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RESUMO 

Estudo dos perfis parlamentares e padrões de comportamento dos deputados federais 

brasileiros, da 54ª Legislatura, na rede social Twitter. Analisa os diferentes usos da ferramenta 

na rede mundial de computadores pelos mandatários do poder político, com o objetivo de 

identificar tendências de atuação, bem como correlações entre liderança na Câmara e 

liderança no Twitter. Busca também relacionar os níveis de participação interatividade do 

mandato parlamentar às variáveis faixa etária e votação nas últimas eleições. Utiliza 

metodologia de análise de conteúdo de base documental, quantitativa amostral e 

observacional do comportamento político no Parlamento e na rede. Conclui que há 

coincidência entre liderança no Parlamento e liderança na rede social, havendo um padrão de 

atuação especialista entre líderes, ressalvadas exceções pontuais; que parlamentares mais 

votados também tendem a ter atuação diferenciada no Twitter; e que os parlamentares mais 

jovens tendem a ser mais participativos, embora não prevaleça entre eles o uso pessoal de sua 

conta. 
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INTRODUÇÃO 

Encontrar mecanismos que facilitem a comunicação entre representantes e 

representados é um dos principais objetivos perseguidos pelas democracias modernas que se 

propõem participativas, posto que o maior envolvimento dos cidadãos com os tomadores de 

decisão legitima o poder político na medida em que favorece a prestação de contas, a 

fiscalização e a responsabilização.  

Para tanto, é preciso que a informação circule com mais rapidez e se torne acessível 

aos diferentes setores da sociedade, independente dos momentos eleitorais e, sobretudo, 

durante o exercício dos mandatos – nos casos de cargos eletivos. 

Nas últimas décadas, a internet tem sido um elemento fundamental nesse processo. 

Mais recentemente, o fenômeno das redes sociais em muito tem contribuído para o 

significativo aumento da comunicação entre sociedade civil e sociedade política.  

Além de baratear as campanhas eleitorais, dadas as várias possibilidades para difusão 

de ideias que circulam sem maiores custos, ferramentas de internet de fácil manuseio como 

são as redes sociais disponibilizadas em programas para celulares, por exemplo, têm 

contribuído para a redução de um gargalo da representação política, que é a assimetria 

informacional entre eleitos e eleitores, principalmente porque dispensa os filtros tradicionais e 

difunde informação em tempo real. 

No que se refere ao Parlamento brasileiro, principalmente à Câmara dos Deputados – 

devido à sua natureza de representação popular –, tem-se investido esforços em aprimorar as 

ferramentas institucionais de internet que favoreçam a participação da sociedade nos 

processos de discussão de matérias legislativas ou de temas de relevância social que ainda não 

figuraram no processo legislativo. 

Além disso, os próprios deputados têm ingressado massivamente nas redes sociais, 

fazendo uso diversificado desses canais e buscando se conectar a eleitores, correligionários, 

amigos, veículos de comunicação e mesmo a outros deputados. Cada rede tem uso e 

configurações específicas e algumas competem dentro do mesmo propósito. Os 

parlamentares, por sua vez, utilizam-nas de maneira pessoal ou institucional, formal ou 

informalmente. 
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Por esses meios é possível diminuir ou eliminar alguns dos principais obstáculos para 

a comunicação política, que são os custos e as distâncias. Assim se torna possível qualificar a 

participação em menos tempo.  

O Twitter, espaço de reflexão deste trabalho, é um serviço sui generis. Pode ser 

enquadrado no conceito de rede social, mas tem se destacado pela forma diferenciada com 

que os perfis se relacionam. Em vez de “amigos”, a relação é entre seguidos e seguidores. Um 

agente político de projeção nacional, um líder de determinado segmento, um jogador de 

futebol, um artista de televisão pode ter milhões de seguidores e seguir quinhentos, trinta, dois 

outros perfis.  

As configurações do Twitter foram desenvolvidas para tweets rápidos e sucintos. A 

mensagem curta (conhecida como tweet
1
) divulgada pode repercutir instantaneamente o que 

só se saberia horas ou dias depois pelo jornal. Mais que isso, essa mensagem pode ser 

comentada, respondida, compartilhada ou questionada a juízo dos seguidores (quem segue 

não é necessariamente quem apoia) de determinado parlamentar. E, na medida em que ela se 

propaga, pode atingir outras redes e pessoas com as quais o deputado poderia nunca interagir.  

Por outro lado, o conteúdo dessa mensagem pode ser postado sob outra ótica e 

argumentação por outro parlamentar que esteja discutindo a mesma matéria, por exemplo. 

Dessa maneira, o debate interno à Câmara pode ganhar contornos amplificadores e chegar aos 

celulares e computadores de muitas outras pessoas em instantes. 

Contudo, o agente político que entra em uma rede social não necessariamente quer 

interagir continuamente, ou ainda não consegue fazê-lo. Um deputado bem relacionado em 

seu estado, que obteve elevada votação, não necessariamente terá a mesma audiência na rede 

social.  

Nesse sentido, um perfil no Twitter com centenas de milhares de seguidores pode ter 

bastante visibilidade porque é muito seguido, mas não tem, necessariamente, autoridade, pois 

pode não ser influente na mesma medida. Tudo isso dependerá dos objetivos da atuação do 

parlamentar, de sua desenvoltura com a interatividade e da intimidade com os recursos 

tecnológicos e suas inovações.  

Outro fator relevante a ser observado diz respeito ao contexto socioeconômico de seu 

distrito eleitoral. Um deputado com base eleitoral no interior da região Norte tende a ter um 

comportamento diverso daquele cuja base se concentra em grandes centros da região Sudeste 

                                                 
1
 Tweet é uma onomatopeia que se refere ao gorjeio de pássaros. 
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e Sul, uma vez que a região Norte, além de baixa densidade populacional, tem a mais precária 

infraestrutura de internet do país, o que se acentua nos municípios do interior.
2
 

Portanto, o pressuposto deste estudo é que, apesar do elevado nível de adesão às 

redes sociais da internet por parte dos políticos profissionais, notadamente o Twitter, essa 

ferramenta pode ter uso bastante distinto conforme o perfil parlamentar. 

À luz dessas constatações, surgem questionamentos sobre quais seriam as tendências 

gerais da inserção de deputados no Twitter e, no detalhe, quais seriam os diferentes perfis 

comportamentais. Como os parlamentares – com diferentes trajetórias, idades e púbicos – têm 

se adaptado às novas mídias de internet e redes sociais?  

Outras indagações são subjacentes a essa: quantos deputados usam, quais, como, 

quando e por que usam o Twitter, haja vista que, em 2011, esta foi a ferramenta digital 

preferida entre os deputados brasileiros? Ainda, que tipo de correspondência há entre os perfis 

de liderança política na Câmara e nesse ambiente virtual? Quais as principais diferenças e 

semelhanças entre o debate político na Câmara e no Twitter? A partir de uma observação 

inicial do objeto a ser pesquisado – os deputados federais conectados ao Twitter – é possível 

levantar algumas hipóteses a serem verificadas empiricamente. 

A principal conjectura feita é de que os líderes partidários e de bancadas também são 

líderes na internet. Estes traduzem para o Twitter os principais debates políticos travados na 

Câmara dos Deputados e na sociedade em geral. Ou seja, a prerrogativa de liderança não é 

apenas regimental. Em geral, essa estrutura de poder não tende a ser subvertida na rede pelos 

deputados liderados, salvo exceções. 

Outra verificação importante a ser feita é se a adesão à rede é, de fato, um fenômeno 

geracional. Supõe-se que parlamentares mais jovens fazem uso mais frequente, 

individualizado (eles próprios controlam suas páginas) e diversificado da ferramenta. Nesse 

sentido, e conectada isso, está a hipótese de que os parlamentares que não controlam sua 

própria página tendem a emitir menos opiniões e não divulgar notícias cotidianas afetas a 

temas diversos. Estes priorizariam a divulgação de resultados de suas ações políticas, suas 

propostas e sua repercussão na grande mídia. Ou seja, a ideia é de que o potencial interativo 

diminua com a idade. 

                                                 
2
 Segundo o Comitê Gestor da Internet no Brasil, nas regiões Norte e Nordeste, a proporção de domicílios com 

acesso à internet é de 20%, enquanto nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste (especialmente o DF) é de 40 a 

50%. Nas áreas rurais do país, esse percentual é de 10%. 
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Por fim, a quarta e última hipótese apresentada é que não há uma correlação tão 

estreita quanto se pode supor entre votação expressiva e interatividade do mandato 

parlamentar via Twitter. Muitos fenômenos de votação são fenômenos eleitorais e não 

políticos, ou melhor, boa parte dos parlamentares mais bem votados do país, ainda que 

tenham uma média superior de seguidores, não estão entre os mais influentes. 

O objetivo basilar deste estudo é analisar as tendências de comportamento do 

deputado federal brasileiro na internet, observando traços comuns e padrões característicos de 

atuação, bem como verificar em que medida o protagonismo na rede repercute em 

protagonismo na ação política, ou vice versa. 

Para tanto, os objetivos específicos são: identificar a frequência com que os 

parlamentares fazem uso da rede, o que eles esperam de sua atuação, que tipo de conteúdo 

priorizam em suas mensagens, que nível de familiaridade eles têm com os aplicativos e 

funções do Twitter e como sua assessoria participa dessa proposta de engajamento. 

Paralelamente, objetiva-se compreender as perspectivas que eles próprios fazem do Twitter. 

O trabalho de pesquisa está organizado em três partes. A primeira delas é dedicada 

ao debate que tem sido feito acerca do uso político da internet e da ascensão das redes sociais. 

Em seguida, faz-se uma descrição conceitual do Twitter e suas funcionalidades. 

Na segunda parte, serão relacionadas outras pesquisas sobre a utilização do Twitter 

por agentes políticos, desde as eleições para Presidente dos Estados Unidos em 2008 ao pleito 

para a Câmara de Vereadores de Campina Grande na Paraíba. A maioria delas diz respeito a 

processos eleitorais. 

A terceira parte é dedicada à descrição da metodologia da pesquisa – quantitativa 

amostral e de base documental – e à análise dos resultados da coleta de dados.  
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1  DAS POSSIBILIDADES E LIMITES DO USO POLÍTICO DA 

INTERNET 

Este capítulo inicial se dedica à discussão teórica sobre internet e à descrição da 

ferramenta Twitter e, de forma auxiliar, outros mecanismos de rede social. Inicia-se aqui a 

abordagem de conceitos fundamentais para a compreensão dos resultados da pesquisa. 

1.1 A Ciberpolítica e as redes sociais  

A partir da década de noventa, com o desenvolvimento de novas ferramentas de 

comunicação no ambiente da internet, cresceram as possibilidades de interação entre as 

pessoas. Os fluxos de informação têm se dinamizado à medida que se busca popularizar o 

acesso à rede mundial de computadores. Nesse sentido, assim como outras configurações 

sociais, a política está inserida de maneira específica nesse processo de transformação. 

Aprimorar, pois, a democracia por meio das novas ferramentas de internet continua sendo um 

desafio. 

Na década de noventa, estabeleceu-se amplo debate acerca das possibilidades do uso 

da internet como elemento fomentador da participação política e consequente incremento da 

cidadania. Essa discussão está inserida no âmbito do que se tem denominado democracia 

digital ou cyberpolítica. Hill e Hughes (1998) definem cyberpolitics a partir de uma ampla 

pesquisa sobre quem e como utiliza a internet para esse fim nos EUA e concluem que a 

internet mudará mais a natureza da ação política que será mudada por ela. 

Uma década depois, e com foco nas experiências do início do século, Gomes (2008) 

trata desse debate sem maior entusiasmo ou pessimismo; mas, segundo ele, buscando algum 

equilíbrio na análise. O autor considera que até a primeira metade dos anos noventa houve 

“um encantamento com o advento dos novos meios de massa; advento saudado com o 

renascimento das novas possibilidades democráticas”. (Gomes, 2008, p. 302). E, na segunda 

metade dos anos noventa, notam-se “argumentos crescentemente antiutópicos, quando não 

sombrios e persecutórios”. Por fim, ressalva que este é um bom momento para “avaliação 

mais ponderada das promessas e realizações da internet para a democracia” (Gomes, 2008, p. 

303). 



 19 

Por um lado, são muitas as razões que contribuem para a baixa participação política. 

Gomes (2008) destaca os seguintes: apatia, desinteresse público na vida política, baixo capital 

político da esfera civil, desconexão entre sociedade política e esfera civil, desconfiança 

generalizada com respeito à sociedade política, informação distorcida ou excessivamente 

dependente dos meios de comunicação de massa monopolizados. Ressaltem-se, ainda, 

grandes distâncias entre municípios e centros de poder, longas jornadas de trabalho, 

dificuldades financeiras para locomoção e oligarquização do poder político. 

Por outro, a internet reduz os custos da participação política
3
. Isso porque supera 

alguns dos limites destacados acima, sobretudo de tempo e espaço, uma vez que a atuação 

pode acontecer nos domicílios, nos locais de trabalho, nas escolas e; mais recentemente, por 

meio de aparelhos de telefone móveis (celulares) e computadores pessoais (notebook, tablet, 

etc.), o que proporciona certamente mais comodidade. As informações on-line circulam com 

maior rapidez e facilidade. E, estando mais acessíveis, também possibilitam maior diversidade 

de opiniões, dando espaço a vozes dissonantes, minoritárias, excluídas ou contra majoritárias. 

Por fim, 

Interatividade e interação. Trata-se de argumento central na afirmação do 

papel dos novos meios de massa no incremento da participação política: a 

estrutura e os dispositivos mais comuns da internet, particularmente a web e 

o correio eletrônico, faz com que ela forneça eficientes canais perfeitamente 

adaptados para fluxos de comunicação e informação em mão dupla entre 

cidadãos e sociedade política (...) o conceito de interatividade torna-se peça-

chave da argumentação a respeito da qualidade democrática de uma 

sociedade. Se a ideia de soberania popular sustenta uma dada forma de 

governo, esta ideia há de materializar-se em meios e modos pelos quais o 

mandante político, o povo, faz-se valer na esfera restrita da produção da 

decisão política, ocupada pelos representantes ou mandatários. (Gomes, 

2008, p. 310). 

Reside também nesse argumento aspecto central na análise positiva da participação 

digital: a superação do “obstáculo” mídia de massas. A chamada grande imprensa, que filtra e 

seleciona o tipo de informação relacionada à vida política que a população terá acesso, perde 

parte do seu poder de influência quando a internet possibilita interação direta entre 

representante e representados, ou eleitores – que buscam outros canais de informação – e 

políticos – que se dispõem à interatividade ou simplesmente ao fornecimento de informações. 

                                                 
3
 Em A Lógica da Ação Coletiva, Mansur Olson (1971) teoriza à luz de conceitos políticos e econômicos sobre 

tendências à não atuação dos indivíduos para auferir bens coletivos, principalmente em grupos grandes, devido 

aos altos custos da participação relacionados, entre outros elementos, ao tempo gasto. 
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Entretanto, há ainda a perspectiva crítica em relação ao “ciberentusiasmo”, ou seja, 

aos pressupostos de que a internet em si propicia informação de qualidade e induz a 

participação. Sem dúvida, em um primeiro momento, é preciso questionar a qualidade das 

informações disponíveis na rede. Não se pode pressupor que sejam qualificadas apenas por 

serem mais livres e acessíveis, pois estas podem ser distorcidas, perigosas, ofensivas e até 

antidemocráticas. 

Gomes (2008) destacada perspectiva crítica o fato de que as grandes indústrias da 

informação também continuam predominando na internet, diversificando mercados e 

buscando outras formas de obtenção de lucros. Por sua vez, as informações políticas 

produzidas pelo Estado ainda tendem a ser favoravelmente enviesadas ou meros informativos 

sobre o funcionamento da máquina pública. Dessa forma, o sistema político continuaria 

fechado e os espaços para debates públicos e plurais são esvaziados. 

Ainda, quando se trata do conflito entre um território que se supõe livre e as 

tentativas de controle deste por parte do Estado, a ameaça da perda da privacidade, da 

individualidade hackeada, bem como o supercontrole governamental em resposta às ameaças 

terroristas ou de espionagem também depõem contra a ideia de que a internet necessariamente 

serve ao ideal democrático, pois pode servir ao seu contrário. 

Outra questão central nesse debate é a desigualdade de acesso às novas tecnologias 

de comunicação via internet. Trata-se de um problema que se reproduz, pois diferenças 

econômico-sociais se transformam em desigualdades de oportunidades digitais.
4
Isso significa 

que as populações pouco inseridas ou mesmo excluídas da comunicação digital (pessoas em 

situação de rua, indígenas, ribeirinhos, comunidades do interior ou das periferias das cidades, 

empobrecidos, idosos) são conseqüentemente alijadas das parcelas de poder participativo que 

essas ferramentas proporcionam e continuam menos capacitadas ao exercício da cidadania 

política – aqui entendida como direito que ultrapassa os limites da participação eleitoral. 

Sandra Bittencourt (2010) afirma que, embora haja sinais da existência de 

oportunidades para vozes periféricas, as evidências sugerem que a conexão ao mundo digital 

tende a dar voz a segmentos que já contam com acesso privilegiado aos governantes e 

elaboradores de políticas, sobretudo por seu capital cultural, diretamente relacionado às 

variáveis renda e escolaridade. 

                                                 
4
 Pesquisa do IBOPE (2011) mostra que, no Brasil, 78 milhões de pessoas usam a internet, 87% destas, ao menos 

uma vez por semana. Mas isso ainda representa menos da metade da população do país. 
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Nessa sequência de argumentos críticos, destaca-se, por fim, a discussão sobre 

cultura política. Coleman (1999) argumenta que é a cultura política que se desenvolve o que 

determina se a tecnologia de comunicação oferecida pela internet vai ou não servir à 

democracia. Nesse sentido, questionam-se quais as possibilidades de a cultura política 

predominante no Brasil favorecer a apropriação dessas tecnologias pelos processos 

democráticos e, se isso ainda não é plenamente possível, quais seriam os limites. 

Supõe-se que seja necessária, para tanto, alguma mudança de ordem cultural e 

institucional. E isso não dependerá somente das vontades das pessoas ou das regras e 

legislações estabelecidas, mas possivelmente da combinação destes e de outros elementos 

relacionados à melhoria de serviços públicos como educação e às ações de agentes detentores 

de poder como movimentos organizados e representantes políticos (ocupantes ou não de 

cargos eletivos) no sentido de democratizar o acesso às ferramentas digitais. 

Baquero (2008) questiona se a engenharia institucional brasileira – embora meritória 

– seria suficiente para traduzir participação formal – voto e organização partidária – em 

participação social. O autor salienta que a cultura política informal, que não se orienta apenas 

por eleições, partidarização ou plebiscitos oficiais, não pode ser deixada de lado em função de 

uma hipervalorização das instituições formais controladas pelo poder público, pois estas não 

se legitimam sem o envolvimento popular.  

Ele considera que o Brasil ainda vive período de deslegitimação e desconstrução 

democrática, que atribui um peso exagerado à dimensão econômica em detrimento do 

progresso social, do princípio da fiscalização popular das ações. Contrapõe-se a esse 

argumento o de que o crescimento econômico brasileiro da última década, associado à 

distribuição de renda e às ações de diversificação de políticas educacionais, tende a 

proporcionar o fortalecimento das instituições democráticas. 

O denominador comum nesse debate é que democracia contemporânea requer “(...) 

cidadania ativa, que se envolva na arena política via discussões, deliberações, referendos e 

plebiscitos, ou seja, por meio de mecanismos formais e informais, sem que isso comprometa 

as instituições convencionais de mediação política”. (Baquero, 2008, p. 381). 

Entre outros apontamentos, seria necessário “(...) pensar em formas alternativas de 

revitalização da comunidade política mais ampla, por meio de mecanismos de 

empoderamento eficazes e que levem a um envolvimento conseqüente na política” (Baquerp, 

2008, p.406). Ampliar a comunidade política, portanto, significa distribuir parcelas de poder – 
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ou empoderar conforme conceito acima – aos diversos setores da sociedade. O poder 

fiscalizatório, relacionado à difusão da informação sobre ações dos agentes públicos; e o 

poder decisório, relacionado à participação popular na formulação de política pública. 

Logo, o que vai aproximar as pessoas da política e mudar conceitos e valores são, 

sim, os mecanismos institucionais formais e elas próprias – as pessoas – e seus arranjos 

informais. De outro modo, mas complementarmente, as ferramentas de comunicação e as 

novas mídias servem a esse intento na medida em que ele emerge. 

Alguns anos atrás seria muito mais difícil a um parlamentar, por exemplo, organizar 

uma enquete entre seus eleitores sobre que postura adotar frente a uma proposição legislativa 

sem que houvesse deslocamento demorado entre diferentes cidades de seu estado ou bastante 

tempo até que chegassem cartas ou telefonemas ao seu gabinete. Da mesma forma, a 

prestação de contas do exercício do mandato era muito mais restrita aos momentos de comício 

ou intermediada por líderes locais. 

Assim, as esferas de decisão estavam necessariamente distantes da população e os 

espaços públicos eram mais dependentes dos meios de comunicação de massas. Entre uma 

deliberação no Plenário da Câmara dos Deputados ou uma emenda ao orçamento e a opinião 

dos eleitores estavam o jornal, a televisão, o prefeito. Da mesma forma, o contrário. À 

exceção do momento objetivo do voto, estavam entre o eleitor e seu candidato a deputado 

todos esses intermediários. 

Eles continuam a existir e ainda têm muita força. Entretanto, as novas possibilidades 

de comunicação direta e instantânea têm mudado o formato do debate político e das esferas 

públicas. Se, por um lado, a mídia de massas reconfigurou os espaços públicos (Miguel, 

2005), por outro, as mídias digitais amplificam e diversificam as opiniões de maneira muito 

mais ágil. 

É o caso das redes sociais na internet. Exceto em contexto social de completo 

isolamento, as pessoas/organizações constroem ao longo da vida redes – metáfora que 

representa relações não hierárquicas em que cada nó da estrutura é um sujeito – de interação 

com outras pessoas/organizações com as quais há compartilhamento de interesses 

momentâneos, objetivos ou valores comuns. Essas redes sociais pré-existentes, uma vez 

conectadas por meio de tecnologias, formam redes tecnossociais
5
 (Egler, 2010). 

                                                 
5
 Para fins deste estudo, rede social significará rede tecnossocial. 
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Contudo, as redes estabelecidas na internet não são simples transposições daquelas já 

organizadas fora dela. Segundo Recuero (2009), essas redes podem forjar laços sociais que 

não existiam anteriormente. E a possibilidade de estar associado a um número maior de nós é 

ampliada. 

Esses nós são potenciais produtores e transmissores de informação, qualquer que seja 

a natureza desta. Quando a informação que circula nas redes sociais é de interesse público, 

mobiliza, empodera politicamente as pessoas e tem repercussão, está composta uma nova 

esfera pública que deixa de englobar apenas governos e agente econômicos privilegiados e 

passa a envolver qualquer pessoa conectada ou próxima de alguém que esteja. Para Hannah 

Arendt, este seria um espaço associativo, pois qualquer lugar se torna um espaço público 

quando significa também espaço de poder e de intervenção política. Mas seriam as redes 

sociais novas arenas de decisão política?  

Os sites de redes sociais mais referidos pela literatura são todos americanos e têm 

menos de dez anos: Myspace, (2003), Orkut (janeiro de 2004), Facebook (fevereiro de 2004), 

Twitter (março de 2006) e, recentemente, o Google+ (junho de 2011)
6
. 

De todas essas redes, o Twitter, criado em 2006, é a mais diferente, pois não supõe 

horizontalidade e não implica necessariamente conexões recíprocas. Nas outras redes sociais, 

o mais importante é a audiência entre “amigos”. No Twitter, encontram-se seguidores para 

quem se disponibiliza conteúdos e se escolhe seguir as fontes das quais se obtém outros 

conteúdos. Quem segue pode ou não ser seguido mutuamente, o que significa que continua 

havendo espaço para hierarquias e discursos unilaterais. Mas não é só isso, conforme se verá a 

seguir. 

1.2 Twitter: ferramenta e conceito em construção 

O foco principal desta pesquisa é o comportamento parlamentar nessa rede em 

especial, mas antes é preciso conhecer a ferramenta. Embora esteja inserido no conceito de 

novas mídias sociais, o Twitter possui especificidades e há discussões que o precedem e 

merecem ser destacadas, como é o caso dos conceitos de blog e microblog, a proposta de 

funcionamento e uso, a abrangência da rede e a própria discussão em torno do enquadramento 

do Twitter como rede social ou não. 

                                                 
6
 O Orkut também é um produto da Google Inc, mas vem perdendo popularidade para o Facebook. 
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Por blog entende-se uma ferramenta comunicacional, por vezes confundida com 

diários pessoais online – o que para Primo (2008) seria um equívoco, dada a natureza íntima 

do diário e o caráter interpessoal ou grupal do blog, que permite variados tipos de uso 

(organizacional, educacional, de caráter público ou privado). Em síntese, é um site com uso 

facilitado que permite inserção rápida de conteúdo por meio de texto, imagens, fotografias, 

vídeos, áudio, link s, etc. 

Blog é a contração de weblog (diário da rede, em português), que desmembrado pode 

soar “we blog” (nós blogamos, em português). Ou seja, a origem do termo faz referência 

também às possibilidades de inclusão que a ferramenta traz – dos sujeitos no ciberespaço. 

Trata-se do que Sibila (2003) chama de “o imperativo da visibilidade” ou o “eu na 

coletividade virtual”. O diário pode até ser íntimo, mas uma vez na rede, deixa de ser apenas 

individual. Seriam partes da intimidade sob domínio público. 

Por conseguinte, o microblog pode ser entendido como a versão reduzida do blog, 

pois tem o mesmo objetivo de dar visibilidade a pessoas ou organizações de maneira rápida e 

facilitada por meio de posts
7
, mas com limitações no tamanho dos conteúdos. Orihuela (2007) 

vai além desse conceito e define microblog como mescla de blog, rede social e comunicador 

instantâneo, pois tende a ser menos analítico que o blog e mais voltado para conversações 

dinâmicas. 

O Twitter é compreendido como uma espécie desse gênero. Aliás, a mais famosa e 

popular delas. Um servidor para microblogagem criado em 2006 para revolucionar a 

comunicação na internet e fora dela. Daí a limitação de conteúdoem 140 caracteres ser 

fundamental para que o meio de propagação das mensagens não dependa necessariamente da 

web, podendo utilizar outros serviços, como o de mensagens curtas ou “short message 

service” (SMS)
8
 via telefonia. A promessa do Twitter era de que fosse um fenômeno de 

integração por essa facilidade em obter e difundir informações ou mesmo manter 

conversações de modo mais dinâmico, que crescesse com a telefonia celular. 

O Twitter chegou ao Brasil em janeiro de 2008 com acesso e inscrição gratuita, mas 

ainda sem versão em português. Em março de 2009, o número de usuários era de cerca de 700 

mil em território nacional, o que equivalia a 2,4% das contas do site no mundo. Como se verá 

                                                 
7
 A popularização desses sites ampliou também a abrangência do termo em inglês post. Em português, do verbo 

postar, postagem também passa a significar inserção de conteúdo no blog. 
8
 Segundo Spyer (2009), quando o serviço foi lançado nos Estados Unidos em 2006, a ideia da ObviousInc 

(empresa criadora) e Jack Dorsey (responsável pelo projeto) era atingir o número crescente de pessoas que 

possuíam aparelhos celulares, mas que ainda não possuíam serviços de banda larga nesses aparelhos. Por isso, o 

limite dos 160 caracteres – 140 para a mensagem e o restante para identificação do usuário. 
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adiante, a proximidade das eleições presidenciais e a regulamentação da propaganda eleitoral 

na internet mantiveram em alta a tendência ao crescimento do número de contas abertas
9
. Em 

06 de junho de 2011, foi disponibilizada, com foco no público brasileiro, a versão em 

português da ferramenta, o que a tornou ainda mais acessível. 

1.2.1 Funcionamento da ferramenta 

Uma vez feita a inscrição com dados pessoais, solicita-se uma breve biografia ou 

apresentação do usuário, mas o campo livre permite que se escreva qualquer mensagem que 

se queira. O passo seguinte é escolher os perfis a serem seguidos. Para facilitar a formação de 

redes, o próprio site desenvolveu mecanismos de sugerir sistematicamente perfis a serem 

seguidos, conforme são apresentadas as preferências inicialmente e o comportamento que se 

adota ao longo do tempo.  

Como enfatizado antes, a relação no Twitter não é entre “amigos”. Não há 

necessidade de relação de mão dupla, ou seja, um usuário X pode escolher seguir outro 

usuário Y e este, por sua vez, não seguir X – a solicitação pode ser automaticamente aceita ou 

não a depender dos critérios de restrições adotados por Y. Assim, o que este tuitar
10

 chegará à 

página de X, que o segue, mas o contrário não acontecerá. 

