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RESUMO 

O texto traz uma revisão da literatura sobre participação política na Internet, abrangendo a 

teoria da Sociedade em Rede de Manuel Castells (2009) e o poder dominante dos meios de 

comunicação nesta sociedade, além das hipóteses a respeito da esfera pública virtual 

construídas a partir da teoria de Habermas (1984; 2006). É feita em seguida uma análise dos 

dados estatísticos e produção acadêmica sobre participação política na Internet no Brasil e 

uma comparação entre o uso das ferramentas da mass self-communication nas eleições norte-

americanas e brasileiras. 

 

Palavras-chave: participação política, esfera pública virtual, Internet, redes sociais. 



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Percentual de pessoas de 15 anos ou mais que acessam a Internet de casa ou do 

trabalho no mundo e no Brasil..................................................................................................50 

Tabela 2 - Percentual de pessoas que utilizaram a Internet nos três meses anteriores à 

pesquisa, segundo grupos de idade...........................................................................................50 

 

  



 

 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO.........................................................................................................................6 

1. O PODER DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO NA SOCIEDADE EM REDE .................. 7 

2. A ESFERA PÚBLICA E A MÍDIA DE MASSA ................................................................ 12 

3. A ESFERA PÚBLICA E AS NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO .................................................................................................................... 19 

3.1  As Novas Tecnologias da Informação e Comunicação e a Mass Self-

Communication ............................................................................................................... 22 

3.2  Convergência............................................................................................................ 27 

3.4  As Principais Ferramentas da Mass Self-Communication ....................................... 28 

3.4  Exclusão Digital ....................................................................................................... 33 

3.5  A Esfera Pública na Internet .................................................................................... 36 

4. PARTICIPAÇÃO POLÍTICA NA INTERNET .................................................................. 41 

4.1   Internet e Participação Política nos Estados Unidos ............................................... 42 

4.2  Internet e Participação Política no Brasil ................................................................. 49 

CONCLUSÃO ................................................................................................................ 58 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................ 60 

 

  



6 

 

INTRODUÇÃO 

 

As tecnologias de informação e comunicação têm acompanhado transformações 

sociais, culturais e políticas com grande relevância desde o século XVIII. Os jornais 

impressos, rádio e televisão foram meios de comunicação que cresceram em importância, 

iniciando um processo que culminou na notável centralidade dos meios de comunicação de 

massa nas sociedades contemporâneas. 

Partindo da análise de Manuel Castells (2009) a respeito do arranjo societário em que 

vivemos, uma sociedade organizada em redes interconectadas, é possível compreender por 

que as novas tecnologias de informação e comunicação são fundamentais para a estrutura de 

poder do sistema político hodierno, e como os meios de comunicação se tornaram uma 

instituição dominante no século XXI. 

Uma revolução tecnológica permitiu a popularização da Internet e, mais tarde, de 

ferramentas que viriam a constituir um novo meio de comunicação, que Castells (2009) batiza 

de mass self-communication. Trata-se das ferramentas interativas desenvolvidas na Internet, 

que permitem a comunicação fácil e instantânea entre quaisquer pessoas no mundo inteiro. 

Entre as muitas mudanças sociais e culturais observadas neste processo, destacam-se 

as novas formas de socialização entre os indivíduos conectados e as novas possibilidades para 

a esfera pública política. 

Após uma visita à teoria da Sociedade em Rede de Castells (2009) e às formulações 

habermasianas sobre o papel dos meios de comunicação na esfera pública (HABERMAS, 

1984; 2006), é possível compreender de que maneira são construídas hipóteses a respeito do 

papel da Internet como esfera pública e realizar uma análise crítica das formas de utilização 

das ferramentas da Internet como suporte para a participação política no Brasil. 

