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“O que caracteriza a atual revolução tecnológica não é a centralidade de conhecimentos e 
informação, mas a aplicação desses conhecimentos e dessa informação para a geração de 

conhecimento e de dispositivos de processamento/comunicação da informação, em um ciclo de 
realimentação cumulativo entre a inovação e seu uso”. Manuel Castells. 
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Resumo 

Seguindo uma tendência de evolução tecnológica, usuários no mundo todo passaram a ter acesso 

a dispositivos que modificaram a forma de trocar informações sobre o que acontece diariamente. 

A internet possibilitou ampliação do acesso, da comunicação sem barreiras e de um maior 

engajamento. Na política os impactos se mostram em relação ao consumo de informações que são 

produzidas e compartilhadas em meios digitais. Este trabalho tem o objetivo de analisar o perfil 

de consumo de notícias políticas na web e traçar um panorama para entender este cenário com 

múltiplos atores e informações. Para isso, foi realizada uma pesquisa entre os dias 03 e 04 de 

outubro de 2016, mediante a disponibilização do questionário (anexo) no Twitter do jornalista 

George Marques (@GeorgMarques).  Algumas conclusões possíveis frutos dessa investigação 

sugerem que há uma revolução tecnológica em curso e que a web se posiciona como fonte de 

informação e canal de participação política. 

Palavras-Chave: internet, consumo de informações, accountability, redes sociais. 
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1. INTRODUÇÃO – CONCEITOS E ABORDAGENS 

A Rede Mundial de Computadores pode ser comparada muitas vezes a uma grande praça 

pública aberta a todos os públicos. Em dia de festa, praças são tomadas por pessoas que estão 

dispostas a conversar, rir, contar as últimas novidades sobre o que está acontecendo no bairro, na 

cidade, na política. É neste espaço, em tese de caráter democrático e de fácil acesso, que a 

população diz e reflete o que pensa ou emite uma opinião sobre as coisas do mundo.  

Informação pública por si só já deveria ser um conceito que não careceria de projetos de 

lei. A Lei de Acesso a Informação e princípios constitucionais expressos na Carta Magna 

garantem ao cidadão brasileiro o acesso a toda informação pública, ressalvadas as devidas 

ponderações de segurança nacional.  

O artigo 37 da Constituição Federal enumera cinco princípios importantes que funcionam 

como norte da atuação do agente público: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência, sendo o princípio da publicidade o alicerce de análise deste trabalho. A Lei de Acesso 

a Informação , Lei 12.527/2011, regulamenta o direito constitucional de acesso às informações 1

públicas. É uma lei que vale para todo o território nacional e obriga a todos os entes, União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, e também os Tribunais de Contas e Ministério Público. 

Assim o cidadão passa a ter o direito a receber informações públicas, mesmo sem necessidade de 

apresentar motivo. 

O Brasil vive hoje em uma democracia de sistema presidencialista com voto direto e 

popular conforme respalda a Constituição Federal. Enfatiza-se neste contexto que os meios de 

comunicação (rádio, TV e principalmente a internet) integram o espaço público ou esfera pública, 

segundo conceito de Habermas (1989), que é o lugar em que as ideias podem ser discutidas e 

examinadas. Ou seja, a elaboração das opiniões públicas se formata também nesses espaços, em 

tese democráticos, para discussão sobre diversos assuntos de interesse das pessoas. 

 O governo federal dispõe do site http://www.acessoainformacao.gov.br/ para pedidos de informações, 1

consultas, guias, esclarecimentos, entre outro s serviços que abrangem a lei.

http://www.acessoainformacao.gov.br/
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Com o avanço e a necessidade constante de mais transparência com os gastos públicos ou 

das ações governamentais, amparadas na Lei de Acesso à Informação e também com crescente 

uso da internet, o termo accountability se apresenta utilizando diversas roupagens. Entretanto, a 

mais usada está na ‘prestação de contas a outros’.  

Por ser um conceito novo no Brasil o termo “accountability” ainda carece de livros e mais 

material que se debrucem sobre o tema à luz da realidade e das práticas do mercado brasileiro, 

sendo que o que já define o que é accountability normalmente está publicado em língua 

estrangeira ou em periódicos de sites científicos.  

As discussões atuais sobre accountability resultam dos trabalhos de Guilhermo O´Donnell 

(1998), principal e pioneiro autor a trabalhar esse conceito na América Latina, e que separou as 

dimensões entre accountability horizontal e vertical. A horizontal é caracterizada como “a 

existência de agências estatais que têm o direito e o poder legal e que estão de fato dispostas e 

capacitadas para realizar ações, que vão desde a supervisão de rotina a sanções legais ou até o 

impeachment” (GUILHERMO O’DONNELL, 1998, p.40).  

Para a accountability vertical haveria características como “ações realizadas, 

individualmente ou por algum tipo de ação organizada e/ou coletiva, com referência àqueles que 

ocupam posições em instituições do Estado, eleitos ou não” (GUILHERMO O’DONNELL, 

1998, p.28). Os dois tipos de accountability supõem a obrigação do Estado e de seus 

representantes fazerem prestação de contas de suas ações e justificá-las como necessárias, ou 

seja, tem que ser uma prática que deve ser realizada durante todo o mandato e não apenas na 

véspera das eleições. A continuidade da prestação de contas favorece a construção de uma boa 

imagem tanto do político quanto de uma organização. 

Em relação ao universo para democratização do acesso e de participação popular nas 

redes online e offline, a política assume também um papel fundamental de ocupação desses 

espaços. Um exemplo prático está no projeto chamado “E-Democracia”, da Câmara dos 

Deputados, que possibilita e incentiva a participação da sociedade na construção de projetos de 

leis em fóruns abertos, algo tecnologicamente inviável há tempos atrás. O ‘E-democracia’ se 
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apresenta como mais um canal de encontro online que funcionaria como uma ponte de acesso aos 

parlamentares, e consequentemente à participação política. Nele, os usuários podem sugerir 

emendas aos próprios textos da lei em discussão e promover ali naquele espaço uma construção 

cidadã-política. Mas afinal, que tipo de informações usuários de internet buscam quando se 

interessam por política, quais redes sociais ou ferramentas? Mais à frente essa pergunta buscará 

uma resposta. 

Nas redes sociais online as pessoas conversam sobre tudo. E na conversa é que se 

constroem as opiniões. Por isso, há uma preocupação constante dos governos em sondar e 

monitorar a ‘opinião pública’. Institutos de Pesquisa saem às ruas afoitos para tentar capturar a 

opinião da população naquele determinado lapso temporal. Para Teixeira (2009) a opinião pública 

nasce da troca de informações entre os usuários: “a opinião pública nasce do debate, da troca de 

argumentos e informações entre um determinado grupo, ou vários grupos, de 

pessoas.” (TEIXEIRA 2009, p. 17). 

As organizações têm ampliado seus canais de comunicação, se apropriando das redes 

sociais como mais uma porta voz do discurso das empresas para informar à sociedade, tarefa 

normalmente dirigida ao Relações Públicas da organização, ou, na ausência dele, ao porta-voz 

indicado.  

Na política não é diferente. Partidos políticos com representação no Congresso Nacional, 

por exemplo, criam perfis de bancadas dos partidos no Facebook para prestação de contas dos 

mandatos. Esta prática vem sendo chamada de uma postura de “accountability”, termo que tem 

como eixo a necessidade da sociedade de obter maiores informações sobre a atuação dos agentes 

públicos e dos órgãos governamentais, nos quesitos de prestação de contas, transparência, 

publicidade de atos: 

No âmbito do Estado, a internet já tem sido incorporada oficialmente como 
elemento constituinte dos processos de accountability em diversos países. Um 
bom exemplo disso é a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) no Brasil, em 
vigor desde o dia 5 de maio de 2000. A lei estipula em seu artigo 48 (cap. IX, 
seção I) a obrigação dos agentes governamentais em utilizar a internet para 
prestar contas públicas aos seus cidadãos. (AZEVEDO, MORAIS, PINTO, 
SILVA & SILVA, 2009, p.7).  
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 A internet possibilitou materializar a prática do accountability, transparência e velocidade 

da informação. As barreiras físicas e burocráticas para publicidade e prestação de contas 

começam a ser superadas por outras preocupações sobre qual seria a melhor forma de informar a 

sociedade sobre a atuação política dos agentes públicos do Estado, por exemplo. 

Baseado em demandas da sociedade e características próprias das democracias 

representativas latino-americanas, haveria um tripé de sustentação da efetividade do 

accountability como prestação de contas, conforme Miguel (2004) identifica: “separação entre 

governantes e governados; formação de uma elite política distanciada da massa da população e a 

ruptura do vínculo entre a vontade dos representados e a vontade dos representantes” (MIGUEL, 

2004, p. 4). Assim, para que uma sociedade se mantenha atenta e cobre por mais práticas de 

transparência e publicidade dos atos públicos, é necessário um vínculo mais forte entre o político 

e seus representados, atuando como uma ferramenta de correção democrática para combater 

possíveis desvios no processo de publicização dos atos estatais, com fins a inibir a corrupção na 

ação dos agentes públicos do Estado. 

Este trabalho irá discutir como as redes sociais contribuem na formação do conhecimento  

dos usuários e como estes se informam sobre a política dentro da rede. Para tal, foi realizada uma 

pesquisa entre uma parcela dos usuários ativos com interesse em política no Twitter, seguidores 

do perfil do autor: @GeorgMarques (na época da pesquisa com 35.800 seguidores na rede 

social). A compreensão sobre quais redes, qual a periodicidade de acesso ou mesmo o tempo 

despendido nesses espaços trarão um panorama sobre como esta parcela de usuários consomem 

informações políticas. 

