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Eleições 2010: internet em alta, mídia de massa em baixa? 

 

Entre os assuntos que marcaram os debates políticos nas eleições presidenciais de 2010, 

destaca-se a polêmica sobre o papel dos meios de comunicação de massa. Apontados 

contemporaneamente como um dos principais artífices no processo da comunicação política, os 

meios massivos tradicionais (TV, Rádio, Jornal e Revista), viram-se no centro dos debates sobre a 

sua própria legitimidade enquanto produtores de informações políticas para a esfera pública. Foram 

recorrentes e constantes os questionamentos quanto aos enfoques escolhidos para retratar os 

candidatos e suas propostas de governo. No movimento aparentemente oposto, a internet se firmou 

como um meio de comunicação com um papel relevante na corrida eleitoral, uma das razões pelas 

quais houve um segundo turno na visão de parte dos analistas políticos. Tudo o que aconteceu de 

polêmico ou relevante foi para a rede mundial de computadores. 

 

O debate entre os meios tradicionais de comunicação de massa e a internet usualmente tem 

sido desenvolvido numa perspectiva contraditória. Os meios tradicionais são vistos sob o modelo de 

um pólo produtor emitindo conteúdos para uma massa difusa de receptores. A internet 

apresentando-se como um espaço de produção equilibrada e segmentada de conteúdo tanto por 

parte dos emissores quanto dos próprios receptores. A premissa que suporta tal visão antagônica e 

de ruptura entre as formas de produzir e consumir dos meios tradicionais e da internet indica que a 

centralização dos meios massivos serve a propósitos específicos dos poucos que detêm o controle 

da produção, ou da sua regulação, enquanto que a internet estaria colocada ao alcance do cidadão 

comum como uma ferramenta cuja produção barata e descentralizada permitiria fazer emergir 

iniciativas no sentido contrário do fluxo de comunicação estabelecido, sejam elas de cooperação, 

oposição ou resistência. 

 

Será que esta maneira de situar os atores da comunicação política se confirma ao observar o 

comportamento dos usuários na passagem dos conteúdos dos meios massivos ao repercutir os fatos 

na internet? O artigo tem por objetivo apresentar elementos que mostram que, ao contrário de 

estarem colocados em perspectiva contraditória, os usos e as apropriações das ferramentas da 

internet são influenciados pela agenda midiática tradicional num vetor de continuidade. O que 

corrobora os achados recentes de pesquisadores da área de que mais do que encarar a emergência da 

internet como um fenômeno de criação de um espaço midiático independente, faz sentido analisar 



até que ponto as práticas dos meios tradicionais de comunicação de massa se espraiam também na 

rede mundial de computadores, cuja história ainda é relativamente recente se comparada à dos 

demais media. Se a liberdade de criação propiciada pela internet é verificável, colocando nas mãos 

do então receptor a possibilidade de elaborar os seus próprios conteúdos, também é inegável que 

boa parte desta construção se dá a partir de uma agenda de interesses iniciada e alimentada pelos 

meios tradicionais, resultando no movimento favorável ou de contestação daquilo que já está 

presente na media.   

 

Para empreender tal tarefa, parte-se dos resultados da cobertura dos temas mais polêmicos 

na reta final das eleições presidenciais nos meios de comunicação, cruzando com o que retratavam 

os websites dos portais mais populares e a respectiva repercussão no universo de blogs no Brasil, a 

partir da incidência de notícias e comentários captados na internet pela ferramenta de coleta do 

Observatório da Imprensa. Tendo por base esta fonte, interessa analisar o movimento de 

acumulação dos conteúdos testando a hipótese de continuidade na cobertura da imprensa em todos 

os meios e, consequentemente, sua replicação no nível dos grupos sociais a partir dos weblogs. Por 

uma questão de síntese, os achados apresentados neste artigo referem-se aos 30 dias da reta final da 

corrida, encerramento do primeiro turno e passagem para o segundo turno do pleito (30/09/2010 a 

31/10/2010). 

  

Os resultados são confrontados com a produção científica contemporânea sobre opinião 

pública e os efeitos dos meios de comunicação, buscando identificar em quais pontos a internet 

serviu como uma caixa de ressonância repercutindo as abordagens e enquadramentos da mídia 

tradicional, ou no sentido contrário definindo seus próprios contornos descolando-se daquilo que a 

grande mídia preceituava durante a cobertura dos fatos. 

 

A iniciativa se justifica na medida em que a internet se firma como um meio de massa e 

irrompe o movimento social de inclusão de parcelas cada vez mais numerosas da população nos 

sistemas das tecnologias da informação e comunicações, o que leva a crer em um movimento de 

extensão da esfera pública, espaço de produção do discurso público no qual se inserem os eventos 

políticos e sociais, os meios de comunicação de massa e a opinião pública, aqui entendida como o 

mosaico composto pelos grupos sociais e os indivíduos isoladamente (Kriesi, 2004). 

 



Ao que tudo indica, a próxima expansão da rede mundial de computadores se dará através 

do suporte de suportes móveis, caso da telefonia celular. Os aparelhos atualmente utilizados serão 

paulatinamente substituídos por modelos smartphone, inaugurando uma lógica diferenciada de 

consumo de informações da Web que permitirá uma ampiação ainda mais veloz de mais camadas de 

públicos na rede mundial de comunicação. A relativa facilidade de expansão da infraestrutura das 

redes sem fio aliada à popularidade dos serviços de telefonia celular farão com que um contingente 

afastado dos grandes centros urbanos venha mesmo a conhecer a internet pela primeira vez através 

deste suporte.  

 

O que se coloca como questão é se tal ferramenta será apropriada por parte do público, 

utilizada na sua plenitude a ponto de servir, para além das suas funções utilitárias básicas e de 

entretenimento, aos ideais de representação e participação civil ligados ao processo democrático. 

Trata-se de um momento em potência da ampliação técnica da rede que leva à expectativa de maior 

participação deliberativa do indivíduo nas questões da esfera pública. 

 

Olhando para tal horizonte, traçar o momento atual sob a perspectiva da produção e 

recepção parece-nos adequado para definir os contornos contemporâneos da internet frente aos 

demais meios de comunicação no que toca aos assuntos políticos, para em ocasião futura tentar 

captar como certos segmentos na sociedade estabelecem sua pauta de interesses. Em especial, 

atentando-se para aquilo que a internet tem estimulado de original ou ‘remediado’ nos espaços de 

representação da esfera pública. 

 

 

Uma breve radiografia do pleito eleitoral 

 

Uma explanação concisa sobre as eleições mostra que o Partido dos Trabalhadores (PT) 

apresentou como candidata a ex-ministra-Chefe da Casa Civil, Dilma Roussef. Em termos 

institucionais, o PT encabeçava a coligação ‘Para o Brasil seguir mudando’, que trazia outros nove 

partidos (PMDB, PDT, PCdoB, PSB, PR, PRB, PTN, PSC, e PTC). Roussef saiu vitoriosa da 

corrida eleitoral, obtendo mais de 47 milhões de votos no primeiro turno (46,9% dos votos válidos) 

e cerca de 56 milhões de votos no segundo turno (56%). 

 



No campo da oposição, o candidato foi o ex-governador do estado de São Paulo, José Serra, 

postulante pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). O partido liderava a coligação ‘O 

Brasil pode mais’, composta por mais cinco partidos (DEM, PTB, PPS, PMN e PT do B). Obteve 

pouco mais de 33 milhões de votos no primeiro turno (32,6% dos votos válidos), enquanto no 

segundo turno alcançou cerca de 44 milhões de votos (43,9%). 

 

Seguindo um pouco mais a distância, a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, do 

Partido Verde (PV) posicionou-se como uma opção aos candidatos que lideravam as intenções de 

voto. O PV recebeu quase 20 milhões de votos na primeira etapa (19,3% dos votos válidos). Além 

desses três candidatos, havia outros seis postulantes de partidos de menor expressão nacional que 

também concorriam à vaga de Presidente da República1. 

 

Quanto às características do eleitorado, o Tribunal Superior Eleitoral confirmou que em 

2010 havia 135.804.433 de pessoas aptas a votar, das quais 43% encontravam-se na região sudeste. 