Ao confrontar os estudos realizados no país sobre e-government e participação 

política na Internet com dados a respeito da utilização da Internet no Brasil e no mundo, 

observa-se uma clara tendência mundial ao fomento a pesquisas sobre as ferramentas da mass 

self-communication e um relevante atraso do Brasil no que concerne às pesquisas e ao uso 

destas tecnologias em eventos como as eleições.  
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1. O PODER DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO NA SOCIEDADE 

EM REDE 

 

Manuel Castells parte da Revolução da Tecnologia da Informação, como o marco 

fundador da Era da Informação, para realizar uma análise da sociedade contemporânea e das 

formas de relacionamento e poder apresentados na mesma. O rápido desenvolvimento das 

tecnologias da informação – microcomputação, transmissão de dados em alta velocidade, 

ferramentas digitais, entre outras – permitiu e acompanhou transformações sociais e culturais 

que resultaram no que o autor chama Sociedade em Rede (CASTELLS, 2008).  

A sociedade, segundo Castells (2008), é organizada em redes interconectadas, de 

extensão e influência variáveis. A sociedade é perpassada por um arranjo complexo de redes 

de todos os tipos e tamanhos, englobando desde relacionamentos interpessoais, comunitários 

e locais, até redes nacionais e internacionais que envolvem países e grandes corporações. Os 

integrantes de uma rede – ou, utilizando a linguagem do autor, os nós que a compõem – quer 

sejam indivíduos, quer sejam empresas ou países, compartilham valores e linguagens que 

permitem a comunicação entre eles.  

 As redes apresentam nós que se comunicam usando a linguagem própria das 

mesmas e que possuem entre si relações diferenciadas e, por vezes, hierarquizadas, de poder e 

influência. Uma rede pode se estender infinitamente, desde que os novos nós compartilhem os 

mesmos valores e linguagens necessários à comunicação naquela rede.  

O surgimento da Sociedade em Rede, que caracteriza a Era da Informação, foi 

possibilitado pelo desenvolvimento de tecnologias que permitiram (tanto quanto 

acompanharam) mudanças na sociedade referentes ao ritmo de vida dos indivíduos, às formas 

de organização social, ao gerenciamento da economia e às formas de comunicação. Castells 

escolhe a Revolução da Tecnologia da Informação como ponto inicial para a análise destas 

transformações na sociedade – fazendo uma analogia com a revolução industrial, marco 

inicial da sociedade industrial –, devido à penetração significativa das novas tecnologias da 

informação em todas as esferas da atividade humana (CASTELLS, 2008). 

As transformações sociais e as formas de comunicação têm andado juntas desde 

sempre. Até o século XV a comunicação humana era pessoal, personalizada e baseada na 

oralidade e na persuasão sedutora. Com o advento da prensa tipográfica boa parte da 
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comunicação humana, em especial a comunicação política, passa a se dar através de livros e 

panfletos. A comunicação humana adquire, neste estágio, “ares argumentativos” que 

favoreceriam o poder de abstração e o raciocínio lógico dos indivíduos, fomentando a 

discussão, o debate e a deliberação. Durante o século XX, com a popularização das 

fotografias, do rádio e, mais tarde, da televisão, teria ocorrido uma gradual e fatal diminuição 

do poder de abstração dos indivíduos, até o ponto de saturação com o advento da televisão 

como meio de comunicação em massa, que teria o poder de prejudicar em muito a capacidade 

de abstração e o julgamento dos telespectadores (RIBEIRO, 2004). 

Castells (2009) analisa a sociedade e as formas de comunicação em um novo estágio, 

a partir da Revolução da Tecnologia da Informação. O autor define a “tecnologia da 

informação”, no primeiro volume da obra “A era da informação”, como “o conjunto 

convergente de tecnologias em microeletrônica, computação (software e hardware), 

telecomunicações/radiodifusão, e optoeletrônica” (CASTELLS, 2001, p.67). Os avanços 

tecnológicos são influenciados, em última instância, por ações Estatais e investimentos, ao 

mesmo tempo em que tem o poder de “mudar o destino das economias, do poder militar e do 

bem-estar social em poucos anos” (CASTELLS, 2001, p.44). Não é possível, portanto, 

separar o desenvolvimento tecnológico das transformações da sociedade, pois todos estes são 

aspectos profundamente relacionados de um mesmo todo:  

 

Redes constituem a nova morfologia social de nossas sociedades e a difusão 

da lógica de redes modifica de forma substancial a operação e os resultados 

dos processos produtivos e de experiência, poder e cultura. Embora a forma 

de organização social em redes tenha existido em outros tempos e espaços, o 

novo paradigma da tecnologia da informação fornece a base material para 

sua expansão penetrante em toda a estrutura social. (CASTELLS, 2008, p. 