2. ACCOUNTABILITY NA AMÉRICA LATINA - PARLAMENTOS 

Com a internet a materialização das informações públicas torna-se mais fácil, permitindo 

assim ao cidadão formas de interação com os órgãos do Estado. O Brasil apresenta algumas ações 

que possibilitam a garantia do acesso. A principal delas a Lei de Acesso a Informação.  
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Esse padrão de accountability também é visto em outros países da América Latina 

(Argentina, Bolívia, Chile, México e Venezuela), conforme o estudo “Publicidade, accountability 

e participação nos parlamentos online da América Latina: estudo sobre seis países”, apresentado 

no I Seminário Nacional Sociologia & Política 2009, na Universidade Federal do Paraná - UFPR. 

Para Azevedo et al. (2009) há uma referência inequívoca entre internet e democracia ao apontar 

que “modelos democráticos específicos se estendam às formas online de comunicação entre 

Estado e sociedade” (AZEVEDO et al. 2009, p. 3).  

  Haveria, portanto, uma distinção entre formas de accountability nos parlamentos, 

conforme explicam os autores:  

Pode-se distinguir entre accountability horizontal e accountability vertical 
(O'DONNELL, 1999; WAMPLER, 2005). O primeiro trata da relação entre 
principal e agente que ocorre numa mesma arena de poder. Por exemplo, quando 
duas agências do Estado assumem esses papéis onde uma cobra respostas (em 
nome dos mandatários) e a outra é obrigada a responder. Já o accountability 
vertical trata da relação de controle público mais geral que caracteriza o sistema 
democrático: de um lado há o cidadão, como principal; do outro os órgãos do 
Estado, como agentes. Os atores estão em posições nitidamente verticalizadas: 
no topo do sistema, como principal, está a soberania popular através da esfera 
civil; embaixo, como agentes, está o Estado e seus ocupantes. (AZEVEDO, et al. 
2009, p. 6). 

A internet tem sido inserida na administração pública como ferramenta de divulgação das 

ações do Estado com menor custo operacional, ressalvados os dispositivos de armazenamento de 

dados e segurança digital, que demandam cada vez mais empenho de recursos para esta questão. 

Sites, redes sociais do governo, novas ferramentas, aplicativos, balanços contábeis: as ações do 

Estado têm necessidade de publicização da ação governamental, exceto aquelas que se encaixem 

em segredo de estado que ficam protegidas por lei por determinado lapso temporal. Além da Lei 

de Acesso a Informação, a Lei de Responsabilidade Fiscal em seu artigo 48 (capitulo IX, seção I) 

regulamenta sobre a obrigação dos agentes governamentais em utilizar a internet para prestação 

de contas à sociedade. 

Com o crescimento do acesso a internet, algumas camadas da população brasileira 

passaram a ter a sensação  de uma maior integração ao processo eleitoral. Em 2008, quando o 
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então candidato Barack Obama concorria à presidência dos Estados Unidos, e realizou grande 

parte de sua campanha na internet, a ação possibilitou a remodelação na postura internacional 

sobre a forma de fazer política. Não foi o primeiro, já que a internet já havia sido usada em outros 

momentos por outros candidatos, mas foi o que causou maior impacto. Essa mudança teve como 

resultado uma maior interação entre os usuários, o número de comentários e compartilhamentos. 

A partir daí, as estratégias de comunicação política passaram a ser repensadas em novos sentidos. 

Até hoje a campanha do presidente Obama é citada por especialistas em estratégias de marketing 

eleitoral como exemplo de mobilização, que teve como base a web e sua múltiplas formas de 

interação com os usuários. 

A análise de Azevedo et al. (2009) sobre os processos de accountability na América 

Latina, aponta uma média de 70% em prestação de contas nos parlamentos verificados:  

No tema accountability, em média, 70% dos portais analisados sustentam 
elementos como demonstrativo de execução orçamentária (gastos realizados); 
ferramentas ou páginas que possibilitem conhecer as iniciativas ou proposições 
individuais de cada parlamentar; informações sobre processos de licitações; 
informações sobre contratos de serviços. Em todos os sites é possível saber quais 
projetos de lei foram sugeridos ou relatados por cada parlamentar. (AZEVEDO 
et al. 2009. p. 16).  

 Pelo estudo de Azevedo, sugere-se que a prestação de contas nos parlamentos na América 

Latina ainda se concentra nos gastos de execução orçamentária, ou seja, aos gastos dos 

parlamentares no exercício de suas funções.  

 Uma inferência importante no estudo  é que os processos de accountability e publicidade 2

seguem unidos para a prestação de conta do mandato à população. A preocupação com a prática 

accountability começa a ser vista a partir da perspectiva de como o cidadão/eleitor entenderá. 

Esta abertura de espaço é porta de entrada para uma maior participação no processo político. 

 E nas redes sociais, como os políticos brasileiros vêm trabalhando o processo de 

accountability e prestação de contas dos mandatos? Usuários da internet brasileira conseguem 

 Publicidade, accountability e participação nos parlamentos online da América Latina: estudo sobre 2

seis países. I Seminário Nacional Sociologia & Política UFPR 2009 – Grupo de Trabalho Mídia e Política – 
Sivaldo Pereira Silva.
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identificar algum partido que seja referência em maior transparência das ações? Estão realmente 

preocupados e acompanhando o que os políticos vêm falando nas redes sociais? É o que 

buscamos descobrir nesta pesquisa de consumo sobre informações políticas na rede, para 

entender como parcela desses usuários interagem com essas ferramentas. 

3. COMUNICAÇÃO EM REDE 

A força de mobilização e engajamento que a internet possibilitou à sociedade é imensa. 

Não por acaso há projetos de lei que visam regulamentar o uso da internet mundo afora. O meio 

digital tornou-se uma preocupação constante com a privacidade e segurança em uma era de 

comunicação cada vez mais digital.  

A internet cresceu e ampliou sua atuação. Além de servir de vitrine para fotos ou troca de 

mensagens, estendeu-se para se tornar uma grande escola de conhecimento, mobilização e até 

para práticas de crime e terrorismo. Estamos falando de sistemas de redes de pessoas interligadas 

por interesses comuns com usuários de diversos lugares do mundo que se conectam por 

necessidades e vontades comuns. 

A ocupação desse espaço ‘público’, virtual e de caráter democrático, tem levado muitos 

estudiosos a investigar sobre se haveria algum impacto desses meios na construção de um saber 

coletivo, já que se compreende que nas redes sociais online de alguma forma há uma rede de 

pessoas trocando informações. Teixeira (2013) afirma: 

Em anos mais recentes o retrato mudou, e percebeu-se que a internet é um 
espaço livre e infinito para a troca de informações, argumentos e debates em 
tempo real, que conta, ainda, com a contribuição dos dispositivos móveis para 
validar a velocidade dos fatos. (TEIXEIRA, 2013, p.2). 

 Manuel Castells, pioneiro nos estudos sobre ’comunicação em rede’, discute seu impacto 

na vida política das sociedades e no futuro das nações democráticas. O autor analisa a relação 

entre a presença na internet e a presença nas ruas, como as manifestações de junho de 2013, ou 

Jornadas de Junho, para citar um movimento que se articulou nas redes sociais e tomou Brasil em 

protestos contra o governo e contra o sistema político vigente. Um exemplo mais recente são as 

manifestações contrárias e favoráveis ao impeachment de Dilma Rousseff, que tiveram grande 
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repercussão nas redes sociais brasileiras e que mobilizaram parte da população, estimulando tanto 

as pessoas favoráveis quanto as contrárias ao processo. 

Mas afinal, há democracia na internet como indicam teóricos da área? A internet é 

realmente um espaço de acesso igualitário e livre para todas as idades? Para Wilson Gomes 

(2011), a ocupação dos espaços em mídias digitais é fator importante de fortalecimento da 

democracia: “No universo digital, quaisquer iniciativas voltadas para descolonizar o espaço da 

cidadania representarão um lance de democracia digital” (GOMES, 2011, p. 35). O autor reitera 

ainda que estes espaços contribuem para expressão das minorias: “a aposta da democracia digital 

parece tão interessante, a saber, em função das fecundas possibilidades de harmonização da 

cultura tecnológica ao cidadão contemporâneo” (GOMES, 2011, p. 35). 

Em uma pesquisa organizada que avaliou diversos aspectos da imagem da Câmara dos 

Deputados do Brasil, um dos pontos identificados é a preferência da mídia por notícias negativas 

para tratar do poder legislativo: “A oferta de notícias segundo os temas revela uma clara 

preferência por denúncias, que se encaixa na função de fiscalização ou watchdog da 

imprensa” (Bernardes & Schwartz 2015, p. 45), ou seja, a grande imprensa tem por preferencia 

editorial o destaque à atuação negativa das atividades do parlamento, enquanto as pautas de 

prestação de contas, de atuação do mandato, de accountability, de publicações sobre atuação 

legislativa e um debate focado no interesse púbico ficam em segundo plano. 

 Frente ao diário ‘bombardeio’ da grande mídia à imagem do parlamento e dos políticos, 

aliado ao pouco espaço para uma contra-resposta, ou seja, para ouvir o outro lado e apresentar 

uma segunda versão, empresas, autoridades, políticos, órgãos públicos utilizam de seus próprios 

portais como ferramentas de comunicação, prestação de contas, esclarecimentos. As redes sociais  

online assumem o papel de produtoras de conteúdo para colaborar com o processo de 

accountability, com o processo de prestação de contas. 
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 A internet ganhou uma dimensão nova e crescente como mercado de trabalho. O 

Facebook, por exemplo, anunciou em abril de 2016  que a rede social é acessada por um bilhão 3

de usuários de todo o mundo todos os dias. Com um público nesta dimensão sem sombra de 

dúvidas é um espaço de coleta de informações, de debates, de discussões sobre política, 

compartilhamento de memes, pornografia, fotos em família e até para a prática de crimes. É a 

“praça pública” organizada em um espaço digital. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, por 

exemplo, são redes sociais online exploradas pelas assessorias de comunicação para divulgação 

das atividades parlamentares, quando se trata da imagem de um deputado ou senador no exercício 

do mandato.  

