolve conflitos, negociações e 

acordos (RUBIM & COLLING, 2005, p.13).  

Assim, a mídia não funciona apenas como um elo de intermediação passiva entre o 

ambiente político e os cidadãos, pois nesta mediação há intervenção ativa de muitos atores 

sociais, com diferentes interesses, tais quais os proprietários das empresas, os profissionais, 

os anunciantes, as fontes, as entidades e as forças políticas presentes na sociedade. Além 

disso, ela sofre os efeitos da cultura e rotinas de produção, o que envolve seleção de 

informações; agendamentos (Agenda Setting), quando “as pessoas agendam seus assuntos e 

suas conversas em função do que a mídia veicula”, segundo a teoria de McCombs e Donald 

L. Shaw (BARROS FILHO, 1995, p.169); silenciamentos; enquadramentos, que se refere 

do ponto de vista particular com que as notícias transmitidas à população, de acordo com os 
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interesses do veículo; etc (RUBIM & COLLING, 2005, p.31). Por outro lado, a política tem 

uma “zona não espetacular” em que para ter vigência e eficácia, é inviável a publicização 

midiática, como no caso dos acordos, alianças, conversas de bastidores, avaliações e 

projeções sigilosas, bem como da política ordinária, a que se realiza no dia-a-dia sem 

grandes apelos, intensas mobilizações ou questões socialmente polêmicas (RUBIM, 2002, p. 

27). 

 Nesta “tensa conexão” (RUBIM & COLLING, 2005, p. 13) não existe uma 

dominância permanente de um campo sobre o outro, de modo que o relacionamento se 

reconfigura o tempo todo, segundo as circunstâncias e a correlação de forças (RUBIM, 

2000, p.45), em uma disputa continuada. Apesar disso, entretanto, não se pode dizer que é 

uma relação entre duas esferas de poder da sociedade, pois embora a comunicação social 

seja uma estrutura fundamental para manutenção de um governo, ela não opera sozinha, 

necessitando outras estruturas para poder atuar. O papel central que a comunicação vem 

conquistando, sobretudo após a “revolução comunicacional” advinda do surgimento dos 

meios de comunicação de massa e da Internet, não altera as esferas do poder tradicional, 

que continuam sendo a militar, a política e a econômica (VALENTE, 2007, p.35).   

 O vínculo entre estas duas forças tem se ressignificado com a nova “sociabilidade” 

(RUBIM, 2000) estabelecida pelas mídias sociais, pois as mesmas ampliam as 

possibilidades de participação ao proporcionarem um novo meio ambiente de comunicação 

política, que revigora a esfera pública (GOMES, 2005, pp.64 - 65). Esta é aqui entendida no 

conceito habermasiano
112

 (1962) como sendo o espaço (não físico) onde os assuntos 

públicos são discutidos pelos atores estatais, provenientes do Governo, e pelos atores 

privados, vindos da sociedade civil como sindicatos, associações, Organizações Não 

Governamentais (ONGs), grupos de pressão, centros de pesquisa, imprensa e outras 

entidades, processo que constrói a “opinião pública”, que se configura como uma pressão 

da sociedade civil sobre os governos para fazer valer os seus interesses. Segundo Buchstein 

(1997, p. 251), as mídias digitais reúnem os requisitos básicos para uma esfera pública 

democrática: “é um modo universal, anti-hierárquico, complexo e exigente. Porque oferece 

(...) agenda irrestrita, participação fora das tradicionais instituições políticas e porque gera 
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 Habermas assim define esfera pública: “A esfera pública burguesa pode ser entendida incialmente como a 

esfera das pessoas privadas reunidas em um público” (1962). Este conceito sofreu modificações em obras 

posteriores e foi melhor fundamentado à medida que a formulação de teoria harbesiana avançou. 
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opinião pública mediante processos de discussão” e não apenas mediante os aparelhos 

privados de hegemonia (GRAMSCI, 1977, pp.1518 - 1519), sobretudo os meios de 

comunicação de massa.   

 O uso político da Internet não é novidade, pois a sua própria criação, no final da 

década de 60, é motivada pela disputa pelo poder, no caso, no âmbito da Guerra Fria, 

quando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) e os Estados Unidos da 

América (EUA) concorrem pela influência política, econômica, ideológica e militar sobre 

os demais países. Apesar da batalha não ser direta, mas por meio do apoio a outros povos 

em suas guerras regionais ou separatistas, e de forma estratégica como a corrida 

armamentista
113

, o Departamento de Defesa estadunidense decide descentralizar as 

informações valiosas em uma rede de comunicação de computadores distribuídos em 

pontos estratégicos, para que não sejam destruídas em eventuais bombardeios. Assim, a 

ARPA (Advanced Research Projects Agency), uma das subdivisões do Departamento, cria 

a rede Arpanet, que posteriormente dá origem à Internet. O embrião da Internet é ligado por 

um backbone
114

 (equipamento em que concentra a transferência de dados) que passa por 

debaixo da terra, dificultando assim a sua destruição. 

 Com a ampliação deste uso, as mídias sociais passam a ser empregadas na fundação 

de uma nova esfera pública, conforme foi dito, dentro de um contexto de ciberpolítica. Este 

conceito deriva dos estudos da cibercultura e diz respeito à convergência da política e da 

técnica, resultando na instauração de um espaço novo (MARTINS, 2013, pp.15 - 16), que 

embora seja comumente associado à utilização eleitoral destas interfaces, trata-se de algo 

mais abrangente, isto é, de um espaço híbrido (BRAGANÇA de MIRANDA, 2008, p.144) 

de transição e de mudança de paradigma do político (MARTINS, 2013, pp.15 - 16). Tal 

qual a cibercultura, a ciberpolítica também tem os seus céticos quanto às potencialidades 

discutidas no tópico anterior para a concretização do espaço público, portanto, “o 

julgamento do alcance, sentido e, sobretudo, da forma que esta democracia digital assume, 

como era de se esperar, não são precisos e nem uniformes” (GOMES, 2005, p.64). De 
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 Corrida armamentista é o nome com que ficou conhecida a disputa de pesquisas e do desenvolvimento de 

armas entre União Soviética e Estados Unidos no período da Guerra Fria. Quando uma das duas potências 

lançava um novo armamento, seu adversário logo respondia à altura. Fonte: < 

http://www.infoescola.com/historia/corrida-armamentista/>. 
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 A tradução de "backbone" é “espinha dorsal”. 

http://www.infoescola.com/historia/corrida-armamentista/
http://www.infoescola.com/historia/guerra-fria/
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qualquer forma, a questão técnica sobre como estabelecer e reforçar iniciativas destinadas a 

incrementar a discussão pública online ainda está em aberto, pois é uma situação recente e 

em movimento, e sua materialização varia de acordo com qual compreensão se tem das 

mídias sociais: espaços autônomos da sociedade civil, de onde podem partir as iniciativas 

populares ou um domínio sob o cuidado dos Estados, que então promoveriam instrumentos 

de debate (GOMES, 2005, p.65). 

O que, de fato, a Internet significa para a democracia, o que, exatamente, 

computer democracy quer dizer é controverso e pouco claro. Enquanto alguns 

veem a Internet como uma ferramenta de coleta de informações, outros destacam 

o seu potencial deliberativo. Outros enfatizam o seu papel no processo de 

formação da vontade política. Outros ainda a querem empregar como uma 

ferramenta para a produção da decisão política (BUCHSTEIN, 1997, p. 248). 
 

 As possiblidades de discussão pública virtual, portanto, são muitas, como também 

são as de uso das mídias sociais para fins políticos, por conseguinte, outros atores públicos 

e privados vêm as utilizando para o desempenho de suas atividades e o alcance dos seus 

objetivos, dentre os quais governantes, sociedade civil organizada ou não, webjornalistas 

alternativos e partidos políticos. Os motivos são basicamente os mesmos dos candidatos em 

suas campanhas eleitorais: o barateamento dos custos, grande abrangência, velocidade na 

transmissão das informações, independência com relação às diretivas ideológicas e 

mercadológicas da grande mídia, e a autonomia para promover propagandas (MORAES, 

2001, p.129). As ações, igualmente, não mudam muito, salvo as especificidades de cada 

área, sendo, em geral: “cibercampanhas” (MORAES, 2001, p.136) de conscientização 

(campanhas educacionais), denúncia, pressão ou de arrecadação de fundos; abertura de 

fóruns cooperativos; engajamento e participação em discussões sobre os negócios públicos 

(MORAES, 2001, p.129); convites e convocações para eventos; marketing próprio do 

mandato ou instituição etc. Wilson Gomes (2005, p.70) é crítico quanto a este último item, 

pois para ele, em geral funcionam na tentativa de imposição da imagem pública 

predominante do grupo político e dos seus adversários.  