565) 

 

As redes que, inter-relacionadas, estruturam a sociedade da maneira como Castells a 

observa apresentam códigos de comunicação, valores e objetivos próprios, necessários à 

comunicação e coerência dos atores dentro das mesmas. Estes valores e linguagens são 

controlados pelos programadores, ou seja, atores com maior influência dentro das redes.  A 

função de programar as redes, atividade que define os destinos, objetivos e ações dos 
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integrantes das mesmas, é, na perspectiva do autor, a principal fonte de poder na Sociedade 

em Rede (CASTELLS, 2009). 

Os valores dominantes na Sociedade em Rede (e, consequentemente, nas redes que a 

compõem) são definidos pelas instituições dominantes – são, portanto, uma expressão do 

poder que flui na sociedade. A lógica do autor determina que o poder do mercado, das redes 

nacionais, regionais e locais depende do poder do Estado, ou seja: os valores que operam 

nestas redes são determinados principalmente pelo poder e ação do Estado. Os Estados são, 

em grande parte, dependentes do poder das redes internacionais formadas entre Estados e 

entre grandes corporações, mas também, e principalmente, dependentes da legitimação de seu 

poder por parte dos cidadãos.  

O poder na Sociedade em Rede, sendo uma capacidade relacional, tem origem no 

controle dos fluxos de poder, dos valores e da linguagem das redes. Considerando que as 

sociedades contemporâneas são, em geral, democracias eleitorais, a capacidade de legitimar o 

poder do Estado se encontra nas mãos dos cidadãos. Castells (2009) afirma que a capacidade 

de programar as redes – o que é, como citado anteriormente, uma fonte essencial de poder na 

Sociedade em Rede – depende da geração e difusão de discursos que moldam (frame) a ação 

dos indivíduos (ou, se quisermos, cidadãos). As communication networks
1
, ou meios de 

comunicação, são a tecnologia, ou o conjunto de redes, que efetivamente afeta a construção da 

opinião pública (public mind) – determinando quais são e de que maneira são interpretados os 

valores e perspectivas que são mais abrangentes na sociedade, influenciando ações e 

comportamentos. Ter poder sobre a programação dos meios de comunicação (communication 

networks) é, portanto, ter poder sobre a programação de todas as outras redes, incluindo aí o 

Estado. Os meios de comunicação (communication networks) são, desta forma, a instituição 

dominante na Era da Informação. 

A legitimação do poder do Estado é apoiada no acesso constitucional à capacidade 

coercitiva e na capacidade de construção de significados compartilhados (shared meaning) 

                                                 
1
 O que Castells (2009) denomina communication networks será tratado, em tradução livre, como os meios de 

comunicação, ou, frequentemente, meios de comunicação de massa. Na realidade o autor faz referência às redes 

de comunicação, o que define como os meios de comunicação em seus mais variados formatos e tamanhos, que 

exercem uma influência fundamental no funcionamento da Sociedade em Rede na Era da Informação. O poder 

das redes de comunicação é formado pela interação de nós centrais das diferentes redes ao redor do mundo, que 

formam a espinha dorsal (backbone) da rede mundial de redes de mídia. Os principais conglomerados da mídia 

formam redes entre si e com companhias menores, até alcançar as pequenas produtoras e repetidoras, 

potencialmente alcançando o mundo inteiro. 
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através da ação comunicativa. Castells (2009) refere-se a Habermas (1984) para afirmar que a 

sociedade civil deve ser capaz de expressar opiniões e pontos de vista de maneira racional na 

esfera pública, e são os significados produzidos aí que, ao serem transferidos para 

coordenação da ação organizada no Estado, legitimam seu Poder junto à sociedade. Nas 

sociedades contemporâneas os media, ou agentes dos meios de comunicação, pré-estruturam a 

esfera pública política ao disponibilizar informações e matérias diversas para o conhecimento 

do público (GOMES; MAIA, 2008).  Esta co-produção de significados na esfera pública pelos 

meios de comunicação (communication networks) é o que permite a produção do discurso que 

molda a opinião pública (public mind) (CASTELLS, 2009). 