 Uma preocupação constante nos estudos sobre internet, comunicação e acesso estaria no 

conceito de ‘democracia digital’. Haveria de fato uma democracia num espaço digital e como 

funcionaria? Wilson Gomes (2011) entende como democracia digital: 

Qualquer forma de emprego de dispositivo (computadores, celulares, 
smartphones, palmtops, ipads...) aplicativos (programas) e ferramentas (fóruns, 
sites, redes sociais, medias sociais...) de tecnologias digitais de comunicação 
para suplementar, ou corrigir aspectos das práticas políticas do Estado e dos 
cidadãos, em benefício do teor democrático da comunidade política. (WILSON 
GOMES, 2011, p. 28). 

4. COMPOSIÇÃO DO PARLAMENTO BRASILEIRO 

Segundo a Constituição Federal promulgada em 1988 o Poder Legislativo cumpre um 

papel importante para o Brasil: representa o povo brasileiro, legisla sobre diversos assuntos de 

interesse da sociedade e tem a prerrogativa de fiscalizar (accountability) a aplicação dos recursos 

públicos. Em nível dos municípios, a Câmara de Vereadores exerce o papel de representar a nível 

municipal; nos estados as Assembleias Legislativas para nível estadual. Para a Câmara dos 

Deputados são eleitos os representantes do povo, dos Estados e do Distrito Federal, o que acaba 

por resultar em um parlamento plural. 

 Facebook atinge marca de 1 bilhão de usuários todos os dias http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/3

2016/04/facebook-atinge-marca-de1-bilhao-de-usuarios-todos-os-dias.html, acessada em 04 de 
Novembro de 2011 às 17h22.

http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/04/facebook-atinge-marca-de1-bilhao-de-usuarios-todos-os-dias.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/04/facebook-atinge-marca-de1-bilhao-de-usuarios-todos-os-dias.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/04/facebook-atinge-marca-de1-bilhao-de-usuarios-todos-os-dias.html
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Afinal, como é decidida a forma e quantidade de deputados que compõem os assentos na 

Câmara dos Deputados do Brasil? A resposta está no artigo 45 da Constituição Federal, em seu 

parágrafo 1º: “O número total de Deputados, bem como a representação por Estado e pelo 

Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população”.  

O texto da lei diz ainda que esta escolha se estabelece pelo sistema proporcional. O 

parágrafo 1º do art. 45 diz ainda que “Procedendo-se os ajustes necessários, no ano anterior às 

eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de oito ou mais de 

setenta deputados”. Hoje há 11 unidades da federação que possuem 8 deputados federais, entre 

elas o Distrito Federal. O único estado brasileiro que atingiu o teto constitucional de 70 

deputados é São Paulo, o mais populoso do Brasil. 

4.1.Partidos Políticos com representação na Câmara dos Deputados 

A Câmara dos Deputados do Brasil possui hoje 26 partidos  representados no parlamento. 4

O maior partido é o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) com 67 deputados; o 

segundo com maior representação é o Partido dos Trabalhadores (PT), com 58 deputados; o 

terceiro o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) possui 48 parlamentares. Esta 

legislatura é a 55ª que iniciou em 2015 e vai até o início de 2019. 

São 513 parlamentares que diariamente participam de debates, comissões especiais, 

discussão de projetos de lei, vão à tribuna defender seus ideais e os eleitores e ideologias as quais 

representam.  

A Câmara Federal possui ainda uma estrutura que acomoda todas as Bancadas com 

representação no parlamento. Nelas diversos profissionais de comunicação escrevem matérias, 

transmitem sessões ao vivo, produzem vídeos, programas de rádio, atendem a imprensa. Ou seja, 

há todo um esforço de comunicação com fins à prestação de contas dos mandatos parlamentares à 

sociedade. Além da própria comunicação do órgão, voltada para cobrir as atividades do 

parlamento e ainda com direito a um canal para transmissão dos debates, a TV Câmara. 

 Lideranças e Bancadas com representação na Câmara dos Deputados do Brasil. http://4

www2.camara.leg.br/deputados/liderancas-e-bancadas acessado em 04 de novembro de 2016 às 17h29.

http://www2.camara.leg.br/deputados/liderancas-e-bancadas
http://www2.camara.leg.br/deputados/liderancas-e-bancadas
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5. OBJETO E MÉTODO 

Com investimentos cada vez mais significativos destinados às áreas de comunicação 

digital, como identificar e traçar um perfil dos usuários que consomem informações políticas na 

internet, e assim justificar o esforço diário na produção de conteúdo e informações para as redes 

sociais dos políticos? Haveria interesse dos usuários ou sequer audiência para esse consumo de 

informações nestes espaços?  

Com o objetivo de mensurar ou contribuir para a mensuração do perfil de consumo de 

notícias políticas na web e traçar um panorama estratégico para entender este cenário, foi 

realizada, entre os dias 03 e 04 de outubro, a pesquisa intitulada "Pesquisa sobre o perfil de 

consumo de informações políticas”, mediante a disponibilização do questionário (anexo) no 

Twitter do jornalista George Marques (@GeorgMarques).  

Responderam o questionário 2.095 usuários, presentes em todas as unidades federativas 

do Brasil e também residentes no exterior. Como a pesquisa restringiu-se apenas ao seguidores do 

Twitter, seus resultados se referem ao perfil de seus seguidores, evidenciando como este público 

em específico se comporta mediante aos acessos e consumo de informações políticas.  

Não se trata de uma amostra representativa da população brasileira. Abrange, porém, um 

determinado conjunto de usuários da internet, cujo perfil, adiante escrito, é sugestivo em 

relevância para o entendimento da formação da opinião política na sociedade.  

Nas próximas páginas apresentaremos o questionário aplicado juntamente com a 

representação em gráfico dos resultados obtidos.  

6. A PESQUISA 

6.1 Perfil do respondente 

 Com o objetivo de identificar o perfil de consumo de informações políticas na internet e 

quais impactos ela teria no parlamento brasileiro, a pesquisa foi realizada entre os dias 03 e 04 de 

outubro de 2016, atingindo um total de 2095 respondentes em todas as Unidades Federativas 

brasileira, e incluindo brasileiros que moram no exterior, como se poder ver na tabela a seguir.  
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A faixa etária predominante dos respondentes está entre 25 a 34 anos (43,4% das 

respostas). Logo em seguida a de 18 e 24 anos (22,4%) e em terceiro respondentes entre 35 e 44 

anos (20,8%). A pesquisa conseguiu abranger os 26 estados da federação além do Distrito 

Federal. O estado que apresentou maior quantidade de respondentes foi São Paulo (27,5%), 

seguido por Minas Gerais (12,8) e Rio de Janeiro (11,2%). 

Tabela 3 - Qual é a faixa de renda de sua família? (A soma da renda de todas as pessoas que

moram na mesma casa)

Entre  R$ 3.520,01 e  R$ 8.800,00 868 41,4%

Entre  R$ 8.800,01 e R$ 17.600,00 526 25,1%

Entre  R$ 1.760,01 e  R$ 3.520,00 393 18,8%

Acima de R$ 17.600,00 184 8,8%

Entre R$ 880,01 e  R$ 1.760,00 116 5,5%

Menos que R$ 880,00 8 0,4%

... 0 0,0%

Total 2 095 100,0%
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A tabela 3 aponta que, sobre a faixa de renda investigada, a maioria dos respondentes se 

encontra nas classes B e C: 41,4% na classe C (renda familiar entre R$ 3.520,01 e 8.800,00) e 

25,1% na classe B (renda familiar entre 8.800,01 e 17.600,00); Em terceiro lugar encontram-se os 

18% com renda familiar entre R$ 1.760,01 e 3.520,00.  

Quando questionado ‘Qual sua fé religiosa’, 34,3% dos respondentes dizem não professar 

nenhuma religião; 21,8% se disseram ateus; 21,4% cristão/católico. Abaixo a representação: 

Quanto à escolaridade 35,8% afirmaram possuir ensino superior completo. Logo em seguida 

23,2% com ensino superior incompleto. A terceira posição ficou com 17,8% (pós-graduação): 

Tabela 4 - Qual a sua fé religiosa?

Qt. % cit.

Não professo nenhuma religião 718 34,3%

Sou ateu 456 21,8%

Cristão / Católico 449 21,4%

Espírita 203 9,7%

Cristão / Protestante (Evangélico) 126 6,0%

NS/NR 60 2,9%

Umbanda 37 1,8%

Budismo 26 1,2%

Candomblé 14 0,7%

Islamismo 4 0,2%

Judaísmo 2 <0,1%

Total 2 095 100,0%

0% 10% 20% 30%34,3%

Não professo nenhuma religião
34,3%

Sou ateu
21,8%

Cristão / Católico
21,4%

Espírita
9,7%

Cristão / Protestante (Evangélico)
6,0%

NS/NR
2,9%

Umbanda
1,8%

Budismo
1,2%

Candomblé
0,7%

Islamismo
0,2%

Judaísmo
<0,1%

Tabela 5 - Qual é o seu grau de escolaridade?

Qt. % cit.