 Os governantes têm utilizado as mídias colaborativas como aliadas para o exercício 

dos seus mandatos, construindo uma estrutura multilateral (não uni), com fluxos 

multidirecionais de informação e comunicação (GOMES, 2005, p.68). Por meio delas 

podem, dentre outras coisas, se comunicar diretamente com a sociedade, sem ficarem 

reféns de intermediários, principalmente dos meios de comunicação da grande imprensa; 
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realizar consultas públicas e “plebiscitos online”, como forma de reconhecer que a esfera 

civil tem algo a dizer e pode influenciar diretamente as decisões políticas (GOMES, 2005, 

p.64 - 68); promover a prestação dos serviços públicos; fornecer informações e retificar as 

notícias distorcidas; assegurar transparência de sua gestão e fazer a prestação de contas; e 

conhecer a opinião popular, isto é, o “barômetro da opinião pública”, que lhes permite se 

antecipar às crises e “oferecer reação a eventos e decisões em tempo real” (BUCY; 

GREGSON, 2000, p.369).  

 Um exemplo emblemático de construção coletiva é a formulação da Constituição da 

Islândia, em 2013, criada a partir de uma consulta pública nas mídias sociais, que abrangeu 

discussões a partir da transmissão no Youtube em tempo real dos debates do Conselho 

Constituinte, fotos no Flickr, pequenas frases no Twitter e envio de sugestões e opiniões no 

Facebook. A participação da sociedade civil foi importante para atenuar o clima de tensão 

no país, decorrente da forte crise financeira que derrubou o primeiro-ministro Geir Haarde, 

quebrou vários bancos nacionais e causou uma queda drástica no valor da moeda local. 

Além disso, alguns serviços públicos são prestados por intermédio destas 

interfaces
115

, como a informação, do mesmo modo que a reparação das notícias distorcidas, 

como aconteceu com o Ministério da Saúde em 2013, que precisou ir para estas mídias e 

corrigir os boatos equivocados que circulavam sobre o H1N1, situação em que o ex-

ministro Alexandre Padilha se reuniu com blogueiros e os tomou como cúmplices ao 

disseminar as informações corretas e conter o alarmismo social. 

A interação política é, neste sentido, uma forma de incrementar o poder simbólico 

e material do público, como eleitor, mas também como sujeito constante de 

convicções, posições e vontade a respeito dos negócios públicos. Além disso, se 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 (GOMES, 2005, p.68). 
 

 Da mesma forma que as mídias sociais são aliadas dos governantes, são também do 

povo sobre o qual eles governam, pois estas interfaces oportunizam o acompanhamento das 

ações dos poderes executivo e legislativo; o controle social sobre as políticas e os gastos 
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 Apresentação da assessoria de comunicação social do então Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, na 

palestra “Comunicação institucional e mídias sociais”, realizada em , no Instituto Brasileiro de Informação em 

Ciência e Tecnologia (Ibict/ Fiocruz). 



 

124 

 

públicos; a participação popular nas instâncias virtuais consultivas; a geração ou tomada de 

conhecimento de denúncias dos governos e seus “aparelhos repressivos e coercitivos” 

(COUTINHO, 1999, p.248); a aproximação da vida política do país e a oportunidade de ter 

voz para manifestar suas vontades e opiniões. 

O especialista em marketing político Gaudêncio Torquato (2010, acesso em 2015) 

explica que agora existe a “opinião pública virtual”, em grande parte influenciada pelo que 

circula na Internet, e que então quando surge um escândalo ou acontece uma votação 

polêmica em Brasília, por exemplo, imediatamente começam a proliferar manifestações 

sobre o tema nas mídias sociais. Destarte, tais canais, se voltados para este propósito, 

podem manter “os cidadãos informados sobre o que estão fazendo aqueles que exercem 

funções no Estado e manter os que têm funções no Estado informados sobre o que os 

cidadãos querem” (MILBRATH, 1965, p. 144).  

 A participação popular virtual tem sido concebida individualmente ou pela 

sociedade civil organizada, em que os grupos e coletivos políticos desenvolvem o 

ciberativismo (BEZERRA, SCHNEIDER; SALDANHA, 2013, p.7) mediante o emprego 

das mídias sociais. Estes movimentos se servem delas de muitos jeitos, especialmente para 

intensificar a interlocução com as comunidades a que representam, conhecendo melhor as 

suas demandas e as conscientizando sobre questões que talvez não percebam; para 

aperfeiçoar as táticas de pressão organizada, da manifestação à mobilização (GOMES, 

2005, p.64), ampliando a participação de seus públicos devido à capacidade de convocar 

mais gente e em um espaço de tempo menor; para expor aos poderes políticos suas pautas 

de reivindicações; e para fundar um diálogo com os demais setores da sociedade, 

acentuando a visibilidade do movimento no intuito de conquistar a solidariedade e o apoio 

públicos (MORAES, 2001, p.129-144). Dênis de Moraes (2001, p.128) define: “é uma 

arena complementar de mobilização e politização, somando-se a assembleias, passeatas, 

atos públicos e panfletos”, e explica:  

O ambiente tendencialmente interativo, cooperativo e descentralizado da Internet 

introduz um componente mais criativo nas lutas sociais. Organizações não-

governamentais, associações profissionais, sindicatos e núcleos ativistas, ainda 

que eventualmente separados por estratégias e táticas de ação, descobrem no 

ciberespaço possibilidades de difundir suas reivindicações (2001, p.125). 
 

 Exemplos de organismos da sociedade civil que promovem o ciberativismo são: 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST); Central Única dos Trabalhadores 
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(CUT); Ação da Cidadania Contra a Fome e a Miséria e Pela Vida; Anistia Internacional; 

Rede Telemática de Direitos Humanos (DHnet); Greenpeace; SOS Mata Atlântica; 

Federação dos Órgãos para Assistência Social e Educacional (Fase); Confederação 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB); Comissão Pastoral da Terra; Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB); Fórum Nacional pela Democratização dos Meios de 

Comunicação (FNDC), Transações Financeiras em Apoio aos Cidadãos (Attac); 

Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids (Abia); Centro Feminista de Estudo e 

Assessoria; Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) e Médicos Sem Fonteiras, 

dentre outros (MORAES, 2001, pp.125 - 126).  

 Muitos dos movimentos mencionados acabam transportando as pessoas e as lutas da 

Internet para o ambiente das ruas, como nos casos das marchas pela liberdade de expressão; 

contra o machismo e por direitos iguais para as mulheres, a exemplo da Marcha das Vadias; 

pela descriminalização da maconha; e pela legalização da união civil entre pessoas do 

mesmo sexo, dentre outros (BEZERRA, SCHNEIDER; SALDANHA, 2013, p.7). 

O acontecimento mais representativo alude às mobilizações que são realizadas em 

todo o país nos meses de junho e julho de 2013, que chegam a levar cerca de 100 mil 

pessoas às ruas em 17 de junho (PEREIRA, 2014). Inicialmente consistem em protestos 

contra o aumento das tarifas de ônibus, depois se ampliam para outras bandeiras de luta e as 

“ruas passam a abrigar movimentos e interesses muito diversos” (BOITO, 2013
116

). A 

elevação no preço das passagens de ônibus é temporariamente revogada (depois de alguns 

meses, o preço sobe), a presidenta Dilma Rousseff anuncia medidas para atender às 

reivindicações (PEREIRA, 2014) e o Congresso Nacional vota algumas concessões, como a 

aprovação da categorização da corrupção como crime hediondo e a derrubada da Proposta 

de Emenda à Constituição 37/2011 (PEC 37
117

), que atribuiria privativamente às polícias 

federal e civis dos Estados e do Distrito Federal, respectivamente, a atribuição de apurar as 

infrações penais, excluindo o Ministério Público (MP) de tais investigações (STF, 2013). 
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 Artigo “O impacto das manifestações de junho na política nacional” no jornal Brasil de Fato de em 

02/08/2013. 
117

 A PEC 37 visava incluir um parágrafo ao Artigo 144 da Constituição Federal, que trata da Segurança 

Pública, com o seguinte texto: “A apuração das infrações penais de que tratam os §§ 1º e 4º deste artigo, 

incumbem privativamente às polícias federal e civis dos Estados e do Distrito Federal, respectivamente” 

(STF). 
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 Tais protestos, em um primeiro momento, são ocultados pelos meios de 

comunicação da grande imprensa, que apenas se referem a eles para desqualificá-los, os 

caracterizando como atos de vandalismo e pedindo rigor na ação repressiva (ORTELLADO, 

2013
118

). Aí entram outros grupos da sociedade civil que muito têm se utilizado das mídias 

sociais, os blogueiros e os webjornalistas da chamada imprensa alternativa, isto é, de 

publicações culturais fora dos circuitos oficiais, que fazem a cobertura das manifestações 

veiculada em tempo real e sem edição, descentralizando da cobertura jornalística 

(BEZERRA, SCHNEIDER; SALDANHA, 2013, p.7) ao apresentarem à sociedade uma 

nova versão dos fatos e uma cobertura endógena da notícia, isto é, partindo de dentro do 

movimento, sem intermediários. Com isso, também denunciam os excessos da polícia e 

obstruem a tentativa de criminalização das manifestações.  