Castells (2009) se ampara também em outros autores para justificar a importância 

dos recursos comunicativos e sistemas de informação para a manutenção do poder. Geoff 

Mulgan apresenta três fontes do poder do Estado: violência, dinheiro e confiança (trust). A 

confiança, apontada como a fonte de poder mais importante, é controlada por um discurso – 

“conhecimento e pensamentos podem transformar coisas, mover montanhas e fazer um poder 

efêmero parecer permanente” (MULGAN, G, 2007, apud CASTELLS, 2009, p.16, tradução 

minha). O discurso, por sua vez, é gerado, difundido, internalizado e integrado à ação humana 

através da ação da comunicação socializada, inclusos aí a mídia e a Internet. 

Em resumo: o poder do Estado nas democracias eleitorais é garantido pela sua 

legitimação junto aos cidadãos. Esta legitimação depende da construção de significados 

compartilhados na esfera pública, onde os cidadãos e o Estado estabelecem diálogos que 

levam à construção de planos e políticas. Esta construção de significados na esfera pública nas 

sociedades contemporâneas midiatizadas acontece com a mediação dos meios de 

comunicação, que pré-estruturam a esfera pública e produzem os significados compartilhados 

pelo público-eleitor.  

O poder dos meios de comunicação seria, na perspectiva de Castells (2009), o poder 

dominante, pois determina os assuntos, abordagens e questões discutidos pelos eleitores e, 

consequentemente, pelos governantes ou candidatos a cargos eletivos. O poder de programar 

as redes dos meios de comunicação (as communication networks) é o poder do qual, em 

última instância, depende o Estado. Ainda que se considere a dominação do Estado sobre os 

meios de comunicação – autorizações, concessões, licenças, taxas tributárias, etc – aquele é 

largamente dependente da comunicação de massa para estabelecer um diálogo com a 

sociedade civil. 
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Esta dependência do Estado em relação ao poder de programar as redes de 

comunicação traz à tona a lembrança de diversos outros autores que, otimistas ou pessimistas, 

lidam com a centralidade inegável da mídia na dinâmica das sociedades contemporâneas.  

Giovanni Sartori (2001), observando uma desvirtuação da sociedade com o advento da 

videopolítica, chega a atribuir um fator antropogenético à mídia de massa, mais 

especificamente à televisão, afirmando o surgimento de um novo tipo de ser humano – o 

hommo videns – completamente idiotizado pela televisão, seduzido pelas imagens e com 

capacidades cognitivas seriamente empobrecidas
2
. 

Pedro José Floriano Ribeiro (2004) constrói uma argumentação a respeito dos 

partidos políticos e eleições baseada nas transformações que a mídia de massa opera na 

sociedade e na comunicação humana. Ele cita diversos autores, como Mancini e Swanson, 

que demonstram que as transformações observadas no campo político são, na verdade, uma 

consequência das amplas mudanças que transformaram as sociedades contemporâneas em 

“sociedades midiáticas” (RIBEIRO, 2004, p.26) 

Castells (2009) nota que não só os governos, a comunicação política e o cotidiano 

dos indivíduos são afetados pela mídia e pelas novas tecnologias da informação. As formas de 

contra-poder e resistência na Sociedade em Rede também dependem em larga escala dos 

meios de comunicação para transformar as opiniões do público e provocar mudanças políticas 

e culturais. A ação destes movimentos sociais seria uma forma de re-programar as redes, 

modificando os valores e códigos das mesmas. Veremos adiante de que forma as novas 

tecnologias da informação e comunicação permitem e facilitam este processo. 