Ensino Superior Completo 751 35,8%

Ensino Superior Incompleto 486 23,2%

Pós-graduação 373 17,8%

Mestrado 187 8,9%

Ensino Médio Completo 159 7,6%

Doutorado 84 4,0%

Ensino Médio Incompleto 26 1,2%

Pós-Doutorado 19 0,9%

Ensino Fundamental Completo 8 0,4%

Ensino Fundamental Incompleto 1 <0,1%

Analfabeto 1 <0,1%

Total 2 095 100,0%
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4,0%1,2%
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Pesquisas vêm indicando que os meios tradicionais de comunicação como TV e rádio 

estão em processo de perda de seus públicos para outros meios, ocorrendo uma transferência de 

audiência para outras mídias, as novas mídias. Quanto mais veículos de comunicação, maior a 

possibilidade de divulgação das informações. E essa tendência mundial teve maior alcance com a 

internet e com o início dos blogs, que surgiram por volta dos anos de 1990, conforme explica 

Barefoot e Szabo (2010): “os blogs surgiram a partir dos diários online em meados da década de 

1990”. Os autores lembram ainda que em 1999 despontaram os primeiros serviços comerciais de 

blogs, o Blogger e Livejournal. Nos anos 2000, com a popularização e avanço da internet no 

mundo, a cultura da blogosfera explode: 

“No coração da explosão dos blogs estava a convergência de um número de 
fenômenos de números técnicos. Ferramentas simplificadas de publicação na 
web foram o  gatilho. Escrever um blog se tornou tão fácil quanto escrever e 
enviar uma mensagem de email. De forma semelhante, a adoção em massa de 
acesso doméstico à internet de banda larga a custos acessíveis tornou a 
manutenção de websites mais fácil do que nunca.” (BAREFOOT & SZABO 
2010, p. 26)  

 Não à toa, a pesquisa identificou que portais de notícias, redes sociais e blogs despontam 

como fontes de busca e consumo de informação para este público estudado, conforme pode ser 

confirmado nos dados abaixo: 

Tabela 6 - Quais as fontes de informação que você usa para acompanhar o mandato dos

políticos?

Portal e sites de notícias 1 512 21,0%

Twitter 1 471 20,5%

Facebook 1 009 14,0%

Blogs 988 13,7%

Televisão 649 9,0%

Jornal impresso 353 4,9%

Rádio 313 4,4%

Não acompanho nenhuma informação de político 251 3,5%

Revistas 207 2,9%

Youtube 183 2,5%

Instagram 103 1,4%

Google+ 74 1,0%

Whatsapp 57 0,8%

LinkedIn 13 0,2%

SnapChat 5 <0,1%

Podcasts 1 <0,1%

Total 7 189 100,0%
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14,0%
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De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral o Brasil possui atualmente 144.088.912 

eleitores aptos a votar , conforme balanço do último dado divulgado pelo órgão. Mesmo assim a 5

pesquisa resolveu investigar: você tem título de eleitor? 98,8% afirmaram possuir título; apenas 

1,2% afirmaram não possuir: 

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)  divulgados em maio de 2016 o 6

partido  político com maior número de filiados é o Partido do Movimento Democrático Brasileiro 

(PMDB): 2.306.056, seguido pelo Partido dos Trabalhadores (PT), com 1.549.608. Em terceira 

posição está o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), com 1.405.117.  

Pesquisa IBOPE Inteligência, divulgada em novembro de 2016, revelou que 46% dos 

brasileiros não têm simpatia por nenhum partido político. Os partidos que contam com mais 

simpatia da população são PT e PMDB (11% cada), seguido pelo PSDB (9%). 

A pesquisa investigou a filiação partidária dos respondentes, sendo que 94,4% dos 

respondentes disseram não ser filiados a nenhum partido político. 5,1% confirmaram filiação. 

Entre os que afirmaram filiação partidária, 2,4% são do Partido dos Trabalhadores (PT), 1% do 

Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e 0,7% do PCdoB.  

 Número de eleitores sobe 4% em relação a 2012 e chega a 144 mi, diz TSE,, acessado em 20 de 5

outubro de 2016 às 16h14 http://eleicoes.uol.com.br/2016/noticias/2016/07/25/144-milhoes-de-
eleitores-vao-as-urnas-nas-eleicoes-de-2016.htm

 Dados consultados no site do TSE em 27 de outubro de 2016, às 16:09, no link: http://www.tse.jus.br/imprensa/6

noticias-tse/2016/Maio/tse-disponibiliza-dados-sobre-filiados-a-partidos-politicos-no-brasil 

Tabela 7 - Você tem título eleitoral?

Qt. % cit.

Sim 2 070 98,8%

Não 25 1,2%

Total 2 095 100,0%

Sim (98,8%)

Não (1,2%)

Tabela 8 - Você é filiado a algum partido

político?

Qt. % cit.

Não 1 987 94,9%

Sim 107 5,1%

Total 2 094 100,0% Não (94,9%)

Sim (5,1%)
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Na pergunta sobre “em qual unidade federativa você vota?”, 25,8% responderam São 

Paulo, 13,4% Minas Gerais, 11,1% Rio de Janeiro e 9,3% no Distrito Federal. Logo em seguida 

foi questionado se a pessoa havia votado nas últimas eleições (2016 ou 2014): 86,6% 

responderam ‘sim’, 13% não e 0,4% ‘não sabe/não respondeu’. 

Tabela 10 - Se é filiado, qual é o partido?

Qt. % cit.

Não sou filiado(a) a nenhum partido 1 984 94,7%

PT 51 2,4%

PSOL 20 1,0%

PCdoB 14 0,7%

PDT 7 0,3%

PSDB 3 0,1%

PSB 2 <0,1%

PV 2 <0,1%

Rede 2 <0,1%

DEM 2 <0,1%

PMDB 2 <0,1%

PHS 2 <0,1%

PPS 1 <0,1%

PEN 1 <0,1%

PSD 1 <0,1%

PROS 1 <0,1%

Total 2 095 100,0%
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Foi questionado também “você votou nas últimas eleições”? (tanto de 2014 quanto de 

2016). O total de 86,6% afirmou sim e 13,2%, não. 

Questionado ‘se você votou nas eleições de 2016, lembra em qual candidato votou para 

vereador (a) ’, 72,4% afirmam lembrar do candidato; 9% (não se aplica, pois são eleitores do DF) 

e 5,2% afirmaram não lembrar em quem votou.  

Percentual semelhante também foi identificado quando se questionou sobre voto a 

prefeito nas últimas eleições: 74,1% afirmaram lembrar; 8,4% ‘não sabem ou não responderam’ e 

0,7% não lembraram em quem votou para prefeito nas últimas eleições: 

Tabela 11 - Você votou nas últimas eleições? (Tanto de 2014

quanto de 2016)

Qt. % cit.

Sim 1 814 86,6%

Não 272 13,0%

NS/NR 9 0,4%

Total 2 095 100,0%

0% 50% 86,6%

Sim
86,6%

Não
13,0%

NS/NR
0,4%

Tabela 12 - Se votou nas eleições de 2016, lembra em qual candidato votou para

vereador(a)?

Sim, lembro 1 517 72,4%

Não se aplica (caso de eleitores do DF) 188 9,0%

Não se aplica (não votei nas últimas eleições) 171 8,2%

NS/NR 111 5,3%

Não, não lembro 108 5,2%

Total 2 095 100,0%

0% 72,4%

72,4%

9,0%

8,2%

5,3%

5,2%

Tabela 13 - Se votou nas eleições de 2016, lembra em qual candidato votou para

prefeito(a)?

Sim, lembro 1 552 74,1%

NS/NR 177 8,4%

Não se aplica (caso de eleitores do DF) 176 8,4%

Não se aplica (não votei nas últimas eleições) 175 8,4%

Não, não lembro 15 0,7%

Total 2 095 100,0%

0% 74,1%

74,1%

8,4%

8,4%

8,4%

0,7%
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Na questão “se você votou nas eleições de 2014, lembra em qual votou para deputado (a) 

estadual/distrital? ’, 70% afirmaram lembrar em quem votou. 14,8% afirmaram não lembrar e 9,8 

responderam ‘não se aplica – não votei nas últimas eleições’. 

Na pergunta “Se votou nas eleições de 2014, lembra em qual candidato votou para 

governador (a)? ”, 79,1% disseram lembrar em quem votou e 3,9% afirmaram não lembrar.  

Na pergunta “Se votou nas eleições de 2014, lembra em qual candidato votou para 

deputado (a) federal? ”, 70,6% disseram lembrar em quem votou e 14,3% afirmaram não lembrar.  

Na pergunta “Se votou nas eleições de 2014, lembra em qual candidato votou para 

senador (a)? ”, 72,6% dos respondentes disseram lembrar e 10,8% não lembrar.  

Tabela 14 - Se votou nas eleições de 2014, lembra em qual candidato votou para

deputado(a) estadual / distrital?

Sim, lembro 1 467 70,0%

Não, não lembro 310 14,8%

Não se aplica (não votei nas últimas eleições) 206 9,8%

NS/NR 112 5,3%

Total 2 095 100,0%

0% 70,0%

70,0%

14,8%

9,8%

5,3%

Tabela 15 - Se votou nas eleições de 2014, lembra em qual candidato votou para

governador(a)?

Sim, lembro 1 658 79,1%

Não se aplica (não votei nas últimas eleições) 200 9,5%

NS/NR 156 7,4%

Não, não lembro 81 3,9%

Total 2 095 100,0%

0% 79,1%

79,1%

9,5%

7,4%

3,9%

Tabela 16 - Se votou nas eleições de 2014, lembra em qual candidato votou para

deputado(a) federal?