 Dentre os coletivos de ativistas do webjornalismo independente, se destaca o 

“Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação”, conhecido como “Mídia Ninja
119

”. O 

grupo conquista tanta visibilidade a ponto de conseguir uma entrevista exclusiva com o 

prefeito Eduardo Paes
120

, mas é duramente criticado por muitos internautas devido ao 

amadorismo da produção e ao despreparo jornalístico dos repórteres, com perguntas pouco 

objetivas e sobre questões que não são atribuição do governo municipal, como por exemplo 

sobre a atuação da polícia nas manifestações, responsabilidade do governo do estado. O 

próprio coletivo assume a dificuldade encontrada, fazendo uma espécie de autocrítica em 

sua página no Facebook, quando declara que “não foi fácil” e se justifica: “De um lado, um 

profissional da política, debates e entrevistas. Particularmente hábil e bem treinado na 

conveniente arte de tergiversar. Do outro, uma rede de jornalismo independente que está 

organicamente, em fluxo, buscando sua estrutura editorial”. Entretanto, apesar da “baixa 

qualidade estética (que) pode figurar como fator elemento depreciativo da produção 

amadora disponível na Internet”, a iniciativa é válida pelo fato de a produção ser 

desvinculada dos “interesses de empresas anunciantes e, eventualmente, de grupos políticos” 

                                                 
118

 Documento eletrônico do Observatório da Imprensa. Disponível em: 

<http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/_ed752_na_contramao_da_perplexidade>. Acesso 

em 2015. 
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 A palavra "ninja", além de ser a sigla de “Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação”, fazer referência a 

um tipo de guerreiro do Japão feudal, popularizado pelo cinema (BEZERRA, SCHNEIDER; SALDANHA, 

2013, p.7). 
120

 Vídeo da entrevista exclusiva da Mídia Ninja com o prefeito Eduardo Paes: 

https://www.youtube.com/watch?v=fdRx3kVQmTo. 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/_ed752_na_contramao_da_perplexidade
https://www.youtube.com/watch?v=fdRx3kVQmTo
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(BEZERRA, SCHNEIDER; SALDANHA, 2013, p.7), no sentido de grupos político-

partidários ou político-econômicos. 

 A despeito disto, os meios de comunicação de massa, “mediadores culturais 

tradicionais” (LEMOS e LÉVY, 2006, p.11), continuam predominando (GOMES, 2005, 

p.72) como fontes primárias de informações para muitas pessoas e permanecem exercendo 

influência sobre os pensamentos. Ademais, consoante a uma afirmação do professor Pablo 

Ortellado (2013), da Universidade de São Paulo (USP), estes veículos têm grande 

capacidade de se apropriar dos movimentos sociais que não podem derrotar e os 

ressignificar, de maneira a despolitizá-los e transformá-los em outra coisa, até no oposto do 

que eram originalmente. Ele cita como exemplos o comentarista Arnaldo Jabor, da Rede 

Globo, que pediu desculpas pelo “erro” de condenar, inicialmente, os manifestantes; o 

jornal Folha de São Paulo, que publicou um editorial se retratando pela mesma postura; e a 

revista Veja, que posteriormente noticiou as manifestações como matéria de capa sob os 

dizeres “a revolta dos jovens” e “depois do preço das passagens, a vez da corrupção e da 

criminalidade?”, sugerindo no texto da reportagem uma crise de representatividade das 

instituições políticas tradicionais, como os sindicatos, as entidades estudantis e os partidos. 

 Neste contexto de ofensiva para fragilizá-los enquanto representações de aspirações 

políticas e sociais com respaldo público, os partidos também se servem das mídias 

colaborativas para promover a sua “cibermilitância” (MORAES, 2011, p.125) em período 

permanente, para além dos processos eleitorais. As legendas políticas têm se adaptado às 

novas condições de informação e de comunicação, e criado as suas páginas e perfis, delas 

se servindo logisticamente (GOMES, 2005, p.64) para dialogar com a sociedade, fazer a 

sua propaganda política, afiliar novos militantes e participar da construção da opinião 

pública em busca de novos consensos sociais. 

 Qualquer que seja o ator político, portanto, tem a prerrogativa de se utilizar das 

mídias sociais para o alcance dos seus horizontes táticos e estratégicos, a curto, médio e 

longo prazos. Mesmo com a diversidade de campos de interesse, podem convergir formas 

operativas e atividades. Mais que isto, as vozes podem se somar sob um eixo consensual de 

fortalecimento da sociedade civil no processo de universalização de valores e direitos 

democráticos (MORAES, 2001, p.126). 
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Para tanto, é preciso que estas interfaces sejam pensadas dentro do contexto do 

sistema econômico capitalista ao qual estão inseridas, pois se podem operar sem censura 

ideológica por um lado, pois não são diretamente controladas pela classe política ou pelas 

elites empresariais, de acordo com as ideias de Pierre Lévy, por outro, respondem “às 

forças do racionalismo econômico ocidental” (RÜDIGER, 2011, p.40). Em vista disto, “a 

solução seria uma reapropriação coletiva dessas forças, orientadas no sentido do benefício 

comum” (BEZERRA, SCHNEIDER; SALDANHA, 2013, p.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO  

 

“Os filósofos se limitaram  

a interpretar o mundo  
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de várias formas;  

cabe transformá-lo.”  

(Karl Marx, “Teses contra Feuerbach”) 

 

O estudo de caso da campanha “Primavera Carioca” nas mídias sociais, 

desenvolvido no capítulo 2, sua análise embasada nas pesquisas e referenciais teóricos do 

capítulo 1 e na compreensão resultante do diálogo entre eles, feita no capítulo 3, mostram 

que, em linhas gerais, as interfaces colaborativas podem ser importantes instrumentos de 

campanha eleitoral, contribuindo não apenas para a obtenção de votos, que permitem o 

exercício de poder (RUBIM, 2001, p.p.168-181) e a barganha de cargos (DIAS, 1992, 

p.36), mas também para disseminar as ideias (LENIN, 1920, pp. 26-34) e construir 

consensos na sociedade (GRAMSCI, 1978; BARBERO, 2003, p.110). Evidenciam, ainda, 

que estas mídias são ambientes de construção política para além da eleição, atuando na 

disputa permanente pela hegemonia cultural das ideias (GRAMSCI, 1978; COUTINHO, 

1999, p.248; TAYLOR, 1995, p.p.253 - 254), com vistas à conquista do poder “invisível” 

(HELLER, 1972) e, posteriormente, dos poderes político e econômico (COUTINHO, 1992, 

p.89). Desta forma, podem, sim, ser aliadas das forças contra-hegemônicas nesta disputa, 

permitindo que as suas ideias circulem e, assim, estes grupos políticos e classes sociais 

possam desenvolver os seus próprios aparatos ideológicos, bem como construir um novo 

bloco hegemônico (GRAMSCI, 1978, p.52).  

Conforme observado no estudo de caso e analisado no capítulo seguinte, nestas 

interfaces os conteúdos circulam com certa facilidade, dentre outros motivos, porque 

encontram menos rejeição por parte dos cidadãos, já que se apresentam de forma mais 

atrativa (LIVINGSTONE, 2007) e em muitas vezes sequer aparentam consituir debate 

político, mas sim interação. Assim, contornam, em parte, o desconhecimento e o 

desinteresse social pelo tema, consequentes da desconexão dos políticos profissionais 

(BOBBIO, 1997, pp.47-48) e da esfera de decisões, com a cidadania (GOMES, 2005, p.60). 

Outra razão é que os conteúdos disseminados pelas mídias sociais se propagam com maior 

liberdade quanto ao seu conteúdo, pois não são alvos de filtros ideológicos e censuras 

editoriais (MORAES, 2001, p.125). Outras características discutidas e problematizadas 

nesta pesquisa, como a horizontalização da produção de conteúdo, a interatividade 

(MORAES, 2001, p.71), a universalização e sua condição anti-hierárquica (BUCHSTEIN. 

1997, p.251) também contribuem para que, de fato, estas mídias possam ser instrumentos 
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de campanha eleitoral, espaço de construção política permanente e canais para a circulação 

das ideias contra-hegemônicas na disputa pela hegemonia cultural das ideias. 