As faixas etárias mais representativas em número de votos somavam 66% do eleitorado (entre 25 a 

34 anos (24%); 35 a 44 anos (19%); e 45 a 69 anos (23%)). Na divisão por gênero, as mulheres 

eram mais numerosas, com 52% de eleitores. O grau de instrução registrava um índice de 61% de 

pessoas nas faixas “analfabetos”, “sabe ler e escrever”, “primeiro grau incompleto” e “primeiro 

grau completo”, com predominância de “primeiro grau incompleto” (33%). 

 

 

Comunicação de massa e mediação 

 

Em síntese, a análise que segue tem por objetivo apresentar conceitos que corroboram que: 

a) a atuação mais ativa dos meios de comunicação em sistemas avançados de mídia como o 

brasileiro é um fenômeno presente em democracias liberais; b) um padrão de discurso e cobertura 

de matriz norte-americana exerce forte influência em sociedades com tal alinhamento; c) este 

padrão alia desenvolvimento comercial, entretenimento, profissionalização do político, antagonismo 

entre políticos e jornalistas, resultando em cinismo e apatia da opinião publica em relação à vida 

política; d) contemporaneamente a televisão ocupa papel de destaque como um dos mais influentes 

                                                
1 Os demais candidatos eram: Ivan Pinheiro (PCB); Zé Maria (PSTU); José Maria Eymael (PSDC); Levy Felix 
(PRTB); Plínio de Arruda Sampaio (PSOL); Rui Costa Pimenta (PCO). 



meios de comunicação para a área política; e) o papel da imprensa deve ser vigiar o poder público 

sendo, portanto, exagerado esperar que atue como definidora da agenda pública política 

aprofundada. 

 

Dentro do conceito de esfera pública, os meios de comunicação de massa apresentam-se 

como um ator importante, embora não seja o único. Existe um circuito de verificação e 

confrontação nos níveis intra e interpessoal que leva o indivíduo a refletir e a tirar conclusões após 

receber mensagens e interpretações da mídia. Mas é certo que os meios de comunicação de massa 

se tornam um ator efetivo quando propiciam comodidade e conveniência para o cidadão seguir a 

etapa de obtenção de informações e interpretações iniciais sobre os fenômenos políticos da 

atualidade. A pauta política apresentada pela imprensa é o ponto de partida para a agenda do 

cidadão (Aldé, 2004). Então, é necessário situar os meios de comunicação de massa no contexto da 

esfera pública.  

 

Até aqui, o modelo de democracia liberal é o que melhor propicia a liberdade de atuação dos 

meios de comunicação de massa, até mesmo na cobertura do escândalo, o limite máximo da 

cobertura midiática (Thompson, 2002). É dentro deste modelo de democracia que a imprensa pode 

(pelos menos idealmente) desenvolver o seu trabalho sem sanções governamentais ou de círculos 

sociais próximos do poder. 

 

Dentro deste contexto democrático-liberal é que se verifica uma tendência transnacional de 

produção e tratamento do conteúdo sobre política em países com sistemas avançados de mídia, cujo 

savoir-faire tem origem norte-americana. Guardadas variações entre um país e outro, esta forma de 

produção de conteúdo apresenta um conjunto de categorias recorrentes, que permitem o estudo da 

influência dos meios de comunicação na definição da agenda política na esfera pública, fazendo 

com que a mídia assuma um importante papel de ator político, contribuindo consideravelmente no 

debate e percepção públicos. Como valores deste sistema avançado de mídia, destacam-se o 

paradigma comercial como fator de proliferação de meios massivos; a abordagem dos assuntos sob 

um viés editorial voltado para o entretenimento; a adequação da figura do político e dos eventos 

públicos para a cobertura midiática dos assuntos; um antagonismo crescente entre jornalistas e 

políticos; cinismo recorrente do público em relação à política graças à visão dos jornalistas que 

prevalece nos enquadramentos dados pelos conteúdos. Este panorama tende a acarretar um efeito 



corrosivo à saúde do sistema democrático, gerando apatia e cinismo a respeito dos políticos e 

governantes (Swanson, 2004). 

  

 Em trabalho de avaliação da influência dos agentes midiáticos, Page, Shapiro e Dempsey 

(2007) apresentam os fatores que levam efetivamente a uma mudança de percepção no seio da 

opinião pública. O primeiro aspecto diz respeito à garantia da infraestrutura de recepção da 

informação e entendimento da mensagem. Por isso, deve-se certificar antes de tudo que a 

mensagem seja bem recebida tecnicamente; que o público a compreenda; que seja relevante para 

avaliar políticas públicas; que seja conflitante com crenças passadas gerando um desequilíbrio 

cognitivo; que seja crível do ponto de vista do emissor credenciado desta informação.  

 

 Em cima desta proeminência do discurso midiático, desenvolve-se a literatura sobre o 

comportamento da mídia em relação ao universo político (Schudson, 2007; Patterson, 2007; Cook, 

2007; Farnsworth e Lichter, 2007; Benett e Lerrin, 2007). O que se destaca nesta corrente de análise 

é o papel de ‘cão-de-guarda’ que a imprensa exerce sobre os decisores investidos no poder, mesmo 

com as eventuais situações que podem limitar a variedade de opiniões da mídia (dependência de 

fontes oficiais; código profissional fisiologista, proveniência social e alienação dos jornalistas sobre 

os diversos grupos sociais que cobrem, entre outros fatores). Ainda assim, os eventos, o imprevisto, 

o conflito e o diverso podem sempre entrar em cena, vazando dos círculos fechados e abrindo 

potencialmente o campo para o jornalista divulgar um fato relevante.  

 

 Especificamente nos certames eleitorais, a expectativa que existe em torno da atuação da 

imprensa a posiciona como uma instituição fora dos moldes (Patterson, 2007). A constatação aqui é 

a impossibilidade por parte dos meios de comunicação de massa de atuar durante as campanhas 

eleitorais como uma instituição voltada a organizar a opinião pública em torno dos melhores 

candidatos. Na verdade, o interesse e a visão dos meios de comunicação são outros como, por 

exemplo, captar o fato novo, aquilo que é fora do comum e pode ser retratado na linguagem de cada 

meio sob seus aspectos e enfoques sensacionalistas. As agendas da esfera pública e dos meios de 

comunicação não necessariamente convergem. 

 

Quando cabe aos meios de comunicação estabelecer a agenda pública de debates políticos, o 

que se observa é que nem sempre os elementos trazidos à luz combinam com as necessidades da 



sociedade para formar opinião. Um processo de definição de temas de campanha por parte dos 

meios de comunicação é limitador no sentido do debate púbico, pois a mídia inicia por estabelecer 

uma agenda voltada para elementos que a abasteça com matéria-prima (imagens e reações); 

candidatos e partidos se esforçam para atendê-la enquadrando-se de maneira dramatizada e 

espetacular; enfoques de potenciais candidatos e propostas são então feitos pelos meios de 

comunicação; temas importantes são redefinidos pelo que possa surgir de mais espetacular; a 

tradução é feita para o público, com a possibilidade de geração de novos enquadramentos, iniciando 

o processo novamente. Este é um circuito limitador e totalmente voltado para uma agenda centrada 

nas necessidades dos próprios meios de comunicação e não necessariamente nas demandas da 

opinião pública. 

 

Outra contribuição vem da linha das análises dos efeitos dos media no médio e longo prazos. 

Para Noelle-Neumann (1972) os meios de comunicação de massa participam na formação da 

opinião pública à medida que dão ao indivíduo uma idéia do que pensa o restante da coletividade 

sobre um dado tema. Este interesse em conhecer e se adequar ao sistema de valores socialmente 

aceitos faz com que o indivíduo corrobore suas crenças, mude seu pensamento para se adaptar ao 

grupo, ou simplesmente se exima de emitir sua real opinião (conceito da espiral do silêncio). Tal 

comportamento parte da premissa de que o indivíduo tenta evitar divergências que possam isolá-lo 

da coletividade. O exercício de comparar as opiniões próprias com aquilo que o restante da 

sociedade deve pensar sobre um tema condiciona um clima de opinião, que se manifesta em 

situações e momentos específicos.  