A pergunta norteadora do Twitter inicialmente era “What are youdoing?” (O que 

você está fazendo?). Em 19 de novembro de 2009 mudou para “What’s happening?” (O que 

está acontecendo?). Na verdade, houve uma adequação aos hábitos dos usuários, a partir da 

participação destes no desenvolvimento da ferramenta
11

, uma vez que já não respondiam 

diretamente à primeira pergunta.  

Atualmente, depois de várias modificações, a pergunta norteadora sequer está em 

evidência. Na página inicial dos perfis se encontram comandosdiretos como “escreva seu 

tweet aqui” ou “publicar um novo tweet”. Esse é o espaço em que a mensagem (sobre o que 

quer que se esteja fazendo, pensando, acontecendo, etc.) deve ser escrita sob a limitação dos 

140 caracteres, o que induz à produção de informação enxuta e sintética – para muitos um 

desafio, mas é habilidade que se consegue com a prática e torna o Twitter dinâmico. 

                                                 
9
 Em 2010, segundo dados do site, o Twitter passou de cinco milhões de usuários no início do ano para 65 

milhões no fim. 
10

 O verbo tuitar já vem sendo amplamente utilizado pelos usuários de redes sociais na internet e, assim como o 

verbo blogar, já possui verbete na última versão do Dicionário Aurélio. 
11

 Recursos em Interface de Programação de Aplicativos (API), característica da web 2.0, são oferecidos pelo 

Twitter com finalidade de criação e soluções em conjunto. Em razão dessa abertura de códigos para 

desenvolvedores, a ferramenta sofre contínuas mudanças e aperfeiçoamentos. 
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Sobre as mensagens curtas, Canavilhas (2009) argumenta que elas dinamizam a 

política, uma vez que o microblog permitiu ultrapassar algumas das fragilidades dos blogs, 

“(...) reduzindo o espaço de reflexão a 140 caracteres e permitindo ao político ter uma 

percepção mais real da sua audiência no grupo de ‘seguidores’(...)”. De forma rápida, pessoal 

e permanente, eleitores e jornalistas podem seguir qualquer político a par e passo (Canavilhas, 

2009, p. 9). 

Outra funcionalidade desenvolvida pelos usuários e adaptada pelo Twitter é o RT, ou 

seja, o retweet. Ele consiste na ação de replicar para os perfis seguidores uma mensagem 

postada por outro perfil seguido, atribuindo a ele (identificado com um @ antecedendo o 

nome) a autoria do tweet.  

A evolução dessa função faz que uma mensagem de Y retuitada diretamente por X, 

sem comentários adicionais, apareça tal qual a original (como identificação e foto de Y) para 

todos os seguidores de X, mesmo para os que não seguem Y. Inúmeros programas foram 

desenvolvidos para analisar a repercussão de um tweet por meio do RT. A partir dessa 

variável, inclusive, tem-se mensurado o nível de influência que determinado perfil possui. 

Também é possível responder a tweets direcionados ou apenas fazer referência, 

mencionar alguém, por meio da identificação do perfil precedida pelo símbolo @ e enviar 

mensagens diretas (estas são restritas e não ficam publicadas na timeline, ou página, do 

usuário). A companhia também monitora, por meio de hashtags (termos indexados pelo 

símbolo #) os assuntos ou debates mais mencionados segundo a segundo, nacional e 

internacionalmente. São chamados os trending topics ou assuntos do momento, que ao 

propagarem ações, campanhas ou confrontarem opiniões também estimulam a curiosidade dos 

internautas e, por vezes, agendam também a imprensa. 

Inúmeros aplicativos foram desenvolvidos para serem associados ao Twitter e 

permitirem um melhor desempenho no microblog. Por exemplo, é possível acrescentar link s 

de outros sites – alternativa para quem tem dificuldade em sintetizar a mensagem em 140 

caracteres ou mesmo para ampliar a discussão – com formato de caracteres reduzidos
12

,  

postar fotos
13

, promover campanhas alterando a foto do perfil ou acrescentando um banner 

nela
14

, analisar influência do perfil e comparar com outros
15

, etc. Ainda, desde 2010 é 

                                                 
12

 https://bitly.com/ou http://migre.me/ 
13

 Até pouco tempo se usava o http://twitpic.com/, mas o próprio Twitter já incluiu a opção de postar fotos 

diretamente via pic.twitter.com 
14

 http://twibbon.com/ 
15

 http://Klout.com/home ou http://twitalyzer.com/ 

https://bitly.com/
http://migre.me/
http://twitpic.com/
http://twibbon.com/
http://klout.com/home
http://twitalyzer.com/


 27 

possível incluir a localização das mensagens nas configurações do próprio Twitter – ação 

típica de quem se desloca para muitos lugares e/ou possui muitos seguidores. 

Por ser uma ferramenta colaborativa, em permanente construção, muitos dos 

dispositivos aqui mencionados devem ser rapidamente transformados ou substituídos, mas a 

essência do funcionamento é basicamente seguir e/ou ser seguido, divulgar e/ou consumir 

informação sintetizada e de maneira ágil. 

1.2.2 O que se faz no Twitter e quem está lá  

No Blog de usuários brasileiros sobre Twitter, as definições sobre a ferramenta são 

menos conceituais e mais relacionadas a suas potencialidades. Uma delas, postada por 

Fernando de Souza sobre soluções de telefonia satélite para o Twitter, afirma uma ambição: 

“(...) não importa qual o aparelho a pessoa está usando – desde o smartphone mais avançado 

ao celular mais simples – as pessoas de todo o mundo devem ser capazes de enviar e ler 

tweets” 
16

.  

No Blog encontra-se também a seguinte tradução de postagem da blogueira Havy 

Brooks, sobre o próprio Twitter e suas definições: 

Ah, não. O Twitter não é isso. Não é um “microblog”. Ninguém diz: “Ai, ai! 

Sabe do que estou com vontade hoje? De microblogar!” Eca. (E, aliás, 

mesmo que tecnicamente houvesse algo chamado microblog, e daí? 

Microblog – para nós, que não somos consultores de mídias sociais – é uma 

palavra vazia, sem graça e sem sentido. Blargh.) De qualquer maneira, não 

importa se é ou não, porque todo mundo está errado e, na verdade, todo o 

debate enfadonho sobre “Ei, o que é o Twitter?” está completamente 

terminado, pois o Twitter é, no final das contas, um bar. É um bar. É aquele 

bar/café local que você frequenta. Um bar/café local multidimensional. Só 

que é online. E às vezes você conecta pelo seu celular. É, eu sei. É o futuro; 

aceite-o. Por que você frequenta o bar/café local? Porque é a sua praia. A sua 

praça. (Brooks, 2009, disponível em www.Twitterbrasil.org). 

No site, as definições são igualmente menos precisas e mais preocupadas com a 

compreensão da ferramenta pelo usuário. Para eles, “Twitter é uma rede de informação em 

tempo real que conecta você às últimas histórias, ideias, opiniões e notícias sobre o que há de 

mais interessante” (disponível em www.twitter.com). Ali estão desconhecidos, seus amigos, 

personalidades das mais diversas áreas de interesse, celebridades, empresas, campanhas, 

                                                 
16

 Nome dado às mensagens postadas no Twitter e que será amplamente utilizado neste estudo. 

http://www.twitter.com/
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festas, veículos de comunicação, políticos. Usuários comuns e formadores de opinião, atores 

frequentes e observadores
17

. 

Dessa maneira, entendendo-se o Twitter mais como uma rede de informação e menos 

como uma rede social, o princípio da interatividade é secundarizado pelos gestores da 

ferramenta. Tal postura provavelmente se deve ao exame de dados que revelam o perfil dos 

usuários da ferramenta. Apesar dos números crescentes, a quantidade de contas inativas, sem 

atualizações ou que postaram poucas ou nenhuma mensagem – por exemplo, o fake utilizado 

por esta pesquisa para apenas acompanhar deputados (as) sem ter postado um tweet sequer até 

março de 2010, apesar do acompanhamento quase diário
18

 – podem justificar essa postura. 

No segundo semestre de 2009, a In Press Porter Novelli e a E.life, assessoria de 

imprensa e comunicação e consultoria de monitoramento e análise de mídia, respectivamente, 

divulgaram a pesquisa “Hábitos de uso e comportamento dos internautas brasileiros em 

mídias sociais” 
19

. Segundo os dados coletados à época, 62% do tráfego de internet no Brasil 

já eram para redes sociais. O Twitter estava em segundo lugar e o Facebook ainda estava em 

quarto (hoje em primeiro) no ranking das principais redes acessadas pela internet.  

Outro dado relevante dessa investigação mostrou que o Twitter era utilizado por 70% 

dos internautas brasileiros como fonte de notícias e não como rede social. Nessa mesma 

direção, a RJ Metrics
20

 divulgou pesquisa de nível mundial em 2010 que indicava média de 

apenas 17% para contas ativas no Twitter. Ou seja, menos de um quinto das contas abertas em 

todo o mundo foram utilizadas para postar tweets (tuitar) entre setembro e novembro de 2009, 

enquanto durou a pesquisa. Outros números interessantes apontam que 80% dos usuários 

tuitaram menos de dez vezes desde a abertura das contas e40% nunca enviaram um só tweet. 

Contudo, foi constatada uma tendência significativa entre os adultos: “Twitter users are 

becoming more engaged over time when we control for sample age
21

” (RJ Metrics, 2009). 

 

                                                 
17

 Estão no Twitter Lady Gaga, Justin Beaber, Shakira, Kaká, Luciano Huck, Rafinha Bastos, Programa Pânico. 

Mas estão também milhões de desconhecidos no Egito, Tunísia, Argélia, Síria, etc. organizando grandes 

manifestações (ou revoluções) por mais emprego e/ou democracia e mudando governo e sociedade.  
18

 Esse aspecto da pesquisa será detalhado no capítulo sobre descrição da metodologia adotada. 
19

 Disponível em 

http://www.inpresspni.com.br/pesquisa/habitosdeusoecomportamento/habitosdeusoecomportamento.pdf 
20

 Disponível em  

http://info.rjmetrics.com/blog/bid/44962/New-Data-on-Twitter-s-Users-and-Engagement 
21

 O usuários do Twitter se tornam mais engajados ao longo do tempo quando se controla a variável idade da 

amostra. 

http://info.rjmetrics.com/blog/bid/44962/New-Data-on-Twitter-s-Users-and-Engagement
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Para os gestores do serviço, isso não significa um problema. O Twitter seria como 

um material em construção, uma massa de modelar, que se transforma a partir do uso que se 

faz dela. Para eles, a rede de informações em tempo real é inclusiva e não precisa ser uma 

rede social: 

Você não precisa tuitar para perceber a importância do Twitter. Você não 

precisa ter um site para navegar na Internet e você não precisa tuitar para 

desfrutar o Twitter. Tanto faz se você tuíta 100 vezes por dia, ou nunca, você 

ainda tem acesso às conversas e informações em torno do que lhe interessa. 

Você pode contribuir, ou apenas ouvir e buscar as informações mais 

recentes.  (Disponível em www.twitter.com/about) 

Ativos ou não, entre produtores e consumidores de informação, o fato é que o 

número de usuários cresceu muito desde 2009. Alguns sites já apontam em 2012 a marca – 

dados brutos – de mais de 500 milhões de contas no Twitter. Da última vez que o site oficial 

divulgou o número de contas, em abril de 2011, essa marca estava em 200 milhões, sendo 100 

milhões de contas ativas. Dados de novembro de 2011 mapeavam 383 milhões de perfis no 

mundo, sendo o Brasil o segundo – atrás apenas dos Estados Unidos–, com 33,3 milhões de 

contas (quase 10% do total), superando os 29,9 milhões do Japão
22

.  

Em comparação com a pesquisa da RJ Metrics (2009), a Semiocast (2011) constatou 

que 27% dos usuários do Twitter em todo o mundo são considerados ativos (aumento de 10% 

em relação a 2009). Esse índice, no Brasil, foi de 25% de usuários ativos e, no Japão, 30%. 

Desse modo, embora os japoneses sejam mais atuantes, em 2011, com o lançamento da versão 

em português, a participação brasileira deu contribuição importante para o crescimento 

observado na projeção da figura seguinte. 

 

                                                 
22

Disponível em 

http://semiocast.com/publications/2012_01_31_Brazil_becomes_2nd_country_on_Twitter_superseds_Japan 

http://www.twitter.com/about
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Figura 1. Crescimento mundial (em milhões) dos usuários do Twitter por anor 

 

Fonte: http://wearesocial.com.br/blog/2012/02/social-mashup-20/Twitter500mgraph-1024x722-2/ 

 

A curva ascendente de 2009 a 2012 indica um crescimento quase exponencial – de 

2009 a 2010 cresce cinco vezes; de 2010 a 2011, mais de duas vezes; de 2011 a 2012, mais de 

duas vezes. Embora haja ligeira destoância em relação aos dados oficiais, a tendência acima 

apresentada corrobora a tese de popularização das redes sociais no meio digital
23

. 

E ainda que não seja possível afirmar que se trate de uma tendência constante ou 

irreversível, é inegável que significa uma mudança expressiva nas relações entre as pessoas. O 

processo em curso de digitalização da comunicação não opera à margem das mudanças nas 

instituições formais e consolidadas, mas as instrumentaliza. Ainda que aquele seja mais veloz 

que estas. 

Isso significa que famílias, corporações, igrejas, empresas, partidos políticos, etc. 

têm alterado seu padrão de relacionamento comunicacional em função das novas 

possibilidades de interação e troca de informações. Logo, essas instituições mudaram de 

alguma forma com a web 2.0
24

. 

                                                 
23

  O crescimento do Facebook, por exemplo, seria representado nesse mesmo período por uma curva ainda mais 

acentuada. 
24

 Termo criado em 2004 pela empresa americana O'Reilly Media para designar uma segunda geração de 

comunidades e serviços, tendo como conceito a "Web como plataforma (...) a regra mais importante é 

desenvolver aplicativos que aproveitem os efeitos de rede para se tornarem melhores quanto mais são usados 

pelas pessoas, aproveitando a inteligência coletiva”. (Tim O’Reilly,disponível em http://web2.0br.com.br). 
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2 O USO DO TWITTER NA POLÍTICA MUNDIAL 

Feitas as considerações iniciais, este segundo capítulo irá detalhar trabalhos de 

investigação empírica sobre a atuação no Twitter de agentes políticos, em diferentes níveis. O 

primeiro caso se refere às eleições presidenciais nos Estados Unidos e o exemplo da 

campanha de Barack Obama, em 2008. Na sequência, serão relacionadas as disputas ao 

governo de três estados brasileiros em 2010 e, ao final, pesquisas que priorizam o 

comportamento parlamentar no Twitter – vereadores e deputados. 

2.1 Política 2.0 

Como tem mudado a elite política neste novo contexto comunicacional? De que 

forma as ferramentas desenvolvidas para construir novas estruturas de redes sociais à 

disposição do público estão sendo usadas por ela? Qual seria, então, o seu papel na construção 

de uma cultura política mais participativa e integrada? 

De fato, não está alheia a essas mudanças a categoria entendida por Max Weber 

como “político profissional”, ou seja, aquele indivíduo vocacionado, que vive da ou para a 

política atuando sobre a sociedade de modo a tomar decisões e orientar valores e, para tanto, 

busca o poder estatal. É possível notar que os políticos, como se convencionou dizer, têm 

feito extenso e diferenciado uso das novas tecnologias da comunicação, sobretudo em 

momentos eleitorais, mas não exclusivamente neles. 

Manter contas de e-mail já é uma prática quase imperativa para qualquer pessoa que 

se relacione com muitas outras desde antes de estar em evidência a web 2.0. Assim, o 

desenvolvimento de sites e blogs pessoais também está no script do político 2.0
25

. Estes são os 

mais adaptados às ferramentas interativas da web e conseguem adaptar suas redes sociais para 

o ambiente virtual, onde procuram desenvolver e aprimorarvalores construídos por elas, tais 

como visibilidade, reputação, popularidade e autoridade (Recuero, 2009), conceitos que serão 

mais bem analisados no próximo capítulo. 

                                                 
25

 Destacam-se no Brasil as publicações da agência de comunicação Medialogue Digital 

http://www.medialogue.com.br/ sobre vereadores, senadores e deputados federais. A última delas, de 26 de 

novembro de 2011 traz um mapeamento bastante abrangente sobre o uso da internet e das redes sociais pelos 

deputados federais brasileiros da 54ª Legislatura e será um parâmetro para o próximo capítulo. 

http://www.medialogue.com.br/
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O político 2.0, portanto, seria aquele que não utiliza a internet apenas como via de 

propaganda eleitoral apesar de ser esse um claro objetivo, ao menos de um dos pólos da 

interação. Essa nova forma de fazer política tem como princípio o envolvimento entre 

políticos profissionais e a população, eleitora ou não. E esse envolvimento supõe a superação 

do modelo de mão única, em que fala o político e o povo apenas escuta (horário eleitoral ou 

mesmo comícios); e propõe uma via de mão dupla, tal como o “corpo a corpo” que se faz 

comumente nas ruas, mas com a possibilidade de alcançar e garantir voz a mais pessoas de 

maneira direta, podendo dispensar a intermediação da mídia tradicional. 

Sobre isso, João Canavilhas argumenta que, enquanto “(...) os políticos fazem chegar 

uma determinada mensagem ao público de forma a anular ou reduzir a interferência dos 

jornalistas no conteúdo (...) estes [os jornalistas] procuram na política acontecimentos que 

interessem às audiências (...)”. (Canavilhas, 2009, p. 1). Segundo o autor, uma alternativa para 

reduzir a dependência mútua entre políticos e jornalistas é a internet
26

. 

Ainda sobre as alterações na relação entre político, jornalista e eleitor, Spyer (2009) 

argumenta de maneira semelhante. Ao afirmar que Twitter serve para o político prestar contas 

de suas ações à sociedade, compartilhar sua agenda de atividades e interagir com cidadãos, ele 

enfatiza que isso é feito sem intermediários. Portanto, pode ser uma ferramenta poderosa na 

política porque “promove debates, favorece a disseminação de informação e também a facilita 

a coordenação de eventos presenciais, mas o resultado de uma ação reflete o grau de 

envolvimento de seus participantes com a causa promovida”. (Spyer, 2009, p. 66). 

Sobre diferentes graus de envolvimento entre políticos e cidadãos via Twitter, passa-se 

agora a elencar estudos de caso que visam a discutir como atores e ferramenta têm se 

relacionado. 

 

                                                 
26

 Ressalte-se que a relação entre mídia e políticos segue muito forte. Os perfis jornalísticos são muito seguidos 

por políticos no Twitter e vice versa. Os perfis na rede passaram a ser fontes de notícias as agências de 

comunicação e suas notícias, links para os tweets dos políticos (sobre si, seus partidos e correligionários ou sobre 

seus adversários). 
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2.2 A campanha Obama 

O caso mais emblemático dos últimos anos de uso da internet e redes sociais (com 

destaque para o Twitter) para campanha político-eleitoral foi a eleição de Barack Obama, em 

2008 nos Estados Unidos. 

Wilson Gomes e pesquisadores da Universidade Federal do Paraná analisaram a 

campanha do candidato à Presidência pelo Partido Democrata em todas as ferramentas de 

internet utilizadas e a forma com que se conseguiu conferir protagonismo a elas, até então 

consideradas vias assessórias. Antes, porém, construíram um panorama estatístico sobre 

hábitos da população norte-americana em relação à frequência e ao modo com que se 

consome conteúdo político pelos meio virtuais. 

Gomes (2009) destaca os seguintes números: 25% dos internautas acessavam a 

internet para fazer algo relacionado à campanha ao menos uma vez por semana; 8% faziam 

isso todo dia. Esses seriam por certo os mais engajados entre os conectados. Entretanto, mais 

de um terço dos cidadãos em idade eleitoral, isto é, 35% em relação a toda população, em 

julho de 2008
27

, já haviam assistido a algum vídeo relacionado às campanhas. Da população 

adulta do país, 29% conectaram-se para ver debates políticos, discursos e declarações ao 

longo do processo. Além disso, a comunicação política alcançou 8% do total de circulação de 

mensagens por celular
28

. (Smith & Rainie apud Gomes, 2009). Mais especificamente sobre 

redes sociais, o autor ressalta que 10% dos adultos (14% dos internautas) usavam o Facebook 

ou Myspace para atividades políticas.  

Em relação às diferentes percepções do papel da internet para o envolvimento 

político antes e após o fenômeno da web 2.0, o instituto de pesquisa Pew Internet & American 

Life Projects Surveys constatou que (na primavera de 2000)16% da população adulta e 34% 

dos usuários de internet procuravam informações político-eleitorais na rede. Esses percentuais 

aumentaram significativamente nas eleições de oito anos depois, chegando a 40% e 55%, 

respectivamente. Dados estes que, segundo o mesmo instituto de pesquisa, aumentaram até as 

vésperas das eleições presidenciais. Duas semanas antes de irem às urnas, 59% dos eleitores 

tiveram algum tipo de comunicação online diretamente sobre a campanha. 

                                                 
27

 As eleições nacionais ocorreram em 04 de novembro, mas em meados de agosto houve as eleições primárias 

que definiram os candidatos dos principais partidos, Democrata e Republicano. 
28

 Não ficou claro este detalhe na pesquisa, mas provavelmente os tweets via SMS devem ter colaborado com 

esse percentual. 
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Como se observou até aqui, campanhas realmente desenhadas para o ciberespaço não 

existiam antes de 2000 e, até 2006, eram basicamente formatadas no modelo web site e e-

mail. A diferença da campanha 2.0, notadamente a de Barack Obama, é que esta é 

essencialmente cooperativa. 

Obama teve uma campanha de internet milionária, mas a mobilização conseguida via 

internet arrecadou dezenas de vezes o valor gasto. Chris Hughes, um dos fundadores do 

Facebook, foi contratado pelo então senador para chefiar sua campanha online. Foram 

desenvolvidos aplicativos para Iphone e jogos eletrônicos. Empresas como Google e Yahoo! 

também foram contratadas e o sítio MyBarackObama (MyBO), sua própria rede social, 

cadastrou milhões de pessoas. A maioria delas estava disposta a organizar eventos; trocar 

ideias, dicas e aconselhamentos; discutir programa de governo e fazer doações financeiras, 

haja vista a ampla difusão, nos Estados Unidos, das compras online com pagamentos 

facilitado no cartão de crédito
29

.  

Apesar de toda essa estrutura de rede social, Gomes (2009) salienta o fato de que foi 

o Twitter que chamou a atenção dos analistas de marketing. Diferente dos sites e blogs, que 

consideram pecar de “excessivo conteudismo”, foi essa a ferramenta que mais conseguiu 

aproximar o candidato – e não apenas sua equipe de campanha online – das pessoas que o 

seguiam @BarackObama
30

. O perfil foi criado um ano antes, em 29 de maio de 2007 e 

permanece ativo. O primeiro tweet respondia diretamente à pergunta inicial: “Pensando que só 

nos falta uma assinatura para pôr fim à guerra no Iraque”. 

O autor destaca que o candidato postava basicamente sua agenda, divulgava data em 

que apareceria na televisão e links para seu sítio pessoal, no qual era possível ver vídeos de 

todos os eventos e encontros realizados pela campanha. Até a véspera das eleições, foram 

contabilizados 263 tweets. O que hoje parece não muito interativo era uma excelente marca de 

atualizações e frequência – os pesquisadores não destacaram dados de conversações ou 

retweets nos posts de Obama. Outro elemento fundamental para mudar o caráter da campanha 

                                                 
29

 Os democratas gastaram aproximadamente R$ 16 milhões com publicidade online. Só a companhia Google 

faturou R$ 7,7 milhões desse montante basicamente por meio dos links patrocinados, responsáveis por 14% de 

toda visitação ao sítio de Barack Obama. Contudo, a candidatura arrecadou mais de US$ 600 milhões (estima-se 

que o valor ultrapasse 1,2 bilhões de dólares) entre mais de três milhões de doadores. 87% das doações foram via 

internet. 
30

 O atual Presidente dos Estados Unidos da América disputará a reeleição neste ano de 2012. Via twittero 

candidato anunciou em 17 de fevereiro de 2012, e a mídia internacional repercutiu imediatamente, que foram 

arrecadados US$ 29,1 milhões em janeiro para a reeleição, 98% dos quais resultantes de contribuições no valor 

de US$ 250 ou menos. <https://twitter.com/#!/BarackObama> 
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virtual pelo uso do Twitter foi associá-lo a uma forte estratégia de divulgação de vídeos ao 

vivo, por meio dos quais se acompanhavam debates, comícios e outras agendas de campanha. 

Contudo, foi o fato de Obama, em um primeiro momento, seguir mais que ser 

seguido (em 05 de novembro, 168 e 144 mil, respectivamente) que gerou a interpretação de 

que ele queria ouvir as pessoas e estava disposto a conversar
31

. O perfil da senadora Hillary 

Clinton, que também disputou as prévias do Partido Democrata, foi apagado após as 

primárias, no final de agosto, e não fazia questão de seguir ninguém. O principal oponente de 

Obama, o republicano John McCain, tinha cinco mil seguidores e fez apenas 25 atualizações 

em sua página durante toda a campanha. 

Portanto, esse caso reflete de maneira singular como variadas ações no uso das 

tecnologias, explorando o máximo de possibilidades de comunicação digital e com 

mecanismos que dialogam entre si, de forma bem articulada, podem ser muito eficientes no 

propósito de maximizar visibilidade e popularidade, bem como contribuir com a melhoria da 

reputação e aumento da autoridade. 

Obama, o melhor exemplo até então de político 2.0, não fez apenas publicidade, 

estava à distância de apenas um clique de seu eleitor e de quem mais quisesse segui-lo. 

Todavia, conforme assinalado no início, esse foi um caso de sucesso também porque pôde 

contar com uma cultura de conexão e experiências disseminadas nos Estados Unidos. Esse 

modelo certamente não teria os mesmos efeitos em outros lugares do mundo. Para os 

pesquisadores, a novidade introduzida pela campanha de Barack Obama 

Consistiu em transformar uma rota considerada acessória em campanhas 

políticas – o universo das trocas de informações digitais e on-line – numa via 

alternativa à campanha mediada pelos meios de massa. Em geral, as 

campanhas contemporâneas (inclusive as campanhas políticas) vêm 

adotando três rotas de produçãode informação, imagem e persuasão: 

primeiro, as redes de comunicação de massa, principalmente a TV, como 

rota principal; depois, as redes sociais (que também são redes de 

comunicação interpessoal), como rota secundária e complementar; por 

último, as redes sociais digitais, as redes de comunicação e relacionamento 

baseadas no universo digital, grande parte on-line, empregadas em geral 

como rotas acessórias. A campanha de Obama estabelece um novo padrão 

quando dedica considerável quantidade de energia, perícia e recursos à 

terceira rede, ao par com sua crescente importância social. Com isso, 

                                                 
31

 Em de junho de 2012, Obama ultrapassa a marca de 17 milhões de seguidores e segue quase 680 mil perfis. O 

artifício utilizado para começar a seguir em massa e ganhar novos seguidores foi um script de automação do 

processo de passar a seguir seguidores tão logo estes entrem em sua rede. Hoje não mais se aconselha que os 

políticos apostem nesse método de “vírus”, pois podem gerar inconvenientes, uma vez que muitos usuários 

configuram suas contas para só serem seguidos após autorização e, com a popularização do Twitter, essa 

estratégia não desperta os mesmos interesses ou curiosidade. Mas cumpre notar que aquele momento era de 

pioneirismo, do início da construção do uso político do Twitter.  
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consegue gerar uma sofisticada alternativa de comunicação e relacionamento 

às outras duas rotas tradicionais, alcançar e comprometer um considerável 

universo de eleitores engajados na cultura da conexão digital e, por fim, 

transformar duas dúziasde ferramentas e recursos das redes digitais e os seus 

muitos milhares de usuários em participantes da sua campanha. (Gomes et 

al, 2009, p. 39-40). 

Apesar do aparente entusiasmo provocado pelo caso Obama, dado o alto nível de 

transformação das tecnologias e as disparidades regionais, culturais e socioeconômicas em 

relação ao uso da internet, é preciso enfatizar que essa “(...) pesquisa vale mais pelo seu valor 

de prospecção, registro e documento de um estágio do fenômeno e de análise de tendências a 

ele relacionadas do que por algum possível poder de generalização dos achados em leis e 

normas”. (Gomes et al., 2009, p. 32)
32

. 

Por fim, sobre o porquê de estudar a eleição estadunidense e não a brasileira, o autor 

argumenta que a legislação vigente até então “congelou oficialmente, na nossa eleição mais 

recente, o padrão brasileiro de campanhas online em um disciplinadíssimo modelo-Web, bem 

distante das possibilidades técnicas e sociais dos recursos digitais disponíveis para 

comunicações em rede”. (Gomes et al., 2009, p. 33). 