A primeira parte do terceiro capítulo, acerca dos caminhos indicados pelo estudo de 

caso – ou seja, referente às campanhas eleitorais nas mídias sociais –, mostra que estas têm 

sido usadas como mais um canal para apresentação das candidaturas e nela conclui-se que 

estas interfaces são importantes porque: 1 - não têm a restrição de tempo e de tamanho das 

mídias tradicionais e nem uma distribuição desigual entre os candidatos, visto que todos 

podem produzir e compartilhar seus conteúdos (LÉVY, 1999, p.224; MORAES, 2001, 

p.68); 2 - reduzem os custos de campanha, pois são relativamente baratas e transmitem 

muitas informações (GOMES, 2005, p.13); 3 - disseminam as ideias do programa de 

governo, pois permitem a multiplicação dos conteúdos (RECUERO, 2006, pp. 8-9) e têm 

grande alcance (RECUERO, 2009, p.25), além de veicularem informações em diversos 

formatos (BUFORD, 1994, p.2); 4 - permitem que assuntos ocultados pela grande imprensa 

se tornem públicos (GÓES, 2006, p.17); 5 - proporcionam o diálogo com a sociedade e a 

criação de laços sociais (RECUERO, 2009, p.p.17-29; LEMOS in SANTAELLA, 2010, 

p.67) entre os candidatos e seus eleitores, pois são interativas e não lineares, possibilitando 

que pessoas fisicamente distantes (RECUERO, 2009, p.32) e em tempos distintos, 

dialoguem (MORAES, 2001, p.76; SILVA e JUNIOR, 2013, p.2); 6 - viabilizam reuniões e 

organização das atividades virtualmente, sem que as pessoas fiquem presas a um lugar ou 

tempo em particular (MORAES, 2001, p.128), agilizando, assim, a resolução das questões; 

7 - estimulam o engajamento, pois a militância virtual pode publicar e compartilhar os 

conteúdos da candidatura em suas páginas pessoais, bem como participar da construção 

colaborativa (VALLE, 2014) do programa, sem o deslocamento espacial (GOMES, 2005, 

p.67); e 8 - ajudam na continuidade das ações no período pós-eleitoral, considerando-se que 

a eleição é só um momento da disputa pela hegemonia, que acontece permanentemente e 

em todos os lugares. 

Com a ampliação da discussão para além das eleições, feita na segunda metade do 

capítulo 3, observa-se que as mídias sociais são um espaço de construção política constante 

por parte dos próprios candidatos, que continuam com suas páginas e perfis ativados, com 

publicação de conteúdos e com a adesão de novos “curtidores” e “seguidores”, já que ali foi 

aberto um canal de comunicação e de laços sociais (LEMOS apud SANTAELLA, 2010, 
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p.67). Daí conclui-se que as mídias colaborativas contribuem para que as eleições não se 

encerrem com o término dos pleitos, representando um fim em si mesmas, mas sejam meios 

para o alcance de objetivos maiores (LÊNIN, 1920), isto é, sejam mecanismos para discutir 

e disseminar ideias juntos às massas, contribuir para o desenvolvimento da consciência 

crítica coletiva, engajar novos militantes, crescer enquanto grupos políticos e organizar as 

lutas populares, dialogando, assim, com uma das premissas discutida no capítulo 1. 

Percebe-se também que outros atores políticos, fora do campo eleitoral, também 

utilizam com frequência estas interfaces como instrumentos para a disseminação de seus 

pensamentos, o que permite afirmar que elas são canais permanentes de circulação das 

propostas contra-hegemônicas – como também das hegemônicas, que não são o foco desta 

pesquisa – e espaços valiosos para a promoção da disputa de ideias e para a construção de 

consensos sociais (COUTINHO, 1999, p.320), necessários para o exercício da hegemonia 

cultural e para a conquista do poder de Estado (COUTINHO, 1992, p. 89), o poder político. 

Hegemonia compreendida, segundo outra das premissas problematizadas no capítulo 1, 

como um meio de dominação e de sua resistência não por meio da força ou da coação, mas 

pelo consentimento ao seu projeto, obtido com a direção cultural, ideológica e política 

(TAYLOR, 1995, p.253 e 254). Isto porque, de acordo com o pensamento gramsciano, a 

hegemonia jamais é exercida sobre toda a sociedade, apenas sobre a maioria que lhe é 

favorável (PORTELLI, 1977, p.69), de modo que haja uma resistência continuada 

(WILLIAMS, 1979, pp. 115-116). 

Dentre as forças contra-hegemônicas que vêm se utilizando das mídias sociais estão 

os movimentos sociais, muitos dos quais, criados ou fortalecidos nas campanhas eleitorais; 

governos; webjornalistas alternativos; partidos políticos; organizações não-governamentais 

(ONGs); associações profissionais; sindicatos e núcleos ativistas (MORAES, 2001, p.125), 

conforme visto na segunda parte do capítulo 3. Neste momento da pesquisa é evidenciado 

que os referidos grupos sociais utilizam estas interfaces para, dentre outros fins: 1 - 

promover “cibercampanhas” (MORAES, 2001, p.136) de conscientização (campanhas 

educacionais), de denúncia, de pressão ou de arrecadação de fundos; 2 - abrir fóruns 

cooperativos; 3 - engajar e participação em discussões sobre os negócios públicos 

(MORAES, 2001, p.129); 4 - convidar e convocar para eventos e 5 - fazer o marketing 

próprio do mandato ou instituição.  
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Os governos as usam também para a prestação dos serviços públicos, para garantir 

transparência de sua gestão e para construir uma estrutura multilateral informação e 

comunicação (GOMES, 2005, p.68), de modo a identificar a opinião pública, valorizá-la 

em suas decisões políticas (GOMES, 2005, pp.64-68) e cumprir melhor o seu papel, tal 

qual se antecipar às crises (BUCY; GREGSON, 2000, p.369). Por outro lado, ainda por 

meio das mídias sociais, os cidadãos podem acompanhar as ações dos poderes executivo e 

legislativo, fazer o controle social, participar das instâncias virtuais consultivas 

(COUTINHO, 1999, p.248), pressionar e reivindicar de forma organizada (GOMES, 2005, 

p.64), promovendo o ciberativismo (BEZERRA, SCHNEIDER; SALDANHA, 2013, p.7). 

As interfaces colaborativas, portanto, proporcionam um novo meio ambiente de 

comunicação política (GOMES, 2005, pp.64 - 65), a ciberpolítica (MARTINS, 2013, 

pp.15-16), e podem criar uma arena complementar de mobilização e politização (MORAES, 

2001, p.128). 

 No estudo de caso e durante todo o capítulo 3, entretanto, são igualmente 

problematizados os riscos e as limitações do uso das mídias colaborativas para a construção 

política contra-hegemônica durante e após as eleições. Destas discussões compreende-se 

que o grande risco quanto ao impacto das informações veiculadas nestas interfaces, pois o 

efeito é imediato (TERRA, 2006, p.14), de longuíssimo alcance, devido à multiplicação dos 

conteúdos (RECUERO, 2006, pp. 8-9) e irretroativa, isto é, consolidam um alto grau de 

lembrança a respeito das informações obtidas nestas interfaces, ainda que sejam inverdades 

ou crimes virtuais. Compreende-se, ainda, que há limitações/problemas, tais quais: 1 - 

imediatismo, que faz com que o presente se sobreponha ao passado e ao futuro, criando 

uma história “presentificada” (VIRILIO, 2000, pp.61 - 62); 2 - “hipervelocidade” 

(MORAES, 2001, p.67), com as publicações feitas sem checagem, sem correção e sem 

filtragem; 3 - excesso de conteúdos, gerando confusão (WOLTON, 2010, p.12), 

desinteresse e desconfiança quanto à confiabilidade das fontes (GOMES, 2005, p.70); 4 - 

superficialidade, com muitos conteúdos, mas geralmente sem aprofundamento dos temas no 

momento da publicação (MORETZSOHN, 2002, p.27); 5 - homogeineidade, pois apesar da 

pluralidade de fontes, existe o “monopólio da legitimação” (WOLTON, 2010, p.73) restrito 

a algumas, de forma que o pensamento diferente e as resistências culturais (VIRILIO, 

1993) tenham a sua circulação restrita; 6 - isolamento social, na substituição, em muitos 
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casos, do contato pessoal (DIXON, 2000, p.15) pelo técnico, originando as “solidões 

interativas” (WOLTON, 2007, p.104); e o 7 - tecnicismo/determinismo tecnológico, em 

que o foco sai das relações sociais e econômicas, e se volta à tecnologia, como se a 

democratização da informação fosse inerente às novas interfaces (BEZERRA, 

SCHNEIDER, SALDANHA, 2013, p.p. 5 - 6). “A tecnologia propõe mudanças, mas é a 

sociedade que vai fazer uso dessas tecnologias” para que as mudanças aconteçam (LEMOS; 

PALÁCIOS, 2001, p.169). 

Portanto, as mídias sociais podem ser importantes instrumentos de campanha 

eleitoral, de uso das eleições para objetivos que transcendam a conquista de votos e de 

circulação permanente das ideias contra-hegemônicas na disputa pela hegemonia. Mas têm 

certas limitações que precisam ser conhecidas e, quando possível, superadas por meio de 

estudos, assim como exigem muita cautela, devido aos seus riscos e ao seu impacto 

instantâneo, situações que levam à necessidade de domínio teórico e prático das interfaces, 

uso consciente e, sobretudo, responsável.  