 

Como desdobramento do clima de opinião, há uma série de proposições feitas pela hipótese 

do agenda-setting (Wolf, 1995). Esta capacidade dos meios massivos de formarem no médio e 

longo prazos o cardápio de temas de interesse numa sociedade se dá a partir de elementos como 

acumulação, consonância, onipresença, relevância, quadro temporal, intervalo de tempo, 

centralidade, tematização, saliência e focalização (Barros Filho, 1995).  

 

Especificamente sobre os períodos de campanhas eleitorais, na perspectiva do público, como 

marco e ponto de partida do processo eleitoral nos meios de comunicação está o horário eleitoral 

gratuito de televisão, momento em que indivíduos com interesse moderado ou baixo nos assuntos 

políticos começam a sintonizar-se com as notícias sobre candidatos e campanhas. Além do horário 



gratuito, destacam-se também os debates ao vivo, momento em que o público pode acompanhar os 

candidatos menos protegidos pelos recursos da propaganda e do marketing (Aldé, 2004). 

 

 

Cidadão conectado 

 

Números do final de 2010 do IBOPE Nielsen Online estimam que o total de usuários 

da internet já soma cerca de 74 milhões de pessoas. Deste total, 70% já está presente nas 

redes sociais, com maior afinidade e penetração entre o público mais jovem. Quanto ao local 

de acesso, 55 milhões navegam de casa ou do trabalho, com um contingente de 79% de 

consumidores ativos do meio. Outros 19 milhões de usuários acessam a rede mundial de 

computadores também por escolas, lan houses, bibliotecas e telecentros.  

 

A internet se expande rapidamente como meio de comunicação, incluindo camadas 

da sociedade até aqui excluídas deste media. Para uma proposta democrática, faz-se 

necessário discutir alguns aspectos importantes para situar o objeto, a começar pelo próprio 

entendimento de ‘democracia’. 

 

Uma divisão de perfis começa a tomar forma quanto à proeminência da internet na 

aquisição de informações gerais e sobre a política. No caso de usuários de maior faixa etária, 

a internet é utilizada como uma fonte secundária de informação política, servindo como 

ferramenta para checar informação, confirmar ou reforçar versões já divulgadas em outros 

media. 

 

 

Democracia e internet, democracia na internet 

 

Em síntese, sobre democracia digital tem-se que: a) depende de um conceito anterior da 

democracia tradicional; b) as teorias mais marcantes vão propor modelos distintos, cujo papel do 

Estado pode existir, mas com participação maior da esfera civil nas decisões públicas (democratas-

participanistas) ou vão propor que este espaço se auto-regule como seu próprio espaço de 

governança (liberais-radicais); c) que há necessidade de se analisar modelos de democracia digital 



que atinjam diferentes níveis do corpo social (macro, meso e micro); d) o processo de mobilização e 

ativismo é efetivo na rede mundial de computadores, mas seu sucesso está atrelado a um saber fazer 

nos moldes jornalísticos; e) uma maneira diferenciada de mobilização advém do uso das 

ferramentas da internet. 

 

Gomes (2008) alerta que antes de entrar nos conceitos de democracia digital, é preciso fazer 

uma distinção entre as concepções de democracia nas diversas correntes envolvidas com o tema. De 

maneira direta, democracia é “um conjunto de regras de procedimentos para a formação de decisões 

coletivas, em que está prevista e facilitada a participação mais ampla possível dos interessados” 

(Bobbio, 2004 apud Gomes, 2008).  

 

Acontece que há variações nas maneiras de aplicar o modelo democrático na visão dos 

diferentes grupos de pensamento, em especial quanto ao grau de estímulo à representatividade e à 

participação civil. Essas divergências quanto à participação da esfera pública nos assuntos do 

Estado vão condicionar a matriz de pensamento das correntes que refletem sobre a democracia 

digital levando a propostas singulares sobre como utilizar os instrumentos colocados à disposição. 

 

Trata-se de um embate que antecede a própria internet. Neste rol sobre o modelo mais 

adequado de democracia encontram-se correntes como liberais, participacionistas, comunitaristas, 

deliberacionistas, republicanas cívicas, entre outras. Para cada visão de democracia, haverá uma 

proposta diferenciada para desenvolvê-la no ambiente digital.  

 

Há duas correntes que se antagonizam ao falar sobre a democracia digital procurando 

responder se este meio de comunicação pode condicionar um novo modelo de participação (Zittel, 

2004). Para os ‘ciberotimistas’, a popularização da base de equipamentos conectados, a entrada 

maciça de parcelas cada vez maiores dos estratos sociais, a possibilidade de comunicação 

descentralizada do modelo tradicional ‘um-todos’, passando para modelos ‘um-muitos’ ou ‘um-

poucos’ e a interação com pessoas em diferentes pontos do globo de uma maneira fácil e 

conveniente são argumentos que mostram que uma nova esfera social se forma em torno do aparato 

tecnológico da internet. Na corrente oposta, cientistas políticos percebem esta e-democracia mais 

como uma forma de reforçar velhas estruturas da política tradicional do que transformar o fazer 

político.  



 

“Democracia digital, democracia eletrônica, e-democracy, democracia virtual, ciberdemocracia, entre 
outras formas de designação surgem como tentativas de definir o campo de possibilidades do jogo 
democrático na internet, sempre observando que o interesse aqui é dar conta de uma nova maneira de 
representação, cujo processo ideal – mas dificilmente realizável – seria o amplo acesso da esfera civil à 
informação, à troca de conhecimentos e debates organizados em torno da grande rede, culminando na 
deliberação efetiva com legitimidade suficiente para levar a esfera política, ente aparentemente 
indispensável pelo atual grau de exigência técnica e profissional do saber-fazer político, a se submeter à 
escolha da maioria e executar a vontade popular (...)”. (Gomes, 2005) 
 
(...) democracia digital” usualmente (faz) referência a um montante muito amplo de experiências, 
iniciativas e práticas políticas relacionadas à idéia ou às instituições da democracia, na medida em que 
tais experiências iniciativas e práticas se apóiam em dispositivos, ferramentas e recursos das 
tecnologias digitais de comunicação e informação (Gomes, 2008). 
 

 

Há outras duas linhas de pensamento que refletem sobre um modelo democrático ideal para 

a internet. Estas linhas convergem no desejo de propor uma democracia digital que dê conta dos 

desafios que emergem da realidade da comunicação em rede, cada qual com suas peculiaridades 

quanto à percepção de democracia e participação: a corrente ‘liberal-radical’ e a corrente 

“democrata-participacionista” (Gomes, 2008). 

 

Para os “liberais-radicais”, a internet é um espaço que deve a qualquer custo garantir a 

liberdade individual, inclusive contra as investidas das corporações comerciais ou do próprio Estado 

(Machan, 1974; Narveson, 1988; Nozick, 1974; Morresi, 2002; Pool, 1983; Winner, 1997; Chalaby, 

2000; Thomas, 2000; Jordan, 2001; O’Loughlin, 2001; Demont-Heinrich, 2002 apud Gomes, 

2008). Nesta perspectiva, a internet é um espaço de autonomia absoluta e liberdade civil total, que 

propicia um foro aberto para o agrupamento, a expressão e a opinião. Contribui para isso o amplo 

alcance das ferramentas da web e a rede descentralizada, o anonimato do indivíduo e a possibilidade 

de interação equilibrada ‘todos-todos’. 

 

Já a corrente “democrata-participacionista” preceitua que a internet é um espaço para 

colocar o cidadão como um elemento atuante nas decisões políticas. As questões colocadas em 

evidência são a participação e o engajamento (Pateman, 1970; Barber, 1984; Verba e Nie, 1972; 

Verba et al., 1995; Warren, 2002; Mutz, 2006;  Putnam, 2000; Bimber, 2000; Ester e Vinken, 2003; 

Jennings e Zeitner, 2003; Scammel, 2000; Uslaner, 2004; Johnson, 1998; Kersten, 2003; Weber et 

al., 2003; Shulman et al.,2003; Tonn, 2003; Best e Krueger, 2005; Gomes, 2005; Polat, 2005; 

Shklovski et al., 2006 apud Gomes, 2008). Graças ao poder da comunicação direta e equilibrada em 

rede, diminui a necessidade de mediação do elemento político e demais gatekeepers (órgãos do 



poder público, partidos políticos, empresas, entidades de representação, imprensa) na relação entre 

sociedade e Estado.  