2.3 Novas regras para as novas mídias 

Certamente, a mesma campanha 2.0 não seria possível no Brasil, por exemplo, uma 

vez que legislação brasileira somente passou a regulamentar a campanha de internet em 2010, 

quando a Lei Federal nº 12.034/2009 – considerada uma minirreforma eleitoral – entrou em 

vigor. Antes dela, a Lei nº 9.504/2007 era omissa em relação a esse tipo de propaganda e fazia 

menções limitadas quanto ao uso da internet. Com a nova redação, a partir da Lei 

11.300/2006, passou-se a normatizar também a divulgação de contas de campanha na rede 

mundial de computadores e permitir os sites. 

Entre as principais novidades que regeram as eleições de 2010, no que tange ao foco 

deste estudo, destacam-se: liberdade para partidos, coligações e candidatos terem sítios 

permanentes (fora do domínio estritamente eleitoral can.br), desde que com hospedagem em 

provedores estabelecidos no país; liberdade para postagem em blogs e envio de mensagens 

                                                 
32

 Sobre isso, o ex-Presidente da Câmara, Michel Temer, publicou no jornal da Casa artigo sobre as diferenças 

entre o uso da internet na campanha de Obama e nas eleições brasileiras, salientando, sobretudo, o aspecto 

difamatório destas. Para Temer, o efeito Obama foi proclamado como “(...) algo que ocorreria no Brasil. Algo de 

errado aconteceu, entretanto. A excepcional tecnologia trazida pela internet não teve o efeito que se esperava nas 

eleições brasileiras. Mais que isso, deu dimensão a um tipo de campanha marcada pelo atraso na forma e no 

conteúdo (...)” (Jornal da Câmara, em 12 de novembro de 2010). 
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por correio eletrônico ou redes sociais, desde que estas disponham de mecanismos que 

permitam ao destinatário seu descadastramento; liberdade para partidos, coligações e 

candidatos arrecadarem recursos financeiros, inclusive por meio de cartão de crédito; 

liberdade para provedores de internet veicularem debates online; regulamentação do direito de 

resposta nesses meios; vedação de propagandas pagas na internet ou em sites de pessoas 

jurídicas, ainda que gratuitamente. Para todas as vedações foram estabelecidas multas (Brasil, 

2009). 

As campanhas, portanto, passaram a poder utilizar muitos recursos gratuitos da 

internet, desde que fossem responsáveis com o eleitor e com os demais candidatos e não 

favorecessem o abuso de poder econômico. Assim, a legislação brasileira avança mantendo o 

princípio universal de a internet ser um ambiente livre, mas resguardando princípios 

constitucionais como a vedação do anonimato, liberdade de escolha e a garantia do direito de 

resposta. Buscou-se, tanto quanto possível, resguardar um fundamento basilar do direito 

eleitoral: a igualdade
33

. 

Contudo, ainda há muitas controvérsias acerca da aplicação desse princípio. Exemplo 

disso foi recente decisão do TSE que, ao estabelecer multa de R$ 5.000,00 ao ex-candidato a 

vice-presidente na coligação PSDB/DEM Índio da Costa, equiparou, em votação polêmica no 

dia 15 de fevereiro de 2012, mensagens eleitorais no Twitter às campanhas em rádio e 

televisão.  

Com isso, fica proibido, no Brasil, aos candidatos e partidos fazer campanha 

antecipada no microblog. Muitos parlamentares discursaram em tribuna no Congresso 

Nacional 
34

 e outros postaram em seus perfis tweets de protesto contra a decisão que, para 

alguns, limita a liberdade de manifestação na internet, uma vez que rádio e TV têm natureza 

bastante distinta de uma rede social. A despeito da polêmica sobre campanha antecipada e 

defesa do princípio da igualdade pelo Judiciário, o fato é que não é necessário mensagens de 

cunho eleitoral para interagir politicamente no Twitter ou em outras redes sociais.  

 

                                                 
33

 Igualdade essa que, em meio à discussão de reforma política no Congresso Nacional que já dura ao menos dez 

anos, foi ainda mais propagandeada pelas correntes que defendem, entre outras inovações, o financiamento 

público exclusivo de campanha. 
34

 A última seção do próximo capítulo tratará sobre esses discursos. 
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2.4 Twitter e as eleições brasileiras 

Os estudos de caso mais recentes sobre o uso político do Twitter no Brasil estão 

centrados basicamente em 2010, ano das primeiras eleições para as quais valeram os efeitos 

da Lei nº 12.034/2009. A maioria ainda são estudos que priorizam a análise pontual de 

disputas para o Executivo e, por conseguinte, a análise de um ou no máximo três perfis 

distintos e comparados. 

A maneira pela qual os candidatos utilizaram seus perfis como estratégia de 

campanha e, tangencialmente, o impacto disso nos resultados eleitorais é o foco das 

abordagens que têm sido feitas. Diferente desse padrão de pesquisa, foi selecionado um 

estudo de caso, o de publicação mais recente, com parlamentares em nível municipal em 

momento não eleitoral. 

Antes de iniciar o panorama, vale fazer referência a um guia prático que dedica 

algumas páginas para oferecer dicas aos políticos de como usarem a ferramenta. Note-se que é 

uma publicação de 2009, quando poucos políticos brasileiros se arriscavam nessa ferramenta, 

mas já com vistas para as mudanças no ano seguinte. No livro sobre o Twitter direcionado a 

usuários, o autor expõe uma série de “recomendações para os candidatos que querem tuitar”, 

porque os que não tuítam não são vistos. 

A primeira delas é explorar as oportunidades de debate, “estimular o boca a boca” e 

fazer discussões úteis, que tenham impacto na vida das pessoas. O autor orienta os políticos a 

chamarem atenção para a campanha de maneira interativa e por meio de informações 

relevantes ou mesmo “dados em primeira mão”. Essas são as mensagens que tendem a ser 

replicadas.  

Ainda sobre as oportunidades de debate, recomenda-se que o político não fuja de 

“questões espinhosas” e tampouco ignore críticas. Por certo que tanto mais popular o perfil, 

menos se precisa responder a todos os questionamentos. Entretanto, dialogar com opiniões 

discordantes defendendo as suas pode gerar engajamento de pessoas que pensam como o 

candidato. Ou seja, as chances de as pessoas se envolverem em debates são maiores que as de 

se manifestarem frente a discursos. 

Discursos são para comício, “(...) o Twitter está mais para a experiência do corpo a 

corpo (...) [em que] os participantes tiram proveito da chance para interagir, perguntar e 

comentar” (Spyer, 2009, p. 69), sobretudo se o assunto não é apenas um: política. Este tende a 
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ser o principal assunto, mas não deve ser o único. Spyer sugere que o candidato não seja 

apenas uma pessoa pública, mas alguém que lê jornal, vai ao cinema, tem esportes preferidos, 

etc. Enfim, observa o mundo de uma perspectiva própria, subjetiva, que pode ou não se 

relacionar com política, pois “incluir esse tipo de informação [não estritamente política] pode 

ajudar a quebrar o gelo e motivar seguidores a fazer contato” (Spyer, 2009, p. 70). Isso é fazer 

parte da rede: relacionar-se de maneiras variadas e fazer informações circularem. 

Ao fim do guia, o autor expõe uma orientação de conduta que, possivelmente, é um 

dos elementos-chave para que o sujeito político – o candidato, aquele que pretende conquistar 

votos e cargo público ou os que já detêm esse capital – esteja realmente inserido na rede. 

Seja transparente – colocar um assessor para tuitar como se fosse ele 

escrevendo parece, à primeira vista, uma solução fácil para, sem fazer 

esforço, dar a entender que o candidato está por dentro da tecnologia. Se o 

candidato não quiser aprender, é sua prerrogativa, mas deixe isso claro no 

perfil. Usuários familiarizados com a ferramenta saberão distinguir 

mensagens "oficiais" daquelas escritas por pessoas de verdade. (Spyer, 2009, 

p. 72). 

Essas são dicas valiosas para o político no Twitter. Por mais popular e influente que 

ele seja, o ambiente está mais para praça que para palanque. Logo, até para ter mais 

visibilidade, é preciso ser também um usuário comum e conhecer o terreno. As eleições de 

2010 significaram o início dessa mudança de compreensão por parte dos políticos brasileiros. 

Já o alcance dessa mudança ainda é objeto de investigação. 

As experiências a seguir descritas são bastante distintas e tratam quase todas do 

mesmo fenômeno: as eleições. Sem dúvida, o momento eleitoral é aquele em que as 

discussões políticas afloram e as pessoas, ainda que sejam avessas ao assunto, estão mais 

dispostas a obterem e até difundirem informações sobre programas de campanha, plataformas 

eleitorais, políticas públicas, denúncias ou mesmo histórico de candidatos. 

 De outro modo, isso não acontece com a mesma intensidade em outros períodos fora 

o das eleições, a menos que estejam em curso fortes mobilizações populares ou mesmo 

profundas transformações econômicas e sociais. Não é à toa que muitos candidatos a cargos 

eletivos criaram seu perfil na rede, fizeram uso eleitoral temporalmente localizado e 

abandonaram a ferramenta entre outubro e novembro de 2010. Ou mesmo faziam uso mais 

intenso durante a campanha e, depois dela, reduziram a disponibilidade para comunicação por 

meio do microblog (eleitos e não eleitos). 
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2.4.1 Presidenciáveis 

Existem diversos trabalhos acadêmicos publicados ou em processo de publicação, 

bem como matérias jornalísticas que se dedicaram a analisar o desempenho dos 

presidenciáveis brasileiros nas eleições de 2010, sobremaneira nas redes sociais. A atuação de 

Dilma, Serra, Marina e Plínio (candidaturas que participaram dos debates televisivos por 

possuírem representação no Congresso Nacional), especificamente, no Twitter, por certo foi o 

que mais gerou repercussão.  

As mensagens curtas, instantâneas e diretas aos eleitores; a profissionalização das 

equipes de comunicação das campanhas e a intensa disputa por novos seguidores fizeram do 

microblog um espaço privilegiado da disputa eleitoral. Desse modo, as eleições nacionais 

foram o ápice do uso político do Twitter no Brasil. 

A ferramenta foi uma das principais apostas para se aproximar do eleitorado, com 

custos financeiros praticamente nulos, adotada pela modesta candidatura do socialista Plínio 

de Arruda Sampaio
35

. Ele, por vezes, comentava via twitcam os debates entre as três 

principais candidaturas para os quais ele não era convidado a participar, bem como no 

segundo turno entre Dilma e Serra. Surpreendentemente, Plínio conseguiu obter mais 

audiência em seu Twitter que o debate promovido, em 18 de agosto de 2010, pelos canais de 

mídia Folha/UOL com Dilma, Serra e Marina
36

. 

Mas todos os presidenciáveis foram tuiteiros e utilizaram a ferramenta das mais 

diversas formas. Em outro trabalho publicado pela Sociedade Brasileira de Estudos 

Interdisciplinares da Comunicação, Bacaltchuck e outros (2011) analisaram o fenômeno na 

referida eleição presidencial, com enfoque na análise de conteúdo dos posts dos perfis das 

duas candidaturas que disputaram o segundo turno: @dilmabr e @joseserra_. 

Os pesquisadores, nesse caso, acompanharam Dilma e Serra 24 horas antes e depois 

do segundo turno, em 31 de outubro de 2010. Para eles, Serra fez uso diferenciado do seu 

Twitter e, embora não tenha vencido a disputa, interagiu mais e demonstrou mais intimidade 
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 Candidato pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), o candidato de 80 anos (o mais idoso dentre os 

concorrentes), ex-deputado federal e um dos principais quadros intelectuais do Partido dos Trabalhadores (PT), 

declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o valor de R$ 99. 245,00 gastos diretamente em sua campanha. 

Valor bastante inferior ao de Marina Silva, ex-senadora também pelo PT e candidata do Partido Verde (PV), que 

declarou aproximadamente 12 milhões de reais; de José Serra, ex-ministro da Saúde e ex-governador de São 

Paulo, candidato do PSDB, que declarou aproximadamente 26 milhões e; de Dilma, ex-ministra da Casa Civil e 

de Minas e Energia, ex-integrante dos quadros do PDT, e então candidata do PT, que declarou aproximadamente 

154 milhões de reais. Esta última foi eleita presidenta em segundo turno com mais de 56% dos votos válidos. 

Ver http://spce2010.tse.jus.br/spceweb.consulta.prestacaoconta2010/candidatoServlet.do 
36

 Ver http://www.cartacapital.com.br/politica/plinio-viva-o-twitaco 
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com o público. O candidato do PSDB já possuía uma conta antes da campanha e, no dia 

seguinte às eleições, respondeu aos seguidores afirmando que continuaria no Twitter porque 

gostava do espaço. Já a candidata do PT fez um uso institucional da sua conta e publicou 

apenas um tweet no dia da eleição. 

A interação com os usuários do Twitter não garantiu a vitória de José Serra 

nas urnas, mas serviu para aproximar o público da Web com a personalidade 

política. Na análise das últimas 24 horas das eleições, podemos notar que de 

forma quantitativa José Serra foi o candidato que mais escreveu mensagens e 

interagiu com os seus seguidores do Twitter. A Internet se tornou um espaço 

para aproximar os governantes dos eleitores, dessa forma é visto que a 

ligação do então candidato José Serra não fez que ele ganhasse a eleição, 

mas aproximou a sua vida pessoal e política de muitos usuários da rede que 

se sentiram seguros em poder cobrar, posteriormente, ações ligadas ao seu 

governo. Já a presidente eleita, Dilma Rousseff, criou um perfil na rede 

Twitter para fazer colocações da sua campanha, não deixando transparecer 

assuntos pessoais, o que para muitos, fica parecendo um perfil sem interação 

com os usuários.  (Bacaltchuck et al, 2011, p. 14). 

Serra tinha, até então, 556.373 seguidores, seguia 5.614 (razão 99,10) e publicou 

3.597 tweets sobre os mais diversos assuntos políticos e relacionados à sua intimidade 

(inclusive suas crises de insônia). Por sua vez, Dilma tinha 257.258 seguidores, mas seguia 

606 (razão 424,51
37

) e publicou 387 tweets. Para perfis supostamente voltados a propósitos 

semelhantes, de alta popularidade, de mesma formação acadêmica e faixa etária (economistas 

com idade entre 63 e 68 anos à época), a inserção no Twitter dessas personalidades foi 

bastante discrepante. 

Em 12 de março de 2011, o perfil @dilmabr, em cujo profile (breve descrição do 

usuário) consta “Twitter pessoal de Dilma Rousseff, presidente eleita do Brasil”, contava com 

1.166.060 seguidores, mas passou a seguir apenas 579 perfis e o último post (o 394º) foi em 

10 de dezembro de 2010 e prometia “(...) vamos conversar mais em 2011”. 

Na mesma data, o perfil @joseserra_ aumentou o número de seguidores para 

938.195, o número de seguidos para 6.236 e o número de tweets para 6.336. Seu último tweet, 

de 08 de março de 2012, criticava o governo brasileiro: “Iniciativas desconexas e 

inconsistêntes (sic) O país continua atrasado em matéria de educação. Menos marketing, mais 

qualidade” e continha um link para seu site pessoal, em que estava publicada matéria de sua 

autoria veiculada pelo jornal Estadão. 
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 O Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, em 11 de março de 2012, às vésperas de sua segunda 

eleição, possui cerca de 17  milhões  de seguidores e segue quase 700 mil (681.223). A razão entre followers e 

followingde @BarackObama é 19,01. 
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Camilo Aggio (2011) publicou pesquisa com o mesmo objeto, entretanto com 

metodologia ligeiramente diferenciada. Ele optou por acompanhar as três candidaturas com 

maiores números em pesquisa de intenção de voto (mais relevantes) durante os dois meses 

que antecederam as eleições.  

Os assuntos tratados pelos perfis de Serra, Dilma e Marina foram distribuídos em 

quinze categorias, quais sejam: 1- divulgação de agenda; 2- divulgação de agenda com link ; 

3- divulgação de materiais de campanha, entrevistas e debates; 4- mobilização (inclui o 

twitaço
38

); 5- comentários sobre eventos com ou sem links externos; 6- comentários sobre 

eventos com links da campanha; 7- interação com comentário; 8- interação com comentários e 

link s externos; 9- interação com comentários e link s de campanha; 10- replicação de 

mensagens; 11- propostas; 12- sobre realizações; 13- ataques a adversários; 14- sondagem de 

opinião; 15- outros (que o pesquisador classifica como triviais, por exemplo, poesias, 

agradecimentos, gostos pessoais).  

O autor conclui que Serra e Marina compreenderam o funcionamento do Twitter, 

tendo diversificado os temas, ao contrário de Dilma, que se isolou num padrão “ultra-

discreto” e “ínfimo” em seu Twitter pessoal. Fato esse atribuído à opção da coordenação de 

campanha em criar outras contas (@dilmanaweb, @mulherescomdilma, @galera_dilma) para 

distribuir conteúdo, interagir e mobilizar. 

Dilma postou entre agosto e setembro, 37 tweets; e entre setembro e outubro, 39. A 

maioria das mensagens, 18 no primeiro mês e 15 no segundo, foram classificadas na categoria 

outros. O perfil oficial da candidata interagiu (categorias 7 e 9) apenas três vezes no primeiro 

mês e quatro no segundo, não tendo sido nenhum tweet classificado como de mobilização. 

Por sua vez, Serra postou 210 tweets no primeiro mês e 295 no segundo. No primeiro 

mês foram 61 interações (categorias 7, 8 e 9), 58 comentários sobre eventos (categorias 5 e 6),  

e 26 mensagens replicadas. No segundo mês, @joseserra_ segue a mesma tendência, 

intensificando a frequência. Foram contabilizados 90 tweets para interações; 63 comentários e 

31 replicações. 
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 Nome dado à promoção de um assunto, protesto, boicote ou campanha, geralmente marcada por hashtags, 

reproduzida muitas vezes de diferentes maneiras por diferentes usuários, de modo a provocar impacto no maior 

número de redes no Twitter. O objetivo imediato é pautar a discussão pelo máximo de tempo possível atingindo 

os trendingtopics.  
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O perfil pessoal de Marina fez, para o pesquisador, uso ainda mais sofisticado, 

diversificado e inteligente da ferramenta. Por meio da internet, a candidatura organizou 

comitês e arrecadou fundos de maneira semelhante à campanha de Obama dois anos antes nos 

Estados Unidos. @silva_marina postou no primeiro mês 309 tweets e 439 no segundo. 

Interagiu 131 vezes; divulgou agenda, materiais de campanha e entrevistas (categorias 1, 2 e 

3) 95 vezes; e foi a única dos três a convocar para mobilização, tendo feito isso 14 vezes. No 

segundo mês, de maneira semelhante, interagiu 129 vezes; fez divulgação de agenda e 

materiais 171 vezes e convocou mobilização 36 vezes. Marina também foi a única a fazer 

sondagens de opinião – 6 vezes no último mês de campanha. 

2.4.2 Paraná 

Massuchin e Urizzi (2011) realizaram pesquisa (quantitativa e de análise de 

conteúdo) sobre o uso do Twitter pelos dois principais candidatos ao governo do Paraná. 

Durante treze semanas de campanha, ou três meses, fizeram acompanhamento sistemático da 

qualidade do uso da ferramenta por Osmar Dias, do Partido Democrático Trabalhista (PDT) e 

Beto Richa, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). 

As principais variáveis analisadas pelos autores para verificar a intensidade do uso 

foram data de postagem e quantidade diária de posts. Para avaliarem a qualidade do uso – se 

personalizado e individual ou mais voltado à propaganda de uma marca ou grupo político – 

foram analisadas as citações dos partidos ou coligações nas postagens. Os autores também 

destacaram as variáveis “citações de adversários” (forma de ataque, denúncia ou apenas 

debate), “utilização de retweet” (se utiliza e que tipo de assunto reproduz), “utilização de link 

s” (mecanismo de ampliar o debate para além do Twitter) e, por fim, a “valência dos posts” 

(se positivos ou neutros). 

Em termos absolutos de quantidades de tweets, o candidato do PDT postou mais que 

o dobro que o do PSDB, foram 2.229 contra 937 ao longo das treze semanas. Contudo, houve 

diferenças significativas na frequência das postagens. Enquanto o primeiro diminui o ritmo 

em curva descendente, o segundo aumenta em frequência oposta, com um decréscimo de 

ambos entre a décima e a décima segunda semana.  
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Figura 2. Gráficos comparativos: frequência de posts por semana de Richa e Dias 

 
Fonte: Massuchin e Urizzi (2011) 

 

Acerca da interatividade, da comunicação direta com seguidores, a pesquisa 

constatou que Beto Richa respondia (56.8% do total dos post) mais que publicava (38,2%). 

Ao contrário de Osmar Dias, que preferia publicações próprias (47,7%) a oferecer respostas 

aos seguidores (41,9%).Este último também apostou nos retweets de elogios e declarações de 

apoio à sua candidatura.  

Ainda sobre a abordagem qualitativa do conteúdo publicado no Twitter, os temas 

utilizados pelos candidatos e categorizados pelos pesquisadores foram agenda, assuntos 

pessoais (família, amigos, entretenimento), propostas de políticas públicas, apoio, ético e 

moral, novas mídias, conversas e agradecimentos, conforme se observa a seguir: 

Figura 3. Gráficos comparativos: temas dos posts Richa e Dias por tempo 

 
Fonte: Massuchin e Urizzi (2011) 
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Os dois candidatos priorizaram tratar de assuntos de campanha – 44,9% dos posts do 

candidato do PSDB e 36,3% dos posts do candidato do PDT. Beto Richa e Osmar Dias 

também tiveram como segunda preferência tweets sobre políticas públicas – 24,4% e 16,3% 

respectivamente.  

Contudo, chama atenção a maior concentração desse tema no perfil do candidato do 

PSDB, uma vez que os autores destacam que o candidato do PDT usava ferramenta mais 

como forma de pedir e divulgar apoio dos eleitores. Por fim, eles concluem ainda que Beto 

Richa usou mais a rede para aparecer positivamente para os eleitores (valência), embora a 

neutralidade tenha prevalecido em ambas as campanhas (mais de 80% dos posts dos 

candidatos). 

Os pesquisadores concluem que o Twitter foi utilizado de maneira diferente pelos 

dois candidatos e que o número de posts não define o perfil do uso, mas não fazem correlação 

desse uso com o resultado eleitoral – Beto Richa ganhou as eleições em primeiro turno com 

53,43% dos votos válidos e Osmar Dias obteve 45,63%. 

2.4.3 Tocantins 

Ainda nas eleições de 2010, outro estudo de caso sobre uso do Twitter por 

candidaturas foi feito em Tocantins. Valente e Silva (2010) analisaram (de forma menos 

detalhada e não comparativa, porém bastante reflexiva), entre 30 de setembro e 13 de 

novembro, o uso da ferramenta pelo candidato Siqueira Campos, político tradicional no 

estado que, apesar dos 82 anos de idade
39

, contou com uma equipe de marketing conduzida 

por um dos mais notórios publicitários brasileiros, Duda Mendonça
40

. Essa equipe produziu 

para a candidatura de Siqueira Campos diversas interfaces de interação virtual. Além do perfil 

no Twitter, contas no Facebook, Orkut e no Flickr, bem como um canal no Youtube. 

Os autores relatam, no detalhe, que o Twitter do candidato, ao final do período 

analisado, era seguido por 554 outros perfis e seguia 73, sendo 37 coincidentes
41

. Setembro, 

véspera das eleições, foi o mês de maior crescimento no número de seguidores (aumento de 

36,6%). 
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 Pesquisas sobre quem são os usuários de internet e redes sociais no Brasil, como a mencionada anteriormente 

NetSpeed Online Report – IBOPE Nielsen Online (2010), indicam que até os 54 anos, entre 13 e 16% da 

população usam a internet no Brasil. Já entre os maiores de 65 anos, esse número cai para a faixa entre 1 e 2% 
40

 Ver www.dudamendonca.com.br 
41

 Note-se que a análise entre número de seguidores e seguidos não foi feita pelo primeiro estudo de caso aqui 

relacionado. 

http://www.dudamendonca.com.br/
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O perfil postou 234 mensagens. Destas, 78 eram link s para programas eleitorais e 

cinco respostas a outros usuários. Os pesquisadores utilizaram diversas ferramentas que 

medem o impacto e arelevância de perfis no Twitter. Os resultados obtidos revelam que a 

candidatura postou uma média de 2,5 mensagens por dia e estabeleceu um índice de 

conversação praticamente nulo em todas elas. 

Os autores atribuem esse índice, entre outros fatores, à grande quantidade de link s, 

pois estes se escolhem acessar ou não. Assim, se a escolha do seguidor for por não acessar (o 

que é bastante provável), o fluxo de comunicação é interrompido e não se atinge o objetivo da 

comunicação. Outro elemento na avaliação da pesquisa que contribui para a não interatividade 

do perfil de Siqueira Campos foi a concentração expressiva de divulgação de dados e slogans 

de sua campanha, em detrimento de respostas, menções e retweets. 

Apesar da vitória eleitoral – o candidato do PSDB atingiu, em segundo turno, 

50,51% dos votos válidos –, segundo conclusões dos autores, o uso do Twitter por Siqueira 

Campos “não vai ao encontro dos conceitos de redes sociais, que trazem em si a essência 

interacional (...) [mas foi oferecido] um feed de notícias a seus seguidores (...) [ou mesmo] um 

substituto on-line para a televisão” (Silva e Valente, 2010, p. 14-15). 

2.4.4 Ceará 

Um terceiro estudo de caso analisa o uso político do Twitter pelo governador do 

Ceará, Cid Gomes. Rios (2010), com auxílio de alunas do curso de Jornalismo da 

Universidade Federal do Ceará, investigaram como o político utilizou a ferramenta para 

aproximar-se dos eleitores e fazer com que o inverso também ocorresse. 

Os autores verificaram, nesse caso, uso interativo, informal e que combinava 

diversas ferramentas. Apesar de Cid Gomes ser candidato em 2010, a pesquisa abrangeu o 

período de 20 de junho de 2009 até 28 de abril de 2010, ou seja, não analisou especificamente 

o período compreendido como de campanha eleitoral
42

 que, em 2010, teve início no dia 06 de 

julho – aproximadamente três meses antes das eleições em primeiro turno. 

O ingresso do político do PSB no microblog se deu no início do período em que o 

Twitter se popularizava no país. Conforme mencionado anteriormente, em março de 2009, 
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 Disponível em http://www.tse.gov.br/internet/eleicoes/2010/arquivos/calendario_eleitoral_2010.pdf 

http://www.tse.gov.br/internet/eleicoes/2010/arquivos/calendario_eleitoral_2010.pdf
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700 mil contas brasileiras haviam sido abertas no serviço do microblog. Contudo, Cid Gomes 

foi provavelmente o primeiro governador a entrar na rede
43

. 

Nos dez meses analisados, o perfil postou 873 tweets, tinha 8.242 seguidores, seguia 

10 pessoas – números bastante diferentes daqueles do caso anterior. Enquanto o perfil de 

Siqueira Campos tinha uma razão entre seguidores e seguidos na marca de 7,5 – o que é 

considerado pelos autores como sintoma de baixa interatividade para um usuário com 

algumas centenas de seguidores –, perfil de Cid Gomes tem essa razão em 824,2 – e isso é 

considerado por esses outros autores como sintoma de alta popularidade
44

. Por certo, esses são 

usuários bastante diferentes e as conclusões a que chegaram as duas pesquisas só foram 

possíveis quando associada a outras variáveis. 

O estudo de caso de Cid Gomes ressalta que, já em agosto de 2009, o perfil utilizava 

a ferramenta MotionXShare, um link que direcionava o seguidor ao mecanismo de mapas da 

Google – Google Maps – e permitia que fosse divulgada a localização do carro do governador 

por meio de um GPS (do inglês Global Positioning System, ou do português geo-

posicionamento por satélite) instalado no veículo. Assim, era possível acompanhar não só 

agenda institucional, fotos de obras do governo e notícias do perfil, como também os trajetos 

por ele percorridos, dentro e fora do estado. 

Para os autores, esse era mais um recurso de visibilidade. Todavia, nesse primeiro 

momento, “(...) o governador se utiliza do Twitter de forma explicitamente institucional para 

divulgar ações do seu governo. Essa primeira ‘fase’ dura de agosto de 2009 ate fevereiro de 

2010. A partir de março, o Twitter de Cid Gomes se torna mais interativo” (Rios et al, p. 10, 

2010). Ou seja, ele intensifica o uso do localizador, começa a usar mais o retweet, a responder 

ou comentar (até mais de uma vez) mensagens que se relacionavam a ele e fazer referência 

direta a perfis que interagiam com o dele. 