 

Tendências e desafios 

 Fenômeno recente na sociedade, em constante e rápidas transformações, o uso 

contra-hegemônico das mídias sociais é um tema que está longe de ser esgotado por esta 

pesquisa. Algumas tendências se apresentaram ao longo do estudo e muitos desafios se 

colocaram para investigações futuras. Os primeiros, naturalmente, se referem a formas de 

superação das limitações expostas acima e de outras tantas existentes, que precisam ser 

pensadas para que as interfaces colaborativas possibilitem cada vez mais a construção 

política na disputa pela hegemonia cultural das ideias (GRAMSCI, 1978; COUTINHO, 

1999, p.248; TAYLOR, 1995, p.p. 253-254).  

 Também se coloca como desafio o controle legal do conteúdo que circula na 

Internet, não relativo ao seu aspecto político-ideológico, mas como forma de evitar 

inverdades, boatos, ofensas à dignidade humana, injúrias e informações criminosas 

(GOMES, 2002), fazendo das mídias sociais um espaço democrático e confiável dos 

“fluxos culturais e informacionais” (MATTELART, 2002, p.156), já que “a democracia 

não é a ausência de leis, mas a existência de leis utilizadas por todos” (WOLTON, 2010, 

entrevista ao jornal Folha de S. Paulo de 09/11/2010). É necessário que o Marco Civil da 
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Internet (Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014) seja colocado em prática para assegurar os 

direitos e deveres dos usuários, e que novas leis, igualmente equânimes, sejam sancionadas 

de modo coordenado. Além disto, é preciso rigor quanto a espionagens e invasão de 

privacidade promovida por governos ou países. 

 Mais do que regulamentar no sentido de sanção aos consumidores, deve-se também 

criar uma legislação e políticas públicas (MATTELART, 2002, p.156) que democratizem o 

uso da Internet e das mídias sociais, superando a disparidade na distribuição dos conteúdos, 

relacionada ao poder desigual nas estruturas de mercado (MATTELART, 2005; GARNHAM, 

2004, p.136). Outro desafio é ampliar a inclusão digital para que as ideias que circulam no 

ambiente virtual alcancem plenamente o conjunto da sociedade, o que de certa forma vem 

sendo feito pelos governos Lula (2003-2010) e Dilma Rousseff (2010) em nível federal, e por 

alguns governos estaduais em ação conjunta com os ministérios do Planejamento, Orçamento 

e Gestão (MPOG), Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Comunicação Social (Minicom) 

e Cultura (MinC), por meio de programas como o “Casa Brasil”, “Computador para Todos”, 

o “Plano Nacional de Banda Larga” e os centros de inclusão digital, dentre outros. Ademais, 

como as mídias são integradas e se completam, deve-se atentar para a imprescindibilidade da 

regulação econômica dos meios de comunicação tradicionais, com vistas a acabar com os 

monopólios e oligopólios (VIEIRA JÚNIOR, 2015), proibidos pela Constitução Federal de 

1988, e a democratizar a comunicação social no país.  

 Considerando-se que “a universalização contemporânea de um sistema produtivo e 

tecno-científico continua, mais que nunca, marcado pelo desequilíbrio das relações” 

(MATTELART, 2000, p.167), pois estas estão inseridas em um modelo econômico 

desigual, dividido entre “proprietários e não proprietários” (BEZERRA, SCHNEIDER; 

SALDANHA, 2013, p.6) das forças produtivas, fundamental é que se democratize também 

a sociedade.  

Acredita-se que o potencial do ciberespaço em instaurar uma comunicação ágil, 

livre e social pode ajudar a criar uma democratização dos meios de comunicação, 

assim como dos espaços tradicionais das cidades. Neste sentido, os cidadãos 

poderiam colocar seus problemas de forma coletiva, incentivando o debate, a 

tomada de posição política, cultural e social. Não se trata aqui de uma utopia, mas 

de uma constatação do potencial do ciberespaço e de forçar os poderes públicos a 

instaurarem práticas neste novo espaço de fluxo (LEMOS, 2000, p.14).  

 Mas como esta transformação é um projeto a longo prazo, porque a velocidade da 

mudança social é substancialmente mais lenta que a mudança tecnológica (LEMOS; 



 

135 

 

PALÁCIOS, 2001, p.169), por ora é preciso enfrentar e vencer os desafios relativos às 

limitações das mídias sociais, que contribuem, inclusive, na construção de uma nova 

hegemonia e, consequentemente, uma sociedade melhor. 

Para tanto, as forças contra-hegemônicas precisam se apropriar destas interfaces 

com o conhecimento científico delas e atuar de forma consciente e planejada, com suas 

ações, orientadas por um plano estratégico maior e não apenas de forma amadora.  Só assim 

as mídias sociais serão cada vez mais aliadas na “universalização dos conhecimentos e das 

práticas comunicacionais” (MATTELART, 2000, pp. 157-158) e de fato, um canal 

determinante na circulação das ideias contra-hegemônicas, condições essenciais para a 

construção de uma nova hegemonia, com horizontes mais justos, igualitários, sem 

exploração e sem classes sociais.  
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ANEXO A - Entrevista com Leandro Uchoas 

Coordenador geral da campanha eleitoral “Primavera Carioca” e coordenador da campanha 

nas mídias sociais 

Entrevista realizada em 8 de janeiro de 2014 

 

1 - Como surgiu a candidatura de Marcelo Freixo na campanha “Primavera 

Carioca”? 

Leandro Uchoas: O PSOL chegou a discutir a candidatura de Marcelo Freixo para a 

prefeitura de Niterói, onde, segundo a avaliação do partido, havia grandes chances de 

eleição. Mas como o nosso objetivo maior não era eleger um prefeito, mas denunciar a 

política oficial do PMDB de mercantilização do espaço público do Rio de Janeiro e 

apresentar propostas para isso, consideramos importante lançar a candidatura na capital. 

Também queríamos criticar algumas políticas, como a econômica, de transportes públicos, 

urbanismo e a política de segurança, além de defender assuntos polêmicos como a 

legalização do aborto. Ou seja, o coletivo avaliou que o objetivo não era o poder, mas 

pautar estas e outras discussões na sociedade, e disputar as ideias, ainda que com pouca 

chance até mesmo de chegar ao segundo turno. Era uma eleição difícil, porque o Eduardo 

Paes (PMDB) fazia parte de uma coligação com 18 partidos, então só nos restava mesmo 

fazer aliança com a sociedade civil. 

 

2 - Explique sobre a mercantilização do espaço público: 

Leandro Uchoas: Vou explicar com exemplos: a Odebrecht administra o estádio do 

Maracanã, mas ela é uma construtora, exerce uma função técnica, então não pode estar em 
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um espaço decisório como é o administrativo. Isso é política de cidades, ela não pode 

decidir, até porque ela tem interesses nesta área. Ou no caso do metrô, já existia uma linha, 

aí fizeram mudanças nesta linha ao invés de fazer uma nova para não ter que abrir licitação 

e a empresa atual correr o risco de não vencer. A prefeitura tem que ter um papel 

interventor no espaço público, botar limites, ser mediadora das empresas com as 

necessidades da sociedade. A lógica na administração do espaço público não pode ser 

apenas o lucro, como é hoje, tem que ter preocupações com o social, como a questão 

habitacional e o transporte público. 

 

 

 

3 - O fato de o Marcelo Freixo ter inspirado um personagem do filme “Tropa de Elite 

2” ajudou a alavancar a campanha?  

Leandro Uchoas: Na verdade, a visibilidade mesmo veio como decorrência da candidatura, 

quando a campanha começou a crescer durante a eleição.  Mas é claro que o Freixo estava 

de certa forma em evidência desde que chefiou a CPI das Milícias, em 2008 e por causa do 

filme, e isso ajudou no início. De qualquer forma, a sua política já vinha sendo 

desenvolvida independentemente disso, o discurso não se transformou em razão do filme 

ou da campanha eleitoral.  

 

4 - Como surgiu e o por que da expressão “Primavera Carioca” como analogia com a 

Primavera Árabe? 

Leandro Uchoas: Embora muita gente pense que a expressão “Primavera Carioca” tenha 

sido cunhada pelo Freixo, ela surgiu nas próprias mídias sociais, como grande parte das 

ações de apoio à candidatura nestas interfaces, por iniciativa das pessoas comuns que 

queriam, de alguma forma, ajudar na campanha. Quem criou foi um blogueiro, que durante 

um tuitaço com o candidato fez esta comparação do nosso movimento com a Primavera 

Árabe. Aí um jornalista mencionou a analogia no programa Roda-Viva (TV Cultura) e a 

partir daí a expressão “Primavera Carioca” começou a “bombar” nas mídias sociais. Então 

o Freixo e a campanha a adotaram. O motivo é porque as mídias sociais foram 

importantíssimas na “Primavera Carioca”, por iniciativas espontâneas e pelo próprio 
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planejamento que a gente fez, que incluía uma plataforma específica para estes meios de 

comunicação (na “Primavera Árabe” houve um uso maciço das mídias sociais para a 

disseminação das ideias e a organização dos movimentos, mobilização e denúncias, 

sobretudo Facebook, o Twitter e o Youtube). 