 

Gomes (2008) explica que a visão otimista dos “democratas-participacionistas” se arrefeceu 

ao longo de mais de uma década de experiências com a internet. Ao contrário de uma participação 

ampliada da sociedade civil, o que se constata é que o público médio apresenta baixo interesse pelos 

assuntos políticos e nota-se um predomínio de atores sociais já relacionados à política fora da rede 

de computadores que utilizam o espaço como mais uma ferramenta do fazer político tradicional. 

 

O termo ‘democracia digital’ é precedido por uma teoria prévia quanto ao que vem a ser o 

modelo democrático tradicional considerando-se engajamento e participação. Para uns, seria 

inviável administrar a máquina pública a partir de uma deliberação em rede, sobretudo pela 

complexidade de se organizar o interesse público em relação a todos os temas (Norris, 2001), 

restando à internet o papel de dar transparência ao trato das decisões públicas; enquanto para outros 

(Gomes, 2008), é possível estimular maior envolvimento da sociedade civil nas decisões do Estado.  

 

Ainda na tarefa de definir democracia digital, outra possibilidade de análise sobre as teorias 

normativas de internet é feita por Zittel (2004), que apresenta três dimensões distintas que definem 

modelos de democracias digitais em níveis distintos: as dimensões jurisdicional, decisional e 

representacional. A dimensão jurisdicional baseia-se na probabilidade de as decisões serem tomadas 

coletivamente ou por um ator social autônomo, daí decorrendo que o novo meio digital aumenta os 

laços sociais e o engajamento cívico, um campo que se auto-regula com novos tipos de 

comunidades virtuais. Na dimensão decisional, preceitua-se que este espaço pode se transformar 

num foro apropriado para decisões diretas da opinião pública. Graças à dimensão representacional, 

tem-se que a distância entre o cidadão comum e as instituições representativas pode diminuir graças 

à internet. Cada dimensão propicia um modelo diferente de democracia nos níveis macro 

(constitucional), meso (institucional) e micro (comportamental). 

 

Gomes (2005) arrola entre as possibilidades positivas da internet a superação dos limites de 

tempo e espaço para participação política; quantidade e armazenamento de informações on-line 

sempre à disposição; comodidade, conforto e conveniência para acessar informações; facilidade e 

extensão de acesso; baixo controle e poucos filtros como parte da própria natureza do meio; 



possibilidade de interatividade e desenvolvimento de um fluxo equilibrado de comunicação; e, 

finalmente, oportunidades para vozes com menos acesso aos meios tradicionais de comunicação de 

massa. 

 
Termos como cibermilitância e ciberativismo entram no léxico cotidiano, principalmente 

para as gerações mais jovens. Por cibermilitância ou ciberativismo entende-se o comportamento em 

adquirir e distribuir conteúdos para um grupo social dentro da internet. O que ainda necessita de 

maior aprofundamento é o entendimento sobre o processo de decisão desta militância e quais são os 

critérios que adota para eleger um tema como passível de ser distribuído, daí partindo para a ação. 

Para além dos mecanismos e ferramentas colocados à disposição que tornam a vida do 

cibermilitante conveniente, existem caminhos de análise para abordar quais são os gatilhos que 

despertam uma atitude engajada. 

 

 Gomes (2005) explica que um dos desafios na internet é estimular o engajamento de uma 

esfera civil pouco engajada e com fraco interesse de se organizar, especialmente para lidar com os 

assuntos políticos, que por si só não despertam grande interesse no público médio. 

  

 “O que a internet gerou foi uma nova espécie de cidadãos ativistas transnacionalmente 
conectados via listas de mailing e pelas páginas da grande rede que vibram com a atividade de 
monitorar os assuntos político-econômicos globais como um ‘cão-de-guarda’.” (Drezner, 2004). 

 

 

 Como ativismo global – ciberativismo – entende-se o movimento de cidadãos organizados e 

reunidos através da internet, orientados a fazer protestos e tornar públicas ações de mobilização 

para causas de diferentes naturezas (Prudêncio, 2009).  

 

Analisando como se efetivam os movimentos ativistas no espaço da internet, Prudêncio 

(2009) constata que o trabalho de seleção e encaminhamento dos assuntos costuma partir dos 

enquadramentos oferecidos pela própria imprensa dentro deste ambiente. Prática difundida é a da 

contra-informação, quando os conteúdos divulgados pelos veículos tradicionais de comunicação são 

apropriados, passam por um processo de reenquadramento (re-framing) sob um viés contestador. A 

internet torna-se um palco de debates que proporciona o empoderamento para grupos restritos 

(Scherer-Warren, 2005), mesmo que somente no nível enunciativo.  

 



O objeto de disputa no ativismo digital vai ser a informação. O campo opositor, portanto, é a 

própria mídia tradicional, sendo o desafio maior do ciberativismo obter êxito em reverter o fluxo da 

comunicação pautando a mídia estabelecida para um enquadramento diferente consoante os 

interesses daquele grupo. 

 

Do ponto de vista da pertinência, o trato dos assuntos apresenta maior efetividade quando a 

produção dos conteúdos segue os mesmos moldes do texto jornalístico, o que mostra que o 

gatekeeping editorial permanece onipresente mesmo neste espaço supostamente independente. 

Como traço importante positivo no ativismo digital, as redes permanecem abertas e seus atores são 

claramente mapeáveis (Prudêncio, 2009), o que leva a concluir que a rede absorve também grupos 

sociais com os laços existentes fora dela. Há um bom potencial de formar coalizões mais amplas e 

flexíveis não somente com cidadãos, mas entre movimentos distintos, já que se percebe uma 

coexistência de diferentes movimentos sem concorrências acirradas. Por outro lado, dentro de um 

projeto de democratização da participação pública, percebe-se que nestes fóruns ainda prevalecem 

os participantes mais interessados em política, a exemplo do que acontece nos espaços existentes 

fora deste ambiente midiático. 

 

Para Antoun e Malini (2010), a mobilização, o engajamento e a atuação social são possíveis 

na internet dentro de um contexto em que as notícias podem ser apropriadas – mesmo que 

inicialmente no frame jornalístico – mas podem ser relidas, transformadas, reconstruídas dentro de 

uma esfera ampliada da comunicação em colaboração, caracterizando liberdade para a produção 

social. Ainda que exista um movimento de governos e empresas em tentar controlar a sociedade em 

rede, os autores mostram que há exemplos no próprio ambiente da internet que comprovam que é 

possível fazer resistência ao poder e à grande mídia através das ações de mobilização nos diversos 

canais existentes na rede mundial de computadores. 

 

 

 Grupos sociais na rede e suas formas de classificação 

 

Resumindo os achados sobre os grupos sociais formados no entorno do suporte midiático da 

internet tem-se que: a) os blogs se abastecem do material produzido pelos meios tradicionais, 

ampliando ou replicando a cobertura de veículos; b) o fluxo de passagem da produção ainda se dá 



mais no sentido dos meios tradicionais migrando seu conteúdo para internet; c) Na apropriação dos 

conteúdos, veículos tradicionais conferem maior credibilidade ao autor, tanto para apoiar quanto 

para refutar. 

 

Do ponto de vista coletivo, comunidades são levadas para o campo de interação ampliada da 

internet ou mesmo formadas em tal suporte, compondo novos agrupamentos sociais. Estes grupos 

sociais interagem e colocam em prática uma série de estratagemas observáveis nas redes sociais 

clássicas, como a cooperação, a competição e o conflito (Recuero, 2009). 

 

Existem formas de se caracterizar grupos sociais na internet. O objetivo é saber “...como as 

estruturas sociais surgem, de que tipo são, como são compostas através da comunicação mediada 

pelo computador e como essas interações mediadas são capazes de gerar fluxos de informações e 

trocas sociais que impactam essas estruturas” (Recuero, 2009 – p. 24). 