Sim, lembro 1 480 70,6%

Não, não lembro 299 14,3%

Não se aplica (não votei nas últimas eleições) 196 9,4%

NS/NR 120 5,7%

Total 2 095 100,0%

0% 70,6%

70,6%

14,3%

9,4%

5,7%
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Na questão sobre ‘Se votou nas eleições de 2014, lembra em qual candidato votou para 

presidente (a) da República? ’, 87,9% afirmaram lembrar e 0,1% não lembrar. 3,8% ‘não 

souberam ou não responderam’ em quem votaram para Presidente. 

Na investigação sobre "lembrança em quem votou”, entre os respondentes o perfil 

"presidente" é o que apresenta maior lembrança entre os eleitores: cerca de 87% afirmaram 

lembrar em quem votaram nas últimas eleições. Logo em seguida o candidato a governador 

aparece com percentual alto também, 79,1% dos respondentes. Por sinal ambas são eleições 

majoritárias e recebem destaque especial da imprensa.  

Estudo da FGV IDE divulgado logo após o segundo turno das eleições presidenciais em 

2014, revelou que as eleições daquele ano foram consideradas a de maior polarização da história 

recente do Brasil . O levantamento sugere que o grande engajamento da população com a eleição 7

presidencial pelas redes sociais, plataforma de diálogo e interação entre os usuários, se reflete no 

nível de lembrança que os usuários têm sobre o pleito.  

 Redes sociais retratam eleição mais polarizada da história recente do Brasil, afirma FGV/DAPP http://7

www.ibe.edu.br/redes-sociais-retratam-eleicao-mais-polarizada-da-historia/ acessado em 27 de 
outubro de 2016 às 16h34.

Tabela 17 - Se votou nas eleições de 2014, lembra em qual candidato votou para

senador(a)?

Sim, lembro 1 520 72,6%

Não, não lembro 226 10,8%

Não se aplica (não votei nas últimas eleições) 205 9,8%

NS/NR 144 6,9%

Total 2 095 100,0%

0% 72,6%

72,6%

10,8%

9,8%

6,9%

Tabela 18 - Se votou nas eleições de 2014, lembra em qual candidato votou para

presidente(a) da República?

Sim, lembro 1 841 87,9%

Não se aplica (não votei nas últimas eleições) 173 8,3%

NS/NR 79 3,8%

Não, não lembro 2 <0,1%

Total 2 095 100,0%

0% 87,9%

87,9%

8,3%

3,8%

<0,1%

http://www.ibe.edu.br/redes-sociais-retratam-eleicao-mais-polarizada-da-historia/
http://www.ibe.edu.br/redes-sociais-retratam-eleicao-mais-polarizada-da-historia/
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6.2. Consumo de informações 

Para identificar e traçar um perfil sobre o consumo de informações pelos usuários, a 

primeira pergunta foi ‘você costuma ler notícia’? 99,4% responderam sim e 0,6% não.  

Logo em seguida a periodicidade do consumo de informações: 72% afirmaram ler ‘várias 

vezes por dia’, 24% ‘pelo menos uma vez por dia’, 2,5% pelo menos uma vez por semana. Dentre 

os respondentes 0,6% afirmaram ‘não costumo ler notícias’:  

Sabendo que 72% dos usuários respondentes da pesquisa leem noticias várias vezes por 

dia, as redes sociais políticas se mostram como terreno fértil para atuação dos profissionais de 

comunicação. Mas afinal, na internet, uma mídia social,  tem o poder de influenciar tem o poder 

de influenciar o cenário político e ate mesmo agravar uma crise? Quem responde são Barefoot e 

Szabo “a web pode acelerar e alimentar uma crise espalhando-a mais rápida e amplamente do que 

conseguiria qualquer jornal regional ou programa de rádio”. (BAREFOOT & SZABO, 2010, p.

150) Ou seja, a internet e suas múltiplas redes de usuários funcionam como organizados vivos e 

organizados com alto poder de vitalização. A depender da notícia que transcorra neste ambiente, a 

crise de imagem pode se agravar em questão de minutos. 

Tabela 19 - Você costuma ler notícias?

Sim 2 083 99,4%

Não 12 0,6%

Total 2 095 100,0%

0% 99,4%

99,4%

0,6%

Tabela 20 - Com que frequência costuma ler notícias?

Várias vezes por dia 1 523 72,7%

Pelo menos uma vez por dia 502 24,0%

Pelo menos uma vez por semana 52 2,5%

Não costumo ler notícias 12 0,6%

Pelo menos uma vez a cada quinze dias 4 0,2%

Pelo menos uma vez por mês 2 <0,1%

Total 2 095 100,0%
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Mas afinal, as pessoas mudaram seus hábitos de consumo de informações políticas ou os 

meios tradicionais continuam sendo a fonte única de busca de informações? Os usuários 

escolhem redes sociais para coleta de informações para com elas construírem um saber? 

Quando se investiga em quais meios de comunicação as pessoas costumam buscar 

notícias, o Twitter e Portais de Notícias possuem destaque, com 24,5% e 24,1%, respectivamente. 

Blogs e Facebook aparecem com 14,4% e 12,3% respectivamente. A TV apareceu em apenas 

9,4% das respostas. 

A partir dos dados coletados, percebe-se que o eixo de produção de informação se divide 

entre redes sociais online e os veículos de mídias tradicionais.  Com tantas ferramentas 

produzindo informação, a pesquisa sugere uma mudança no perfil de consumo dos usuários, 

tendo em vista os múltiplos canais de informação existentes.  

Tabela 21 - Em qual mídia costuma você costuma buscar notícias?

Qt. % cit.

Twitter 1 866 24,5%

Portais e sites de notícias 1 838 24,1%

Blogs 1 098 14,4%

Facebook 939 12,3%

Televisão 717 9,4%

Rádio 431 5,7%

Jornal Impresso 297 3,9%

Revistas 235 3,1%

Instagram 127 1,7%

LinkedIn 48 0,6%

PodCasts 9 0,1%

YouTube 5 <0,1%

Telegram 2 <0,1%

Tumblr 1 <0,1%

Reddit 1 <0,1%

Medium 1 <0,1%

Feeds 0 0,0%

Lista de E-mail 0 0,0%

Snapchat 0 0,0%

Google 0 0,0%

Total 7 615 100,0%
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Quando questionado se ‘Você consome notícias de política? ’, 59% dos respondentes 

afirmaram consumir várias vezes ao dia, 29,1% pelo menos uma vez ao dia e 6,8% pelo menos 

uma vez por semana.  

Um estudo divulgado em abril de 2016  realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 8

Estatística (IBGE) na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) identificou que o 

smartphone ultrapassou o PC (computador pessoal) e virou aparelho nº 1 para acesso à internet 

no Brasil. Ou seja, mostra uma clara tendência para uma comunicação cada vez mais voltada para 

mini telas e com acesso à internet mobile. 

Ao investigar em qual aparelho o usuários costumam ter acesso às notícias de política, a 

pesquisa chegou aos seguintes dados: 38% afirmaram ler notícias pelo smartphone, 34,1% pelo 

computador, 13,4% pela televisão e 7,3% pelo rádio. 

!  

Tabela 23 - Em que aparelho costuma consumir as notícias?

Celular (smartphone) 1 844 38,0%

Computador 1 653 34,1%

Televisão 650 13,4%

Rádio 352 7,3%

Tablet 343 7,1%

Notebook 8 0,2%

iPod 0 0,0%

Total 4 850 100,0%
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 Smartphone passa PC e vira aparelho nº 1 para acessar internet no Brasil, http://g1.globo.com/8

tecnologia/noticia/2016/04/smartphone-passa-pc-e-vira-aparelho-n-1-para-acessar-internet-no-
brasil.html, acessado em 04 de novembro de 2016 às 19h20.

Tabela 22 - Você consome notícias de política?

Sim, várias vezes ao dia 1 236 59,0%

Sim, pelo menos uma vez ao dia 610 29,1%

Sim, pelo menos uma vez na semana 143 6,8%

Sim, pelo menos uma vez ao mês 78 3,7%

Não, não consumo notícias de política 19 0,9%

NS/NR 9 0,4%

Não lembro 0 0,0%

Não 0 0,0%

Sim 0 0,0%

Total 2 095 100,0%
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http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/04/smartphone-passa-pc-e-vira-aparelho-n-1-para-acessar-internet-no-brasil.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/04/smartphone-passa-pc-e-vira-aparelho-n-1-para-acessar-internet-no-brasil.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/04/smartphone-passa-pc-e-vira-aparelho-n-1-para-acessar-internet-no-brasil.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/04/smartphone-passa-pc-e-vira-aparelho-n-1-para-acessar-internet-no-brasil.html
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Ter presença nas redes sociais não necessariamente significa que os usuários estão 

interagindo com os perfis ou informações contidas naquele meio. Mas afinal, o público que está 

presente nos meios digitais consome as informações dos perfis políticos antes de tomar alguma 

decisão? Na questão sobre ‘você já acessou a página oficial na internet de algum político em 

quem você pretende/pretendia votar? (exceto página de rede social)’, 65% afirmaram que sim e 

35% não.  

Quando investigado se ‘você já acessou a página oficial nas redes sociais de algum 

político em quem você pretende/pretendia votar? ’, 87,3% afirmaram que sim e 12,7% não.  

Ou seja, uma das conclusões sugeridas é que as redes sociais são uma fonte preferencial 

de informação do usuário para decisão de voto, em relação aos sites oficiais dos políticos na 

internet. 

A comunicação emitida nas redes sociais passa a sensação de que o que está sendo falado 

naquele instante está de fato acontecendo em algum lugar do mundo naquele momento. Os dados 

acima mostram que as mídias sociais vêm capturando parte da atenção dos usuários para saber 

sobre política, as ideias do político ou apenas, mas principalmente para saber se ele ‘está online’. 