 

5 - Em linhas gerais, qual foi o diferencial da campanha eleitoral “Primavera Carioca” 

com relação a programa e propostas da campanha? 

Leandro Uchoas: Nosso projeto político foi estabelecido tendo como base a conquista do 

apoio da sociedade civil. Quase não tínhamos aliança com partidos políticos, a nossa 

aliança era com a sociedade. O Eduardo Paes fez suas alianças por cima, em acordos entre 

os grandes líderes das legendas, mas no nosso caso foi diferente, fizemos alianças de baixo 

para cima. Para fechar o nosso “Programa Movimento”, ouvimos a sociedade civil 

organizada, nos reunindo com Organizações Não-Governamentais (ONGs), entidades e 

coletivos políticos, e a partir daí foi formulada a nossa política. Era um programa em 

movimento, porque se transformou inúmeras vezes durante a campanha. Vou dar um 

exemplo: durante a campanha identificamos uma grande preocupação das pessoas com 

relação ao combate ao maltrato aos animais, era uma das perguntas que mais surgiam, e 

percebemos que não abordávamos isso no nosso programa, então formulamos propostas 

para isso. É aquela história de “trocar os pneus com o carro andando”.   

 

6 - Vocês chegaram a modificar a natureza de propostas, isto é, ser contra algo que 

eram a favor ou vice-versa, ao identificarem as opiniões da sociedade?  

Leandro Uchoas: Nós priorizamos os movimentos progressistas no nosso diálogo com a 

sociedade, então em geral não houve divergências. Mas em alguns casos sim, como com 

relação ao Carnaval, que muita gente é contra porque acha que gasta muito, mas nós não, 

porque é patrimônio cultural da cidade. Quando isto acontecia a campanha tentava mudar, 

adaptar, mas mantendo nossos princípios de esquerda. Em alguns casos, porém, nós fomos 

irredutíveis, porque sabemos que a sociedade pensa diferente, como no caso da 

descriminalização da maconha e mesmo de sua legalização, e não podemos abrir mão 

destas convicções.  
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7 - Quais foram as características da campanha? 

Leandro Uchoas: Foi uma campanha com forte mobilização social. Além disso, em vários 

momentos foi uma espécie de auto-gestão, com a campanha se apresentando sem 

coordenação, com muitas ações e iniciativas surgidas dos próprios militantes e 

simpatizantes que queriam ajudar. No caso dos comitês, por exemplo, a coordenação só os 

organizava, depois os comitês eram orgânicos, arrecadavam seu próprio dinheiro e faziam a 

sua própria política, em consonância com a campanha geral, claro.   

 

8 - E como você avalia a importância do apoio dos artistas e intelectuais? 

Leandro Uchoas: Os artistas não foram a centralidade da campanha, a coordenação não foi 

atrás deles, eles é que aderiram ao projeto político. Claro que nos aproveitamos disso, já 

que aconteceu, pois a participação da classe artística e intelectual deu um gás a mais e 

ajudou tanto na arrecadação de fundos, como na legitimidade da nossa proposta, porque os 

caras são respeitados, têm credibilidade, contribuem no trabalho pedagógico de diálogo 

com a sociedade, porque eles já têm um caminho aberto. O Caetano (Veloso) e o Chico 

(Buarque), por exemplo, se empolgaram muito com a candidatura e isso foi muito legal. 

Mas o mais importante da “Primavera” era o nosso projeto político.  

 

9 - Fale sobre a opção pelas mídias sociais como instrumento de campanha eleitoral:   

Leandro Uchoas: As mídias sociais já vinham em processo de funcionamento antes 

mesmo de se formar a equipe de campanha, pois desde que foi formalizada a candidatura 

do Freixo, muita gente passou a publicar posts manifestando seu apoio e voto. Antes disso, 

até, já se falava nele pelo que vinha fazendo na política nacional. O principal mérito da 

coordenação da campanha foi não atrapalhar, foi respeitar esta dinâmica, respeitar o fato de 

que era uma reação da própria sociedade ao invés de tentar centralizar todas as ações. 

Existia uma empolgação grande com a candidatura do Freixo, porque muitas pessoas 

também se sentiam indignadas com a política do PMDB. A opção por estas mídias foi 

porque elas já estavam sendo usadas e também porque têm características que nos 

ajudariam, como serem interativas, um espaço de construção colaborativa, descentralizarem 

a campanha, já que qualquer militante ou apoiador poderia publicar, e outras características. 
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10 - Foi feito um planejamento da campanha nas mídias sociais ou foram só as ações 

espontâneas? 

Leandro Uchoas: Fizemos um planejamento, porque além da campanha espontânea, 

existiu uma política oficial da “Primavera Carioca” nas mídias sociais. Já teríamos uma 

equipe para atuar nestas interfaces independentemente disso. 

 

11 - Como foi o planejamento da campanha nas mídias sociais? 

Leandro Uchoas: As mídias sociais são uma parte da sociedade, não são nem mais 

importantes do que as outras partes, nem menos. Então a política de mídias sociais foi 

elaborada com esta perspectiva de rede e rua, de intercâmbio entre os ambientes on-line e 

off-line. E era a mesma política. Tudo foi pensado a partir disso. Uma das primeiras coisas 

que fizemos foi identificar e reunir as principais pessoas que já vinham atuando nas mídias 

sociais para formular conjuntamente a nossa política. Fizemos uma reunião com umas 40, 

50 pessoas que já atuavam para construir uma política de baixo para cima. Também 

tivemos a preocupação de escutar quem já vem pensando as mídias sociais, quem pensa 

estas interfaces com uma perspectiva progressista, porque elas conhecem melhor e a gente 

ainda necessita estudar mais o tema. Também eram feitos planejamentos semanais, com as 

adaptações e mudanças necessárias. 

 

12 - Quais os pontos principais deste planejamento nas mídias sociais? 

Leandro Uchoas: No planejamento foram divididas três frentes de atuação: produção de 

conteúdo, administração dos conteúdos produzidos naturalmente e gerenciamento. 

Produção era o que o Freixo queria apresentar para a sociedade; administração dos 

conteúdos espontâneos a gente fez porque tinha que haver uma política para isso, senão a 

pessoa quer ajudar e acaba atrapalhando, defendendo propostas que não eram as do nosso 

projeto político; e o gerenciamento era feito com base na produção de relatórios e 

indicadores que ajudavam a ingerir na política da campanha. Além disso, o Freixo 

incorporou no programa o que faria para melhorar a cidade em uma perspectiva das mídias 

digitais e sociais, como transparência da gestão, ampliação da rede wi-fi e outras 

necessidades apontadas pelas lideranças virtuais. 
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13 - Em quais mídias sociais a campanha foi desenvolvida?          

Leandro Uchoas: A gente atuou em mídias sociais como Facebook, Twitter, Instagram e 

Youtube, além de ter uma política de relação com os blogs. Também planejamos algo para 

o Orkut, mas em momento algum foi necessário, uma vez que à época essa ferramenta já 

estava quase morta. Facebook e Twitter foram as redes sociais que tomaram a maior parte 

de nossa atuação. E os mecanismos de avaliação que desenvolvemos concentraram-se nelas 

– incluindo os softwares de análise de desempenho que conseguimos adquirir ao final da 

campanha. Na campanha de 2016, teremos evidentemente que elaborar uma política para o 

WhatsApp e modificar a atuação em relação ao Facebook, que é uma plataforma em 

constante mutação. 

 

 

14 - Que tipo de conteúdo foi veiculado? 

Leandro Uchoas: A gente tinha um planejamento semanal de atuação que incluía 

conteúdos como informações sobre a atuação política do Freixo, informações sobre a 

campanha, propostas e projeto de cidade, marketing político, convites e convocações para 

atividades, coberturas de eventos, informações gerais sobre assuntos análogos, debates e 

discussões sobre atualidades que transcendessem a campanha etc. Absolutamente tudo. Este 

planejamento era frequentemente modificado pelas demandas que surgiam a cada dia – 

porque o período eleitoral é muito dinâmico; acontecem coisas novas a todo momento. 

Então, por exemplo, as propostas que a gente tinha em cada área e a denúncia do que vinha 

(e vem) sendo feito no Rio de Janeiro pela gestão do PMDB tinham hora certa e marcada 

para ser divulgadas. Também as frases, as imagens elaboradas pelos designers, as 

divulgações de eventos e atividades (todos os dias, divulgávamos a agenda do Freixo e ao 

final do dia, a agenda do dia seguinte. Coberturas de eventos geralmente eram feitas via 

Twitter. Toda semana, inclusive, tinha um twitaço com o Freixo no domingo à noite. O 

Instagram também era utilizado diariamente. Durante algum tempo, colocamos uma pessoa 

da equipe acompanhando o candidato em cada evento, para cobri-lo de lá do local. 

 

15 - Qual era a regularidade das postagens? 