 

Uma rede social é o conjunto formado por atores e suas conexões. Os atores são as pessoas, 

as instituições ou os grupos, assim como os ‘nós’ na rede, enquanto as conexões são os laços sociais 

ou interações, ambos desenvolvidos neste espaço. As ferramentas de comunicação mediada pelo 

computador possibilitam a expressão dos atores de forma individualizada nas diferentes interações e 

trocas sociais. A qualidade da interação e das trocas vai gerar laços sociais fortes ou fracos que 

caracterizam o tipo de conexão gerado na rede. As trocas são encaradas como o capital social 

presente na rede (Coleman, 1988; Bertolini e Bravo, 2001; Bordieu, 1983 apud Recuero, 2009). 

Entende-se por capital social o conjunto de recursos e relações de um determinado grupo, elementos 

usufruídos de forma recíproca por todos os seus integrantes. Quanto às categorias, pode-se dizer que 

estes recursos são de caráter relacional, normativo, cognitivo, de confiança no ambiente social e 

institucional (Recuero, 2009). 

 

No que toca à sua topologia, as redes sociais podem ser classificadas como redes igualitárias 

(aquelas em que todos os ‘nós’ ali presentes têm o mesmo número de conexões), redes mundos 

pequenos (cujas conexões mostram que há a existência de poucos graus de separação entre as 

pessoas na formação de famílias de grupos) e redes sem escalas (que postula a existência de ‘nós’ 

mais centrais na rede, mais fortes que outros e atuando como mediadores e multiplicadores). Assim, 

é possível analisar as redes sociais na internet a partir de um ator e suas conexões, considerando a 



rede inteira ou um indivíduo somente na rede, ambos como um nó com maior ou menor 

centralidade, mapeando o alcance de sua produção. 

 

Em relação às propriedades das redes sociais, pode-se analisá-las quanto ao grau de 

conexão, densidade, centralidade, centralização e multiplexidade. O grau de conexão dá a dimensão 

da quantidade de nós que convergem em direção a um determinado nó na rede; a densidade mostra 

a reciprocidade (nível geral de coesão) das conexões dentro de um mesmo agrupamento de nós; a 

centralidade dá conta da popularidade que um nó possui em relação ao restante da rede; a 

centralização, conceito distinto do anterior, permite ver a extensão que a produção de uma rede 

alcança mapeando os nós formados por outros grupos distintos presentes no entorno daquela rede; e 

a multiplexidade apresenta o número de diferentes canais através dos quais os mesmos indivíduos 

se relacionam em redes sociais distintas.  

 

Essas propriedades são dinâmicas e passíveis de mudança de acordo com o amadurecimento 

das redes. Como sistemas emergentes, as redes sociais estão sujeitas a processos de agregação, 

ordem, desagregação, caos e ruptura (Recuero 2009). Tudo isso emerge a partir de adaptações às 

constantes mudanças deste ambiente de interação. O que geralmente vai estimular esta dinâmica é a 

produção de conteúdos através das ferramentas disponíveis na própria rede. As redes dinâmicas 

convivem com outro tipo de rede, as de ‘filiação’, mais estáveis e perenes, que apresentam maior 

estruturação e comodidade para a manutenção dos laços, a partir de ferramentas reativas de controle 

dos contatos (Primo, 2003 apud Recuero, 2009). 

 

Considerando os sites de redes sociais como ferramentas para estabelecer relacionamentos, 

eles são classificados como sistemas que permitem construir uma persona através de um perfil ou 

página pessoal; interagir através de comentários; e expor publicamente a rede social de cada ator 

(Boyd & Ellison, 2007 apud Recuero, 2009). Os sites podem ter sido concebidos com as três 

finalidades acima, ou de forma emergente terem sido apropriados pelos usuários para servirem a 

esta tarefa. 

 

Quanto aos motivadores que levam o indivíduo às redes, usualmente lidam com dois tipos 

de valores de capital social: relacional ou cognitivo. No capital social relacional as conexões são 

levadas ou construídas, mantidas e ampliadas no espaço virtual. No caso dos valores de capital 



cognitivo, o apelo está na produção do conhecimento a partir de uma rede de pares com interesses 

comuns. Os valores de capital social relacional e cognitivo são divididos em visibilidade, reputação, 

popularidade e autoridade (Recuero, 2009). Capital social cognitivo tem maior ênfase nos aspectos 

da reputação e da autoridade, enquanto o relacional abarca todas as categorias do espectro. 

 

A respeito da direção com que se divulgam os conteúdos através das redes sociais, nos casos 

provenientes das redes com capital social relacional forte, eles iniciam nas redes de relacionamento 

de maior centralidade, seguindo fluxo até as redes com laços mais fracos e distantes. Neste sentido, 

os conteúdos podem fluir mais extensamente dentro de várias redes. Já na produção de grupos 

sociais de capital cognitivo, como é o caso dos blogs políticos, o conteúdo tende a ser mais denso, 

ficando limitado a grupos mais localizados e restritos, com alto grau de interesse pelo tema 

abordado. 

 

A respeito das transformações que os conteúdos podem sofrer na passagem de uma rede 

para outra, podem ser analisadas como processo evolutivo (Recuero, 2009) através da mutação, 

hereditariedade e seleção natural. Assim, desdobram-se conceitos ligados à mutação dos conteúdos 

como o grau de fidelidade da cópia (replicadores, metamórficos e miméticos); quanto à longevidade 

(persistentes, voláteis); no que toca à fecundidade (epidêmicos, fecundos); e ainda quanto ao 

alcance (globais, locais) (Recuero, 2009). Cada agrupamento irá utilizar de forma emergente 

diferenciada os elementos acima, combinando de acordo com as adaptações que vão ocorrendo da 

base para o topo em cada pequena célula.  

 

Nota-se que um dado importante na ação de desencadear a produção de um conteúdo nas 

redes sociais está na intenção da persona em se posicionar como ‘autoridade’ em relação ao tema 

que trabalha. Essa produção não é descompromissada nem aleatória. Ela tem objetivos específicos 

de posicionar este indivíduo a partir de uma percepção de valor calculada. 

 

A figura que se revela ao analisar as redes sociais formando comunidades maiores em uma 

macro perspectiva é a de um aglomerado de nós (clusters) com maior densidade de conexões. Essas 

comunidades se formam em função das discussões públicas, os canais de encontros e reencontros, o 

tempo e os sentimentos envolvidos neste espaço. Os clusters seriam, portanto, grupos coesos que 

podem ser estudados através da mutualidade dos laços ou conexões; da proximidade e da frequência 



dos laços mantidos entre os membros; e da frequência dos laços mantidos entre os membros e os 

não-membros (Wasserman e Faust, 1994 apud Recuero, 2009).  

 

Assim, as comunidades na internet podem ser classificadas, segundo proposta da autora, 

como ‘emergentes’, ‘associativas’ ou ‘híbridas’. As emergentes baseiam-se nas interações 

recíprocas dos atores, com laços assimétricos mais fortes no centro e fracos na periferia; as de 

associação (ou filiação), que se dá de forma reativa, menos centralizada e com laços mais tênues; e 

as híbridas, que ao mesmo tempo agrupam grandes grupos de filiação, mas também apresentam 

clusters pequenos ao redor de atores. 

 

No caso dos weblogs ligados à política, ou simplesmente blogs2, constata-se que a 

autoridade na produção de conteúdo inicia na figura de seus colunistas. Dali se dá o processo de 

difusão de informações para outras redes, quando outros participantes se abastecem de fatos e os 

replicam para outros ‘nós’. A reputação é um aspecto importante neste jogo de apropriação e é 

corroborada pela garantia institucional de um veículo também presente em outros meios de 

comunicação offline. Há de se observar, portanto, o papel que o veículo desempenha em relação ao 

autor do blog como uma garantia prévia de credibilidade da fonte. 

 

Tomando por base a conceituação de Recuero, pode-se dizer que a produção nos blogs que 

refletem os assuntos políticos define redes de capital social associativo com laços fortes, visto que 

as adesões são voluntárias por iniciativa dos próprios internautas. Possuem caráter notadamente 

cognitivo, quando os entes deste grupo se posicionam a partir do interesse em formar e manter uma 

reputação, assim como um discurso baseado na autoridade do redator e do próprio veículo. 