O Twitter do governador Cid Gomes (@cidfgomes), que poderia ser 

institucional – e, por conseguinte, um tipo de espaço político dentro de um 

espaço público, que é o Twitter –, toma forma mais de espaço público do que 

propriamente de espaço político. Isso porque o governador Cid utiliza uma 

mídia social, espaço público, para tratar de assuntos políticos de maneira – 

aparentemente – pessoal, buscando aproximar-se dos seus seguidores (que 

podem ser ou não seus eleitores); e o espaço político cada vez mais próximo 

do espaço público, da sociedade civil, dos eleitores (...) Cid busca, no 
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 Segundo dados do site brasileiro que se auto-intitula a “primeira ferramenta especializada em Política e 

Twitter no Brasil” (www.politweets.com.br), no update de 07 de setembro de 2009, estavam no twitter:  2 

senadores, 16 deputados federais, 21 deputados estaduais, 41 vereadores, 1 governador, 4 prefeitos. 
44

 A razão entre seguidores e seguidos (seguidores/seguidos) é uma das principais variáveis utilizadas pelos sites 

de análise de influência no twitter. Ver http://Klout.com 

http://www.politweets.com.br/
http://klout.com/
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Twitter, tanto manter as relações individuais nas quais diariamente investe, 

entre partidários, eleitores e funcionários, quanto reforçar asrelações 

coletivas, necessárias para um político, e obtidas pelo potencial de grande 

amplitude interacional das mídias sociais”. (Rios et al., 2010, p. 08-10). 

Segundo os autores, essa aproximação entre o político do PSB e os eleitores obteve 

sucesso no Twitter. Eles constataram ainda que o governador costumava tuitar mais às 7h, 

antes do expediente, e que único período do dia em que ele não tuitou foi entre 1h e 4h da 

manhã. Daí a conclusão de que “aparentemente” fazia uso individual do microblog, ou seja, 

era o próprio governador quem postava seus tweets
45

. 

Os pesquisadores concluem que a figura pública do político Cid Gomes construída 

no Twitter foi fortemente beneficiada pelo grau de interatividade que o perfil conseguiu ao 

longo de sua atuação diversificada nessa rede social, sobretudo a partir de uma coletiva de 

imprensa concedida via twitcam
46

, em 21 de abril de 2010.  

É preciso ponderar, no entanto, que se tratava de uma coletiva de imprensa, embora 

improvisada, de um governador de estado que acabara de se desincompatibilizar do cargo 

para concorrer à reeleição, ou seja, que já dispunha de grande capital político acumulado. A 

pesquisa não alcançou o período de campanha e não pôde, por isso, constatar se essa 

estratégia de dialogar com seguidores via twitcam continuou. Ferramentas de análise de 

popularidade utilizadas apontaram um pico de audiência nessa data, conforme figura a seguir. 
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 É bastante comum entre políticos, como se perceberá na pesquisa detalhada no próximo capítulo, que a 

assessoria de comunicação coordene sua inclusão nas redes sociais, inclusive deixando de usar a terceira pessoa 

ao se referir ao político assessorado ou sem identificar a autoria do tweet. 
46

 Serviço vinculado ao Twitter que permite que o usuário envie vídeos ao vivo a partir de câmeras conectadas ao 

computador. 
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Figura 4. Gráfico de popularidade de Cid Gomes em 21 de abril 

 
Fonte: Rios et al (2010) via Twitteranalyzer 

 

Para eles, o aumento da visibilidade e popularidade no Twitter não repercutiu apenas 

virtualmente, mas também off-line, entre os atores da sociedade. Desse modo, o caso Cid 

Gomes pode ser adotado como um parâmetro de uso efetivo do Twitter como rede social
47

. 

Embora o perfil não siga tanto quanto é seguido, nem nas redes sociais tradicionais as 

relações são todas recíprocas a ponto de interagirem sempre com todos os amigos conectados. 

2.4.5 Parlamentares na rede 

Até aqui, foram selecionados estudos sobre uso político do Twitter no âmbito do 

Poder Executivo. A partir deste tópico, serão detalhados estudos acadêmicos e serviços de 

mercado sobre o comportameto de um grupo de vereadores, parlamentares de sul-americanos 

e, por último, deputados federais brasileiros.  
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 O governador foi reeleito, em outubro de 2010, no primeiro turno com 62, 31% dos votos válidos. Essa 

pesquisa não acompanhou o uso eleitoral do perfil. 
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2.4.5.1 Vereadores de Campina Grande 

No tocante ao Legislativo, pesquisa recente feita com perfis dos vereadores da 

Câmara Municipal de Campina Grande, no estado da Paraíba, merece destaque nesta revisão. 

Em termos de objeto, embora com metodologia distinta, esse seria o que mais se aproxima da 

proposta desta pesquisa com deputados federais. 

Viana e Oliveira (2011) fizeram levantamento de dados a partir do acompanhamento 

de nove vereadores do município, visto que dos 21, havia apenas 16 com conta no Twitter e 

09 com contas consideradas ativas. O critério adotado para entender uma conta como ativa foi 

a) postagem do último tweet antes da data de início da coleta de dados e b) ter tuitado durante 

a semana de coleta de dados (06 a 10 de junho de 2011). 

Foram coletados 512 tweets cujos conteúdos foram qualitativamente analisados. Os 

tweets foram divididos em duas categorias: 180 conversacionais (posts que visam a 

estabelecer comunicação, responder, comentar, etc.); 253 informacionais (posts que visam a 

divulgar conteúdo sem necessidade de estabelecer comunicação, informar) e 79 tweets foram 

considerados híbridos, ou seja, informacionais e conversacionais simultaneamente.  

Na categoria predominante, a informacional, os pesquisadores definiram 

subcategorias a partir dos assuntos abordados: 156 tweets eram sobre política (geralmente 

opiniões sobre fatos políticos nacionais, estaduais ou municipais, bem como políticas públicas 

nas áreas de saúde, educação, segurança e infraestrutura); 40 sobre Futebol; 50 sobre Religião 

(passagens bíblicas, orações, avisos sobre grupos religiosos); 44 sobre assuntos pessoais (o 

que está fazendo, agenda). 

A pesquisa, portanto, se dedicou ao exame do conteúdo e da frequência das 

mensagens postadas pelos parlamentares e chegou a conclusões semelhantes às já descritas 

anteriormente. Sabe-se que as mensagens que visam a difundir informações são 

predominantes nessa ferramenta, bem como os políticos preferem falar de política. Mas é 

possível inferir também que é crescente o número de políticos tuiteiros (com mais habilidade 

com a ferramenta e seus aplicativos), o que tem oportunizado maior uso conversacional e 

diversificação de assuntos dos temas postados. Nesse sentido, os autores chegam a considerar 

o Twitter como um “repositório memorialístico do discurso parlamentar”. 

Por fim, a partir da metodologia das pesquisas que estão sendo feitas e apesar de não 

haver correlação direta entre o tipo de uso do Twitter e o resultado eleitoral, para fins de 

considerações e pressupostos desta pesquisa sobre uso parlamentar do Twitter, importa 
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destacar que variáveis como frequência, valência e interação com seguidores devem ser 

levadas em conta. 

2.3.5.2 Deputados sul-americanos 

A primeira abordagem selecionada, assim como a que se desenvolverá no próximo 

capítulo, discute a atuação virtual de deputados em momento não eleitoral. Trata-se de uma 

vasta pesquisa sobre interação de elites parlamentares com a internet na América Latina, 

organizada por Nicolás (2009), no primeiro semestre daquele ano. 

Entre outros métodos utilizados, foi feita uma análise comparativa e criteriosa nos 

sites institucionais das casas legislativas (Senado e Câmara) brasileiras, argentinas e chilenas, 

com o objetivo de “isolar” parlamentares que tinham experiências mais avançadas no uso da 

web 2.0 a partir de diagnósticos dos websites realizados pelo Núcleo de Pesquisa Democracia, 

Instituições Políticas e Novas Tecnologias da Universidade Federal do Paraná. 

Quando a pesquisa foi realizada, a atividade política na internet ainda não estava 

regulamentada no Brasil, mas já havia uma parcela considerável de parlamentares com 

atuação em sites e alguns poucos em blogs e redes sociais. Todos os deputados
48

 dos três 

países relacionados possuíam e-mail. Entretanto, 62,2% de todos os deputados brasileiros 

possuíam sites à época (cujo enfoque prioritário era pessoal ou personalista) 
49

, enquanto esse 

percentual era de 45,8% entre os deputados chilenos e apenas 19,1% entre os argentinos.  

Nos sites, os critérios analisados foram os seguintes: navegabilidade e acessibilidade; 

accountability, informação e comunicação; participação e interação – nesse critério foi 

relacionado o uso do Twitter e outras redes sociais. A partir desses critérios, Nicolás (2009) 

definiu características predominantes nos conteúdos dos websites e chegou à conclusão de 

que, nos três países em destaque, a maioria deles estava focada, sobretudo, nas atividades 

parlamentares. 40,4% dos brasileiros, 18,2% dos chilenos e 8,2% dos argentinos estavam mais 

preocupados em divulgar o que faziam no exercício do mandato em uma espécie de “vitrine 

virtual”. 

O segundo grupo de parlamentares percentualmente significativo utilizava os sites 

como outdoors pessoais: 13,6% dos brasileiros; 17,5% dos chilenos e; 6,3% dos argentinos. 

Isso significa que, naquele momento, a maioria dos que já estavam conectados o faziam para 
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 Para fins deste estudo, serão aqui desconsiderados os dados acerca dos senadores. 
49

 Os percentuais dos que tinham blogs e sites institucionais eram bem menores. 
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difundir informações e prestar contas do exercício do mandato. Adiante será verificado se, no 

Brasil, isso ainda persiste. 

Apenas dez deputados brasileiros (1,9% de 513), três argentinos (1,2% de 156) e 

cinco chilenos (4,2% de 120) foram considerados web 2.0 pela pesquisadora, ou seja, 

participavam de diferentes redes sociais, priorizavam em seus sites a interatividade e 

fomentavam a participação por meio do que a autora definiu como “falas cidadãs”.  

Mas, no detalhe, em relação ao Twitter, 56 (18,9%) deputados brasileiros, 45 

(17,7%) argentinos e 20 (16,3%) chilenos já possuíam inscrição no serviço. Logo, infere-se 

que nem todo parlamentar que tinha Twitter investia em interatividade e participação. Isso 

indica que, dos 56 que já tuitavam, 46 deputados privilegiavam a veiculação de falas 

produzidas por ele próprio e por sua equipe de assessores em detrimento do estabelecimento 

de conversações e projeção de “falas cidadãs”. 

Ademais, a autora traz constatação interessante nessa pesquisa sobre o uso 

parlamentar do Twitter. Segundo ela, os primeiros deputados tuiteiros, além de usarem o 

serviço para postar mensagens de índole pessoal e política, utilizavam muitas dessas 

mensagens de cunho político para comunicação com outros políticos. 

Em suma, os números de 2009 são claros ao ilustrar que a preocupação primeira do 

detentor de cargo eletivo (diferente do candidato), mais que interagir, é prestar contas, bem 

como continuar divulgando sua imagem e até dialogar com outros parlamentares
50

. 

Ao contrário da expectativa que pode ser gerada pela leitura da literatura 

sobre “internet e política” de viés excessivamente participacionista ou 

“deliberacionista” (...) a maior parcela dos websites não foi usada como 

mecanismo de “interação”, departicipação ou para criar vias de deliberação 

com o cidadão-internauta, massim utilizados como “outdoors virtuais” dos 

parlamentares a fim de exibir mecanismos “top down” de divulgação dos 

mecanismos de accountability e informações sobre atuação parlamentar dos 

deputados e senadores (...) (Nicolás, p. 120, 2009). 

A despeito da pouca familiaridade com a política 2.0, uma variável que certamente 

influenciou esses resultados foi a série de restrições trazidas pela Lei nº 11.300/2006, que 

modificou bastante o perfil das campanhas eleitorais no Brasil, com o intuito de coibir o 

abuso de poder econômico – o que influencia de maneira decisiva as candidaturas eleitas. A 

pesquisa foi realizada em um momento em que o Congresso Nacional ainda estava discutindo 
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  Essas constatações sobre relevância da prestação de contas serão comprovadas adiante. Sobre conversações 

entre deputados, disputas e debates via Twitter, o próximo capítulo trará dados mais recentes e análise 

qualitativa. 
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a nova legislação sobre o uso eleitoral da internet e as novas orientações ainda não estavam 

definidas. 

Até 2010 (ano da vigência da nova legislação que será tratada adiante), apenas os 

sites oficiais estavam permitidos, desde que não fizessem qualquer referência a eleições em 

períodos diferentes daquele estabelecido em lei – três meses antes da data oficial, no primeiro 

domingo de outubro.  

Todavia, mesmo em um cenário de restrições e não eleitoral, os deputados brasileiros 

tiveram desempenho ligeiramente superior aos chilenos e argentinos em relação à 

conectividade, embora os chilenos tenham sido proporcionalmente mais interativos. 

2.3.5.3 Seguir para monitorar 

Steven Johnson publicou em junho de 2009 um artigo em que dizia que o Twitter se 

firma como um conector de vozes, de padrão aberto e que não vai sair de moda porque não é 

só um “site legal”. Para esse renomado cientista e estudioso de novas tecnologias, “o Twitter 

está se parecendo cada vez mais com um encanamento, e encanamento é eterno” 
51

. 

Seis meses depois, David Carr escreveu artigo semelhante sobre por que o Twitter 

vai durar. O jornalista descreve interessante metáfora sobre a funcionalidade da ferramenta 

que justifica sua defesa: “No começo, o Twitter pode ser esmagador, mas pense nisso como 

um rio de informações que passam correndo e onde se mergulha um copo de vez em quando” 

52
. 

Os políticos, como quaisquer outros usuários, também buscam esse rio de 

informações disponíveis. Como se pôde notar, a Lei 12.034/09 serviu para inserir a elite 

política brasileira na rede, do nível nacional ao municipal. Em decorrência disso, diferentes 

mecanismos de monitoramento e avaliação dessa inserção foram desenvolvidos por Estado e 

sociedade, seja para dar mais transparência e fomentar a participação popular seja para vender 

informação sistematizada sobre as tendências da política para o mercado. No primeiro caso, o 

sítio da Câmara dos Deputados é um exemplo de propostas de instrumentos interativos.  

Além da alternativa de “acompanhar seu deputado” recebendo via e-mail boletins 

periódicos do mandado, o projeto E-democracia promove debates ao vivo entre população e 

parlamentares, via salas de bate-papo. Nas “informações completas” de cada deputado 
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 Disponível em http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1902818,00.html 
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 Disponível em http://www.nytimes.com/2010/01/03/weekinreview/03carr.html/?_r=1&pagewanted=all 
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também há possibilidade de que sejam incluídas as redes sociais em que estes estejam
53

. Há 

ainda na aba “participe” da página principal, um hiperlink que direciona o internauta para as 

redes sociais institucionais da Câmara (Agência de Notícias, Biblioteca, Rádio, TV, 

Assessoria de Imprensa, Relações Públicas, etc.), mas não para as redes dos deputados 

particularmente
54

. 

Em se tratando especificamente do Twitter e o entendendo como algo que tende a ser 

duradouro, nota-se que esta é a ferramenta favorita dos políticos, em razão das distintas redes 

que se conseguem estabelecer aí.  

No Brasil, destaca-se uma iniciativa denominada Politweets, que se propôs a ser a 

primeira ferramenta especializada em política e Twitter no país, monitorando os políticos 

brasileiros nesse serviço durante as eleições de 2008 e 2010. Atualmente, está em fase de 

elaboração uma nova versão, que divulgará pesquisa sobre os senadores brasileiros no Twitter 

(disponível em www.politweets.com.br). 

Na Inglaterra, o sítio Tweetminster organiza, entre outros conteúdos mercadológicos 

(têm atenção especial em voltar seu trabalho para produção de conteúdos, produtos para 

indústria e comércio), perfis dos representantes britânicos em redes sociais, principalmente no 

Twitter. Trata-se de uma plataforma de notícias centradas em política, uma “vitrine” que se 

propõe a tornar a política mais aberta, social e envolvente. Na aba MPs (membros do 

Parlamento), o site cadastrou o Twitter dos deputados e senadores com número de seguidores, 

seguidos, posts e atualizações (disponível em www.tweetminster.co.uk) 

Proposta semelhante, porém aparentemente menos voltada para o mercado e mais 

para a utilidade pública, é encontrada no sítio estadunidense Tweetcongress. Ali os 

congressistas são organizados entre deputados, senadores, republicanos e democratas. 

Também é possível encontrar o congressista desejado na opção “findyourrepresentative”. 

Assim como as outras iniciativas mencionadas (inclusive com link direto para o 

Tweetminster), esta é patrocinada por veículos da imprensa comercial. Sobre os objetivos do 

site, os organizadores afirmam que uma das razões dessa iniciativa foi uma inquietação (itch), 

a necessidade de provocar o debate e estimular a transparência. “While searching for our local 

congressmen on Twitter we were amazed at how many folks on the Hill aren't tweeting. This 

                                                 
53

 Segundo dados da Secretaria de Comunicação (SECOM), dos deputados em exercício na 54ª Legislatura, X 

incluem seus endereços em redes sociais. Y% deles incluem seu perfil no Twitter. 
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  Disponível em http://www2.camara.gov.br/participe/redes-sociais/twitter 

http://www2.camara.gov.br/participe/redes-sociais/twitter
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site is a grass-roots effort to get our men and women in Congress to open up and have a real 

conversation with us” (Disponívelem http://www.tweetcongress.com/pages/about/). 

Em uma linha basicamente latino-americana, o site denominado “Los 30 Tuiteros”
55

 

mensura periodicamente, desde julho de 2011, coeficientes de popularidade, sociabilidade, 

extensão de cada tuíte, além dos nomes dos usuários que compõem a rede de políticos do 

México, Espanha, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e Venezuela. A análise também leva em 

consideração os chamados “fãs”, que são o número de usuários diferentes do Twitter que 

retuítam os posts dos políticos analisados
56

. 

Na lista dos trinta políticos brasileiros melhor relacionados nesse ranking, nos dois 

últimos meses, estão dez deputados federais (sete em fevereiro e oito em março). São eles, na 

ordem em que aparecem: 1º Pastor Marco Feliciano; 5º Gabriel Chalita; 8ª Manuela D’Ávila; 

13º Eros Biondini; 15º Aldo Rebelo (Ministro); 20º Romero Rodrigues (março); 24º Rogério 

Marinho (fevereiro) / Efraim Filho (março); 28º Marco Maia (março); 30º César Colnago 

(fevereiro) / Dalva Figueiredo (março). 

Com metodologia diferenciada e bastante qualitativa, a Medialogue – mencionada no 

início deste capítulo – destaca no Twitter o famoso Deputado Romário, com mais de 200 mil 

seguidores; a atuação do Deputado Anthony Garotinho, suas dezenas de milhares de 

seguidores, um tuíte a cada três minutos, a qualidade da informação prestada e o elevado 

índice de respostas oferecidas (30%); e a participação entusiasta do Deputado Alessandro 

Molon e das Deputadas Manuela D’Ávila e Aline Corrêa, que estão no maior número de redes 

sociais. 

Estatisticamente, a Medialogue chegou, entre outros, aos seguintes números sobre o 

uso parlamentar do Twitter na Câmara dos Deputados: a ferramenta está entre os canais mais 

utilizados por 84% dos deputados federais
57

; 51% deles respondem a questionamentos;45% 

dialogam com o eleitor; 55% não utilizam linguagem informal. 

Quando a coleta de dados foi realizada, entre 27 de julho e 09 de setembro de 2011, 

alguns dos deputados indicados por Los 30 Tuiteros como os políticos brasileiros mais 
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 Esse tipo de monitoramento automatizado é facilitado no Twitter devido à sua API aberta. Sobre medição de 

influência dos deputados brasileiros, será usado como ponto de partida o índice Klout, calculado a partir de 

dezenas de variáveis. Entre elas: atualizações, menções, retuítes (número, alcance, tempo), listas de inclusões, 

número de seguidores, influência dos seguidores. 
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 Segundo esses dados, o Twitter é o campeão na preferência dos deputados federais, à frente de 

Facebook(69%) e Youtube (63%). 432 são considerados ativos no Twitter, sendo que 71% publicaram mais de 

10 tuítes nos 30 dias anteriores à pesquisa.  
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influentes (Marco Feliciano, Chalita, Manuela D’Ávila, Eros Biondini) eram também 

campeões em número de seguidores. 

Quadro 1. Ranking de Deputados federais mais seguidos no Twitter 

Ranking Deputado (a) Partido-UF Número de seguidores 

1 Romário  PSB-RJ 241590 

2 Gabriel Chalita  PMDB SP 108360 

3 Pastor Marco Feliciano  PSC SP 56130 

4 Jean Wyllys PSOL RJ 54417 

5 Anthony Garotinho  PR RJ 44521 

6 Manuela D´Ávila  PC do B RS 39442 

7 Hugo Leal  PSC RJ 33172 

8 Fabio Faria  PMN RN 28452 

9 Eros Biondini PRB MG 27362 

10 Deputado Marcelo Aguiar  PSC SP 24131 

Fonte: Medialogue (2011) 

 

Em razão desses expoentes no quesito número de seguidores, os partidos com maior 

média de seguidores são: PSOL (25.985); PSC (9.026); PSB (9.746). Entretanto, ao serem 

analisadas as bancadas mais atuantes por frequência de atualizações, e não apenas os perfis 

isoladamente, chegou-se ao seguinte resultado: 90% da bancada do DEM têm perfis 

atualizados no Twitter; 83% da bancada do PT; 75% do PPS; 73% do PCdoB; 70%PSDB e; 

64% do PV; 61% do PSB; 53% do PSC. Nas outras bancadas, o percentual de deputados com 

perfil atualizado passa a ser menor que o de deputados com perfil atualizado: 49% PMDB; 

48% do PP; 43% do PR; 41% do PDT; 32% do PTB; 30% do PRB
58

. 

Esses dados atualizados indicam, portanto, que o uso parlamentar do Twitter cresceu 

muito em três anos, mas ainda tem espaço para crescer entre os deputados brasileiros. Se essa 

é uma ferramenta que impacta ou não no resultado eleitoral não é possível afirmar com 

                                                 
58
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precisão. Afinal, como se verá no próximo capítulo, ainda há muitos campeões de votos que 

não priorizam as redes sociais.  

Mas se o Twitter veio realmente para ficar, certamente os políticos usuários buscam 

nele não somente visibilidade e influência ou votos, mas também estar conectado a criativas 

possibilidades de comunicação e às mais diversas fontes de informação. 
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3 PESQUISA: O USO PARLAMENTAR DO TWITTER 

Esta parte da investigação consiste em descrever o esforço de coleta de dados, os 

procedimentos metodológicos adotados e a análise dos resultados obtidos.  

3.1 Metodologia 

Esta pesquisa foi desenvolvida ao longo de oito meses de observação, entre 

novembro de 2011 e junho de 2012. O primeiro procedimento adotado foi a criação de uma 

conta no Twitter (@participacd) com objetivo exclusivo de seguir o máximo de deputados 

federais eleitos para a 54ª legislatura. O acompanhamento foi feito semanalmente e, por 

vezes, diariamente (inclusive nos feriados e períodos de recesso) em diferentes horários. 

Inicialmente, não foi adotada nenhuma técnica de monitoramento, mas todos os perfis 

seguidos foram visitados ao menos uma vez. 

Com base nos métodos dos estudos detalhados no capítulo anterior, os aspectos mais 

observados foram níveis de interatividade (conversas, respostas, menções, retweets), 

frequência (quantidade de posts e distribuição destes ao longo do tempo), número de 

seguidores e assuntos preferidos. Não foi possível monitorar ativamente todos os perfis, mas 

acompanhando sistematicamente a página inicial do @participacd foi possível detectar os 

mais presentes na rede e aspectos da qualidade dessa participação. 

3.1.1 Amostra 

Ao final de oito meses, o perfil @participacd seguia 486 perfis parlamentares (alguns 

desses, licenciados) e era seguido por 81, sendo 37 perfis de deputados federais. Foram 

enviadas ao perfil sete mensagens diretas, sendo cinco de envio automático convidando para 

acompanhar o parlamentar também em outras redes sociais – notadamente o Facebook. 

O segundo procedimento metodológico foi o envio de formulários para os correios 

eletrônicos institucionais de todos os deputados
59

. Para alguns, mais relevantes para a 

representatividade da amostra, foram feitas mais de duas tentativas entre contatos telefônicos, 
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visitas ao gabinete e e-mails diretos para assessores de comunicação. Cerca de quarenta 

formulários foram enviados em meio físico. Foram obtidas mais de 60 respostas, entretanto só 

foi possível identificar os autores de 55 formulários, que constituem a amostra cujo desenho 

respeitou, tanto quanto possível, as proporcionalidades da composição desta legislatura. 

O formulário foi composto de dezoito questões: quatro abertas e dezesseis fechadas. 

Dessas últimas, dez orientavam a escolha de uma ou, no máximo, três opções, e quatro, a 

enumeração de preferências. Visando a analisar os diferentes perfis de atuação parlamentar, as 

questões abordaram as variáveis estilo, frequência, familiaridade e interatividade. 

Inicialmente, sobre a frequência, procurou-se verificar se o Twitter é a rede social 

mais utilizada pelos deputados, por que é (ou não), em que momentos os parlamentares fazem 

uso da ferramenta e que meios são utilizados para isso. Sobre o estilo, o segundo grupo de 

questões buscou identificar os objetivos que levam os parlamentares a atuarem no Twitter, 

bem como seus temas preferidos nas postagens. 

Em relação à interatividade, os deputados foram questionados sobre os perfis de 

quem costumam replicar mensagens, quem costumam seguir e a quem respondem 

preferencialmente. 

O quarto grupo de questões questionam se os parlamentares utilizam a ferramenta de 

maneira mais frequente e atuante, explorando suas funcionalidades. Essas serão analisadas 

para mensurar o nível de familiaridade que eles têm com a ferramenta – se monitoram as 

mensagens publicadas e o desempenho na rede, participam de twitaços, acompanham assuntos 

mais comentados, utilizam twitcam. A última questão é aberta e pretende contemplar outras 

ferramentas não mencionadas no formulário. 

Por último, há uma questão sobre a linguagem utilizada e se o perfil é controlado 

pelo próprio parlamentar ou por sua assessoria – conforme o Anexo I. 

Além dos 55 respondentes, foram selecionados mais 27 deputados (totalizando 82
60

) 

para reforçar as análises que consideram as variáveis votação, liderança, região e faixa etária, 

independentes do formulário. 

Entre os 55, a variável gênero foi dividida da seguinte maneira: oito deputadas e 

quarenta e sete deputados. E entre os 82 (que incluem os 27 excedentes), a proporção fica em 
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 Note-se que o total de 82 não se refere aos resultados da pesquisa quantitativa relativa ao formulário. Esse 

número apenas será considerado como amostra total quando se verificarem os perfis parlamentares segundo seu 

número de seguidores, seguidos, autodescrição e em questões relacionadas ao modelo Kout. 
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13 mulheres para 68 homens, o que traduz uma proporção de mulheres –14,54% e 15,85% da 

amostra – ligeiramente maior do que a real, que era de 9,16% (47 deputadas do total de 513) 

no início da legislatura.  

Gráfico 1. Proporções da variável gênero 

 
Fonte: Pesquisa 

 

Na variável partido, em relação aos respondentes, foram obtidos: 10 formulários do 

PT, 10 do PMDB, 05 do PR, 04 do PSDB, 04 do PP, 05 do PSD, 02 do PDT, 02 do PC do B, 

03 do DEM, 02 do PPS, 01 do PSC, 02 do PT do B, 02 do PSOL, 01 do PSB, 01 do PTB e 01 

do PV.  

Considerado o total de 82 perfis analisados, esses números sobem para: 14 do PT, 13 

do PMDB, 07 do PR, 08 do PSDB, 06 do PP, 05 do PSD, 04 do PDT, 03 do PC do B, 04 do 

DEM, 02 do PPS, 03 do PSC, 02 do PT do B, 02 do PSOL, 04 do PSB, 02 do PTB, 02 do PV 

e 01 do PRB. Portanto, no geral apenas PR, PSOL e PT do B foram super representados, em 

detrimento de PSB e PTB.
61

 

Proporcionalmente, esses números ficam relacionados com a composição real da 

Câmara da seguinte foram. 
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 Embora se tenha tentado conseguir o desenho o mais próximo da proporcionalidade real, os formulários foram 

enviados a todos os correios eletrônicos dos deputados federais. Os respondentes de partidos pequenos como 

PSOL e PT do B e grandes, como o PR superaram as expectativas. No caso do PSOL, os dois respondentes estão 

compreendidos na categoria líderes. 
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Gráfico 2. Proporções da variável partido 

 

Fonte: Pesquisa 

 

Na variável faixa etária, foram obtidos vinte formulários de parlamentares de 56 a 65 

anos, quinze de 46 a 55 anos, nove de 36 a 45 anos, oito de idade superior a 65 e três de idade 

inferior a 35.  