 

  

                                                 
2
 Sartori compara o homo videns, criado pela televisão, ao homo sapiens, espécie humana que “deve todo o seu 

saber e justamente todo o seu progresso no conhecimento à sua capacidade de abstração” (SARTORI, 2001, 

p.31, ênfase do autor). O homo videns substitui o inteligível pelo visível, perdendo a capacidade de compreensão 

abstrata e simbólica. A televisão provoca, segundo o autor, uma ruptura no sistema de comunicação: “A 

televisão não é um acréscimo, mas, antes de mais nada, uma substituição que derruba a relação entre o ver e o 

entender” (SARTORI, 2001, p.22). O homo videns perdeu a capacidade de abstração: depende da imagem e não 

procura entender o significado do que é transmitido como realidade nos meios de comunicação. Sartori afirma, 

ainda, que a criança criada na era da televisão se torna um adulto preguiçoso, com atrofia cultural e fadado a uma 

compreensão empobrecida do mundo. 
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2. A ESFERA PÚBLICA E A MÍDIA DE MASSA 

 

Habermas (1984) apontou mudanças no papel da esfera pública na sociedade 

contemporânea relacionadas, entre outros fatores, à emergência dos meios de comunicação de 

massa (GOMES; MAIA, 2008), resultado da Revolução da Tecnologia da Informação 

apresentada por Castells (2009). Os meios de comunicação se transformam em uma fonte de 

poder ao redor do mundo acompanhando a tendência da Era da Informação a transformações 

culturais e sociais ligadas à globalização. 

Habermas (1984) realiza uma análise profunda das transformações da esfera pública, 

relacionando todos os fatores que influenciam este processo. Interessam-nos os aspectos da 

obra de Habermas relacionados às transformações dos meios de comunicação, que Wilson 

Gomes (GOMES;MAIA, 2008) resume, analisa e aponta de maneira eficaz, fazendo uma 

interpretação da obra do autor sob a perspectiva da influência dos meios de comunicação de 

massa na prática e na teoria da esfera pública política contemporânea.  

A esfera pública clássica possui três características essenciais: a acessibilidade, a 

discutibilidade e a racionalidade (GOMES; MAIA, 2008). Um debate gerado nestes termos, 

sem a interferência de valores como hierarquias, dinheiro e poder político, teria como 

resultado uma opinião pública garantidamente democrática, um consenso que representaria a 

vontade dos cidadãos perante o poder do Estado. Habermas (1984) aponta, entretanto, 

mudanças estruturais que levaram à degeneração da esfera pública moderna, dando lugar à 

esfera pública burguesa com o advento do capitalismo. 

A esfera pública burguesa é marcada por um conflito entre o público e o privado, 

fenômeno para o qual contribuem a ação do Estado em favor do mercado (ou seja, a atuação 

do Estado na esfera privada) e, principalmente, a íntima e crescente vinculação da esfera 

pública com a mídia de massa (GOMES; MAIA, 2008).  

Segundo Habermas (1984), a grande imprensa apresenta, inicialmente, um objetivo 

nobre: dar às massas um modo de acesso à esfera pública, garantindo o acesso a bens culturais 

e conteúdos que permitam a construção do raciocínio político dos cidadãos. O que acontece, 

entretanto, é que a busca pela “acessibilidade psicológica” e pela maximização das vendas – a 

primeira é requisito para o consumo em massa da informação e a segunda o que torna possível 
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a venda de jornais a preços baixos, a penny-press – resultam na despolitização do conteúdo 

dos jornais (HABERMAS, 1984): 

  

...as notícias assumem formas de disfarce, passam a ser equiparadas a uma 

narrativa desde o formato até o detalhe estilístico (news stories); a separação 

rígida entre fact e fiction [fatos e ficção] é abandonada cada vez com maior 

frequência. (HABERMAS, 1984, p.201) 

 

A popularização da mídia de massa (HABERMAS; 1984) transformou os cidadãos 

em públicos e transformou a esfera pública política em um ambiente publicizado, reduzindo 

em tamanho e função a esfera pública política autêntica e dando origem à necessidade do 

marketing político
3
. O “público que pensa a cultura”, formado pela crítica literária e pela 

discussão pública, é transformado no “público que consome a cultura” transmitida nos meios 

de comunicação de massa, e que não reage aos conteúdos que lhes são transmitidos. 