Para Teixeira (2013) há uma convergência entre comunicação e engajamento político na internet: 

Tabela 24 - Você já acessou a página oficial na internet de

algum político que você pretende/pretendia votar? (exceto

página de rede social)

Sim 1 362 65,0%

Não 733 35,0%

Total 2 095 100,0%
65,0%

35,0%

Tabela 25 - Você já acessou a página oficial nas

redes sociais de algum político que você

pretende/pretendia votar?

Sim 1 829 87,3%

Não 266 12,7%

Total 2 095 100,0%

87,3%

12,7%
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“As redes sociais trouxeram um grande bem, que é a possibilidade de 
mobilização em torno do objetivo de demandar medidas sobre determinado 
assunto. Estes fatores importantes para a sociedade, que chamamos de 
engajamento, participação e mobilização, foram perdidos ao longo dos últimos 
trinta anos. Ao analisar a história política brasileira, os jovens das décadas de 
1960, 1970 e 1980, que vivenciaram a ditadura e não possuíam internet, não 
temiam brigar pelas condições políticas daquela época. Não se importavam em 
apanhar ou ser presos, pois o principal objetivo era falar abertamente de 
corrupção, inflação, falta de democracia, etc”. (TEIXEIRA, 2013, p. 9 – 10). 

A tecnologia favorece dar voz aos anônimos. Abre-se a possibilidade de terem voz nas 

redes sociais aqueles que não teriam espaço conquistado na Grande Mídia. É assim, por exemplo, 

que nascem algumas das subcelebridades de internet, que vez ou outra viram notícias na Grande 

Imprensa e, vez ou outra, ocupam lugar entre elas. Elas conseguem com o que falam na rede ter 

um grande impacto, alcance e engajamento entre os usuários. Os influenciadores nesse meio 

digital podem ainda fazer um contra agendamento das agendas a serem ‘cobertas’ pelos grandes 

veículos: de usuário passa a ser formador de opinião, ou “digital influencer”, com poder de pautar 

a Grande Imprensa. Ou seja, com poder de mobilizar. 

Aprofundando ainda mais o tema, foi questionado “’se você acessa/acessou a página de 

algum político nas mídias sociais, qual foi a rede escolhida? ”, o Facebook lidera com 34,8% 

seguido pelo Twitter com 32,7%. Blog e Youtube atingiram 12,9% e 5,9% respectivamente. 

Tabela 26 - Se você acessa/acessou a página de algum político nas mídias sociais, qual

foi a rede escolhida?

Facebook 1 481 34,8%

Twitter 1 391 32,7%

Blog 547 12,9%

Não acessei 265 6,2%

Youtube 250 5,9%

Instagram 215 5,1%

Whatsapp 40 0,9%

Google+ 29 0,7%

SnapChat 20 0,5%

LinkedIn 12 0,3%

Medium 1 <0,1%

Total 4 251 100,0%
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Conforme mostram os dados, há uma preponderância entre os respondentes em buscar 

informações sobre política e políticos nas redes sociais Facebook e Twitter, redes sociais de maior 

acesso no Brasil. Essas ferramentas, sendo usadas de forma estratégica, são preciosas no trabalho 

de prestação de contas dos mandatos e também de uma boa construção de imagem profissional. O 

profissional de comunicação encarregado de atualizar as redes sociais de um parlamentar, por 

exemplo, deve ter a consciência que ali haverá uma construção de imagem do político. Se as 

informações não forem checadas sempre pode ocorrer algum ruído entre os usuários. Deverá 

também se ter atenção com o tempo da mensagem. A instantaneidade das redes sociais, 

característica próprio dos meios, requer atualização constante e periódica. 

Para identificar qual mídia os respondentes buscam para confirmar notícias sobre os 

políticos, foi perguntado ‘se surge alguma dúvida sobre informações de algum político, qual/

quais as mídias que você acessa para obter mais informações? ’, Portais de Notícia e Twitter 

tiveram destaque, com 27,1% e 21,3%, respectivamente. Blogs e Facebook alcançaram a marca 

de 16,8% e 14,1%, respectivamente.  

Tabela 27 - Se surge alguma dúvida sobre informações de algum

político, qual/quais as mídias que você acessa para obter mais

informações?

Portal e sites de notícias 1 521 27,1%

Twitter 1 195 21,3%

Blogs 941 16,8%

Facebook 792 14,1%

Televisão 223 4,0%

Google+ 185 3,3%

Jornal impresso 185 3,3%

Youtube 154 2,7%

Rádio 145 2,6%

Revistas 125 2,2%

Instagram 55 1,0%

Whatsapp 45 0,8%

NS/NR 17 0,3%

LinkedIn 12 0,2%

Wikipedia 10 0,2%

SnapChat 2 <0,1%

Total 5 607 100,0%
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Um dado interessante é que, em caso de dúvidas para obter mais informações sobre algum 

político, os respondentes recorrem aos portais de notícias. As redes sociais e blogs vêm logo em 

seguida. É mais um reforço sobre a relevância de uma comunicação pensada para ser estratégica 

nas redes sociais alinhada aos princípios e ideológicos do parlamentar ou da instituição ou partido 

político a que está filiado. 

Entre os usuários que responderam à pesquisa, há ainda uma certa restrição ao aplicativo 

WhatsApp como ferramenta crível de informações. Na questão “você costuma acreditar nas 

notícias que recebe via Whatsapp?”, 94,8% disseram não acreditar nas notícias que recebem pelo 

whatsapp. 

6.3.  Acesso à informação e transparência 

Afunilando a pesquisa sobre o comportamento de consumo dos usuários, a pergunta 

seguinte indagou se “você acompanha o mandato dos políticos?”. Responderam positivamente 

88,1% e 11,9% não. 

Para buscar identificar como o usuário se comporta na busca de informações de seu 

interesse disponibilizadas, ou não, por órgãos públicos, foi questionado se “você já requereu 

Tabela 28 - Você costuma acreditar nas notícias que

recebe via Whatsapp?

Não 1 986 94,8%

Sim 109 5,2%

Total 2 095 100,0%

0% 50% 94,8%

Não
94,8%

Sim
5,2%

Tabela 29 - Você acompanha o mandato dos

políticos?

Sim 1 845 88,1%

Não 250 11,9%

Total 2 095 100,0%

Sim (88,1%)

Não (11,9%)
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alguma informação pública de algum órgão governamental? (mesmo que de interesse pessoal)”, 

53,1% afirmam não ter requerido nenhuma informação, 32,2% já o fizeram e 12,6% disseram não 

lembrar.  

Quando a pergunta remete ao Portal da Transparência, ‘você já acessou o Portal da 

Transparência? ’, 72,9% disseram sim e 20,5% não. 

Foi perguntado também se “você conhece o significado do termo “accountability”“? Para 

45,1% dos respondentes ‘sim, conheço o significado da palavra’, 26,1% “já ouvi falar, mas não 

conheço o significado” e 28,3% não conhecem o significado da palavra.  

!  

Tabela 32 - Você conhece o significado do termo "accountability"?

Sim, conheço o significado da palavra 945 45,1%

Não conheço o significado da palavra 591 28,2%

Já ouvir falar, mas não conheço o significado 546 26,1%

NS/NR 13 0,6%

Total 2 095 100,0%

0% 45,1%

45,1%

28,2%

26,1%

0,6%

Tabela 30 - Você já requereu alguma informação

pública de algum órgão governamental? (mesmo que

de interesse pessoal)

Não 1 113 53,1%

Sim 717 34,2%

Não lembro 265 12,6%

Total 2 095 100,0%
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Tabela 31 - Você já acessou o Portal da Transparência?

Qt. % cit.

Sim 1 528 72,9%

Não 429 20,5%

Não lembro 90 4,3%

NS/NR 48 2,3%

Total 2 095 100,0%

0% 50% 72,9%

72,9%

20,5%

4,3%

2,3%
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A última pergunta do questionário investigou que partidos políticos os usuários 

identificavam os que melhor prestam informações sobre os mandatos parlamentares. Chama 

atenção que dentro o universo de respondentes os 4 primeiros são partidos com viés ou mesmo de 

esquerda. Em resposta à pergunta: “em sua opinião, qual é o partido que melhor faz prestação de 

contas dos mandatos parlamentares?”, 41,6% disseram ‘não saber responder’, 39,4% o PSOL, e 

10,7% para o PT. 

Tabela 33 - Na sua opinião, qual é o partido que melhor faz

prestação de contas dos mandatos parlamentares?

Qt. % cit.

Não sei responder 872 41,6%

PSOL 826 39,4%

PT 225 10,7%

PCdoB 62 3,0%

Rede 26 1,2%

NS/NR 24 1,1%

PSDB 14 0,7%

DEM 10 0,5%

PSB 7 0,3%

PV 6 0,3%

PMDB 6 0,3%

PDT 6 0,3%

PTdoB 2 <0,1%

PTB 1 <0,1%

PPS 1 <0,1%

PRB 1 <0,1%

PHS 1 <0,1%

PP 1 <0,1%

PSD 1 <0,1%

PSL 1 <0,1%

PROS 1 <0,1%

PSC 1 <0,1%

Total 2 095 100,0%
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6.4. Cruzamentos dos dados da pesquisa 

Embora coletando informações de um público restrito, seguidor de Twitter,  a pesquisa é 

sugestiva no sentido de ampliar a compreensão sobre como as pessoas, de características 

distintas, entendem e consomem informações políticas, a periodicidade de acesso e até em quais 

meios ela mais se apresentam na web.  

“O que caracteriza a atual revolução tecnológica não é a centralidade de 
conhecimentos e informação, mas a aplicação desses conhecimentos e dessa 
informação para a geração de conhecimento e de dispositivos de processamento/
comunicação da informação, em um ciclo de realimentação cumulativo entre a 
inovação e seu uso”. (Castells, 1999, p. 69). 