Considerados os 82, esses números sobem para: vinte e quatro de 56 a 65 anos, vinte 

e seis de 46 a 55 anos, treze de 36 a 45 anos, dez de idade superior a 65 e nove de idade 

inferior a 35 anos. Notou-se que os mais jovens – com idade inferior a 35 anos – foram os que 

menos responderam ao formulário, sendo necessária a observação direta do Twitter dos 

parlamentares dessa faixa etária. 

No gráfico ilustrativo seguinte, não será feita comparação com as proporções reais, 

mas observados os dados de que 7,6% dos deputados federais brasileiros desta legislatura têm 

idade inferior a 35 anos e 53,4% têm idade entre 45 e 59 anos.  

Em razão de ser a faixa etária um dos aspectos mais relevantes às hipóteses deste 

estudo, considerou-se ampliar a proporção de jovens para 10,9% na amostra total. Já a 

proporção da faixa de 45 a 59 anos é de 50% na amostra total. 
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Gráfico 3. Proporções da variável faixa etária 

 

Fonte: Pesquisa 

 

A variável unidade federativa também foi ponderada. As bancadas de todas as 

regiões foram representadas no total de 82 perfis e, nas respostas ao formulário, não se 

registrou resposta de parlamentar dos estados Amazonas, Tocantins e Espírito Santo.  

Gráfico 4. Proporções da variável região 

 

Fonte: Pesquisa 
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A amostra conta com dezenove parlamentares da região sudeste, dezessete da região 

nordeste, dez da região sul, cinco da região centro-oeste e quatro da região norte. Entre os 82, 

os números são: vinte e seis do sudeste, vinte e seis do nordeste, doze do sul, seis do centro-

oeste, e doze do norte. Houve, portanto, apenas um desvio de proporcionalidade: a sub-

representação da região norte nos formulários e, na segunda seleção, sua super-representação 

no total. 

Por fim, mais três variáveis foram relacionadas à amostra e estas independem da 

resposta direta dos parlamentares, por isso puderam ser auferidas por meio do acesso direto a 

informações públicas. São elas: votação (mais votados ou não); líderes (cabeças ou não); 

índice Klout e; estilo Klout. 

Por campeões de votos entendem-se aqueles que estão na relação dos dez mais 

votados para a Câmara dos Deputados no pleito de 2010
62

, dos dez proporcionalmente mais 

votados ou dos que atingiram sozinhos o coeficiente eleitoral em seu estado. Desse grupo de 

32 deputados, seis responderam ao formulário e outros dezenove foram selecionados para a 

segunda parte da análise. 

Do grupo de líderes, conforme será detalhado a seguir, dezenove responderam ao 

formulário e outros onze foram agregados à amostra total. 

3.1.2 Líderes Diap 

Para fins desta pesquisa, será utilizado o conceito de líder relacionado aos “Cabeças 

do Congresso”. Esta é uma terminologia utilizada pelo Departamento Intersindical de 

Assessoria Parlamentar (DIAP)
63

. Anualmente, essa instituição divulga uma lista com os 

parlamentares mais influentes, diferenciados ou protagonistas do Congresso Nacional, estejam 

entre os mais votados ou não. Esses são os cabeças do Congresso. Utilizou-se nesta pesquisa a 

lista Diap dos deputados mais influentes associada à lista daqueles categorizados como em 

ascensão em 2011 – que não haviam se destacado ou que não detinham mandato na legislatura 

anterior. 
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 Dados do Tribunal Superior Eleitoral obtidos via Secretaria de Comunicação da Câmara dos Deputados. 
63

 O Diap classifica os parlamentares cabeças em distintas categorias de acordo com o perfil de atuação, quais 

sejam articulador, negociador e debatedor.  Ver publicações em 

http://www.diap.org.br/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=262&task=view.download&cid=293 
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Líderes, então, são os políticos que comandam agenda e tomada de decisões. 

Conforme previsão regimental, os deputados que ocupam essa posição coordenam bancadas 

partidárias ou blocos parlamentares e participam do Colégio de Líderes (que negociam a 

agenda do plenário), indicam liderados para composição das comissões, encaminham 

votações, inscrevem os outros deputados para fazerem uso da palavra no período das 

Comunicações Parlamentares 
64

. 

Além da figura do líder literalmente prevista pelo regimento interno, a característica 

da liderança também supõe outros atributos como relatar matérias importantes (medidas 

provisórias, projetos de emenda à constituição), presidir comissões ou exercer cargo na mesa 

diretora
65

. Isso significa que nem todo líder ou vice-líder de partido, por exemplo, é percebido 

como líder influente no parlamento. Um deputado que já tenha sido destaque em determinado 

momento, por razões conjunturais pode deixar de sê-lo. Assim, esta pesquisa entende por 

líderes os parlamentares da amostra que figuram na lista do Diap publicada em 2011. 

Ainda, somados aos critérios institucionais acima, o Diap seleciona os cabeças do 

Parlamento com base também em critérios qualitativos como reputação, credibilidade, 

influência na opinião pública – como o parlamentar é visto por colegas, assessores, 

jornalistas, consultores e quem acompanha o Congresso –; e capacidade decisória – como o 

parlamentar se comporta em relação a questões concretas, votações, negociações, 

articulações, formulações de texto.  

A partir desses três critérios, os cabeças são categorizados como articuladores 

(preponderantes no Parlamento, organizadores), debatedores (figuras notórias, com facilidade 

oratória e argumentativa), negociadores (dotados de elevado poder transacional) e 

formuladores (especialistas). 

Da lista Diap (2011) de 62 cabeças e 44 em líderes em ascensão, selecionaram-se na 

amostra 30 parlamentares - 19 responderam ao questionário e outros 11 foram agregados à 

amostra total 
66

. 
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 Artigos 9º (dos líderes), 10 (prerrogativas dos líderes), 20 (Colégio de Líderes), 66 (uso da palavra e 

convocação de sessões), 89 (comunicações de lideranças) do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 
65

 Os dois últimos se referem, respectivamente, aos artigos 39 a 42 e artigos 14 e 15 do Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados. 
66

 Acrescentou-se a esse número mais dois parlamentares, que não figuraram entre os Cabeças do Congresso em 

2011. Contudo, o primeiro é atualmente presidente da Comissão Mista de Orçamento e o segundo é ex-

governador e líder de bancada informal atuante nesta legislatura, sendo também vice-líder do PR e presidente de 

comissão. Totalizam, portanto, 32 parlamentares líderes na amostra total. 
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3.1.3 Modelo de categorização 

O terceiro procedimento metodológico foi categorizar em um serviço online de 

metrificação de influência chamado Klout todos os 82 deputados selecionados, que 

responderam e que não responderam ao formulário, com contas ativas no Twitter ou não. 

Conforme referência do primeiro capítulo, o índice Klout é um serviço desenvolvido 

em 2008 para medir influência em diferentes redes sociais por meio de um valor numérico
67

. 

A fórmula que pondera dezenas de fatores e se traduz em determinado índice não é conhecida, 

mas as variáveis que a compõem sim. Trata-se, portanto, de um indicador bastante qualitativo 

e, por isso, não tão preciso quanto se gostaria. Mas é um eficiente avaliador de tendência. 

A escala Klout vai de 0 a 100 e formula estas três diferentes métricas: alcance real, 

probabilidade de amplificação e alcance na rede. O alcance real considera número de 

seguidores, de seguidores mútuos, total de retweets, a razão seguidores/seguidos, total de 

menções e de listas incluídas. A amplificação é medida por engajamento (mede a interação 

entre o perfil e seus seguidores), velocidade de propagação (mede o tempo em que o a o post é 

compartilhado e se ele atinge ou não outras redes) e volume de atividade (mede a frequência 

de postagem e se os posts geram novos seguidores). O alcance na rede analisa a audiência dos 

seguidores que interagem com o perfil, ou seja, se os seguidores engajados também são 

influenciadores.  

A última variável decorre desse índice. A partir da metrificação, são categorizados 

dezesseis estilos de usuários das redes sociais. Essas características são descritas levando em 

conta a frequência com que se faz uso da rede, o nível de participação, a capacidade de 

compartilhamento, criação e amplificação das informações.  

No eixo horizontal, da esquerda para a direita, aumentam a frequência com que o 

usuário acessa a rede e a capacidade de criar informações, a originalidade. No eixo vertical, 

de baixo para cima, aumentam o nível de participação e o potencial de difundir a informação, 
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 Existem outras ferramentas para metrificação de influência na rede, algumas específicas para o Twitter. Esta 

foi selecionada por ser apontada por especialistas em monitoramento como cientificamente confiável, embora 

não precisa (como nenhuma outra é), e também pela semelhança entre os valores apresentados para os perfis 

observados e as impressões da pesquisadora. Sobre opinião de especialistas, ver os seguintes artigos dos 

consultores em marketing digital: 

http://www.ninocarvalho.com.br/inteligencia-digital/klout-o-indice-de-relevancia-digital/ 

http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704637704576082383466417382.html 

http://www.inc.com/tech-blog/the-klout-score-a-way-to-measure-online-influence.html  

http://www.compukol.com/blog/what-is-a-klout-score-and-why-it-is-important/ 
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amplificando seu conteúdo. Cada eixo possui quatro níveis aos quais são atribuídas qualidades 

que se cruzam, conformando as dezesseis categorias que a figura seguinte ilustra. 

Figura 5. Modelo Klout 
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Fonte: Serviço Klout.com/#/participcd/Kloutstyle 

 

Na primeira categoria (observador), estão os perfis que participam pouco ou não 

participam com posts, retweets, menções, além de ser pouco seguido. Aí estão os perfis que 

deram o primeiro passo de ingresso na rede, bem como os perfis abandonados. Estes se 

limitam a observar os outros e têm a reputação mínima
68

.  

No extremo oposto está a última categoria (celebridade), nela estão perfis com 

máxima reputação. Estes são usuários mais frequentes, participativos e produtores de 

informação, ou seja, qualquer conteúdo que publique é partilhado e se espalha para diversas 

outras redes. Isso não significa que a celebridade não compartilhe conteúdo ou não ofereça 

informação especializada. Significa que ele é o melhor da rede, quem atinge a pontuação mais 

próxima de 100
69

. Provavelmente, esse perfil já possua fama e fãs, mas nem todo famoso 

seguido por milhões de pessoas são celebridades no índice Klout. 

As outras duas categorias extremas, equidistantes do nível observador, são o curador, 

que descobre e compartilha o máximo de conteúdo mesmo sem fazer uso frequente da rede; e 
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 Foi categorizado como observador, por exemplo, o perfil @participacd. com índice 10. 
69

 Enquadra-se nessa categoria o perfil do Presidente norte-americano Barack Obama, com índice 95. 
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o especialista, que até pode compartilhar pouco conteúdo e não interagir muito, mas sua 

opinião sobre um tema específico tem elevada audiência. Seus seguidores, tais como ele, são 

focados e altamente engajados. Provavelmente, o especialista já traz consigo uma bagagem 

reputacional considerável. 

Ativador é quem conecta as pessoas. Para tanto, é preciso interagir mais e compor 

uma rede própria, sendo ele o seu nó. O conteúdo postado por um ativador não é o mais 

especializado, mas sua capacidade de repercutir aumenta na medida em que sua rede se 

consolida. O ativista defende uma causa, é um militante setorial. Pode também ser um 

especialista que ainda não atingiu a audiência adequada. 

As categorias explorador e sociável têm pontuação ligeiramente superior ao iniciante 

por serem mais engajados e frequentadores mais rotineiros da rede. Quer pela tendência 

interativa do sociável ou pela criatividade do explorador. Contudo, ambos ainda tendem a 

ficar na faixa de pontuação até os 30. 

Acima desse índice, a influência passa a ser mais considerável. Os usuários com 

Klout score logo acima de 30 tendem a ser socializadores ou alimentadores. Enquanto o 

socializador já concentra e divulga bastante conteúdo, conectando rapidamente as pessoas, o 

alimentador interage e compartilha mais. 

O distribuidor amplifica sua audiência num tópico específico para um público 

definido ou compartilhando notícias “quentes”, que são tendência. Já o conteúdo transmitido 

pelo difusor é diversificado e se espalha muito rapidamente. Ele está entre os mais atuantes e 

participativos da rede, compartilhando e sendo fonte essencial de informação.  

O líder, por sua vez, seria aquele de quem se esperam notícias, informações ou 

mesmo conselhos, por ter sempre opiniões relevantes. O formador de opinião não só conhece 

tendências como também as dita, é respeitado por conseguir repercutir opiniões divergentes 

em relação à maioria. 

Por fim, a autoridade na rede não apenas compartilha notícias como também cria a 

notícia. É um comentarista, suas opiniões são amplamente difundidas e confiáveis. Por certo 

também é reconhecido como líder em determinado segmento social
70

. 
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 A tradução das categorias utilizadas pelo estilo Klout é livre e referem-se aos seguintes termos em língua 

inglesa: observer (observador), explorer (explorador), activist (ativista), specialist (especialista), dabbler 

(iniciante), conversationalist (sociável), socializer (socializador), network (ativador), syndicator (distribuidor), 

feeder (alimentador), taught leader (líder), pundit (autoridade), curator (curador), broadcaster (difusor), taste 

maker (formador de opinião), celebrity (celebridade). 
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Os 82 deputados selecionados foram categorizados da seguinte maneira: vinte e três 

ativadores, catorze especialistas, catorze socializadores, sete observadores, seis exploradores, 

cinco sociáveis, quatro difusores, dois iniciantes e cinco não foram localizados pelo Klout. 

Quadro 2. Distribuição da amostra no modelo Klot 

Perfil Quantidade 

Ativador 23 

Especialista 14 

Socializador 14 

Observador 07 

Explorador 06 

Sociável 05 

Difusor 05 

Iniciante 02 

Não classificado 05 

Fonte: Pesquisa via http://klout.com/#/participacd 

 

O quarto procedimento metodológico consistiu em um levantamento ilustrativo de 

notas taquigráficas e depoimentos de parlamentares sobre o Twitter, proferidos em Plenário, 

divulgados em veículos de comunicação ou colhidos por meio de entrevista. 

As notas taquigráficas totalizam 20 trechos de discursos parlamentares, de um total 

de 179 que fizeram referência ao Twitter em plenário. Compreendem os anos de 2008 a 2012, 

sendo a maioria delas de 2011 e 2012. 

Por fim, foram realizadas duas entrevistas: com o Deputado Amauri Teixeira, do PT 

da Bahia, 55 anos e perfil ativador; e com o Deputado Pastor Marco Feliciano, do PSC de São 

Paulo, 39 anos e perfil autoridade. O primeiro foi selecionado em razão de ser 

reconhecidamente o deputado federal que mais menciosa o Twitter em discursos na Câmara, 

tendo chegado, inclusive, a seguir mais do que era seguido. Seu enfoque são as atividades 

parlamentares. E o segundo, por ser um parlamentar com atuação discrepante em relação à 

maioria, haja vista o grande número de seguidores, a elevada participação e a reputação 

construída de maneira extraparlamentar, como pastor e cantor. Seu enfoque são atividades 

religiosas. 
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Detalhadas as estratégias metodológicas, as próximas seções serão dedicadas à 

descrição e análise dos resultados. 

3.2 Análise dos resultados 

Nesta seção serão apresentados os resultados da pesquisa empírica: dos formulários 

respondidos e, paralelamente, dos dados coletados na internet. A tabulação dos dados 

obedeceu aos seguintes critérios: nas questões de múltipla escolha, todas as opções marcadas 

foram contabilizadas e, nas questões em que se orientava a enumeração das preferências, 

foram contabilizadas apenas as três primeiras opções enumeradas. Nos casos em que esse tipo 

de questão foi respondido sem enumeração, foram contabilizadas todas as opções marcadas. 

3.2.1 As redes preferidas 

Conforme descrita no capítulo anterior, a pesquisa da Medialogue detectou que 84% 

dos deputados federais brasileiros afirmavam que o Twitter seria um dos canais comunicação 

mais utilizados para interação com o público. A primeira questão do formulário elaborado 

nesta pesquisa teve intenção semelhante, mas o resultado indica uma considerável queda 

nessa tendência. 

Quase 70% dos deputados assinalaram a opção Facebook e, em segundo lugar, mais 

da metade assinalaram o Twitter. Isso possivelmente indica que há uma tendência de queda na 

utilização da ferramenta desde os últimos meses de 2011 até o primeiro semestre de 2012, 

provavelmente ocasionada pelo grande crescimento do Facebook no Brasil nesse período
71

. 
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 Até dezembro de 2011, o Facebook registrava a marca de crescimento de 192% em números de acessos únicos 

em relação ao mesmo período de 2010. No Brasil, esse crescimento foi de 300%, atingindo cerca de 37 milhões 

de usuários em fevereiro de 2012. Segundo dados apresentados no capítulo anterior, o Twitter atingiu a marca de 

33,3 milhões nesse período, sendo 8,3 milhões considerados usuários ativos. 
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Tabela 1. Ferramentas mais eficientes para interação com o público 

Resposta N % 

Facebook 38 69,10 

Twitter 30 54,54 

Site/Blog 24 43,63 

E-mail 14 25,45 

Youtube 04 07,28 

Flickr 03 05,45 

Orkut 02 03,64 

Outros 02
72

 03,64 

Total 116 ---- 

Fonte: Formulários 

 

A pergunta continha oito opções de respostas pré-ordenadas e orientava a 

possibilidade de que fossem escolhidas mais de uma. Todavia, 47,28% dos respondentes 

escolheram apenas uma alternativa e, entre esses, a vantagem do Facebook é ainda maior. 

Tabela 1.1 Única opção de interação 

Resposta N % 

Facebook  13 23,64 

Twitter  07 12,73 

Site/Blog  03 05,45 

E-mail  03 05,45 

Total 26 47,30 

Fonte: Formulários 

 

Algumas diferenças, porém, são bastante relevantes. Se os respondentes forem 

separados por faixa etária, liderança e votação, os resultados se alteram. Exemplo disso é que, 

embora o Facebook seja o mais lembrado em todas as faixas etárias, entre os mais jovens, a 

diferença entre ele e o Twitter cai de 14,3% para 8,3%. Entre os parlamentares que têm menos 

de 45 anos, 66,7% citam o Facebook entre os favoritos e 58,3% citam o Twitter. 
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 Esses deputados informam que sua equipe desenvolve outras ferramentas, uma delas de consulta aos eleitores 

cadastrados no site a cada votação. 
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Já entre líderes e parlamentares mais votados, o Twitter é o mais mencionado. 

Respectivamente, 68,2 % (contra 54,5% do Facebook, situação praticamente inversa se 

considerado o universo total dos respondentes) e 83,4% (contra 33,4% do Facebook). 

Qualitativamente, na parcela dos deputados que ainda considera o correio eletrônico 

como uma das melhores ferramentas de interação, alguns afirmam que o e-mail organiza 

melhor as demandas e as respostas oferecidas pelo mandato. Afirmam também que esse canal 

é o que a assessoria pode ajudar mais e “ainda é a forma mais segura, que possibilita uma 

informação mais clara e sem ruídos” 
73

. 

Dos que elencam o site ou o blog no rol de ferramentas interativas mais utilizadas, 

ressaltam-se características como capacidade de armazenamento desses canais e a forma mais 

detalhada e contextualizada de tratamento das informações. Esses parlamentares argumentam 

que “o site consegue convergir todas as outras ferramentas disponíveis”, e “não invade a 

privacidade do cidadão, uma vez que é ele quem busca as informações através da visita”. 

Já o favorito Facebook é citado por ter conseguido maior alcance e repercussão, estar 

em constante crescimento e possuir uso diversificado. Nessa rede, as funcionalidades são mais 

diversificadas. Os deputados afirmam também que a interação se dá “entre amigos”, devido à 

característica de reciprocidade da ferramenta. Um deputado, cujo eleitorado é maior no 

interior do nordeste afirma “para meu público camponês, o Facebook tem mais alcance que o 

Twitter”.  

Uma segunda deputada comenta que essa é “uma mídia que proporciona a 

participação de forma simples, ou seja, até mesmo aquelas pessoas que têm vergonha de 

deixar um comentário ou publicar algo no meu mural, podem simplesmente curtir as minhas 

ações”. Já no Twitter, não existe ainda a função “curtir”. O usuário pode apenas responder ou 

retuitar, e ambas as opções geram um nível de comprometimento maior. 

Por fim, essas opiniões também explicitam o fato de que o Facebook é mais intuitivo 

e bastante centrado na visibilidade das pessoas, uma vez que facilita a exposição de fotos e 

vídeos, o que no Twitter é feito por meio de aplicativos cuja manipulação exige maior 

compreensão das configurações da ferramenta e suas atualizações.  

Além disso, há de se ressaltar a diferença significativa entre as relações amigo-amigo 

e seguidores-seguido. A dimensão afetiva e íntima da primeira relação é, sem dúvida, mais 

interessante para quem deseja se aproximar de determinado público de maneira horizontal. Ou 
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 Transcrição de respostas dadas à questão 2 do formulário. 
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seja, essa é a rede mais adequada para quem prefere repercutir sua imagem, discursos mais 

longos e criar vínculos mais estreitos, recíprocos. 

O grupo de parlamentares que prefere o Twitter argumenta que seu foco é o 

conteúdo, a informação, a interação imediata e rápida. Para eles, o Twitter é mais dinâmico, 

informativo, leve, simplificado e o acesso é mais fácil, já que a limitação de caracteres obriga 

o usuário a ser mais sucinto, gastando menos tempo na elaboração de conteúdo – que, na tela 

do celular, por exemplo, é mais bem visualizado.  

Alguns destacam já ser possível tuitar fotos, áudio e integrar esses conteúdos com 

site e Facebook. Um parlamentar faz referência à importância de o político ter seguidores, por 

ser ele um comunicador nato; e outros dois, ao fato de poderem “difundir pontos de vista 

divergentes da mídia tradicional” e “denunciar abusos políticos e administrativos”. 

3.2.2 Quando estão no Twitter
74

 

Em relação à frequência com que os deputados federais acessam o Twitter, a ampla 

maioria deles se enquadra nos estilos mais assíduos. Mais de 85% estão na rede quase todos 

os dias, se somadas os que disseram acessar diariamente aos que afirmam fazê-lo em dias 

úteis, conforme ilustram as próximas tabelas.  

Por outro lado, menos de 15% fazem uso esporádico ou não usam o Twitter, ainda 

que em algum momento – sobretudo nas eleições de 2010
75

 – tenham aberto uma conta. Dos 

quatro que não utilizam, três têm idade superior a 60 anos, mas mesmo entre os mais idosos, o 

uso frequente predomina. 
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 Cerca de 70% dos 82 deputados pesquisados publicaram o primeiro tweet no ano de 2009, o que não significa 

necessariamente início da atuação nessa rede. Em relação aos demais, 20% ingressaram na rede em 2010, 5% em 

2011 e outros 5% não têm conta no Twitter. 
75

 Observou-se, mas não se mensurou com precisão, por meio do perfil @participacd, que uma quantidade 

significativa de contas permanecem com slogan de campanha, número eleitoral da legenda e as datas dos últimos 

posts são de 2010. 
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Tabela 2. Frequência com que utiliza o Twitter 

Resposta N % 

Diariamente 37 67,28 

Dias úteis 10 18,19 

Esporadicamente 04 07,28 

Não Utiliza 04 05,45 

NS/NR 01 01,81 

Total 55 100,00 

Fonte: Formulários 

 

A pergunta seguinte é complementar e, por ser aberta, buscava afunilar e dar mais 

precisão às respostas anteriores, captando informações sobre os momentos em que, de fato, 

aumenta a intensidade do uso – dias da semana e períodos do dia. A proposta era descobrir se 

há ou não maior preferência pelas terças e quartas – quando ocorre a maioria das reuniões de 

comissões e sessões do plenário, por exemplo. 

Tabela 2.1 Dias em que mais usa 

Resposta N % 

Todos os dias 24 43,64 

Segunda a sexta 07 12,73 

Durante os trabalhos da CD 07 12,73 

Variável 11 20,00 

NR 06 10,10 

Total 55 100,00 

Fonte: Formulários 

 

Comparativamente, a segunda tabela refina a compreensão da primeira. Dos 37 que 

responderam acessar diariamente o seu Twitter, 24 reafirmaram na questão seguinte que o 

fazem em todos os dias da semana. Os outros 13 se dividem entre os que priorizam o período 

dos trabalhos legislativos para os quais há sessões marcadas – de segunda a sexta 

indistintamente ou, mais precisamente, durante o expediente deliberativo da Câmara de terça 
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a quinta-feira. Onze deputados, no entanto, não conseguem precisar essa informação, pois a 

intensidade de dia da semana e turno variam com os acontecimentos e a agenda do mandato. 

Tabela 2.2 Turnos em que mais usa 

Resposta N % 

Manhã 25 45,45 

Tarde 25 45,45 

Noite 17 30,10 

NS/NR 12 21,81 

Total  79 ---- 

Fonte: Formulários 

 

Essa variável mostra apenas a prevalência dos períodos diurnos sobre o noturno. 

Vinte e dois formulários, 40% dos respondentes, não determinam um único período e tiveram 

respostas combinadas, quais sejam manhã e tarde (nove), manhã e noite (dois), tarde e noite 

(três) e manhã tarde e noite (seis). 

A última informação relevante observada nessa variável é que treze dos 

parlamentares que não mencionam o Twitter entre as ferramentas prioritárias de interação, na 

primeira questão, afirmam que tuítam diariamente. Tal consideração sobre a frequência é uma 

aparente contradição, mas confirma a ideia de que a ampla maioria dos deputados está 

constantemente acessando suas contas. Embora nem todos sejam ativamente participativos, 

lhes interessa não estar de fora desse fenômeno. Exemplo disso é a opinião de um parlamentar 

da região Norte: “uso como medida de foco (...), mesmo que não participe, acompanho os 

amantes e uso o Twitter como um termômetro”. 

3.2.3 Os meios preferidos 

A quinta pergunta do formulário buscava identificar os principais meios pelos quais 

os parlamentares acessam suas contas no Twitter. As respostas, além de ressaltarem que é 

sempre muito estreita a relação desse serviço com a telefonia móvel – quase 70% acessam 



 75 

pelo celular
76

 –, confirmam também a impressão de que, boa parte das vezes, a postagem feita 

no perfil parlamentar é produzida por sua assessoria. 

Mais da metade dos respondentes indicam a assessoria como um dos três principais 

meios de ativação de sua conta no Twitter. E apenas seis mencionam o computador 

residencial, o que ressalta ainda mais a característica da mobilidade das redes sociais – 

associada obviamente ao perfil parlamentar, que tende a ser itinerante. 

Tabela 3. Principais meios utilizados para postar mensagens 

Resposta N % 

Celular 38 69,09 

Assessoria 29 52,72 

Tablet 21 38,18 

Notebook 18 32,72 

Câmara 17 30,90 

Residência 06 10,90 

NS/NR 04 07,28 

Total 135 ---- 

Fonte: Formulários 

 

Os assessores do mandato ou pessoais (essa informação não foi diferenciada) são a 

primeira opção de postagem para apenas 14,5% dos parlamentares. Não há, nesse caso, 

correlação significativa entre as faixas etárias e o meio preferido. Contudo, apenas um líder 

(dos que não preferem o Twitter como ferramenta de interação) destaca a assessoria como 

primeira opção. 
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 Dados da consultoria em inteligência de mercado International Data Corporation (IDC) mostram que, em 

2011, a venda de smartphones no Brasil cresceu 84% em relação a 2010, chegando a 9 milhões de aparelhos e 

elevando o país da 16ª para a 10ª posição no ranking internacional. Projeções dessa empresa apontam que, em 

2012, a marca atingirá os 15,4 milhões de vendas, o que representa um crescimento de 73% em relação a 2011. 

Ver em http://www.idclatin.com/news.asp?ctr=bra&id_release=2213 
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Tabela 3.1 Primeira opção de meio 

Resposta N % 

Celular  19 34,54 

Assessoria 08 14,54 

Tablet 08 14,54 

Notebook  04 07,28 

Câmara  05 09,10 

Residência  00 00,00 

Não ordenam 07 12,73 

NS/NR 04 07,28 

Total 55 100,00 

Fonte: Formulários 

 

Ao final do formulário, foi retomado esse assunto por meio de uma pergunta aberta. 

Apesar disso, a pergunta oferecia duas opções de resposta, não excludentes. Ou se respondia 

que a assessoria usava a conta do parlamentar ou usava uma conta própria ou mesmo se fazia 

os dois usos: controlava a conta do parlamentar e uma própria (institucional ou não). A 

questão buscava depreender dos respondentes quantos deles admitiam que seus assessores 

tuitavam em seu lugar e quantos faziam questão de marcar essa diferença. Os dados abaixo 

auxiliam a compreender se há alguma tendência ao uso pessoal do Twitter parlamentar, 

diferenciado do uso institucional, que pode ser feito pela assessoria. 