Caracteriza-se do ponto de vista topológico como uma rede com poucas escalas, uma vez que 

grande número de usuários se conecta diretamente ao blog, que por sua vez está hospedado sob a 

marca de um portal informativo com marca já consagrada em outros meios de comunicação. 

 

Considerando a produção do conteúdo, o que se percebe é que os blogs se abastecem do 

material produzido pelos meios tradicionais, muitas vezes ampliando a cobertura de veículos cujos 

                                                
2 “Blog” provém de “Web Log”, que é uma espécie de diário mantido na Web, que utiliza páginas formatadas, fáceis de atualizar, 
sem necessitar conhecimentos aprofundados de programação em linguagem HTML. Popularizaram-se em meados dos anos 90, tendo 
como principal divulgador o serviço Blogger, empresa posteriormente comprada pelo Google. Os blogs são vistos como ‘nós’ 
agregadores e multiplicadores nas redes telemáticas, em especial aqueles mantidos pelos portais com maior número de acessos. 
 



fatores como ‘tempo’ e ‘espaço’ agem como limitadores, caso da televisão ou do jornal, por 

exemplo. Observando-se o aspecto de quantidade de material produzido, o fluxo de produção se dá 

mais no sentido dos meios tradicionais para internet do que o contrário (Prudêncio, 2009). Embora 

tenham existido temas surgidos na internet que foram alçados à cobertura da imprensa tradicional, 

este poder de tematização ainda se dá de forma mais ampla na direção dos meios tradicionais para a 

internet. 

 

Na apropriação dos conteúdos por parte dos usuários, os veículos cujas marcas conferem 

maior credibilidade ao autor aparecem tanto no movimento de cooperação dos internautas, como 

também no movimento de refutação e crítica. O material serve como ponto de partida para reiterar 

ou contestar a cobertura midiática (Prudêncio, 2009). 

 

 

Continuum MCM e internet no segundo turno das eleições presidenciais 2010 

 

Durante todo o pleito eleitoral para Presidente da República, constata-se que as questões 

mais presentes nos meios de comunicação abordavam temas como a descriminalização do aborto no 

Brasil; a atuação de Serra e Dilma durante a ditadura militar; a comparação entre os governos de 

FHC e Lula; a ação social do governo então incumbente para erradicação da pobreza; os temas 

religiosos; a ação dos candidatos quando investidos em cargos públicos; o casamento e a união civil 

entre pessoas do mesmo sexo; a privatização e o tamanho do Estado brasileiro; a identificação da 

autoria das ações de governo defendidas por ambos os candidatos; a política de gestão da Petrobrás 

e das reservas de petróleo do pré-sal; as reformas da previdência e política; o Programa de 

Aceleração do Crescimento.  

 

Tendo por base os dados reunidos pelo Observatório das Eleições3 ao monitorar todo o 

conteúdo que foi transposto para o universo online, por uma questão de síntese, passaremos a 

detalhar os temas mais incidentes referentes aos 30 dias finais de campanha considerando a 

frequência simples com que foram trabalhados os temas políticos. A opção pelo corte de 30 dias é 

                                                
3 Observatório das Eleições: base de dados disponível livremente na Internet a partir do projeto INWeb (Instituto 
Nacional de Ciência e Tecnologia para a Web). Projeto coordenado pelo Departamento de Ciência da Computação da 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em parceria com o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas 
Gerais (CEFET-MG), Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS). 



para tornar a análise mais sucinta, observando o período crítico que sucedeu o pleito eleitoral no 

primeiro turno (03/10/2010) e credenciou Dilma Rousseff e José Serra a disputarem o segundo 

turno (31/10/2010). A metodologia empregada pelo Obervatório das Eleições é de frequência 

simples das menções aos candidatos nos diferentes meios e a ponderação conforme a técnica da 

entropia, quando se atribui peso maior quanto maior for o número de citações em diferentes fontes. 

Quanto mais distribuída e reincidente a cobertura de um fato, maior a pontuação. Assim, são 

colocados à disposição dados quanto à visibilidade (índice entrópico de exposição), ao número de 

citações por fonte e temas relacionados, assim como as palavras mais associadas a cada candidato 

no microblog Twitter (nuvem de tags). 

 

Partindo da maior cobertura da imprensa, detalharemos quais assuntos seguiram o fluxo de 

passagem entre os diferentes media (jornais e revistas; portais web e televisão; blogs políticos; sites 

partidários e /ou participativos) e que efeitos à luz da teoria da opinião pública podem ser 

verificados com a repercussão dos fatos destacados. Será analisado quais tiveram repercussão na 

Web, constatando a) os temas da mídia tradicional adaptados para a cobertura na internet, tentando 

identificar se algum fato originado na internet agendou a imprensa tradicional no fluxo contrário; b) 

se tais conteúdos na internet vieram a despertar algum interesse no público; c) tendo gerado 

interesse, que tipo de ações se desdobraram (de crítica ou reforço) na passagem para os outros nós 

da rede; d) se os conteúdos distribuídos para outros nós da rede transformaram-se em discussões 

mais aprofundadas ou a tendência em cada escala seria enfraquecer a possibilidade de debate. 

 

Na reta de final de campanha, os temas mais trabalhados pelos meios de comunicação 

tradicionais e levados para a rede mundial de computadores (total de 99.833 citações) podem ser 

agrupados nas categorias “eleições” (26%), “movimentos sociais” (18%), “política social” (10%), 

“temas polêmicos” (9%) e “saúde” (9%). A proposta de análise que ora segue descarta o tópico 

“eleições” e se aprofunda nos demais. 

 

Em relação à incidência das citações dos candidatos por agrupamento de media, no que toca 

ao conteúdo que foi levado para a rede, foi constatado que jornais e revistas geraram 56% das 

citações (56.104 menções); portais web e televisão, 23% (22.982 menções); blogs políticos, 15% 

(15.427 menções); sites oficiais e sites participativos, 5% (5.321 menções). Esses números 



corroboram a proeminência significativa que os meios tradicionais ainda possuem em relação à 

colocação em pauta dos temas políticos mais relevantes. 

 

Longe de ser um problema metodológico, as aparições de temas transversalmente em 

diversas categorias mostram que houve concentração de abordagens nestas eleições ligadas ao pólo 

“social”. Percebe-se que muitos dos temas vão se repetir nas categorias “movimentos sociais”, 

“política social”, “temas polêmicos” e “saúde”. 

 

Tendo em conta que a corrida eleitoral por si só já mobiliza a imprensa na cobertura, não há 

grandes novidades nos temas tratados àquilo que chamaríamos de assuntos totalmente correlatos ao 

ad intra do meio político (Gomes, 2004). Esses assuntos na categoria “eleições” versavam sobre 

alianças, assembléias legislativas, câmara dos deputados estaduais e federais, campanhas eleitorais, 

coligações, Congresso Nacional, debate, dissidência, doação privada, movimento “Ficha Limpa”, 

fidelidade partidária, financiamento de campanha, financiamento eleitoral, financiamento privado, 

financiamento público, fundo partidário, horário eleitoral, pesquisa, programa de governo, reforma 

política, reforma previdenciária, reforma trabalhista, reforma tributária, Tribunal Superior Eleitoral 

e voto. É natural, portanto, que neste período haja um enfoque reforçado no trato dos temas da 

política. Embora interessante, pretendemos nos aprofundar em outras linhas de análise, pois 

desejamos entender quais temas poderiam despertar interesse na sociedade fora de uma visão 

totalmente ligada à política. Os temas movimentos sociais, política social, polêmicas e saúde se 

apresentam como objetos mais promissores neste sentido de entender que tipo de apelo pode ter 

gerado nos usuários da internet no corte temporal proposto. 

 

 

Movimentos sociais 

Antes de tudo, cabe detalhar que a categoria “movimentos sociais” (18%, 18.327 citações) 

contempla menções sobre aborto, Amazônia, analfabetismo, assistencialismo, Bolsa Família, 

cidadania, comunicação, cotas, democracia, democratização, desigualdade, direito, distribuição de 

renda, Estatuto da Criança e do Adolescente, questão indígena, questão da juventude, questões 

LGBT, moradia, habitação, Movimento dos Sem-Terra, mulher, negro, ocupação de terra, pobreza, 

miséria, questão dos Sem Teto, sindicatos e trabalhador. 