Leandro Uchoas: Havia postagens durante o dia inteiro, muitas delas agendadas. O tempo 
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todo havia postagens no Facebook. No Twitter, dávamos prioridade para o Freixo utilizar 

pessoalmente, para aumentar a conexão direta entre o candidato e a pessoa que queria 

interagir. Às vezes ele respondia twitagens da mesa de um debate, por exemplo. Mas nós da 

equipe de campanha também atuávamos no Twitter, cobrindo eventos, organizando 

twitaços. No Facebook a atuação era absolutamente constante, das oito da manhã até meia-

noite mais ou menos. 

 

16 - Como era o tráfego (visitas) nas páginas? 

Leandro Uchoas: Na página do Facebook, quando a campanha começou, o Freixo tinha 

apenas 8 mil curtidas. Não era um número pequeno para aquela época (hoje seria), mas 

estava longe de ser um número expressivo. Terminou a campanha com 80 mil curtidas. 

Hoje ele tem 286 mil. Outros parlamentares do PSOL como Jean Wyllys e Renato Cinco 

também cresceram muito no Facebook neste período, e hoje isso tem implicação na 

divulgação das mensagens do Marcelo, uma vez que a pauta é a mesma e muitas das ações 

são feitas em conjunto. Mais de 1,2 mil pessoas mudaram o sobrenome no Facebook para 

Freixo. A relação entre compartilhamentos e curtidas era de 70%. Toda semana, o tráfego 

aumentava significativamente – o gráfico era sempre ascendente. De terça a quinta, crescia 

mais. O gráfico de influência no twitter também se tornou assustadoramente alto. Através 

dele, era possível ver que a influência aumentava não só nos diferentes setores da sociedade, 

como também nas diferentes regiões geográficas, o que era possível mapear através de uma 

parceria com a UFES. A teia de relações no gráfico de influências era fechada, o que 

significa que esses diferentes setores dialogavam entre si. O crescimento do Freixo nas 

redes sociais foi ainda mais incrível que o crescimento nas pesquisas. 

 

17 – E como se dava a interatividade?  

Leandro Uchoas: Foi o máximo que poderíamos chegar, com a equipe reduzida de seis a 

sete pessoas. Geralmente, quem respondia no Twitter era o próprio Freixo, mas às vezes 

nós também o fazíamos. No Facebook, apenas eu respondia mensagens de inbox, por conta 

da responsabilidade política. Nos comentários externos, apenas curtíamos ou não, e 

deixávamos que nossos militantes virtuais interagissem por nós, com pequenas orientações 

aqui e ali. Em alguns casos, quando víamos necessidade, interagíamos também. Era um 
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trabalho extremamente cansativo, mas que fizemos questão de fazer, porque jamais 

queríamos transformar a relação nas redes sociais em algo robótico e mecanizado, como 

nas campanhas da direita. 

 

18 - Como vocês agiam no caso de interações negativas? 

Leandro Uchoas: Tivemos que dar respostas rápidas para comentários negativos que 

surgiam. Alguns deles, não comentávamos porque, senão, daríamos visibilidade a algo que 

não tinha alcançado maior projeção. Outros, tínhamos que elaborar uma resposta formulada 

em sintonia com os pressupostos políticos da campanha. Mas deixávamos que os próprios 

internautas simpatizantes de Freixo respondessem, com sua própria opinião, às tentativas de 

difamação ou a leituras negativas de nosso projeto. E era essa a nossa principal força. 

 

19 - De que forma os conteúdos publicados eram mensurados?  

Leandro Uchoas: Como eu disse acima, sobre o planejamento da campanha “Primavera 

Carioca” nas mídias sociais, a mensuração era um dos três eixos de nossa atuação. Durante 

a maior parte do período eleitoral, não tivemos recursos para pagar por programas ou 

equipes que pudessem fazer essa mensuração para nós. Então, tivemos que improvisar. 

Utilizávamos softwares livres para mensurar, e alguns dos indicadores das próprias redes 

sociais (Facebook e Twitter). E posso até arriscar dizer que esses indicadores já eram 

suficientes para a nossa tomada de decisões. Às vezes, por meio de amigos, algumas 

pessoas comuns tinham acesso às pesquisas qualitativas dos adversários e nos davam o 

resultado, porque simpatizavam com nossa campanha. A algumas semanas de terminar, 

conseguimos recursos para melhorar a mensuração. Então conseguimos pagar pelos 

melhores softwares de mensuração que havia (não me recordo os nomes). Também 

tínhamos a possibilidade de pagar uma pesquisa qualitativa, mas como faltava apenas duas 

semanas para o fim das eleições, concluímos que seria gastar muito dinheiro para algo que 

não iria interferir de forma decisiva no nosso planejamento – e então decidimos. Repito 

também que tive, por meio de um amigo, ajuda da UFES na mensuração do desempenho no 

Twitter. 

 

20 – Pensando para além da eleição, cujo resultado a gente já conhece, quais foram os 
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ganhos subjetivos deste processo? 

Leandro Uchoas: Eu não sou filiado ao PSOL, por isso desconheço algumas informações, 

como o quanto o partido cresceu após a campanha, mas sei que cresceu muito. Os comitês 

de campanha formados durante o período eleitoral continuaram se reunindo e atuando ainda 

por muitos meses após a campanha, com a mesma empolgação. A base social do PSOL 

cresceu tanto quanto a eleitoral, o que fica claro pelo tratamento na rua e pelos comentários 

nas redes ainda hoje. Marcelo Freixo teve cerca de 350 mil votos – foi o deputado estadual 

mais votado do país. Chico Alencar e Jean Wyllys, juntos, tiveram quase 400 mil votos. E o 

candidato a governador pelo PSOL, Tarcísio Motta, teve 9% dos votos no estado e 16% na 

capital, fazendo campanha sem dinheiro, com 1 minuto de tempo de TV, e quase sem 

participação no RJTV. O movimento “Nada deve parecer impossível de mudar” segue 

fazendo eventos com grande adesão. A camisa do movimento é sempre vista nas 

manifestações da cidade. Pode-se dizer que, por conta da campanha de Freixo, o partido 

cresceu no interior do estado e até em outros estados. Elegemos um deputado estadual que é 

de Resende, por exemplo. Curioso também que Freixo esteve, ao menos, entre os três 

deputados mais votados até mesmo nas áreas controladas por milícias, grupos paramilitares 

que ele sempre combateu. Existem muitos indícios subjetivos do aumento de nosso 

enraizamento social. 

 

21 - Fale sobre a avaliação da coordenação da campanha sobre o uso das mídias 

sociais nesta campanha: 

Leandro Uchoas: Fomos unânimes em apontar a nossa atuação nas redes sociais como um 

sucesso, em todos os aspectos. Claro que foi determinante. Houve limitações apenas dos 

recursos disponíveis. Se em 2016, houver mais recursos, faremos um trabalho ainda mais 

qualificado. No entanto, está claro que não é preciso rios de dinheiro para se fazer uma 

campanha quando os atores sociais acreditam plenamente no projeto.  

 

22 – E a avaliação da coordenação da campanha sobre a eleição como um todo? 

Leandro Uchoas: Mais uma vez, a coordenação avaliou que a campanha foi primorosa. 

Tivemos uma vitória política incontestável, a despeito da derrota eleitoral. Aumentamos de 

tamanho, incorporamos atores sociais à nossa base social, e fortalecemos de forma 
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gigantesca nosso projeto político, nossa proposta de cidade. Esse projeto chegará, 

irrefreavelmente, ao poder no Rio de Janeiro, mesmo que não seja com Freixo em 2016. 

Porque é sólido e penetrou o seio da sociedade. A mobilização social continuou, e a gente 

avalia que isso foi positivo para nossas lutas, para além do raciocínio eleitoral. As lutas de 

que os mandatos do PSOL participaram ficaram mais fortes com a adesão popular e isso é a 

maior vitória para nós. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B - Entrevista com Tomás Ramos 

Coordenador do movimento “Nada deve parecer impossível de mudar” 

Entrevista realizada em 13 de março de 2014 

 

1 – Explique o movimento “Nada deve parecer impossível de mudar”: 

Tomás Ramos: O “Nada” é um coletivo de artistas e comunicadores, formado por 

grafiteiros, designers, produtores de audiovisual etc, que utiliza a cultura como estratégia de 

ação política e como forma de comunicação com a sociedade. A proposta é reinventar o 

modo com que os movimentos sociais e as forças de esquerdas vão para as ruas, 

promovendo assim a luta pedagógica e traduzindo as bandeiras de luta para os diferentes e 

os indiferentes. Nós não somos um coletivo político com mobilização própria, mas um 

instrumento de “agitação e propaganda” a serviço dos movimentos sociais que 

compartilham da nossa crítica a este modelo de desenvolvimento urbano em vigência na 

cidade do Rio de Janeiro, ou seja, o que fazemos é dar visibilidade para as pautas destes 

movimentos que atuam em diversas áreas como fóruns de educação, de saúde, contra o 

aumento da passagem de ônibus etc, bem como fortalecer as manifestações por eles 

convocadas, levando músicos para tocarem e outras manifestações artísticas. O “Nada” é 
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um movimento independente e apartidário, embora alguns dos participantes sejam filiados 

ao Partido Socialismo e Liberdade (Psol), como eu.  