Tabela 3.2 Uso do Twitter pela assessoria 

Resposta N % 

Utiliza Twitter do Deputado 19 34,54 

Utiliza conta própria 12 21,82 

Ambas 13 23,64 

NS/NR 10 18,19 

Total 55 100,00 

Fonte: Formulários 
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Os resultados sugerem que, embora os dados brutos constatem prevalência do uso 

institucional – em quase 60% dos casos, a assessoria usa a conta do deputado e posta em seu 

lugar – 45,46% dos respondentes fazem uso pessoal ou combinado de sua conta. 

Quatro, dentre os que fazem uso combinado (pessoal e institucional), afirmam que 

esses tweets são marcados com expressões que os diferenciam, tais como #assessoria, #ascom, 

#equipe, etc. Dois fazem referência ao uso limitado (autorizado) feito pela assessoria. Apenas 

um respondente afirma claramente que o deputado não utiliza o Twitter, mas apenas a 

assessoria o faz. Esse perfil é basicamente um feed de notícias e pouco opinativo. 

3.2.4 Atuação e familiaridade 

Outro quesito relevante para a análise do comportamento parlamentar no Twitter é 

mensurar o nível de familiaridade que eles têm com algumas das ações típicas da ferramenta. 

Para avançar da condição de explorador e ouvinte na rede, é fundamental aumentar a 

participação e a interação com outras pessoas e redes.  

Certamente, a chance de um post ser respondido, mencionado ou replicado aumenta 

de acordo com fatores como autoridade pré-existente, relevância e novidade do assunto, 

objetivos do autor e até a quantidade de vezes que o conteúdo é postado. Em função do 

dinamismo do Twitter, para que determinada mensagem seja vista por mais pessoas e aumente 

as chances de se difundir, é preciso que ela seja publicada ou republicada em diferentes 

horários, por exemplo. 

Por sua vez, os agentes políticos são, antes de ocuparem cargos eletivos, referências 

de determinado setor ou região e, por vezes, especialistas ou mesmo formadores de opinião 

em ramo da atividade social ou campo do conhecimento. A eles seguramente interessa se o 

que diz é ouvido e passado adiante. E mais, se os créditos da mensagem lhes são devidos, ou 

seja, se seu nome aparece num retuíte.  

Para Recuero e Zago (2011), isso não apenas dá mais visibilidade para um perfil 

como também pode agregar reputação, se quem o retuitou a possui. As mesmas autoras 

argumentam que uma mensagem replicada por um agente que agrega valor reputacional e 

menciona o autor da mensagem original no retuíte aumenta a reputação deste último, 

configurando uma troca de valor ou capital social. Nesse sentido, constatou-se que ampla 

maioria dos deputados está interessada em repercutir, agregar valor à informação que ele 

presta. Para tanto, fazem esse acompanhamento de alguma maneira. 
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Tabela 4. Acompanha repercussão do tweet 

Resposta N % 

Sim 42 76,36 

Não 09 16,36 

NS/NR 04 07,28 

Total 55 100,00 

Fonte: Formulários 

 

Com propósito semelhante, uma pergunta ao final do formulário questionava se o 

parlamentar utiliza alguma ferramenta de análise de seu próprio desempenho na rede. Nove 

responderam que sim (alguns mencionaram as ferramentas
77

). Dois do DEM, um do PC do B, 

três do PT, dois do PSDB e um do PR afirmaram que fazem esse acompanhamento mais 

detalhado. 

Sobre as formas de se rastrear os temas da rede, as configurações originais do Twitter 

já permitiam que fossem acompanhados na página inicial de qualquer perfil os assuntos mais 

comentados em determinados momento e localidade. Mas saber quais são os assuntos mais 

populares é só o primeiro passo.  

Campanhas para fazer com que determinado tópico seja tão mencionado na rede a 

ponto de figurar nesse ranking passaram a ser chamadas de twitaço. E participar de twitaço é 

aderir a uma campanha: comentar, opinar, replicar mensagens com os caracteres que serão 

identificados como marcadores de determinado assunto (os marcadores, conforme descrito no 

capítulo anterior, são as hashtags). Esses movimentos têm surtido efeito na votação de (ou ao 

menos, nos discursos sobre) matérias importantes na Câmara dos Deputados, como será 

ilustrado adiante pelas notas taquigráficas. 

Esta pesquisa procurou captar se os parlamentares chegam a participar eles próprios 

desses movimentos virtuais ativamente ou se apenas acompanham – como um termômetro – 

os assuntos do momento pelos treding topics. Para tanto, foram feitas perguntas objetivas e 

bastante claras, cujas respostas poderiam ser apenas sim ou não, e as respostas estão nas 

tabelas subsequentes. 
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 Três mencionaram o Tweet Rank e o Tweetstats, dois mencionaram o Twitalyzer. Um deputado mencionou 

File Tweet e Tweetdeck, um deputado mencionou Scup Google Analytics e Facebook insights, um deputado 

mencionou o Twittervolume e um deputado mencionou Social Mention, Whos Talking e Twitter Counter. 
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Tabela 5. Acompanha tópicos mais mencionados 

Resposta N % 

Sim 29 52,72 

Não 20 36,37 

NS/NR 06 10,90 

Total 55 100,00 

Fonte: Formulários 

 

Tabela 6. Participa de twitaço 

Resposta N % 

Sim 23 41,82 

Não 26 47,28 

NS/NR 04 07,28 

Total 55 100,00 

Fonte: Formulários 

 

Nota-se que a tendência à participação, que poderia ser sugerida pelas respostas à 

pergunta anterior, diminui se a ação é acompanhar o que as outras pessoas dizem e, mais 

ainda, se a ação é participar de um movimento. Dentre os que afirmam não aderir aos 

twitaços, dezenove (ou 73,1%) acompanham repercussão do tweet.  

Já a correlação contrária é mais fraca, apenas três (ou 13,1%) participam de twitaços, 

mas não acompanham a repercussão do seu tweet. E cinco (ou 21,7%) participam de twitaços, 

mas não acompanham assuntos do momento. Devido à pesquisa não mensurar a frequência de 

participação, esses casos podem ser explicados pela participação eventual em twitaços por 

parte desses parlamentares. 

Em relação aos líderes, a proporção dos que acompanham os trending topics é de 

78,6%. De maneira semelhante, a proporção de líderes que participam de twitaços também é 

significativamente superior à média, alcançando o índice de 57,9%. Isso indica que há maior 

engajamento desse tipo de parlamentar em relação aos demais no uso da ferramenta. 

Outro dado interessante é que, entre os que afirmaram participar desse tipo de 

campanha, 05 são do PT, 04 do PMDB, 03 do PSD, 02 do PR, 02 do PSB, 02 do PC do B, 02 
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do PSOL, 01 do PPS e 01 do PSDB. Portanto, em todos esses partidos, à exceção de PSDB e 

PMDB, a média de adesão a twitaços é superior aos 41,82% da média geral. Nos demais 

partidos não relacionados, nenhum respondente afirma participar de twitaços. 

A última pergunta desse bloco faz um questionamento acerca da utilização do 

aplicativo de câmera para conversas
78

 ao vivo no Twitter, o twitcam. As respostas revelam 

que a maioria nunca utilizou ou mesmo desconhece o recurso. 

Tabela 7. Uso do twitcam 

Resposta N % 

Nunca 34 61,82 

Esporadicamente 14 25,45 

Semanalmente 03 05,45 

NS/NR 04 07,27 

Total 55 100,00 

Fonte: Formulários 

 

Não há uma prevalência de faixa etária ou liderança que seja significativa nessa 

variável. Em relação aos líderes, nove deles já utilizaram (semanal ou esporadicamente) o 

recurso, o que representa cerca de 47,4% do total de líderes da amostra, valor 

consideravelmente superior à média geral.  

Além disso, dos que já fizeram uso do twitcam, 06 parlamentares são do PT, 04 do 

PMDB, 01 do PC do B, 01 do PPS, 01 do PSB, 01 do PSOL, 01 PSC, 01 do PT do B e 01 

PSDB. À exceção dos sociais democratas, os demais partidos relacionados estão 

proporcionalmente acima da média geral, o que sugere, de maneira semelhante aos resultados 

da participação em twitaço, que há maior familiaridade com os recursos mais sofisticados da 

rede por parte dessas legendas; coincidentemente, alinhadas no espectro ideológico do centro 

à esquerda. 

Para concluir esta parte que inicia a análise sobre o perfil da atuação parlamentar no 

Twitter, fez-se uma representação gráfica que combina as três questões detalhadas acima. 

Nela se observa claramente a tendência geral à menor participação dos deputados (ver linha 
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 No caso do candidato Cid Gomes descrito no capítulo anterior, esse recurso foi um dos pontos altos de sua 

atuação no Twitter, bem como conferiu bastante projeção ao candidato Plínio Arruda Sampaio nas eleições 

presidenciais de 2010. 
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de tendência sobre o gráfico) na medida em que as ferramentas requerem presença combinada 

com atuação mais constante, explicitação de posições (campanhas) e familiaridade com os 

métodos. Ou seja, embora tenha se constatado um uso frequente, diário, do Twitter, isso pode 

significar apenas acesso a um canal de envio de notícias ou estabelecimento de conversas. 

Entendendo-se aumento de participação como interação com outros mecanismos da 

rede como os listados nessas três questões, conclui-se que não se participa tão intensamente 

quanto se poderia supor pela quantidade e frequência de acessos. 

Gráfico 5. Atuação e familiaridade com a rede 

 

Fonte: Formulários 

 

De cima para baixo, a quantidade de respostas “sim” diminui na medida em que 

aumenta a quantidade de respostas “não”, o que ratifica as informações anteriores de que os 

parlamentares são usuários frequentes, mas não participativos na mesma medida. 
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3.2.5 Atuação e interatividade 

Neste tópico, serão analisados os objetivos que orientam a atuação parlamentar no 

Twitter, os conteúdos que eles preferem divulgar, a linguagem que utilizam para isso e que 

perfis preferem seguir. Para obter essas respostas dos deputados, foram feitas quatro 

perguntas objetivas e os resultados estão descritos abaixo. Os que marcaram as opções de 

resposta com “x” não puderam ter classificadas as primeiras opções. 

3.2.5.1 Objetivos 

O que os deputados federais buscam alcançar com sua atuação no Twitter é um dos 

principais questionamentos desta pesquisa. Muitas podem ser as motivações que levam um 

usuário comum a ingressar na rede. A primeira delas seria fazer parte dessa rede. 

Mas o que muda se o usuário é um agente político detentor de mandato eletivo? Esse 

tipo de perfil pode desejar apenas estar conectado, ter acesso às notícias de maneira 

instantânea e facilitada; ou aumentar sua visibilidade; manter uma rede de seguidores, 

ampliando sua influência; usar a ferramenta como mais um espaço de divulgação das suas 

ideias; travar no espaço virtual discussões que por vezes não consegue fazer na rotina 

legislativa; explorar um canal de transparência; fomentar a participação política de eleitores; 

mantê-los informados do que tem feito.  

Abaixo seguem considerações sobre as respostas coletadas. A alternativa prestar 

contas se refere a transmitir informes e divulgar ações, como projetos apresentados, recursos 

conseguidos, articulações feitas. A opção informações tem a ver com obter e difundir 

conteúdo, qualquer que seja. Visibilidade seria promover sua imagem e fazer repercutir suas 

ações. Defender programa é se posicionar politicamente, é a alternativa que procura 

identificar o teor ideológico da atuação. Buscar contatos tem a ver com relações pessoais, 

afetivas, familiares. Interação a baixo custo figura entre as alternativas daqueles que buscam 

formas mais baratas de agir politicamente. Por fim, a alternativa politizar o maior número de 

pessoas busca identificar o quanto difundir informações de conteúdo político e incentivar a 

participação autônoma é prioridade entre os parlamentares. 
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Tabela 8. O que busca no Twitter 

Resposta N % 

Prestar contas 38 69,10 

Informações 28 50,10 

Visibilidade (imagem) 24 43,63 

Defender programa 17 30,10 

Contatos 18 32,72 

Interação baixo custo 12 21,81 

Politizar 11 20,00 

NS/NR 04 07,28 

Total 152 ---- 

Fonte: Formulários 

 

Dizer aos seguidores o que o tem feito no exercício do mandato é prioridade para a 

maioria dos deputados brasileiros. Nesta questão, a alternativa mais lembrada foi prestar 

contas. Quase 70% afirmaram ser esse um dos seus principais objetivos e cerca de 30%, o 

principal. Em segundo lugar, obter e difundir informações (que tem se firmado como a grande 

funcionalidade do Twitter) é, em geral, a segunda mais lembrada.  

Na sequência, promover sua imagem e repercutir suas ações – entendido aqui como 

meio de alcançar mais visibilidade – também é um objetivo bastante lembrado, mas não 

alcança a mesma marca se consideradas as primeiras opções, haja vista que buscar contatos é 

a Terceira opção nesse quesito. Todavia, de maneira tangencial, tanto repercutir ações quanto 

difundir informações – quando estas dizem respeito ao próprio mandato –, também podem ser 

relacionadas como o objetivo de prestar contas, que é o primeiro estágio do processo de 

accountability vertical. 

Abrucio e Loureiro (2005) entendem accountability como estratégias 

institucionalizadas de gerar responsabilização do agente público, que envolve a 

obrigatoriedade da prestação de contas e a previsão de sanção em casos de irregularidades. 

Em sentido mais abrangente do que entendem esses autores, alguma responsabilização dos 

agentes políticos também pode se iniciar com meios não institucionais ou informais, como é a 

ferramenta de rede social em análise.  
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As informações produzidas e divulgadas pelos próprios parlamentares podem não 

gerar diretamente responsabilização ou mesmo objetivar apenas aumento de visibilidade. No 

entanto, na medida em que prestar contas nas redes sociais se torna um padrão de 

comportamento entre os parlamentares, aqueles que não o fazem tendem a perder capital 

político. O que a pesquisa mostra é que, agrupando as alternativas relacionadas a 

accountability, o primeiro grupo de respostas (prestar contas, informações e visibilidade), 

segundo a tabela 9.1, já alcançaria mais de 50% dos parlamentares. 

Tabela 8.1 Primeira opção de objetivos 

Resposta N % 

Prestar contas 16 29,10 

Informações 08 14,54 

Contatos 08 14,54 

Visibilidade (imagem) 05 09,10 

Defender programa 05 09,10 

Interação baixo custo 01 01,82 

Politizar 01 01,82 

Não ordenam 07 12,72 

NS/NR 04 07,28 

Total 55 100 

Fonte: Formulários 

 

Em geral, as opções intermediárias foram defender um programa de sociedade e 

manter contatos. Defender um programa é a única opção em que a variável liderança tem 

correlação considerável, uma vez que dos cinco que assinalaram esta como primeira opção, 

três são líderes.  

Entre eles, esta opção está empatada em segundo lugar com manter contatos – atrás 

de prestar contas, que é a preferência geral. Manter-se em contato com eleitores, familiares e 

amigos, de maneira semelhante, é a única opção em que a variável faixa etária tem correlação 

considerável, uma vez que dos oito que a assinalaram esta como primeira opção, quatro têm 

até 45 anos, sendo dois destes também líderes. Nessa faixa etária, a busca por estabelecer 

contatos é maior que o objetivo de prestar contas. 
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Ou seja, além da média geral, que objetiva prestar contas do mandato aos seguidores 

sinalizando para um aprimoramento do accountability vertical, a defesa de programa de 

sociedade no Twitter tende a ser feita pelos deputados identificados como líderes, ao passo 

que deputados mais jovens priorizam estabelecer sua rede de contatos. 

Por fim, interagir a baixo custo e politizar foram os objetivos menos mencionadas, 

sendo a politização o último objetivo dos deputados brasileiros (lembrada como primeira 

opção por apenas um líder). 

3.2.5.2 Conteúdo 

Associada à questão sobre os principais objetivos da atuação está uma segunda 

pergunta sobre os temas preferidos das postagens. O tema campeão em menções foi opiniões 

sobre fatos políticos, econômicos e sociais. 

Tabela 9. Temas preferidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Formulários 

 

Em relação à primeira opção de tema, opiniões também é o mais lembrado. Os 

demais têm proporções bem próximas, com destaque para o tema menos lembrado pelos 

deputados: programa de sociedade.  

Resposta N % 

Opiniões 35 63,63 

Plenário 26 47,28 

Notícias 24 43,63 

Comissões 22 40,00 

Reuniões em Brasília 21 38,19 

Agenda no estado 17 30,10 

Cotidiano 14 25,45 

Programa/valores 04 07,28 

NS/NR 04 07,28 

Total 167 ---- 
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Tabela 9.1 Primeira opção de tema 

Resposta N % 

Opiniões 14 25,45 

Reuniões em Brasília 06 10,10 

Plenário 06 10.10 

Notícias 05 09,10 

Comissões 04 07,28 

Cotidiano 04 07,28 

Agenda no estado 03 05,45 

Programa/valores 01 01,82 

Não ordenam 08 14,54 

NS/NR 04 07,28 

Total 55 100 

Fonte: Formulários 

 

Coerentemente, aqueles que preferem divulgar reuniões e suas atuações em plenário 

e comissões também destacam a prestação de contas como um dos objetivos principais. Outra 

correlação que merece destaque é o fato de apenas um líder elencar como tema preferido os 

debates realizados em comissão e nenhum cita discussão em plenário. Essas opções, por sua 

vez, foram as preferidas entre os parlamentares com até 45 anos. 

Consideradas as três primeiras opções, essa tendência se mantém: apenas cinco dos 

dezenove líderes mencionam discussão em plenário como segunda ou terceira prioridade de 

tema e apenas três mencionam debates em comissão. 

Essa constatação pode ser explicada, em parte, pelas prerrogativas regimentais que 

possuem os líderes. Esses são expoentes partidários e têm prioridade no uso da fala em 

plenário e comissão. O fato de o líder (ou vice-líder) participar das discussões, defender 

posicionamentos ou encaminhar votação de partido ou bloco não é algo que, por si, mereça 

ser tuitado, visto que é da natureza da liderança fazê-lo. 

De outra forma, toda vez que um deputado que não possui as características de 

liderança discursa ou participa de debates em sessões plenárias ou reuniões das comissões, a 

probabilidade de esse episódio ser divulgado, inclusive no Twitter, é maior. 
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Sobre o conteúdo cotidiano, a variável faixa etária produziu correlação significativa. 

Dos catorze que enumeraram essa alternativa como até terceira opção, apenas três têm idade 

inferior a 55 anos. 

3.2.5.3 Seguidores 

Os perfis dos deputados federais, em geral, são muito seguidos. Mas o número 

isolado de seguidores não configura critério para análise do comportamento parlamentar na 

rede. Fatores como carreira, reputação pré-eleitoral, exposição nos meios de comunicação, 

região de origem, por exemplo, influenciam muito para agregar seguidores. No gráfico 

seguinte, os deputados pesquisados estão representados por pontos relacionados ao número de 

seguidores que possuem.  

Chama atenção os valores discrepantes, sobretudo o único que ultrapassa os 400 mil 

seguidores, que pertence ao ex-jogador da seleção brasileira de futebol e deputado no 

exercício do primeiro mandato, Romário.  

Em termos absolutos, logo abaixo de Romário, com 470.890 seguidores, está o 

escritor e apresentador de programa de televisão em rede católica, o segundo deputado mais 

votado em São Paulo, terceiro do país e pré-candidato à prefeitura de São Paulo, Gabriel 

Chalita com 136.690. Na sequência, o pastor e cantor evangélico Pastor Marco Feliciano com 

103.834; o ativista do movimento de LGBT
79

 e vencedor do reality show da Rede Globo de 

televisão, Jean Wyllys com 91.712; o ex-governador do Rio de Janeiro e deputado federal 

eleito com maior votação no estado e a segunda maior do país, Anthony Garotinho com 

76.652; a jornalista e ex-vice presidente da UNE
80

, deputada federal em segundo mandato 

reeleita com a maior votação do Rio Grande do Sul e pré-candidata à prefeitura de Porto 

Alegre, Manuela D’Ávila, com 57.841 e; o cantor católico e apresentador de programa de 

televisão, Eros Biondini, com 40.479
81

.Todos são expoentes eleitorais, religiosos ou 

midiáticos. Dois são apontados pelo Diap como líderes na Câmara e, para fins desta pesquisa, 

três foram considerados líderes – uma vez que Anthony Garotinho não figurou entre os 

“cabeças”, mas integra aqui a categoria de líder por sua notória influência política na Câmara. 

                                                 
79

 Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Travestis e Transgêneros. 
80

 União Nacional dos Estudantes. 
81

 Os deputados Fábio Faria e Pastor Marcelo Aguiar, com número de seguidores próximo aos 40 mil, não 

fizeram parte desta amostra. 
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Gráfico 6. Volume de seguidores por perfil parlamentar 

 

Fonte: Formulários 

 

Na média, em função desses “puxadores”, cada deputado da amostra teria cerca de 

16.250 seguidores e seguiria aproximadamente 1.102 outros perfis. Desconsiderados os seis 

valores mais discrepantes, esses números seriam 4.726 seguidores e 899 seguidos, o que 

ilustra o próximo gráfico e está mais próximo do que é a real popularidade de um parlamentar. 

Ainda assim, existe um segundo grupo considerável de parlamentares que têm entre 

dez e vinte mil seguidores. Nessa faixa está a média entre os líderes, que é de 

aproximadamente 14.300 
82

. 

 

                                                 
82

 É sempre importante lembrar que esses números foram coletados em determinado até maio de 2012 e, 

sobremaneira, os perfis de parlamentares que exercem influência local tendem a ficar mais movimentados com a 

proximidade das eleições. 
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Gráfico 7. Volume de seguidores por perfil parlamentar, exceto “puxadores” 

 

Fonte: Formulários 

 

Conforme se visualiza acima e está, em outro format, representado abaixo, quase 

70% dos deputados possuem menos de cinco mil seguidores. 

Gráfico 8. Faixa de seguidores por quantidade de deputados 

 

Fonte: Formulários 
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Com base nesses dados e na observação feita, foi encontrado, durante a coleta de 

dados, apenas mais dois deputados com número de seguidores próximo a 40 mil
83

 e mais 

quatro com mais de 20 mil
84

. Mais precisamente, aproximadamente 98% dos perfis não 

ultrapassam os 20 mil seguidores. 

3.2.5.4 Seguir 

Para aumentar seu campo de influência e, consequentemente, seu potencial de 

repercussão, muitos deputados investem na estratégia de seguir para ser seguido. 29 dos perfis 

pesquisados apresentam essa característica.  

Catorze (17% da amostra) têm a razão seguidores/seguidos
85

 entre 1 e 2; nove (11% 

da amostra) têm a razão entre 2 e 3 e quatro (4,9% da amostra) seguem mais que são 

seguidos
86

, ou seja, têm razão menor que 1. Conforme descrito na seção sobre metodologia, o 

fake@participacd teve 81 seguidores (sendo 37 parlamentares), sem nunca ter publicado um 

post sequer. 

Quanto aos perfis com os quais os deputados procuram interagir, verificaram-se 

quais são os que eles preferem seguir, responder e retuitar. A pergunta era de múltipla escolha 

e foram registradas duplas e triplas marcações, conforme tabela abaixo. 

 

 

 

                                                 
83

 Fábio Faria (PSD-RN) tem aproximadamente 43 mil seguidores e o Pastor Marcelo Aguiar, 39,8 mil. 
84

 Hugo Leal (PSC-RJ) tem aproximadamente 32 mil seguidores; Ronaldo Caiado, 21 mil; e Wilson Filho, 26 

mil seguidores. 
85

 Essa razão é um dos principais indicadores para mensurar influência na rede, uma vez que tanto mais próximo 

de 1 for essa razão, maior as chances de reciprocidade nas relações. No entanto, esse indicador perde 

importância quando se trata de perfis com muitos milhares de seguidores. Talvez se possa argumentar que não 

seja razoável, por exemplo, que um perfil seguido por 400 mil pessoas siga 100 mil, por exemplo. No entanto, há 

os que são seguidos por milhões e acabam seguindo centenas de milhares. A razão de Obama é de 

aproximadamente 25. 
86

 No segundo capítulo, vimos que essa estratégia foi adotada pelo perfil do candidato Barack Obama, à época, 

foi bem recebida pelo eleitorado. No entanto, o cenário quatro anos depois é de uma rede mais inflada 

artificialmente, em que seguidores são negociados no mercado da informática e perfis robôs (programados para 

agir obedecendo a comandos automatizados) burlam os objetivos da interatividade. Isso significa que seguir para 

ser seguido pode não ser uma estratégia tão eficiente. 
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Tabela 10. Perfis seguidos 

Resposta N % 

Perfis que interagem com o meu 23 41,82 

Boa parte dos que me seguem 08 14,54 

Perfis influentes 08 15,54 

Conheço pessoalmente 02 03,63 

NS/NR 04 07,28 

Interagem/seguem 03 05,45 

Influentes/pessoalmente 02 03,63 

Interagem/influentes 03 05,45 

Interagem/seguem/influentes 01 01,82 

Interagem/seguem/pessoalmente 01 01,82 

Total 55 100,00 

Fonte: Formulários 

 

Os primeiros resultados desse grupo de perguntas indicam que a aposta da maioria é, 

de fato, a interatividade, uma vez que preferem seguir os perfis que já interagiram com o seu. 

Somados, os formulários que continham essa resposta ultrapassam os 56%. Já a estratégia de 

seguir muitos dos seguidores é adotada por 23,63%. E entre os líderes, a opção perfis 

influentes é mais lembrada que no geral: 42,2% dos líderes a mencionam. 

3.2.5.5 Responder 

Foi feito um questionamento sobre quais critérios seriam adotados para resposta de 

mensagem direcionada. A orientação foi de que se marcassem até duas opções e a intenção da 

pergunta, descobrir se alguma conduta prevaleceria – de permissão ou restrição.  

No Twitter, é possível responder a qualquer post dos perfis que são seguidos, pois 

estes aparecem na página inicial de quem os segue. Já em relação aos que não são seguidos, as 

mensagens precisam mencionar o perfil a quem se direciona para que possa ser visualizada e, 

sob algum juízo, respondida.  

Constatou-se que 60% dos respondentes elencaram o critério “quando se trata de 

temas públicos relevantes”. Mesmo entre os dezenove que selecionaram a opção “não tenho 

critérios definidos para responder”, oito marcaram também a opção temas públicos relevantes. 
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Nesses casos, a variável faixa etária também não apresentou correlação significativa. Já entre 

os líderes, a opção temas públicos relevantes foi mencionada por 84,21%. 

Tabela 11. Responde mensagens direcionadas 

Resposta N % 

Temas públicos relevantes 33 60,00 

Sem critérios definidos 19 34,54 

Pessoas sérias ou comprometidas com o mandato 13 23,64 

Pergunta repetida 08 14,54 

Não respondo a perguntas sobre privacidade 07 12,72 

Assessoria seleciona  04 07,28 

NS/NR  05 09,10 

Total  92 ---- 

Fonte: Formulários 

 

Aqui se verifica que a assessoria, embora tenha em geral bastante acesso à conta 

parlamentar, não tem a mesma autonomia para selecionar as mensagens com as quais os 

parlamentar vai interagir. 

Apenas sete respondentes mencionaram a única opção de restrição, que é “não 

respondo a perguntas sobre minha privacidade”, o que sugere uma tendência menos 

proibitiva, ou seja, a maioria dos parlamentares não apresenta oposição a divulgar posts sobre 

suas relações íntimas, que ultrapassam os limites do cargo eletivo. Essa tendência foi 

observada por meio do @participacd. Aos finais de semana, bem como em horário oposto ao 

das reuniões da Câmara, o conteúdo dos posts fazia muita referência a jogos de futebol, festas 

e encontros familiares.  

Observou-se ainda que, na descrição do perfil, a referência explícita ao cargo 

ocupado de deputado (a) federal foi priorizada por 34,15% (28) dos parlamentares 

pesquisados
87

, mas teve papel secundário na descrição de 53,66% (44) dos perfis e não foi 

sequer mencionado por 12,19% (10).  

                                                 
87

 Estes se descreveram primeiro como deputado(a) federal e, só depois, mencionaram informações como 

profissão, estado, partido, gosto esportivo, etc. Os que inverteram a ordem, mas deixaram explícito que são 

deputados, enquadram-se entre os que dão destaque secundário ao cargo. Por fim, há os que não fizeram 

referência alguma ao cargo. 
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Do total de 486 perfis seguidos pelo @participacd, observou-se a prevalência de 

características como a profissão, orientações religiosas e filosóficas. Foram também 

destacadas nas autodescrições de muitos perfis a quantidade e/ou o nome de filhos, 

exemplificando um tipo de comportamento análogo ao do usuário comum, cuja função 

pública exercida não é que se quer destacar. 