 



Nesta categoria, o tema aborto foi o maior catalisador de discussões, tendo ganhado 

relevância e força a partir de vídeo distribuído pela internet antes do sufrágio no primeiro turno. 

Tratava-se de material no qual a candidata Dilma Roussef, anos antes durante palestra, defendia a 

legalização do método contraceptivo. Também neste período foi divulgado e-mail de ex-aluna da 

esposa do candidato José Serra, relatando que a professora admitira em sala de aula ter feito tal 

procedimento. Neste caso, houve uma tematização da imprensa no fluxo inverso. Tendo chegado à 

imprensa tradicional pelos canais da internet, o assunto ganhou centralidade e repercutiu, tornando a 

despertar interesse ainda mais amplo ao retornar para a internet. Assim, o conteúdo conheceu alto 

índice de replicação, percebendo-se maior extensão na sua passagem entre os nós da rede.  

 

O enquadramento sobre o assunto seguiu um viés crítico e conservador na rede de 

computadores, ora por ser considerado retrógrado pelos estratos de nível educacional mais elevado, 

sob a acusação de se tratar de um factóide para impedir o debate sobre questões mais contundentes; 

ora por despertar uma reação emocional de caráter religioso e de direitos humanos para a questão do 

direito à vida. Esta discussão cresceu na internet, da mesma forma como no seio da sociedade civil 

e envolveu correntes religiosas, com destaque para as correntes evangélicas, levando ambos os 

candidatos a admitirem publicamente que ao saírem vitoriosos no pleito se comprometeriam a 

manter a legislação que define o ato como procedimento ilegal. 

 

Outro tema de grande peso na cobertura sobre política social foi a questão do casamento e 

direitos civis de homossexuais. Embora a imprensa tenha dado o tom imparcial da cobertura sobre o 

assunto, os personagens mais consultados a emitir opinião estavam ligados às correntes religiosas. 

A tal ponto que o tema era recorrentemente colocado lado a lado com o aborto. Ao ser agrupado de 

tal forma, dá-se um agendamento reducionista (para dizer o mínimo), em assuntos que mereciam ser 

tratados distintamente. Neste caso, o fato do casamento ser considerado um rito religioso a priori 

fez com que sua abordagem viesse permanentemente atrelada aos demais assuntos nos quais os 

líderes religiosos eram convidados a emitir suas opiniões. Os candidatos abertamente se esforçaram 

em separar os assuntos, explicando que o rito religioso do casamento era um assunto, enquanto o 

reconhecimento dos direitos civis era questão de outra esfera. Ainda assim, a consonância com que 

os diferentes media reuniram tais temas sob um mesmo enquadramento e a focalização que foi feita 

não permitiram que fossem abordados separadamente. 



a) seguindo a tendência consolidada no agrupamento por media, categoria “movimentos 

sociais” participou recebendo 18% (18.327 menções) de todas as abordagens presentes na rede. 

Dentro da categoria, jornais e revistas responderam por 10.145 menções, o que equivale a 55% das 

contribuições sobre o tema; b) os conteúdos sobre movimentos sociais repercutiram a um índice de 

16% (3017 menções) nos blogs políticos, despertando interesse; c) seguiu viés de crítica e reforço 

na passagem para os outros nós da rede, colocando em posições antagônicas defensores de cada 

partido; d) transforam-se em peças de campanha para ataque ou defesa, dependendo do viés político 

do articulista no blog e seus leitores. Mobilizou representantes religiosos em todo o país, mostrando 

um posicionamento conservador destes grupos e seus representantes em relação aos temas mais 

polêmicos. 

 

 

Política social 

A categoria “política social” (10%, 10.287 citações) abarca temas ligados a assistência 

social, Bolsa Família, cidadania, cotas, desenvolvimento social, desigualdade, direito, economia 

solidária, gastos sociais, idoso, igualdade, inclusão, moradia, habitação, previdência, saúde e 

segurança. 

 

Grosso modo, pode-se dizer que os temas mais ‘quentes’ em relação a este tópico 

acompanham a primeira categoria, sendo o ponto de maior polêmica o legado deixado pelos 

programas de repasse de verbas do então governo Lula. 

 

O enquadramento mais amplo da imprensa apontava para o caráter oportunista da medida, 

visando garantir votos das camadas mais pobres. Frente a isso, simpatizantes do programa fizeram 

circular pela rede sua visão positiva sobre o programa, mas não a ponto de fazer a imprensa mudar 

o seu viés de análise, que era crítico. 

 

a) o tema “política social” ocupou 10% (10.287 menções) do conteúdo gerado na rede. 

Dentro da categoria, jornais e revistas produziram 57% das menções; b) percebe-se que houve 

replicação das abordagens em blogs políticos a uma taxa de 16% (1.610 menções); c) as abordagens 

dividiram simpatizantes de um e outro candidato elogiando ou criticando as ações de política social 

do então governo; d) ligadas ao próprio caráter antagônico da disputa, o tema acabou virando 



instrumento de ataque e defesa de grupos sociais interessados na política, não despertando maiores 

mobilizações fora deste espaço na esfera pública. 

 

 

 

Temas polêmicos 

Já a categoria “temas polêmicos” (9%, 9038 citações) aborda as questões ligadas a aborto, 

adoção por casais gays, aparelhamento do Estado, candidaturas avulsas, carga tributária, casamento 

entre homossexuais, Código Florestal, controle da mídia, controle dos meios de comunicação, cotas, 

descriminalização das drogas, desenvolvimento sustentável, Direitos civis de LGBT, fator 

previdenciário, financiamento de campanha, juros, pena de morte, redução da jornada de trabalho, 

reeleição, reforma agrária, questões dos Sem Terra, taxação de grandes fortunas, união civil. 

 

Característica que se destacou no fluxo contrário do tema aborto no agendamento a partir da 

internet, a constatação de que havia por parte do público o peculiar interesse de observar como um e 

outro candidato lidavam com o controverso. No caso do método contraceptivo, ambos teriam que se 

posicionar diante de uma situação cuja sociedade sabia amplamente suas opiniões pregressas serem 

claramente favoráveis ao método contraceptivo. A evidência que o tema ganhou, para além de sua 

importância, também representava um teste importante para a lógica de enquadramento dos 

candidatos diante de uma situação delicada, tentando identificar um perfil mais conservador ou mais 

progressista a partir da polêmica, assim como o quão hábeis seriam para lidar com a objeção. 

 

O caráter de acumulação e onipresença ligado ao tema aborto chegou mesmo a se 

transformar em peça da propaganda do horário eleitoral gratuito, quando uma das coligações 

claramente utilizou o mote do compromisso com a preservação da vida que os partidos alinhados 

sob aquela sigla assumiam publicamente ao veicular comerciais de caráter emocional. 

 

De forma marcante, o ato de apropriar-se do conteúdo dos meios de comunicação tinha 

papel duplo neste caso, servindo como ferramenta de reiteração ou ataque. Aos simpatizantes, o 

conteúdo da mídia podia ser consagrado ou refutado de acordo com o enquadramento prévio que 

cada público trazia do seu candidato predileto. Do ponto de vista editorial, constatou-se maior 

recorrência de críticas à candidata do PT na mídia, especialmente com registros não diretamente 



relacionados à sua carreira ou trajetória política, mas ao governo então incumbido no cargo. Como 

reação, notou-se que os seus simpatizantes foram mais contestadores do mau uso do espaço do 

veículo para (supostamente) manipular a informação dos fatos. O objetivo era descredenciar o 

veículo como uma fonte confiável de informações isentas. Ato contínuo, os simpatizantes do 

candidato do PSDB em seguida também se posicionavam em tais espaços para denunciar ou 

arrazoar contra a campanha opositora.  