No universo pesquisado chama a atenção a idade dos usuários e o consumo de 

informações na internet. Por exemplo, ao cruzar os dados de quem acessa ao Portal da 

Transparência com a idade dos usuários que responderam a pesquisa, observa-se que os que mais 

acessam ou buscam informações no Portal da Transparência têm entre 25 e 44 anos, estão na fase 

adulta, estão entre as classes C e B e são mais bem escolarizados. Quanto mais novo ou mais 

idoso foi observado que a tendência para acesso ao Portal da Transparência era  menor. Abaixo a 

representação gráfica do cruzamento: 

 

Tabela 34 - Idade de quem acessa o portal da Transparência

Sim

N % cit.

Não

N % cit.

Não lembro

N % cit.

NS/NR

N % cit.

Total

N % cit.

Entre 25 e 34 anos

Entre 18 e 24 anos

Entre 35 e 44 anos

Entre 45 e 54 anos

Entre 55 e 64 anos

Menos de 18 anos

Mais de 65 anos

706 77,7% 166 18,3% 33 3,6% 4 0,4%

303 64,5% 135 28,7% 31 6,6% 1 0,2%

342 78,6% 79 18,2% 13 3,0% 1 0,2%

109 75,7% 28 19,4% 7 4,9% 0 0,0%

49 46,7% 10 9,5% 4 3,8% 42 40,0%

13 54,2% 9 37,5% 2 8,3% 0 0,0%

6 75,0% 2 25,0% 0 0,0% 0 0,0%

909 100,0%

470 100,0%

435 100,0%

144 100,0%

105 100,0%

24 100,0%

8 100,0% 75% 25%

54,2% 37,5% 8,3%

46,7% 9,5% 40%

75,7% 19,4%

78,6% 18,2%

64,5% 28,7%

77,7% 18,3%Entre 25 e 34 anos
100,0%

Entre 18 e 24 anos
100,0%

Entre 35 e 44 anos
100,0%

Entre 45 e 54 anos
100,0%

Entre 55 e 64 anos
100,0%

Menos de 18 anos
100,0%

Mais de 65 anos
100,0%

Tabela 35 -

Você_já_acessou_o_Portal_da_Transparên * escolaridade

Sim

N % cit.

Não

N % cit.

Não lembro

N % cit.

NS/NR

N % cit.

Total

N % cit.

Ensino Superior Completo

Ensino Superior Incompleto

Pós-graduação

Mestrado

Ensino Médio Completo

Doutorado

Ensino Médio Incompleto

Pós-Doutorado

Ensino Fundamental Completo

Analfabeto

Ensino Fundamental Incompleto

561 74,7% 148 19,7% 40 5,3% 2 0,3%

330 67,9% 129 26,5% 26 5,3% 1 0,2%

293 78,6% 70 18,8% 9 2,4% 1 0,3%

164 87,7% 20 10,7% 1 0,5% 2 1,1%

68 42,8% 40 25,2% 9 5,7% 42 26,4%

76 90,5% 7 8,3% 1 1,2% 0 0,0%

17 65,4% 7 26,9% 2 7,7% 0 0,0%

16 84,2% 2 10,5% 1 5,3% 0 0,0%

2 25,0% 5 62,5% 1 12,5% 0 0,0%

0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%

1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

751 100,0%

486 100,0%

373 100,0%

187 100,0%

159 100,0%

84 100,0%

26 100,0%

19 100,0%

8 100,0%

1 100,0%

1 100,0% 100%

100%

25% 62,5% 12,5%

84,2%

65,4% 26,9%

90,5%

42,8% 25,2% 26,4%

87,7% 10,7%

78,6% 18,8%

67,9% 26,5%

74,7% 19,7% 100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%
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Os dados sugerem, a exemplo do que já se encontra contemplado em outros estudos, que 

o acompanhamento político por meio digital apresenta forte correlação com a faixa etária (fase 

adulta), nível socioeconômico e nível de escolaridade. A informação política por meios 

tecnológicos avançados parece ser peculiar daqueles cujas condições sociais e econômicas 

favorecem o exercício pleno da cidadania.   

Com relação à religiosidade, um elevado percentual de respondentes declarou não estar 

vinculado a nenhuma crença, religião ou igreja. Embora essa variável não seja apontada, na 

literatura, como determinante de participação/informação política, não deixa de ser um dado 

significativo quanto ao perfil do conjunto daqueles que responderam à pesquisa.   

Os resultados relativos ao cruzamento entre religião e acompanhamento dos mandatos 

parlamentares indicam que quem diz ‘não professar nenhuma religião’ e ‘ser ateu’ acompanha 

mais a prestação de contas dos mandatos parlamentares, do que todos os outros respondentes de 

todas as religiões somadas. No entanto, para uma maior confirmação sobre perfil religioso e 

consumo de informações, seria necessário investigar mais a fundo como se dá o 

acompanhamento dos mandatos parlamentares também dos perfis que se dizem vinculados à 

alguma religião, a fim de que se obtenham conclusões mais precisas sobre o perfil deste público. 

Tabela 36 -

Você_já_requereu_alguma_informação_púb * faixa_de_renda

Não

N % cit.

Sim

N % cit.

Não lembro

N % cit.

Total

N % cit.

Entre  R$ 3.520,01 e  R$ 8.800,00

Entre  R$ 8.800,01 e R$ 17.600,00

Entre  R$ 1.760,01 e  R$ 3.520,00

Acima de R$ 17.600,00

Entre R$ 880,01 e  R$ 1.760,00

Menos que R$ 880,00

469 54,0% 291 33,5% 108 12,4%

282 53,6% 187 35,6% 57 10,8%

213 54,2% 128 32,6% 52 13,2%

86 46,7% 77 41,8% 21 11,4%

60 51,7% 30 25,9% 26 22,4%

3 37,5% 4 50,0% 1 12,5%

868 100,0%

526 100,0%

393 100,0%

184 100,0%

116 100,0%

8 100,0% 37,5% 50% 12,5%

51,7% 25,9% 22,4%

46,7% 41,8% 11,4%

54,2% 32,6% 13,2%

53,6% 35,6% 10,8%

54,0% 33,5% 12,4% 100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Tabela 37 -

Você_acompanha_o_mandato_dos_políticos * fé

Sim

N % cit.

Não

N % cit.

Total

N % cit.

Não professo nenhuma religião

Sou ateu

Cristão / Católico

Espírita

Cristão / Protestante (Evangélico)

NS/NR

Umbanda

Budismo

Candomblé

Islamismo

Judaísmo

632 88,0% 86 12,0%

411 90,1% 45 9,9%

379 84,4% 70 15,6%

186 91,6% 17 8,4%

114 90,5% 12 9,5%

51 85,0% 9 15,0%

34 91,9% 3 8,1%

21 80,8% 5 19,2%

12 85,7% 2 14,3%

3 75,0% 1 25,0%

2 100,0% 0 0,0%

718 100,0%

456 100,0%

449 100,0%

203 100,0%

126 100,0%

60 100,0%

37 100,0%

26 100,0%

14 100,0%

4 100,0%

2 100,0% 100%

75% 25%

85,7% 14,3%

80,8% 19,2%

91,9%

85% 15%

90,5% 9,5%

91,6% 8,4%

84,4% 15,6%

90,1% 9,9%

88,0% 12,0% 100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%
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A relação entre escolaridade e a lembrança de em quem votou nas últimas eleições é 

percebida também em todas as categorias pesquisadas. Ao cruzar o nível de escolaridade com a 

lembrança do voto nas últimas eleições presidenciais, a proporção é de 80%  de lembrança entre 

aqueles com escolaridade de ensino médio completo, caindo para 53% entre os que não 

completaram essa etapa educacional. 

Foi observada relação direta entre faixa de renda e o pedido de alguma informação a 

órgãos públicos. Novamente é observado que, quanto maior a renda, maior a preocupação e 

também a ação de buscar informações. Entre os respondentes, quanto menor a faixa de renda, 

menor a participação no processo político. 

A investigação confirmou que, entre os usuários respondentes, é mais significativo o 

número daqueles que acessam as redes sociais dos candidatos em que pretendem votar, do que os 

que consomem informações nos sites oficiais dos próprios políticos. Além disso, ao cruzar os 

dados sobre se a pessoa já acessou redes sociais dos políticos antes de votar com a sua 

escolaridade, há um predomínio no acesso de pessoas com maior grau de instrução. Exceto a 

Tabela 38 -

Presidente * escolaridade

Sim, lembro

N % cit.

Não se aplica

(não votei nas

últimas eleições)

N % cit.

NS/NR

N % cit.

Não, não lembro

N % cit.

Total

N % cit.

Ensino Superior Completo

Ensino Superior Incompleto

Pós-graduação

Mestrado

Ensino Médio Completo

Doutorado

Ensino Médio Incompleto

Pós-Doutorado

Ensino Fundamental Completo

Analfabeto

Ensino Fundamental Incompleto

695 92,5% 38 5,1% 17 2,3% 1 0,1%

412 84,8% 56 11,5% 17 3,5% 1 0,2%

344 92,2% 16 4,3% 13 3,5% 0 0,0%

164 87,7% 7 3,7% 16 8,6% 0 0,0%

126 79,2% 29 18,2% 4 2,5% 0 0,0%

68 81,0% 9 10,7% 7 8,3% 0 0,0%

10 38,5% 13 50,0% 3 11,5% 0 0,0%

17 89,5% 2 10,5% 0 0,0% 0 0,0%

4 50,0% 2 25,0% 2 25,0% 0 0,0%

1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

0 0,0% 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0%

751 100,0%

486 100,0%

373 100,0%

187 100,0%

159 100,0%

84 100,0%

26 100,0%

19 100,0%

8 100,0%

1 100,0%

1 100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Tabela 39 -

Você_já_requereu_alguma_informação_púb * faixa_de_renda

Não

N % cit.