3.2.5.6 Linguagem 

Complementarmente, a questão sobre a linguagem utilizada no Twitterratifica a 

conclusão acima. Há uma clara predominância da informalidade sobre a norma culta e a 

jornalística. 27,28% dos respondentes escolheram apenas a alternativa “coloquial e informal 

para me aproximar do eleitorado”, somados aos outros 27,28% que assinalaram a resposta “a 

linguagem que uso no Twitter é a de usuário comum” e aos 03,63% que coincidiram as duas, 

tem-se o dado de que 58,2% dos parlamentares procuram se comunicar de maneira mais 

simples e, provavelmente, mais interativa. 

Tabela 12. Linguagem 

Resposta N % 

Coloquial 15 27,28 

Usuário comum 15 27,28 

Jornalística 06 10,10 

Norma culta 02 03,63 

Jornalística/usuário comum 04 07,28 

Jornalística/coloquial 03 05,45 

Coloquial/usuário comum 02 03,63 

Norma culta/usuário comum 01 01,82 

Jornalística/norma culta 01 01,82 

NS/NR 06 10,10 

Total  55 100 

Fonte: Formulários 

 

Novamente, a variável faixa etária não representa correlação significativa com esses 

dados. Mas, entre os líderes, a opção “minha assessoria utiliza linguagem jornalística” foi tão 

mencionada quanto a alternativa campeã “uso coloquial para me aproximar do eleitorado”, o 
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que transparece que esse tipo de parlamentar tem um perfil mais especializado, o que pode 

também significar baixa interatividade, uma vez que o uso terceirizado feito pela assessoria 

combinado com a baixa autonomia que esta tem para tuitar – conforme respostas da questão 

sobre critérios para responder –, reduz o potencial conversacional e compartilhador do perfil. 

3.2.5.7 Retuitar 

A última questão analisada neste tópico sobre interatividade foram os critérios 

adotados pelos parlamentares para replicar um conteúdo. Nesse quesito, as opções de resposta 

relacionaram sete tipos de fontes que podem indicar maior ou menor tendência à interação. 

Esta foi uma questão de ordenamento (enumeração) de preferências. 

Tabela 13. Perfis que retuíta 

Resposta N % 

Veículos de comunicação 32 58,19 

Seguidores que apóiam 31 56,36 

Personalidades influentes 19 34,54 

Seguidores que questionam 18 32,72 

Correligionários 19 34,54 

Deputados 13 26,64 

Adversários 03 05,45 

NS/NR 07 12,72 

Total 139 ---- 

Fonte: Formulários 

 

A principal conclusão a que se chega pela análise dessas respostas é a de que o 

Twitter é mais informacional que interativo para a maioria dos parlamentares, assim como 

tem sido para a maioria dos usuários comuns. A aposta na interação e compartilhamento 

mútuo ficou em segundo lugar na ordem de preferências. Contudo, os créditos do retweet 

nesses casos são conferidos a apoiadores, posto que retuitar seguidores que questionam é a 

opção prioritária de apenas um parlamentar. 

No perfil @participacd pôde-se observar que as conversações com outros deputados 

(de mesmo partido ou orientação programática) é uma prática crescente entre eles e apenas os 

mais polêmicos, se arriscam em citar ou mesmo retuitar adversários. 
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Tabela 13.1 Primeira opção 

Resposta N % 

Veículos de comunicação 21 38,18 

Seguidores que apóiam 11 20,00 

Personalidades influentes 03 05,45 

Seguidores que questionam 01 01,82 

Correligionários 02 03,64 

Deputados 01 01,82 

Adversários 02 03,65 

Não ordenam 06 07,28 

NS/NR 08 14,54 

Total 55 100,00 

Fonte: Formulários 

 

Por fim, à luz desses dados sobre primeiras opções, destaca-se que a preferência por 

retuitar veículos de comunicação é ainda maior entre os líderes (47,36%), e são esses também 

os que têm maior preferência por reproduzir os conteúdos postados por personalidades 

influentes, numa clara troca de valor reputacional. 

3.2.6 Modelo Klout 

A partir dos dados coletados e analisados até aqui, foi feito um cruzamento com as 

duas principais variáveis mensuradas – liderança e faixa etária – e os resultados oferecidos 

pelo modelo Klout, descrito na seção sobre metodologia. 

Em relação à idade, a primeira constatação foi que o perfil ativador (potencial 

agregador, o primeiro nível de formador de rede) é o único que prevalece, proporcionalmente, 

em todas as faixas etárias.  

Já a quantidade de perfis observadores (mínima frequência e mínima participação) 

aumenta com a idade, não havendo nenhuma ocorrência desse tipo de perfil entre os 

deputados com menos de 35 anos, mas a maior ocorrência proporcional está entre os 

parlamentares com idade superior a 65 anos. 
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Apenas se registraram perfis classificados como iniciantes (com maior participação 

que os observadores) nas duas primeiras faixas etárias. Portanto, os perfis mais jovens são 

mais iniciantes que observadores e exploradores que sociáveis. 

Os perfis socializadores também são estão mais presentes entre os mais velhos. Mas 

não há, nesses casos, um crescimento linear tal como ocorre com o observador. Também a 

quantidade de deputados que não estão no Twitter (não localizados
88

) aumenta com a idade.  

No perfil sociável não foi encontrado nenhum deputado na faixa etária até 35 anos, 

bem como na faixa etária superior a 65 anos. Esse perfil é proporcionalmente maior entre os 

que têm de 56 a 65 anos. Em relação à faixa de idade imediatamente inferior (46-55 anos), há 

maior número de perfis exploradores.  

Em relação ao índice Klout, exploradores são mais bem avaliados que sociáveis. 

Logo, entre o perfil sociável e o explorador também há uma correlação interessante. Os 

sociáveis são maioria entre os mais velhos e os exploradores maioria entre os mais jovens. 

Os especialistas, superior a todos os citados até aqui, são maioria entre os deputados 

com menos de 35 anos e os que estão na faixa etária entre 56 e 65 anos. 

Por fim, os difusores e as autoridades (onde se localizam os deputados mais bem 

conceituados no índice Klout) são perfis que também prevalecem entre os mais jovens, não 

tendo sido localizado nenhum deputado com essas características entre os maiores de 65 anos, 

e ambos os perfis com nível autoridade têm menos de 46 anos
89

. O gráfico abaixo relaciona 

todas essas análises de maneira ilustrativa. 

                                                 
88

 Para fins de pesquisa amostral, ou seja, para que se possam generalizar os resultados, é imporante considerar 

também o percentual (ainda que minoritário) dos que não estão inseridos no Twitter. 
89

 Jean Wyllys e Marco Feliciano têm, respectivamente, 38 e 39 anos. 
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Gráfico 9. Proporções de perfis Klout por faixa etária 

 

Fonte: Formulários 

 

Esses dados indicam que, apesar de a variável faixa etária não ter produzido 

correlações consideráveis a partir das respostas aos formulários, no universo total, os 

deputados mais jovens têm uso mais frequente e participativo que os mais velhos. 

A última correlação e, certamente, uma das mais relevantes desta parte da pesquisa é 

a proporção de líderes em relação aos perfis especialistas. 
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Gráfico 10. Proporções de líderes por estilos Klout 

 

Fonte: Formulários 

 

A proporção de líderes aumenta com a influência dos estilos, havendo 

correspondência clara desse perfil de atuação parlamentar com os perfis de liderança 

(especialista, difusor e autoridade). Isso mostra claramente uma tendência de liderança 

também nas redes sociais por aqueles que já desempenham essa função no Parlamento. 

Por certo, o perfil especialista no modelo Klout não é tão participativo quanto o 

autoridade ou mesmo o ativador, embora esteja entre o mais frequentes. O especialista 

também compartilha menos, principalmente se comparado ao difusor. Entretanto, tende a ser 

importante fonte de notícia, uma vez que alcança o máximo em termos de criação de 

conteúdo. Logo, jornalistas, veículos de comunicação e outoros perfis influentes tendem a 

seguir esses especialistas em informações relacionadas à Câmara e à política em geral, o que 

ocasiona a troca de valor reputacional. 

3.3 Twitter nos discursos parlamentares: o aspecto qualitativo do debate 

Muito do que foi constatado na análise amostral quantitativa e por meio da 

observação realizada pelo perfil @participacd pode ser ilustrado com elementos de discursos 

de deputados proferidos no Plenário da Câmara de 2008 a 2012 e de entrevistas concedidas à 

pesquisadora. Esta seção se dedica a abordar algumas dessas falas, que são numerosas de 

conteúdo diversificado. 
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Até o fechamento desta pesquisa, 179 pronunciamentos de 89 deputados federais 

fizeram referência direta ao Twitter. A seleção dos trechos observou a pertinência do tema 

abordado; a representatividade (e não proporcionalidade) de regiões, faixa etária, liderança, 

partidos; e priorizou os períodos mais recentes (2011 e 2012). 

Sejam sobre a propaganda eleitoral em si, a utilidade da rede, os debates ali travados, 

seu estilo de atuação ou notícias sobre mobilizações sociais, as referências orais ao Twitter 

(sendo este o foco ou não) e as análises feitas pelos próprios parlamentares também devem ser 

consideradas no estudo de seu comportamento na rede. Trata-se de compreender mais sobre 

as formas como eles enxergam o canal e se reconhecem – ao seu eleitorado e aos seus 

adversários – ali. 

3.3.1 Transparência e participação 

O segundo registro taquigráfico sobre o Twitter é de 2009 (o primeiro está 

relacionado adiante), momento em que o Twitter começava a se popularizar entre os 

parlamentares. O discurso do deputado José Carlos Vieira, do PR de Santa Catarina, foi sobre 

globalização, velocidade da comunicação e internet. Destaca-se nele um viés filosófico sobre 

a convivência na rede social transposta para o meio virtual, sobre visibilidade e 

superexposição. 

Vivemos uma nova época, que podemos chamar de hipertransparência. As 

pessoas e suas reações estão mais visíveis, esquadrinháveis, analisáveis e 

mais facilmente postas a provas. Há o YouTube, os Blogs, o Twitter, os 

fóruns, os Orkuts, os torpedos, além da mídia escrita, falada e televisada. As 

pessoas enxergam tudo e todos com mais clareza. As virtudes e os defeitos 

aparecem com mais nitidez. (Deputado José Carlos Vieira, em 03 de junho 

de 2009) 

O parlamentar em questão não lança muitas opiniões, mas constata mudanças nas 

relações entre as pessoas e faz alerta sobre o quanto isso alcança a política. Questionamentos 

sobre os efeitos dessa hipertransparência também são suscitados por Sandra Bittencourt em 

seu estudo sobre as características dos representantes políticos nas redes sociais: “(...) será 

essa [o Twitter] uma ferramenta com grande potencial para disseminar ideias políticas e 

ampliar a possibilidade de participação cívica? Ou é apenas mais uma vitrine para exibição da 

intimidade? (Bittencourt, 2010). 

Nesse sentido, acerca das primeiras discussões sobre as possibilidades do uso 

político da internet e como os deputados brasileiros, por exemplo, poderiam fomentar a 
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participação popular, o deputado do PPS de São Paulo, Arnaldo Jardim, faz o seguinte 

pronunciamento, realizado neste ano. 

O Brasil é o quarto país em presença nas redes sociais, 97% dos internautas 

estão em redes de relacionamento como o Twitter e o Facebook (...). 

Reconheço que no início desta "Revolução Digital" estava cauteloso sobre a 

necessidade de incorporar estas ferramentas ao nosso mandato (...) Após 

penar no início, hoje não consigo viver sem...Atualmente, tenho 2.264 

seguidores no Twitter @Arnaldojardim (...) Trata-se de passos iniciais para 

um mandato participativo! A intenção é estabelecer uma via de duas mãos: 

numa apresento meus artigos, relato minhas atividades e exponho minhas 

opiniões; na outra recebo um feedback imediato, sugestões, críticas e elogios 

de internautas (...) Este é um caminho sem volta, onde não há lugar para 

meias verdades, discursos prontos. A regra básica é interagir, buscar sempre 

o diálogo, pois quem não se acostumar/adequar a essa nova realidade, 

principalmente em se tratando de uma pessoa pública, estará perdendo o 

bonde da história. (Deputado Arnaldo Jardim. em 08 de março de 2012). 

Nesse relato, verifica-se certo otimismo em relação às redes sociais e a intenção de 

ampliar os canais de relacionamento virtual do mandato com o público e vice-versa. O 

parlamentar afirma que acredita na regra básica da interação, da busca pelo diálogo para o 

aperfeiçoamento da decisão política. Atentar também para as críticas (além de elogios e 

sugestões) é um indício de que a responsabilização vertical do agente público, ainda que de 

maneira informal, ela pode ser ampliada por essas redes. Haveria, portanto, uma aposta no 

fomento à cidadania ativa de que trata Baquero (2008). Mais ainda, pode-se afirmar que 

seriam sinais de ampliação da esfera pública. 

Muitos outros discursos parlamentares se referem às novas arenas de decisão política 

(ao menos de consultas públicas) intermediadas pela internet. Neste trecho do 

pronunciamento do deputado Geraldo Resende, do PMDB do Mato Grosso do Sul, o Twitter 

aparece em lugar de destaque na fala sobre os novos espaços para se construírem propostas 

legislativas. 

A Internet, especialmente o Twitter e as redes sociais, mostrou-se novamente 

grande aliada da democracia, possibilitando a troca de informações e 

sugestões para o aperfeiçoamento da proposta que tramita na Câmara. 

(Deputado Geraldo Resende, em 23 de novembro de 2011). 

3.3.2 Alternativas à mídia tradicional 

Outros relatos seguem a mesma linha otimista. Contudo, salientam mais a 

característica das redes sociais de conseguirem transpor as limitações dos meios de 

comunicação tradicional, ser o espaço das vozes contra hegemônicas ou apenas dissonantes, 
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conforme ilustra o posicionamento do Deputado do PT do Piauí, Nazareno Fonteles, sobre um 

episódio de manifestação estudantil pelo passe livre. 

Ontem, tive oportunidade de expressar o meu posicionamento. Aproveitei as 

notas taquigráficas, mesmo sem a minha revisão, e as coloquei no Twitter 

para que outros retuítassem, como aconteceu com alguns jornalistas, que, de 

forma mais independente, fizeram isso. Há, de fato, um debate, vamos dizer 

assim, sobre a divulgação dos fatos pelos grandes meios de comunicação. 

Eles não noticiam o lado dos estudantes, apenas o dos empresários e da 

Prefeitura (...) E finalizo, Sr. Presidente, destacando a importância das redes 

sociais - do Twitter, do Facebook - na mão da juventude (...) Hoje mesmo as 

TVs, segundo informações que pude ver peloTwitter da minha assessoria, 

não permitiram que os líderes estudantis fossem entrevistados; só estão 

ouvindo o outro lado (Deputado Nazareno Fonteles, em 02 de setembro de 

2011). 

Outros aspectos relevantes desse discurso que também foram abordados na pesquisa 

descrita neste capítulo dizem respeito aos perfis de seguidores, retweets e papel da assessoria. 

O deputado em questão se refere claramente aos jornalistas que replicaram sua mensagem 

sobre as intervenções estudantis em seu estado. Ele postou para que retuitassem e, 

possivelmente graças à influência de seus seguidores jornalistas mais independentes, seu 

recado pôde repercutir. Deduz-se, portanto, que o agente político procura se manter 

relacionado com veículos de comunicação. 

Além disso, é possível concluir dessa fala que a assessoria do deputado tem uma 

conta própria no Twitter e que ela é utilizada para seguir informações e monitorar seu próprio 

desempenho. Provavelmente, a conta parlamentar seja de uso pessoal. 

Sobre o uso pessoal ou individualizado do Twitter, um contraexemplo (o que não é 

um exemplo negativo) é o deputado Anthony Garotinho, do PR do Rio de Janeiro, que possui 

um dos perfis parlamentares mais atuantes. Segundo pesquisa da Medialogue (2011), esse 

perfil dispara um tweet a cada 3 minutos quando conectado e cerca de 30% dos posts são 

respostas a seguidores. Em três anos de Twitter, o Blog do Garotinho publicou mais de 37.800 

vezes.  

Trata-se, portanto, de um uso profissionalizado e eficiente da rede cuja autodescrição 

é “aqui você acompanha os bastidores da política e da notícia, sem meias palavras...”. Seu 

estilo Klout é de um especialista. Para fins desta pesquisa, Garotinho foi classificado como 

líder por sua trajetória de liderança regional (Rio de Janeiro) e setorial (evangélicos) refletida 

em sua atuação na Câmara. 
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O Deputado falou em plenário sobre os objetivos de sua atuação no Twitter: 

Muitos se perguntam onde o Garotinho consegue fazer relacionamentos e 

manter seu eleitor informado, apesar dos ataques da Globo e, principalmente, 

dos meios de comunicação que agem hoje como se fossem partidos políticos. 

Sr. Presidente, esse trabalho que eu comecei em 2003 faz com que eu tenha 

hoje, apenas em meu Twitter @blogdoGarotinho, 70 mil seguidores (...)Não 

tendo a colaboração dos jornais e da TV para divulgar meu trabalho, restam-

me os Blogs, o site e o Twitter. (Deputado Anthony Garotinho, em 01 de 

fevereiro de 2011). 

3.3.3 Consulta e mobilização 

Mas para além de divulgar seu trabalho, os deputados federais têm demonstrado que 

o “termômetro” do Twitter é utilizado também para orientar a ação e, por vezes, a votação. 

Alguns parlamentares adotam em sua retórica a referência a consultas feitas pela ferramenta. 

É o caso do deputado do PSOL do Rio de Janeiro, Chico Alencar. 

Sr. Presidente, fiz um levantamento sobre o que deixa indignadas as pessoas, 

usando essa preciosa conquista da humanidade - para todos, porque não pode 

também ser fechada nem privatizada, como são os grandes meios de 

comunicação de massa do Brasil - que é a Internet. Perguntei hoje no Twitter 

o que indigna as 15.500 pessoas que ali me dão a honra de dialogar comigo - 

eu não gosto da palavra "seguidores"; prefiro "dialogantes", e sempre que 

posso troco ideias com elas, inclusive com as que me questionam e, às vezes, 

cobram bastante, o que é natural e democrático - e tive um retorno 

extremamente interessante. O que predominou? O descaso com a educação. 

Manifestaram-se os trabalhadores da educação do Rio de Janeiro, em greve 

há muito tempo, acampados. (Chico Alencar em 03 de agosto de 2011). 

Nesse sentido, as interações no Twitter pautam discursos e, inclusive, norteiam 

votações, conforme exemplo do deputado Fábio Trad, do PMDB de Mato Grosso do Sul:  

(...) Um cidadão brasileiro chamado Lino Melhado apresentou no Twitter a 

ideia de que todo Parlamentar deveria, ao votar, apresentar a sua 

justificativa, para não ser confundido como estando a reboque da vontade do 

Líder ou do partido (...) Por isso, Sra. Presidenta, reportando-me a Lino 

Melhado, votei a favor e fundamento nesse sentido. (Deputado Fábio Trad, 

em 29 de fevereiro de 2012). 

Na mesma direção, como uma forma de prestar contas, o Deputado Amauri Teixeira, 

do PT da Bahia registra: 

Presidente, quero deixar registrado discurso relativo à Defensoria Pública, no 

qual é transcrita matéria que me foi enviada pelo Twitter:"Governos ignoram 

recado do Supremo Tribunal Federal sobre Defensorias". (Deputado Amauri 

Teixeira, em 09 de abril de 2012) 
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Outros, ainda, priorizam os as mobilizações sobre um tema específico, que constam 

na pauta de discussão e deliberação. O exemplo mais contundente disso – quando se registrou 

o maior número de referências ao Twitter em discursos parlamentares numa só noite – foi a 

votação da PEC 270/08, conhecida como a PEC dos aposentados. 

A primeira referência à mobilização no Twitter para votação dessa proposição foi 

feita pelo Deputado Vicentinho, do PT de São Paulo, meses antes, em 25 de outubro de 2011: 

“quero falar da PEC nº 270/08. Deputados, essa PEC foi debatida. V.Exas. têm recebido 

mensagens, pelo Twitter de uma categoria muito digna de trabalhadores públicos (...) 

No dia da votação, 14 de fevereiro de 2012, o vice-líder Jonathan de Jesus, do PRB 

de Roraima, orienta a bancada em função dessa mobilização na internet: “Sr. Presidente, o 

PRB vota com emoção essa PEC, já que teve uma mobilização nacional por meio de sites, 

Twitter, Facebook.” 

Na mesma noite, a deputada Alice Portugal, do PC do B da Bahia, saúda “(...) 

aqueles que lutaram, que coalharam as redes sociais com recados, com posts no Twitter, para 

que todos nós atentássemos para a situação de quem tem uma doença incapacitante e não pode 

ter aposentadoria integral.” 

Também se manifesta deputado do mesmo partido da autora da PEC, do PSDB do 

Espírito Santo, César Colnago: “quero também dizer, Andreia, que o Facebook, o Twitter, o 

Orkut e todas as redes sociais, de forma geral, e os e-mails que recebemos, ajudaram, com 

certeza, este grande quorum na noite de hoje para fazer este grande resgate social”. 

Além desses casos de citações dos chamados twitaços, há deputados com perfil mais 

politizador, ou seja, que exercem um papel pedagógico junto aos seguidores, preocupam-se 

em se fazer entender ou mesmo em traduzir o debate parlamentar para vocabulário mais 

acessível e, para tanto, utilizam o Twitter por meio de celulares ou tablets durante as 

discussões no plenário.  

É o caso do deputado Ronaldo Caiado, do DEM de Goiás, num pronunciamento em 

11 de maio de 2011 sobre a incompreensão manifesta de seus seguidores sobre o conteúdo do 

Código Florestal: “observem o quanto é importante o debate: nas últimas horas, há uma 

grande quantidade de pessoas encaminhando mensagens no Twitter. Elas não tinham noção da 

realidade do que nós estamos votando aqui”. 

A influência que, segundo as falas dos parlamentares, as distintas mobilizações na 

rede provocaram nas discussões entre os tomadores de decisão indica que os espaços de 
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discussão estão se expandindo e alcançando quem antes dependia dos meios de comunicação 

ou das notícias produzidas pelos próprios agentes políticos, após a tomada de decisão. Se há 

um acompanhamento pari passu do processo legislativo pelos usuários de redes sociais, em 

destaque o Twitter, esses passam a ser parte das deliberações tomadas na medida em que 

estreitam a comunicação com seus representantes. 

3.3.4 Guerrilha virtual 

Outro estilo recorrente de discurso é sobre os reflexos dos debates das relações 

políticas (sobretudo rivalidades eleitorais) nas redes sociais, e tem características muito 

peculiares. Em geral, as falas tendem a ser mais negativas e denuncistas. Por vezes, acusam 

adversários políticos, questionam ou mesmo descredenciam as redes sociais. Enquadra-se 

nesse estilo o artigo sobre o uso da internet nas eleições de 2010, do então deputado Michel 

Temer, publicado no Jornal da Câmara e que foi citado no segundo capítulo. Na mesma linha, 

destaca-se o discurso do deputado Eduardo Azeredo, do PSDB mineiro. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o surgimento das mídias sociais, das 

chamadas redes sociais - Facebook, Twitter - foi realmente muito 

importante, e é muito importante para o país e para o mundo. O que estamos 

vendo hoje? Que o PT quer distorcer as características mais importantes das 

redes sociais, ou seja, a autenticidade, a simplicidade, a espontaneidade. O 

PT quer fazer agora uma guerrilha virtual ao editar um Manual do Twitteiro 

Petista. Para quê? Para poder atacar, sempre no anonimato (...) Assim, 

quando verificarmos comentários em um Blog, esses comentários não serão 

espontâneos, serão comentários pagos, feito por pessoas que foram 

contratadas pelo partido para responder. Portanto, vamos perder uma das 

características mais importantes do Facebook e do Twitter. Quando houver 

lá uma manifestação, devemos desconfiar. (Eduardo Azeredo, em 18 de 

outubro de 2011). 

Em quatro de abril de 2012, a deputada do PMDB goiano, Íris de Araújo usou da 

palavra em plenário para a seguinte breve comunicação, cujo foco não é a rede social, mas o 

uso que se faz dela: “tenho certeza de que, neste momento, se nós abrirmos a página do 

Twitter, os fakes desesperados estarão postando contra a minha pessoa todo tipo de desacato 

que uma mulher possa receber. Mas eles se enganam (...)”. Esse é o tom da guerrilha virtual a 

que se referem os deputados Azeredo e Michel Temer. 

Isso indica, por um lado, que há a valorização dos meios de interação da internet para 

se fazer debate político. Por outro, as campanhas de conteúdo difamatório são o resultado 

negativo desse processo. Contudo, as redes sociais não podem fazer o filtro das informações 
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nesse nível. Ali estão os comícios, cuja fala é do agente político; mas também o bate-boca em 

nível da rua, cuja fala é dos cidadãos.  

A rede social não cria a as polêmicas, a difamação, os ataques pessoais, os boatos – 

eles sempre existiram. Mas ela os projeta e, por vezes, a partir de ferramentas como os robôs, 

os amplifica de maneira distorcida. Com essa técnica de informática, o que seria a opinião de 

um perfil se multiplica de maneira desproporcional. 

3.3.5 Parlamentar segue parlamentar 

Contudo, o debate na rede social não é necessariamente anônimo. Ele existe porque 

existem divergências políticas e a fonte delas é quase sempre identificada, ainda que, muitas 

vezes, não se conheçam exatamente os perfis. Os parlamentares acompanham o que os outros 

publicam e, numa relação cíclica, a discussão que sai do parlamento e ganha as redes também 

faz o caminho inverso.  

A fala do deputado Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, em nove de fevereiro de 

2012, é taxativa nesse sentido: “sinto-me obrigado a dizer àqueles que vieram a esta tribuna e 

que ontem coibiam as greves que hoje são eles que pregam, são eles que incitam a greve por 

meio do Twitter, tuitando para fomentá-la”. 

Um indício objetivo de que há essa interação entre os perfis parlamentares é que, de 

acordo com os dados da seção anterior, 26,6% dos deputados elencam os outros deputados 

entre os principais perfis que retuítam. Além disso, o @participacd tem uma média de doze 

seguidores em comum em relação aos perfis que segue, ou seja, cada deputado segue, em 

média, outros 12. 

A deputada Janete Pietá, do PT de São Paulo, em 26 de outubro de 2011, reporta-se 

em pronunciamento à interação que pratica no Twitter: “Eu acredito que no seu Estado, 

Deputado Luiz Couto, 95% das cidades – li no seu Twitter – têm menos de 50 mil habitantes”.  

Um segundo episódio, este mais inflamado dado o acirramento das posições durante 

a votação do Código Florestal, é protagonizado pelo deputado relator da proposição Aldo 

Rebelo, do PC do B de São Paulo, em 11 de maio de 2011. “(...) fala infeliz do Deputado 

Paulo Teixeira deu razão a que a ex-Senadora Marina Silva postasse no Twitter que eu fraudei 

o texto. Quem fraudou contrabando de madeira foi o marido de Marina Silva, defendido por 

mim nesta Casa (...)”. 
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O deputado Aldo se referia à mensagem postada no perfil de Marina Silva durante os 

debates que antecederam a votação da polêmica proposição. Esse assunto figurou entre os 

mais comentados do Twitter Brasil por diversas vezes e, no dia de sua primeira votação na 

Câmara, o deputado Aldo Rebelo também esteve entre os trending topics, tendo sido 

duramente criticado por ambientalistas como Marina. A ex-senadora, que estava em plenário 

na ocasião, rebateu as críticas de Aldo afirmando que o post era de autoria de sua assessoria. 

Esse é um claro exemplo de que o Twitter também tem sido pauta de discussões na 

Câmara, sem que seja ele – ou genericamente a internet e as redes sociais – o foco do 

pronunciamento. 

3.3.6 O uso político e as eleições 

Por fim, selecionou-se o primeiro discurso proferido no plenário da Câmara sobre o 

uso político do Twitter. Ele retoma a discussão sobre o regramento legal do país e as 

limitações institucionais que dificultaram o crescimento dessa rede social naquele momento, 

conforme tratado no primeiro capítulo deste estudo. Às vésperas das eleições municipais, o 

deputado Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, pondera sobre aspectos importantes da 

campanha de internet no Brasil tais como custo e acessibilidade, comparação com outros 

países e a necessidade de uma nova legislação que regulamente a novidade em território 

nacional. 