 

O tema da segurança pública esteve em pauta, suscitando a questão da descriminalização 

das drogas, especialmente a legalização da maconha, assim como a pena de morte. O tema já 

recebia cobertura da mídia tradicional, em especial pelo efeito de enciclopédia que costuma ter no 

agendamento da imprensa, normalmente corroborado como uma preocupação social nas sucessivas 

enquetes de opinião pré-campanha. Como um tema recorrente em pleitos nas três esferas da União, 

o agendamento se deu por continuidade. Tema dividindo-se entre incidência de menções favoráveis 

e contrárias, mas sem prevalecer o corte partidário presente nas demais questões. O tema em si 

gerou produção de conteúdos sobre a experiência de outros países, em especial a legalização da 

maconha, apoiando-se no efeito inofensivo do entorpecente e o sucesso de políticas públicas na 

regulação do consumo em doses moderadas. No campo contrário, a percepção de que a maconha 

seria uma ‘porta de entrada’ para drogas mais pesadas, admitindo a ineficiência do poder público 

em lidar com questões mais prementes da segurança pública, tornando-se a maconha um 

dificultador a mais na já complexa tarefa de interpretar as leis no país. 

 

Na categoria “trabalho”, grande mote de campanha do partido incumbente, desenvolveram-

se temas como legislação trabalhista, emprego e renda, assunto que também se desdobrava sob o 

viés “economia”, que de certa forma se tornou uma bandeira de ambos os partidos concorrentes no 

segundo turno das eleições, quando as conquistas econômicas que o país alcançou parecia ser um 

fato consumado. 

 

Ainda que o enquadramento na mídia tradicional tenha se dado sob o enfoque do alto 

percentual de mão-de-obra com vínculos formais de trabalho, ressaltava-se igualmente o gargalo 

que a baixa qualificação da mão-de-obra vem gerando para ocupar os postos criados que demandam 

melhor nível educacional. Neste sentido, se a criação de vagas de trabalho era um dado irrefutável, 



a baixa formação educacional tornava-se um fator de desequilíbrio, argumento recorrente em boa 

parte dos grandes veículos de massa.  

 

Na internet, para além da questão da formação escolar, a categoria “trabalho” uma vez mais 

rachou simpatizantes e opositores de lado a lado, sob visões distintas do aparelhamento do Estado, 

da divulgação dos números oficiais sobre emprego e renda, do repasse de verbas públicas para 

população de baixa renda e do conjunto de leis trabalhistas, com ênfase nos aspectos 

previdenciários e da redução da jornada de trabalho.  

 

Outro tema recorrente no cotidiano da cobertura tradicional da mídia, “meio ambiente” 

esteve presente na pauta de debates como uma categoria especial. Considerando o sucesso obtido 

com a comunicação estabelecida pelo Partido Verde (candidata Marina Silva), meio ambiente 

rendeu desdobramentos na mídia de massa com enfoques sobre o desenvolvimento sustentável e a 

polêmica em torno da aprovação do Código Florestal.  

 

Embora tenha despertado interesse e circulado por diversos nós na rede, não houve 

polêmica em torno da categoria que caracterizasse um racha visível entre campos opostos de debate, 

gerando mais cobertura e replicação do que necessariamente embate de ideias contraditórias, o que 

leva a crer que o assunto já tenha sedimentado uma base sobre a qual os temas se desenvolvem a 

partir de premissas compartilhadas por todos os campos que concorriam no segundo turno das 

eleições. Deve-se levar em conta o interesse de ambas as coligações em angariar o apoio do Partido 

Verde no segundo turno, daí o tom simpático à agenda do meio-ambiente, o que nenhum partido 

obteve êxito, já que o PV preferiu a neutralidade. Outra possibilidade de interpretar o fato da 

consonância do tema é que também que há uma cobertura diária da imprensa que coloca como 

‘outra parte’ nesta discussão os agrupamentos em torno da corrente ‘ruralista’ (latifundiários e seus 

representantes em todos os níveis sociais), o que de certa forma ajuda a construir uma moral distinta 

sobre os atores quanto a este tema. 

 

Por fim, outro assunto que rendeu um agrupamento por si só foi o movimento que o então 

governo vinha fazendo na elaboração de um ordenamento jurídico para regular os meios de 

comunicação. 

 



Assunto recorrente nos media, o enquadramento seguia indicava o caráter totalitário 

revestido sobre a justificativa de tornar a cobertura da imprensa mais responsável. Em coro, todos 

os órgãos de imprensa defendiam que o direito à liberdade de expressão era uma conquista social e 

o que o governo tentava fazer era ‘amordaçar’ a imprensa no seu papel de livre representante da 

opinião pública a vigiar os atos de governo. 

 

Ao chegar na internet, o assunto uma vez mais se dividiu entre simpatizantes de um 

candidato e outro na defesa dos posicionamentos. Para os simpatizantes do PT, a regulação soava 

não como supressão do livre direito de expressão dos meios de comunicação e dos indivíduos, mas 

de um corpo jurídico capaz de dar conta do baixo compromisso dos meios de massa em produzir 

conteúdo jornalístico, uma forma de tornar o emissor da mensagem mais responsável pelo conteúdo 

que veicula. Já do lado de quem apoiava o PSDB, a proposta era apresentada como prova irrefutável 

da vontade do governo em controlar a livre expressão do indivíduo. Neste sentido, esta corrente 

denunciava um projeto mais amplo dos então incumbentes no cargo em se perpetuar no poder a 

partir da coação aos meios de comunicação.  

 

a) a categoria “temas polêmicos” representa 9% (9038 menções) da incidência de citações. 

Dentro da categoria, jornais e revistas contribuíram com 55% do conteúdo distribuído na rede; b) 

despertaram grande interesse os temas correlatos à polêmica, tanto que quase todos os itens 

arrolados nesta categoria também estão presentes nas demais de maior incidência; c) os temas de 

maior apelo (aborto e casamento homossexual) contribuíram para levar a categoria ao maior índice 

de abordagem nos blogs ligados à política (18%, 1639 menções), o que indica o caráter mobilizador 

da apresentação controversa dos fatos; d) os temas polêmicos ajudaram a dar voz aos grupos 

religiosos, concentrando boa parte dos debates no segundo turno às reações dos candidatos de parte 

a parte em reiterar seu compromisso com o direito à vida a partir do viés religioso. 

 

 

Saúde 

Por fim, a categoria “saúde” (9%, 8.626 menções) inclui temas correlatos a aborto, AIDS, 

alcoolismo, drogas, entorpecentes, remédios genéricos, hospitais,  medicamentos, planos de saúde, 

redes privada e pública de saúde, programa Saúde da Família e Sistema Único de Saúde. 

 



Ponto curioso, o tema ganhou proeminência pelo esforço do PSDB em associar a imagem 

de seu candidato aos ganhos sociais advindos de decisões tomadas quando José Serra era então 

ministro da Saúde. No que pese tal esforço, a candidata do PT acabou recebendo maior número de 

menções sobre o tema. 

 

O conjunto de polêmicas dentro da categoria segue a mesma lista analisada acima, 

destacando-se a questão da legalização do uso de entorpecentes. 

 

a) a categoria “saúde” participa com 9% (8.626 menções) na incidência de citações; b) tais 

conteúdos receberam espaço nos blogs políticos a uma taxa de 17% de citações (1480 menções); c) 

excetuando-se a questão das drogas, houve pouca polêmica em relação ao tema saúde; d) não se 

constatou debates ou mobilizações após as abordagens da imprensa. 

 

 

Conclusão: 

 

A análise feita a partir dos dados do Observatório das Eleições mostram que a mídia 

tradicional confirmou sua capacidade prescritiva, tendo o papel da acumulação e reiteração servido 

como ponto de partida para discussões de boa parte dos assuntos acima categorizados. Uma espécie 

de matéria-prima a partir da qual os debates se estabelecem, seja para apoiá-la, seja para refutá-la. 

 

Neste pleito, destaca-se a concentração das abordagens dos media valorizando os temas 

sociais.  

 

A internet seguiu o fluxo de produção dos meios tradicionais de comunicação. Ainda que o 

fluxo contrário (do público para os meios de comunicação tradicionais) tenha sido possível em 

alguns casos, ele normalmente ocorreu por conta de assuntos de alto componente emocional, 

obrigando os concorrentes a se posicionarem em relação ao contraditório em detrimento muitas 

vezes do aspecto racional envolvido com o tema. 
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