 

2 – Quando o movimento surgiu?  

 Tomás Ramos: Surgiu no início de 2012, em um momento em que o projeto de 

transformação do Rio de Janeiro em uma cidade global, iniciado nos anos 90 com o prefeito 

César Maia, estava sendo intensificado, com o município sendo a sede de diversos eventos 

internacionais, como a Rio + 20, em 2012; a Jornada Mundial de Juventude, em 2013; a 

final da Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, dentre outros. Esta política 

trouxe consigo, na nossa opinião, a visão do espaço urbano como mercadoria para se 

vender, isto é, a mercantilização dos patrimônios culturais e sociais da cidade, e colocou a 

Prefeitura no papel de empresa, não de gestora dos interesses da sociedade. Como era ano 

eleitoral e, portanto, decisivo para o Rio de Janeiro, já que seria definida a política e os 

caminhos dali para a frente, um grupo de cerca de seis artistas e comunicadores começou a 

se reunir e pensar como interferir nesta situação e como mobilizar a cidade para participar 

dos debates. O movimento surgiu antes e independente da campanha eleitoral de Marcelo 

Freixo, mas também foi impulsionado pela eleição, já que era um momento importante, 

embora o foco seja pensar a cidade e não a atuação eleitoral. 

 

3 – Como foi o surgimento? 

Tomás Ramos: A nossa ideia era antecipar os debates que seriam colocados em pauta no 

período eleitoral, mas fazer isso de uma forma que chamasse a atenção da sociedade, então 

pensamos em maneiras de ativar a curiosidade das pessoas. Uma participante do grupo 

então sugeriu que fizéssemos uma política teaser, que é uma estratégia de instigamento em 

que uma mensagem descontextualizada e anônima é lançada, mas não diz o que é para 

gerar curiosidade e “burburinho”. Fizemos o teaser com a frase “Nada deve parecer 

impossível de mudar” - que é um trecho de um poema de Bertold Brecht e já era usada por 

diversos movimentos políticos - em camisetas, bottons, página no Facebook, vídeo no 

Youtube.  
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4 – Em que momento o “Nada deve parecer impossível de mudar” e a campanha 

eleitoral de Marcelo Freixo à Prefeitura do Rio de Janeiro em 2012 se encontraram? 

Tomás Ramos: Nesta campanha teaser no Facebook, uma das ações que promovíamos era 

publicar na página as fotos que as pessoas nos enviavam usando a camisa e por 

coincidência, o Marcelo Freixo a estava vestindo durante uma reunião com artistas, então 

postamos a imagem. Ele próprio, aliás, já tinha utilizado esta frase em seus materiais de 

divulgação política anteriormente, quando o “Nada” nem existia ainda. Depois do Freixo 

teve um grande salto no número de curtidas da página e no de pessoas querendo adquirir a 

camisa, e como a eleição era um momento muito importante, ele acabou se tornando a 

principal figura pública relacionada ao movimento. Provavelmente o “Nada” e esta 

campanha eleitoral se cruzassem de qualquer forma, pela proximidade das propostas e da 

visão de cidade crítica a este modelo de desenvolvimento urbano, inclusive alguns de seus 

participantes já estavam engajavam na eleição. Na verdade, houve a campanha eleitoral e 

houve o que você chama de “Primavera Carioca”, que foi um movimento maior, um arco 

de alianças estabelecidas junto à sociedade civil envolvendo os grupos sociais e que 

permanece até hoje, mesmo com o final da eleição. 

 

 

5 – Qual foi a participação do “Nada” na campanha eleitoral “Primavera Carioca”? 

Tomás Ramos: O “Nada” se incorporou não oficialmente à campanha eleitoral de Marcelo 

Freixo, por meio de alguns de seus participantes, que como eu disse, já estavam envolvidos 

nas ações de campanha, e por meio da tomada pública de posição, pois tínhamos mesmo 

uma posição alinhada e manifestamos isso durante todo o processo eleitoral. A “Primavera 

Carioca” reuniu pautas que já vinham se acumulando na cidade do Rio de Janeiro antes de 

2012, não foi o Marcelo Freixo que as inventou, já eram preocupações que vinham sendo 

debatidas por parte dos movimentos sociais e por algumas forças políticas de esquerda, as 

mesmas que nos levaram, no início do ano, a discutir formas de intervenção na sociedade e 

a criar o “Nada deve parecer impossível de mudar”. O que o Freixo fez foi expressar estas 

bandeiras enquanto programa de governo. A participação do nosso movimento foi 

compartilhar em sua própria página os materiais de divulgação e os debates propostos pela 
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candidatura, isto é, ser um canal de “propaganda e agitação” como somos hoje para os 

movimentos sociais.   

 

6 – E qual foi a participação da “Primavera” no “Nada”? 

Tomás Ramos: A “Primavera Carioca” transformou as pautas e reivindicações de uma 

parcela dos movimentos sociais, dos quais o “Nada” faz parte, em programa de governo, ou 

seja, organizou e sistematizou as ideias. Além disso, colocou em questão o modelo de 

desenvolvimento que está em curso na administração do Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro (PMDB), provocando um debate que se desenrola até hoje. Vários 

eixos da campanha eleitoral de 2012 estão presentes nos movimentos e manifestações de 

2013 em diante, então a “Primavera” foi um início de movimentos que se estabeleceram na 

sociedade posteriormente. Contribuiu, também, para uma espécie de reencantamento da 

juventude do Rio de Janeiro com relação à política, entusiasmando inclusive jovens que 

tinham desgosto pelo tema, marcando o início de uma nova geração política. O diálogo que 

foi aberto e o encantamento despertado na juventude abriram caminho para os movimentos 

sociais prosseguirem.  

 

 

 

7 – Como se deu a continuidade do movimento após a eleição? 

Tomás Ramos: O “Nada” e a campanha eleitoral do Marcelo Freixo surgiram para pensar 

propostas ao modelo de desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro e por isso se 

encontraram, se ajudaram e se fortaleceram, mas a campanha acabou e o movimento 

precisava seguir, pois é permanente. Foi criado em um contexto de eleição porque era um 

momento decisivo para o município, mas desde a sua criação o objetivo era interferir na 

cidade, disputar as opiniões da cidade para além do processo eleitoral. Por isso não houve 

desmobilização após a votação, ao contrário, pensamos em como aproveitar a energia da 

"Primavera" para o movimento se preparar para as demandas de manifestações dos anos 

seguintes. Primeiro surgiu a ideia de formar um bloco carnavalesco, que segue se 

apresentando em diversas manifestações públicas e participa do movimento Ocupa 

Carnaval, que em 2013 e 2014 foi a "Cabralhada" e em 2015, a "Paespalhada", em que são 
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feitas paródias de marchinhas cujas letras satirizam ações dos governos municipal e 

estadual, reivindicam políticas públicas e apresentam as bandeiras de luta dos movimentos 

envolvidos. Depois participamos do movimento Ocupa Copa, questionando os 

investimentos para a Copa do Mundo, o tempo todo pensando na campanha pedagógica e 

em usar os espaços do carnaval e da Copa do Mundo, que têm grande visibilidade, para dar 

repercussão às nossas críticas e propostas. Como estes eventos têm início, meio e fim, 

ajudamos a desenvolver uma política permanente que une vários coletivos políticos, que 

dentre outras coisas, resultou na criação do Bonde - Frente Artística de Esquerda, que 

atualmente promove o movimento “Por outros 450 anos - sem opressão e sem exploração", 

relacionado ao 450º aniversário da cidade do Rio de Janeiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C - Páginas e perfis citados na pesquisa 

 

 Página da campanha “Primavera Carioca” no Facebbok durante a eleição 

2012: 



 

163 

 

                                                                                            

 
 

 

                                            

 Página da campanha “Primavera Carioca” no Facebook atualmente (2015): 
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 Página da campanha “Primavera Carioca” no Youtube durante a eleição de 

2012: 
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 Página da campanha “Primavera Carioca” no Twitter durante a eleição de 

2012: 
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 Campanha “Primavera Carioca” na página do movimento “Nada deve parecer 

impossível de mudar” durante a eleição de 2012: 
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 Movimento “Nada deve parecer impossível de mudar” na página de Marcelo 

Freíxo, candidato da campanha “Primavera Carioca” durante a eleição de 

2012:  

 

 

                       

 
 

 

 

 Movimento “Nada deve parecer impossível de mudar” atualmente, em 2015: 
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 Página “fake
121

” da campanha “Primavera Carioca” durante a eleição de 

2012: 

 

                 

 

                                                 
121

 A palavra fake está entre aspas, porque não se sabe se a página foi criada no intuído de se confundir com a 

página da campanha “Primavera Carioca” ou se foi coincidência. 