Enquanto o mundo participa ativamente da política através da rede mundial 

de computadores, o Brasil, mais uma vez, retrocede (...) Pela Resolução 

22.718 do TSE, que trata da propaganda eleitoral, a publicidade do candidato 

na internet só poderá ser feita na página destinada exclusivamente à 

divulgação de sua campanha, com terminação "can.br".Orkut, Facebook, 

Twitter, Blogs e nenhuma mídia on-line, além do site oficial, será tolerada. O 

TSE deveria incentivar o debate democrático. Deveria incentivar as 

manifestações usando os inúmeros recursos da rede, a maioria absolutamente 

gratuita. Dizer que o TSE quer coibir o poder econômico é desconhecer 

totalmente o funcionamento da rede (...) Espero que o TSE reveja sua 

posição. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, vamos dar uma chance de 

tornar as campanhas mais acessíveis ao cidadão. É uma pena que o TSE 

tenha tomado essa decisão, que só vai fazer com que os eleitores se 

desinteressem ainda mais pela política nacional. Quero cobrar também que 

esta Casa se pronuncie sobre o tema e que uma legislação seja logo 

elaborada. (Deputado Celso Maldaner, em 05 de agosto de 2008) 

Quando da primeira medida proibitiva do TSE sobre o uso da internet em campanhas 

eleitorais, a repercussão entre os deputados não foi tão intensa quanto desta última vez, haja 

vista que a legislação – lei 12.034/2010 – já havia sido atualizada. A proibição foi em resposta 
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a um julgamento que se destinou especificamente ao uso do Twitter, não abrangendo as outras 

redes sociais. A interpretação do Judiciário irritou a muitos parlamentares, o que deu o tom de 

alguns posicionamentos foi, nesse sentido, a sobreposição dos poderes judiciário e executivo 

em relação ao legislativo, conforme enfatiza o deputado Domingos Sávio, também do PSDB 

mineiro. 

Ademais, o Supremo, na ausência de definições claras - é missão do 

Supremo interpretar a Constituição -, acaba por determinar o que o povo 

brasileiro deve fazer. Isso vale, inclusive, para as regras eleitorais. A última 

é que um pré-candidato não pode sequer usar a rede social do Twitter para 

manifestar o seu pensamento, as suas ideias, se associadas a uma possível 

candidatura. O Supremo está errado? Não! Estamos errados nós, que temos 

de atuar, exercer com plenitude a nossa missão de legisladores e de 

fiscalizadores. Mas não, isso pode ser inconveniente para o Governo (...) 

Neste momento, o Governo é do PT. Amanhã seguramente poderá e deverá 

haver alternância (...) A democracia plena pressupõe essa perspectiva. E nós 

estaremos, a cada dia mais, travados, calados, amordaçados, dizendo: 

"Estamos num país livre, democrático". Falácia! (Deputado Domingos 

Sávio, em 16 de março de 2012) 

A comparação entre o Twitter e uma mesa de bar é feita, inclusive, pelos próprios 

gestores da rede. Para eles, esse é o futuro e não há como proibi-lo assim como não se pode 

proibir de as pessoas frequentadores bares, praças e discutirem sobre os assuntos que lhes 

convierem. Por certo, os usuários comuns não foram proibidos de postarem suas preferências 

eleitorais. Essa decisão se aplica diretamente aos pré-candidatos, que não podem divulgar 

propaganda eleitoral antes dos três meses que antecedem a data oficial da eleição (06 de 

julho), e faz uma diferenciação clara entre o uso dos políticos profissionais e o uso dos 

cidadãos eleitores. 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, eu quero deixar registrado aqui no 

plenário da Câmara dos Deputados um fato que ganhou destaque na 

imprensa nacional. Refiro-me à decisão do Tribunal Superior Eleitoral sobre 

o uso da Internet pelos políticos, ao considerar propaganda eleitoral, por 

exemplo, o uso das chamadas redes sociais. Qualquer comunicação no 

Facebook, no Twitter, pode ser interpretada como propaganda eleitoral fora 

de época. Para mim, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral é totalmente 

equivocada, confronta-se com o texto constitucional brasileiro. A 

Constituição brasileira é clara, assegura, como qualquer democracia do 

mundo, o princípio da liberdade de expressão. O Twitter e o Facebook são 

um espaço de comunicação social que se dá a partir da vontade de pessoas 

(...) é como se num bate-papo entre pessoas, numa mesa de bar (...) Lamento 

essa decisão do TSE. Por causa dessa decisão apresentei projeto de lei, no 

dia de hoje, nesta Casa, propondo tornar território livre de comunicação o 

mundo da Internet (...) (Deputado Mendonça Filho, em 20 de março de 

2012). 
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Por certo, a maioria dos deputados federais – o exemplo de agente político aqui 

pesquisado – tem o perfil ativador e as lideranças são prioritariamente especialistas na rede. 

Assim, não se pode negar a influência privilegiada que tem um parlamentar no Twitter
90

. No 

entanto, como se constatou também nesta pesquisa, a maioria deles procura se comportar na 

rede como um usuário comum e tem uma rede de contatos que não ultrapassa os três mil 

seguidores, e o que não significa três mil apoiadores.  

A argumentação que prevaleceu entre os juízes do TSE, novamente, foi de que é 

necessário se coibir o abuso do poder econômico, inclusive na internet. Contrapõe-se a isso o 

baixo custo de manter-se conectado à rede, sobretudo se comparado aos elevados valores 

dispendidos em campanhas eleitorais no país. 

3.3.7 Entrevistas 

Por fim, foram feitas duas entrevistas, para conclusão desta pesquisa, com 

parlamentares que se destacam quando o assunto é Twitter. O primeiro, o pastor evangélico 

Marco Feliciano, é um dos deputados com maior reputação na rede. Classificado no modelo 

Klout como autoridade, ele foi eleito por meios de comunicação – como Los 30 Tuiteros – o 

político mais influente, à frente de presidenciáveis, senadores e governadores. Entretanto, está 

em seu primeiro mandato como deputado federal e ainda não se destacou como líder na 

Câmara, embora ocupe há pouco tempo o posto de vice-líder do PSC. 

O segundo, Amauri Teixeira, também está em seu primeiro mandato o que fez o 

maior número de pronunciamentos em plenário acerca do Twitter e um entusiasta declarado 

desse estilo de comunicação e classificado no modelo Klout como um ativador. Amauri é 

auditor da Receita Federal e também está em seu primeiro mandato, mas já figurou na relação 

do Diap como líder em ascensão. Tornou-se vice-líder do PT em 2012 

Ao deputado Marco Feliciano foi questionado sobre qual seria sua rede social 

favorita. A resposta foi imediata: “Sem dúvida o Twitter, porque ele tá dentro do meu bolso, 

no meu celular. A velocidade é melhor que a do Facebook porque trava muito... mas tudo que 

eu jogo no Twitter está integrado no Facebook”.  

 

                                                 
90

  Segundo dados do Congresso em Foco, cerca de 20% dos deputados federais da 54ª legislatura concorrerão 

aos pleitos municipais. Ver em <http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/manchetes-anteriores/quase-20-dos-

congressistas-disputarao-prefeituras/>  
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Na mesma direção, Amauri Teixeira declara: “Eu tuíto, mas não facebuco (sic) É o 

mais rápido, interativo... dá mais transparência”. Dessas falas, depreende-se que a agilidade 

do Twitter é uma característica diferencial para dois parlamentares com perfis e atuação 

bastante distintos, o que sinaliza uma explicação para o sucesso da ferramenta que, embora 

não ultrapasse a do Facebook em número de usuários no Brasil, se mantém alto número de 

adeptos. 

Sobre a frequência com que faz uso do Twitter, o deputado Marco Feliciano 

responde que acessa a rede “diariamente, toda hora... a Veja [Revista] disse que eu sou o 

político mais influente do Brasil (...)”. Essa frequência condiz com os resultados da pesquisa, 

que apontam haver acesso diário à rede por parte dos parlamentares. 

Amauri Teixeira, questionado sobre seu ingresso na rede e a frequência, responde: 

“comecei a usar na campanha, nunca tinha usado redes sociais antes. Só a assessoria usava, 

como se fosse eu. Depois das eleições, a conta ficou desativada e mais ou menos em julho 

agosto desse ano [2011] eu reativei. Agora sou que eu uso, uso direto”. 

Marco Feliciano também foi questionado sobre o uso que sua assessoria faz de seu 

perfil e ele alega que “(...) minha assessoria tem acesso extremamente limitado, eles fazem 

isso que ele tá fazendo, tiram fotos e divulgam... mas nenhuma opinião”. Portanto, as opiniões 

divulgadas por ambos os parlamentares, segundo as suas declarações nessas entrevistas, são 

de autoria deles mesmos. No caso de Amauri Teixeira, a assessoria tem conta própria. 

Aos deputados também se perguntou com que tipo de perfil eles preferem interagir. 

Marco Feliciano foi categórico: “formadores de opinião porque aí repercute mais”. Seu perfil 

é seguido por mais de cem mil pessoas, mas segue apenas 57. Conforme descrito 

anteriormente, a relação no Twitter se dá entre seguidores e seguidos e não por relações 

mútuas. Isso não impede, entretanto, que haja interatividade, uma vez que quando há menções 

ao perfil, estas podem ser respondidas sem que o autor da menção seja seguido. 

Amauri Teixeira, de outra forma, procura interagir com o maior número de pessoas. 

Enquanto seu perfil segue 1.985, é seguido por 1.878. O deputado não vê problemas em 

buscar ampliar sua rede seguindo o maior número de contatos. Ao contrário, demonstra 

utilizar o Twitter de maneira quase recíproca, como acontece em outras redes sociais. 

Eu faço uma busca ativa por seguidores... na minha região Jacobina, 

Salvador... Temas da área de saúde sigo mesmo não sendo da Bahia. Eu 

provoco, sigo pra ser seguido... Prefiro seguir líderes, partidários ou não, 

quem votou em mim, personalidades políticas, meios de comunicação... 
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Por fim, sobre não ser ainda reconhecidamente um líder na Câmara, Marco Feliciano 

atribui sua elevada autoridade na rede a ser um pastor polêmico. 

Tenho dupla função, sou pastor e político... atendo os meus fiéis, 

jornalistas... falo muito de religião e política Eu já me tornei o primeiro vice-

líder do meu partido, cheguei aqui com mais de 212 mil votos, meu site tem 

17 milhões de visitas e já perdi a conta de quantos contatos tenho no 

Facebook... Sou polêmico por natureza, mesmo no meio evangélico. Se você 

for ao meu gabinete vai ver na minha mesa os assuntos: ortotanásia, 

liberdade sexual na infância, legalização da maconha (...) Só me diz uma 

coisa, o outro deputado com avaliação igual à minha é o Jean Wyllys? 

Feitas essas considerações, conclui-se nesta seção que há uma relação cíclica entre 

Twitter e plenário – uma vez que não foram contabilizados ou analisados os dados dos debates 

em comissões – à medida que as discussões políticas realizadas na Câmara são transpostas 

para a rede social e os temas relevantes à rede (no Twitter e sobre ele) retornam à Câmara. 

Além disso, questões que extrapolam a pauta da Câmara e está diretamente ligada a valores 

religiosos e liberdades individuais, como é o caso do pastor entrevistado e do segundo 

parlamentar com qualificação de autoridade no Twitter Jean Wyllys, constituem um foco 

paralelo da análise abordada nesta pesquisa.  

O comportamento dos deputados religiosos (pastores, padres cantores, 

apresentadores de televisão) no Twitter foi aqui abordado de maneira tangencial, mas, sem 

dúvida, merece verificação empírica das questões relacionadas em próximos estudos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

À luz de muitos questionamentos sobre o potencial do uso da internet para 

consolidação de uma cultura cívica participativa, esta pesquisa objetivou contribuir para 

melhor compreensão do comportamento político nas redes sociais.  

Verificaram-se aqui como os deputados federais brasileiros têm interagido com o 

Twitter e que alterações aconteceram nos padrões de relacionamento entre mandatos e 

cidadãos – sob a égide do modelo 2.0 – quando boa parte dos parlamentares passaram a fazer 

uso dessa rede, sobretudo a partir de 2009, ano em que o Congresso aprovou a primeira 

legislação que regulamentou a campanha de fins político-eleitoral de internet. 

Antes, porém, foi feito um resumo de alguns dos principais eventos políticos que 

tiveram foco no Twitter e foram registrados em estudos de caso. Foram abordadas eleições 

estaduais em 2010, a corrida presidencial brasileira no mesmo ano e o caso notório da 

campanha de Barack Obama à presidência dos Estados Unidos em 2008, que estimulou 

famosos, usuários comuns e, sobretudo, agentes públicos no mundo inteiro a se inserirem nas 

redes sociais transpostas para o meio virtual. 

Essas experiências demonstraram que o fato de estar conectado pode não ganhar 

eleição, mas começa a ser um ponto de partida para candidatos a cargos eletivos e uma 

variável significativa a ser considerada na análise dos diferentes desempenhos. Seja em nível 

municipal, em regiões menos populosas, entre pessoas mais idosas, entre religiosos ou não. 

Assim, o Twitter ganhou grande adesão dos políticos profissionais por diversos 

motivos. A novidade, a possibilidade de comunicação direta com o seu público reduzindo a 

dependência dos veículos tradicionais, o acesso fácil e rápido fez que essa ferramenta se 

tornasse programa quase obrigatório nos computadores e, sobretudo, celulares dos deputados.  

Nota-se, todavia, que há um padrão de comportamento que prioriza a frequência 

diária do acesso, embora não seja ainda tão participativo. Os resultados desta pesquisa 

confirmaram, em parte, os resultados da Medialogue no sentido de que cerca de 84% dos 

deputados acessam suas contas no Twitter com muita frequência.  

O Facebook, contudo, foi a rede apontada indiretamente como favorita pela maioria 

dos respondentes – diferente do que se constatou em 2011. Seja pela metodologia distinta ou 
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por uma mudança de relacionamento dos parlamentares com as redes sociais, o fato é que a 

relevância do Twitter permanece altamente considerável, em detrimento da notória perda de 

importância do Orkut e do correio eletrônico. 

O Facebook constrói redes recíprocas, seu uso é mais intuitivo e, nele, o fator 

imagem se destaca sobre o fator conteúdo. Já modelo seguidores e seguido, que é típico do 

Twitter, pode projetar hierarquia e baixa interatividade nas relações entre eleitos e eleitores. 

Por certo, trata-se de redes distintas.  

Contudo, o incremento da participação dos parlamentares indica que o 

comportamento entre eles favorece a ativação de redes que favorecem a proximidade dos 

contatos. Exemplo disso é que a média do índice Klout dos deputados gira em torno de 40 – 

que é um número de transição de usuários comuns para personalidades influentes. Ainda, 

mais de um terço deles buscam ativamente por seguidores, haja vista que possuem elevada 

taxa de reciprocidade – razão seguidores/seguido de 0,7 a 3 – o que indica elevada propensão 

à interatividade.  

Dessa forma, eles se identificaram na pesquisa também em relação à linguagem 

utilizada como usuário comum, além de buscarem fazer uso do padrão coloquial. Não foi 

encontrado na amostra nenhum parlamentar que alcançasse a categoria celebridade ou 

formador de opinião – aliás, nenhum político brasileiro se enquadra nesse perfil ainda. 

Portanto, o deputado médio tende a ser um networker, termo traduzido aqui como ativador. 

Em relação aos difusores e especialistas, a maioria deles coincide com o perfil de 

liderança proposto pelo Diap. Esse dado complementa as constatações de que os líderes 

priorizam interação com personalidades influentes e meios de comunicação, o uso 

institucional de seu perfil pela assessoria é maior que entre os parlamentares não líderes, eles 

fazem maior acompanhamento dos assuntos mais comentados, participam mais de campanhas 

de mobilização e são os que mais defendem programas políticos em seus posts.  

Assim, a hipótese inicial de que os líderes da Câmara seriam também líderes na rede 

se confirma, no geral. No detalhe, líderes religiosos e personalidades midiáticas podem 

exercer na internet influência que não repercute no Parlamento, bem como alguns líderes do 

Parlamento (a minoria) não lideram o debate nas redes sociais. 

A segunda hipótese, entretanto, se confirma apenas em parte. Esta pesquisa não 

possibilita a afirmação de que deputados mais jovens sejam mais interativos. Na maioria das 

questões, o fator idade não apresentou correlação significativa. Apenas no que diz respeito aos 
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objetivos, verificou-se que os mais jovens têm maior preferência por buscar contatos e se 

relacionar intimamente com eleitores, familiares e amigos. 

Em relação à familiaridade com a ferramenta (monitoramento, trending topics, 

twitaço e twitcam) não houve diferença considerável entre o comportamento dos mais jovens 

e dos mais velhos, possivelmente em função de a maioria de líderes ter mais de 45 anos. Além 

disso, os mais jovens também possuem assessoria atuante no que diz respeito ao controle de 

suas contas. 

Diferente do que se supunha, não foi possível constatar que esses parlamentares 

priorizassem o uso individual em detrimento do auxílio da assessoria. Ainda, a preferência por 

postar opiniões é uma tendência geral e não houve diferenças significativas nas distintas 

faixas etárias observadas. 

Por sua vez, também de forma diferente do que se supôs incialmente, a preferência 

por postar conteúdo relacionado ao cotidiano e a temas diversos é mais forte entre os 

parlamentares com idade superior a 55 anos, e não entre os mais jovens. Estes, salvo aqueles 

que são líderes, demonstraram maior preocupação em repercutir discursos feitos em plenário e 

debates em comissão. 

No entanto, a variável estilo Klout foi a que produziu maior correlação com a idade 

dos deputados pesquisados, haja vista a predominância dos perfis menos frequentes e menos 

participativos (explorador e observador) entre os mais velhos.  

Apenas dois deputados com menos de 45 anos foram classificados como iniciantes, 

que já é uma categoria ligeiramente mais atuante que o observador. E, entre os observadores, 

apenas um deputado tinha mais de 45 anos. Nessas duas faixas etárias mais jovens, pois, 

ampla maioria dos parlamentares alcançou a classificação de ativador e apenas um não possui 

perfil próprio no Twitter. 

Esses dados indicam que, apesar de a variável faixa etária não ter produzido 

correlações consideráveis a partir das respostas aos formulários, os deputados mais jovens 

tendem a fazer uso mais frequente e participativo da ferramenta
91

. 

Por fim, a terceira e última hipótese não foi confirmada. Entre os campeões de votos 

se verificou a maior proporção de favoritismo ao Twitter. Entre os perfis com alto índice 

                                                 
91

 Os formulários não puderam confirmar esses dados do Klout porque o número de parlamentares jovens que 

participaram diretamente da pesquisa foi menor que o esperado. 
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Klout considerados broadcasters (difusores), quase todos são considerados campeões de 

votos, à exceção de um. 

Além disso, mais de um terço dos 25 parlamentares que atingiram sozinhos o 

quoeficiente eleitoral figuram na classificação especialista. Isso significa que esse tipo de 

parlamentar é diferenciado não apenas nas urnas, mas também na internet.  

Ao final deste estudo, reforça-se a tese de que essa ferramenta, bem como outros 

recursos de internet, pode prestar valioso serviço à reconfiguração dos canais de participação 

política e do accountability entre eleitos e eleitores (vertical); uma vez que os parlamentares 

estão no Twitter, acompanham diariamente a rede social, procuram prestar contas, 

disponibilizar e obter informações, postam opiniões que repercutem e interagem com 

seguidores, apoiadores ou não. 

Contudo, não se pode deixar de ressaltar que, apesar do expressivo crescimento do 

acesso à internet no Brasil nos últimos anos, a penetração desse meio ainda é pequena nas 

classes sociais mais empobrecidas da população. Por isso, ampliar a capacidade de acesso e 

facilitar o aproveitamento dos potenciais da internet enquanto política pública são etapas sem 

as quais qualquer iniciativa de cyberpolítica ou democracia digital será incompleta e reforçará 

os contornos excludentes da democracia real.  

Por ora, talvez não seja o caso de se institucionalizar os canais virtuais de 

participação, visto que iniciativas de controle da internet tendem a não ser bem aceitas pelo 

conjunto da sociedade e foram aqui apontadas como efeitos negativos do crescimento da rede. 

Não obstante, há que se buscar, mesmo a partir do poder público, o incremento de 

propostas criativas que reforcem e estimulem, de um lado, o interesse da população pelo 

debate político que seus representantes fazem no Twitter e que qualquer usuário pode fazer 

com eles, por exemplo e; de outro, o próprio estímulo ao aprimoramento desse debate por 

parte dos parlamentares, que já têm buscado no Twitter referência para construção de 

mandatos interativos e participativos ou, no mínimo, mais um canal – mais rápido e barato – 

de aproximação com o eleitorado. 

Nessa relação, ganham a democratização da informação, a responsabilização dos 

agentes públicos e os mandatos interativos.  
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Anexo A – Quadro dos parlamentares pesquisados 

Anexo B - Formulário 
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Anexo A – Quadro dos parlamentares pesquisados 

 Deputado (a) Partido UF Formulário Líder 

01 ACM neto DEM BA Não Sim 

02 Alceu Moreira PMDB RS Sim Não 

03 Alexandre Roso PSB RS Sim Não 

04 Alice Portugal PCdoB BA Sim Sim 

05 Amauri Teixeira PT BA Sim Sim 

06 Ana Arraes PSB PE Não Sim 

07 André Figueiredo PDT CE Não Sim 

08 Anthony Garotinho PR RJ Sim Sim 

09 Arnaldo Jardim (PPS-SP) PPS SP Sim Sim 

10 Benedita da Silva PT RJ Sim Sim 

11 Biffi PT MS Sim Não 

12 Bruna Furlan PSDB SP Não Não 

13 Cândido Vaccarezza PT SP Sim Sim 

14 Carlaile Pedrosa PSDB MG Sim Não 

15 Carlos Magno PP RO Sim Não 

16 Chico Alencar PSOL RJ Sim Sim 

17 Cida Borghetti PP PR Sim Não 

18 Domingos Neto PSB CE Sim Sim 

19 Dr. Rosinha PT PR Sim Sim 

20 Eduardo da Fonte PP PE Não Não 

21 Eduardod Azeredo PSDB MG Sim Sim 

22 Elcione Barbalho PMDB PA Sim Não 

23 Eliene Lima PSD MT Sim Não 

24 Eliseu Padilha PMDB RS Sim Sim 

25 Emiliano José PT BA Sim Não 

26 Eros Biondini PTB MG Não Não 

27 Fátima Bezerra PT RN Não Sim 

28 Felipe Maia DEM RN Sim Não 

29 Gabriel Chalita PMDB SP Sim Não 

30 Giroto PMDB MS Não Não 

31 Henrique Eduardo Alves PMDB RN Não Sim 

32 Heuler Cruvinel PSD TO Sim Não 

32 Hugo Mota PMDB PB Sim Não 

34 Jaime Martins Filho PR MG Sim Não 

35 Jean Wyllys PSOL RJ Sim Sim 
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 Deputado (a) Partido UF Formulário Líder 

36 Jhonatan de Jesus PRB RR Não Não 

37 Jô Moraes PCdoB MG Sim Sim 

38 João Dado  PDT SP Sim Sim 

39 João Maia PR RN Não Sim 

40 Jorge Boeira PSD SC Sim Não 

41 José Guimarães PT CE Não SIM 

42 José Linhares PP CE Sim Não 

43 Jovair Arantes PTB GO Sim Sim 

44 Laércio Oliveira  PR SE Sim Não 

45 Laurez Moreira PSB TO Não Não 

46 Leonardo Gadelha  PSC PB Sim Não 

47 Lincoln Portela PR MG Sim Sim 

48 Luís Tibé PT do B MG Sim Não 

49 Luiz Carlos PSDB AP Não Não 

50 Manoel Júnior  PMDB PB Sim Sim 

51 Manuela D'Ávila PCdoB RS Não Sim 

52 Márcio Bittar PSDB AC Não Não 

53 Marco Feliciano PSC SP Não Não 

54 Mariinha Raup PMDB RO Não Não 

55 Mauro Mariani PMDB SC Sim Sim 

56 Nazareno Fonteles  PT PI Sim Não 

57 Paulo Maluf PP SP Não Não 

58 Paulo Pimenta PT RS Sim Sima 

59 Paulo Rubem Santiago PDT PE Sim Sim 

60 Praciano PT AM Não Sim 

61 Prof. Setimo PMDB MA Sim Sim 

62 Ratinho Jr. PSC PR Não Sim 

63 Reguffe PDT DF Não Sim, negociador 

64 Reinhold Stephanes PSD PR Sim Sim 

65 Ricardo Izar PSD SP Sim Não 

66 Rodrigo de Castro PSDB MG Não Não 

67 Rodrigo Maia  DEM RJ Sim Sim 

68 Rogério Peninha  PMDB SC Sim Não 

69 Romário PSB RJ Não Não 

70 Ronaldo Fonseca PR DF Sim Sim 

71 Rosane Ferreira  PV PR Sim Não 

72 Rosinha da Adefal  PTdoB AL Sim Sim 

73 Ruy Carneiro PSDB PB Sim Sim 

74 Sabino Castelo PT AM Não Não 
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 Deputado (a) Partido UF Formulário Líder 

75 Sarney Filho PV MA Sim Sim 

76 Simplício Araújo PPS MA Sim Não 

77 Taumaturgo Lima PT AC Sim Não 

78 Teresa Surita     PMDB RR Sim Sim 

79 Tiririca PR SP Não Não 

80 Valmir Assunção    PT BA Sim Não 

81 Vanderlei Macris  PSDB SP Sim Sim 

82 Vitor Penido DEM MG Sim Não 

 



 123 

Anexo B - Formulário 

1- Quais dessas ferramentas digitais considera a mais eficiente para interação com seu 

público?  

Site/Blog pessoal 

E-mail 

Facebook 

Orkut 

Twitter 

Flickr 

Youtube 

Outros.Qual? 
 

2- Por quê?  

 

3- Com que frequência utiliza a ferramenta Twitter? 

Diariamente 

Preferencialmente em dias úteis 

Esporadicamente 

Utilizei em período eleitoral 

Não utilizo o Twitter 
 

4- Qual o dia da semana e o período (manhã, tarde, noite) em que mais utiliza o Twitter? 

 

5- Qual o meio que mais utiliza para postar mensagens no Twitter?Indique por ordem de 

importância (de 1 a 6). 

Celular 

Notebook 

Computador da Câmara 

Computador residencial 

Tablet 

Assessoria 
 

6- Quais são os temas que prefere abordar em suas postagens? Indique por ordem de 

importância (de 1 a 8). 

Discursos e votações em Plenário 

Debates e votações em Comissão 

Reuniões com lideranças e/ou autoridades em Brasília 

Fatos políticos, econômicos e sociais, link s para outros sites e notícias 

Opiniões sobre fatos políticos, econômicos e sociais 

Agenda do mandato/campanha no estado 

Divulgação de programa político, do partido e/ou de valores 

Cotidiano e temas diversos 
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7- O que busca alcançar com sua atuação no Twitter? Indique por ordem de importância 

(de 1 a 7). 

Promover sua imagem pública e repercutir suas ações 

Defender um programa de sociedade 

Politizar o maior número de seguidores 

Obter e difundir informações 

Prestar de contas do mandato 

Interagir socialmente a baixo custo 

Manter-se pessoalmente em contato com eleitores, familiares e amigos 
 

8- De que fontes costuma replicar mensagens (RT)? Indique por ordem de relevância (de 1 

a 7) 

Veículos de comunicação 

Personalidades influentes na internet 

Outros (as) deputados (as) 

Correligionários (as) 

Adversários (as)  

Seguidores (as) que o (a) apoiam 

Seguidores (as) que o (a) questionam 

 
9- Acompanha a repercussão (alcance,retweets, capacidade de influência) de uma 

mensagem postada em seu perfil? 

Sim 

Não 
 

10- Participa de campanhas denominadas Twittaço? 

Sim 

Não 
 

11- Costuma acompanhar os tópicos mais mencionados (trendingtopics) e hashtags? 

Sim 

Não 
 

12- Com que frequência faz uso do twitcam? 

Nunca uso 

Ao menos uma vez por semana 

Mensalmente 

Esporadicamente 
 

13- Costuma responder a mensagens direcionadas? Marque até duas opções. 

Não tenho critérios definidos para responder 

Quando sei que são de pessoas sérias e/ou comprometidas com o mandato 

Quando a mesma pergunta se repete várias vezes 

Quando se trata de temas públicos relevantes 

Não respondo a perguntas sobre assuntos de minha privacidade 

Minha assessoria seleciona os temas que melhor contribuem para minha imagem 
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14- Quem costuma seguir? 

Só a perfis que conheço pessoalmente 

Perfis influentes 

Perfis que interagem com o meu 

Boa parte dos perfis que me seguem 
 

15- Que tipo de linguagem prioriza no Twitter? 

Coloquial e informal para me aproximar do eleitorado 

Norma culta, pois ocupo cargo importante e qualquer erro na escrita pode me prejudicar 

publicamente 

Minha assessoria utiliza linguagem jornalística 

Costumo divulgar piadas, usar de provocações e ironias para ser mais interessante 

A linguagem que uso no Twitter é de um usuário comum 
 

16- Utiliza alguma ferramenta de análise de seu desempenho nessa rede social? Qual? 

 

_____________________________________________________________________ 

17- Sua assessoria possui uma conta própria ou faz uso de sua conta pessoal? 

 

____________________________________________________________________ 

18- Que outro uso – que esta pesquisa não contemplou – faz do Twitter? 

 

____________________________________________________________________ 
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