Sim

N % cit.

Não lembro

N % cit.

Total

N % cit.

Entre  R$ 3.520,01 e  R$ 8.800,00

Entre  R$ 8.800,01 e R$ 17.600,00

Entre  R$ 1.760,01 e  R$ 3.520,00

Acima de R$ 17.600,00

Entre R$ 880,01 e  R$ 1.760,00

Menos que R$ 880,00

469 54,0% 291 33,5% 108 12,4%

282 53,6% 187 35,6% 57 10,8%

213 54,2% 128 32,6% 52 13,2%

86 46,7% 77 41,8% 21 11,4%

60 51,7% 30 25,9% 26 22,4%

3 37,5% 4 50,0% 1 12,5%

868 100,0%

526 100,0%

393 100,0%

184 100,0%

116 100,0%

8 100,0% 37,5% 50% 12,5%

51,7% 25,9% 22,4%

46,7% 41,8% 11,4%

54,2% 32,6% 13,2%

53,6% 35,6% 10,8%

54,0% 33,5% 12,4% 100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%
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categoria ‘analfabeto’ e ‘ensino superior incompleto’, a partir da categoria ‘ensino fundamental 

completo’ os índices de acompanhamento das redes políticas dos parlamentares são superiores a 

80%. Os picos são observados nas categorias ‘ensino médio completo’, ‘ensino superior 

completo’ e ‘mestrado’, com índices em média de 89,4% entre os respondentes.  

A pesquisa identificou que as pessoas estão indo atrás de informação sobre os políticos 

mais nas redes sociais do que nos sites dos próprios parlamentares. A faixa-etária entre 18 a 44 

anos apresentou índices de 61% para buscar informações nos sites oficiais dos políticos (o índice 

para as redes sociais, que foi mencionado anteriormente, é superior a 80%). Esse dado reflete a 

tendência do usuário de redes sociais a acompanhar o político com o qual ele possui alguma 

afinidade. Quando não, busca informações que naquele momento precisa para a tomada de 

decisão. 

!  

Em caso de dúvidas os Portais de Notícias e as redes sociais despontam como as fontes 

favoritas pelos usuários para coleta de informações sobre os políticos. A relação idade/acesso 

também é observada: quanto mais jovem, mais acesso a redes sociais; quando o usuário possui 

maior idade, os números de acesso para consumo de informações em redes sociais começa a cair. 

Abaixo a representação do gráfica desses dados:  

Tabela 41-

redes_sociais_do_candidato * Faixa_etária

Sim

N % cit.

Não

N % cit.

Total

N % cit.

Entre 25 e 34 anos

Entre 18 e 24 anos

Entre 35 e 44 anos

Entre 45 e 54 anos

Entre 55 e 64 anos

Menos de 18 anos

Mais de 65 anos

803 88,3% 106 11,7%

429 91,3% 41 8,7%

374 86,0% 61 14,0%

112 77,8% 32 22,2%

90 85,7% 15 14,3%

17 70,8% 7 29,2%

4 50,0% 4 50,0%

909 100,0%

470 100,0%

435 100,0%

144 100,0%

105 100,0%

24 100,0%

8 100,0% 50% 50%

70,8%

85,7%

77,8%

86,0%

91,3%

88,3% 100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%
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O Whatsapp ainda carece de aprimoramento para ser uma fonte de informação confiável. 

A pesquisa indicou que quanto mais novo o respondente, menos ele confia nas notícias que são 

transmitidas por esse meio. Se entre os usuários com 55 a 64 anos de idade, 49,5% confiam nas 

informações recebidas, essa proporção declina abruptamente em faixas etárias mais jovens, 

ficando abaixo de 2% entre aqueles com 18 a 34 anos de idade.  

Tabela 43 -

whatsapp * Faixa_etária

Não

N % cit.

Sim

N % cit.

Total

N % cit.

Entre 25 e 34 anos

Entre 18 e 24 anos

Entre 35 e 44 anos

Entre 45 e 54 anos

Entre 55 e 64 anos

Menos de 18 anos

Mais de 65 anos

892 98,1% 17 1,9%

462 98,3% 8 1,7%

421 96,8% 14 3,2%

127 88,2% 17 11,8%

53 50,5% 52 49,5%

24 100,0% 0 0,0%

7 87,5% 1 12,5%

909 100,0%

470 100,0%

435 100,0%

144 100,0%

105 100,0%

24 100,0%

8 100,0% 87,5% 12,5%

100%

50,5% 49,5%

88,2% 11,8%

96,8%

98,3%

98,1% 100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%
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CONCLUSÃO 

 Os resultados desta pesquisa não são generalizáveis, dado que o conjunto dos 

respondentes não caracteriza uma amostra representativa da população brasileira usuária da 

internet.  

 As redes sociais vêm transformando a forma de fazer comunicação, de participar do 

processo político e impacto diretamente no trabalho das grandes organizações globais. Um ataque 

à bomba na Síria pode ser visto poucos minutos após por uma pessoa que está do outro lado do 

mundo. Um mundo cada vez mais conectado se organiza na web e usa a plataforma como ponto 

de encontro, debate, compartilhamento de conhecimento. 

 As redes sociais têm o poder do ‘estar presente’ em lugares onde nem todos podem sequer 

falar. E essa mesma sociedade ultra conectada também é a mesma que usa a web para fiscalizar a 

atuação dos parlamentares, para cobrar posicionamento sobre projetos de lei ou chama-los à 

responsabilização dos atos como agentes públicos. 

 Apesar do acesso e do consumo de informações estarem ainda diretamente ligado aos 

maiores níveis de renda e escolaridade, entre os respondentes o interesse por política e pelo que 

os políticos fazem tiveram valores expressivos na análise. Esse perfil que consome várias vezes 

notícias, entre elas notícias de política, está na faixa etária dos 18 e 44 anos, na fase adulta, com  

perfil de renda entre as classes C e B e são mais escolarizados, com predominância para nível 

superior.  

 O grau mais elevado de interesse pela informação política se reflete na intensidade de 

“consciência" do voto, aqui representada pela lembrança do nome do candidato em quem votou. 

Uma parcela largamente majoritária detém memória do seu voto, com predominância para as 

eleições presidenciais ou majoritárias (88%), caindo essa proporção para as eleições 

proporcionais (70%), mas ainda assim situada em um patamar bastante elevado. 

 A investigação sugere que os meios tradicionais de informação (TV, rádio, portais de 

notícias) estão disputando cada vez mais espaço com as mídias sociais, apesar do expressivo 
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espaço e credibilidade que ainda possuem frente aos outros meios. Com o aumento do número de 

produtores de conteúdo, novos canais de informação concorrem com os produtores mediante ao 

meios tidos como tradicionais de notícia. 

A comunicação voltada às plataformas digitais veio para ficar e a cada dia deve ampliar-se 

a mais aparelhos de dispositivos móveis. É o que sugere a pesquisa que identificou 38% dos 

usuários consumindo notícias pelo smartphone, 34,1% pelo computador e 13,4% pela TV. Se o 

caminho da sociedade passa por uma comunicação cada vez mais segmentada, não há como 

desprezar os dados que apontam a comunicação digital como ferramenta necessária para 

prestação de contas dos mandatos parlamentares. Esse dado também se confirma quando se 

contrasta o número de usuários que acessam à página oficial dos candidatos em que pretendiam 

votar (65%) com o de usuários que acessaram a rede social: 87,3%. 

As redes sociais ampliaram o poder de mobilização, de engajamento, e a possibilidade de 

seu uso como ferramenta política nas campanhas e outros eventos significativos. Um bom 

exemplo foi o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, que engajou grande 

parte da sociedade para o tema, mesmo entre os favoráveis ou contrários à medida. 

A tecnologia favorece dar voz aos anônimos. Abre-se a possibilidade de terem voz nas 

redes sociais aqueles que não teriam espaço conquistado na Grande Mídia. Chama-se a atenção 

que portais de notícias, Twitter e Facebook são as mídias preferenciais para coleta de informações 

dos usuários de internet. A depender do extrato social analisado cada mídia ganha preponderância 

e importância na análise.  

O WhatsApp como meio de informação merece maior investigação, cujos índices de 

credibilidade, entre os respondentes da pesquisa, são muito reduzidos.  

Os resultados desta pesquisa sugerem o potencial da web como fonte de informação e 

canal de participação política. Indicam também que os principais usuários ainda são aqueles que 

pertencem aos extratos mais elevados da pirâmide social. No entanto, o potencial das mídias 

estudadas evidencia a sua relevância para a vida política e ressalta a importância da inclusão 

digital para a população como um todo ou, pelo menos, para sua ampla maioria.  
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Não há duvida de que há uma revolução tecnológica em curso. Veja-se, por exemplo, a 

ampla disseminação de telefones celulares, inclusive smartphones, pelas diferentes camadas da 

sociedade. As redes de comunicação passarão certamente a desempenhar, de modo progressivo, 

papel fundamental na informação e na participação política.  

Três ideias podem ainda ser mencionadas, à guisa de encerramento deste trabalho. 

Primeiro, que os usuários são bombardeados diariamente por informações produzidas por 

diversos meios e ferramenta. Segundo, que o risco de receber alguma informação errada, 

distorcida ou até inverídica é real. Quanto maior o numero de veículos, maior a possibilidade de 

um descontrole sobre a qualidade da informação pretendida. E terceira, de forma relevante, uma 

maior disponibilidade de canais produtores de conteúdo impede que um pequeno grupo mantenha 

o monopólio da informação, favorecendo, portanto, uma pluralidade de vozes e participação. 
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