Habermas, em “Mudança estrutural na esfera pública” (1984), não enxerga no espaço 

midiático uma esfera pública, mas, sim, a decadência da esfera pública burguesa: a falta de 

delimitação clara entre o público e o privado e a perda da dimensão política dos mecanismos 

que teriam a função de estimular o consenso político. A opinião pública gerada na esfera 

pública midiática seria, na verdade, uma opinião que, eficientemente publicizada, foi capaz de 

convencer o público, captar sua adesão, sem necessariamente fundamentar-se em argumentos 

racionais e coerentes. A esfera pública é institucionalizada (nos parlamentos, por exemplo) e a 

produção de decisões já não passa mais por debates racionais (GOMES; MAIA, 2008).  

Em sua, mais recente, teoria da democracia deliberativa, Habermas (2006) admite o 

funcionamento das media societies e a centralidade da mídia no processo de legitimação do 

poder político. O autor aponta então as três características do processo deliberativo de 

legitimação nas sociedades contemporâneas: a publicidade, ou visibilidade do processo de 

deliberação; a discutibilidade, ou oportunidades de participação igualitárias para todos os 

                                                 
3
 “A propaganda é a outra função que uma esfera pública dominada por mídias assumiu. Os partidos e as suas 

organizações auxiliares vêem-se, por isso, obrigados a influenciar as decisões eleitorais de modo publicitário, de 

um modo bem análogo à pressão dos comerciais sobre as decisões de compra: surge o negócio do marketing 

político. Os agitadores partidários e os propagandistas ao velho estilo dão lugar a especialistas em publicidade, 

neutros em matéria de política partidária e que são contratados para vender política apoliticamente.” 

(HABERMAS, 1984, p.252) 
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indivíduos; e a presunção de um debate racional com o objetivo de resultar em decisões 

racionais legítimas (HABERMAS, 2006). 

Estas características centrais da democracia não se alteram profundamente em 

relação às características essenciais da esfera pública clássica, apontadas pelo autor ainda nos 

anos 60, mas o modelo deliberativo de democracia e a premissa de investigar o valor 

normativo deste modelo, aplicando-o a situações empíricas, trazem à tona questões mais 

atuais, relativas às mudanças na estrutura de poder e à importância crescente dos meios de 

comunicação, modificando a interpretação do autor em relação aos fundamentos da esfera 

pública política. 

Esta nova perspectiva de Habermas (2006) situa a esfera pública política na periferia 

do sistema político, povoada por opiniões públicas
4
 geradas pela conversação civil cotidiana e 

pelo conteúdo veiculado nos meios de comunicação de massa, absorvido e interpretado pelo 

público. No centro do sistema político estão os políticos e partidos políticos, que são atores 

com maior influência, maior poder político e mais acessibilidade à mídia de massa. Outros 

atores como lobistas (representantes de grupos de interesse privado), representantes de grupos 

de interesse público, especialistas e intelectuais possuem menos poder político e acesso à 

mídia, mas ocupam um papel central no sistema político (HABERMAS, 2006), no sentido em 

que se juntam à esfera púbica institucionalizada e influenciam a tomada de decisões. 

À esfera pública política cabe apenas a função de mobilizar e levantar as questões, 

informações e interpretações específicas apresentadas pelas opiniões públicas. Às camadas 

mais centrais do sistema político cabem as outras etapas essenciais do processo democrático: 

processar discursivamente as opiniões públicas e formar argumentos racionais; e gerar 

decisões racionais, como resultado do processo de deliberação (HABERMAS, 2006).   

Ao afirmar que a comunicação política nas sociedades contemporâneas é a 

comunicação política mediada (mediated political communication), Habermas (2006) insere a 

mídia no centro do processo político. O autor afirma, entretanto, que a esfera pública na 

sociedade midiatizada não possui as características do processo de deliberação e, portanto, 

age apenas no sentido de garantir a presença de opiniões públicas que possam ser captadas e 

filtradas pelo sistema político. Entre os obstáculos à deliberação na esfera pública política 

                                                 
4
 Habermas (2006) usa a expressão opiniões públicas, no plural, para referir-se às múltiplas opiniões formadas 

pelo público amplo e heterogêneo que participa da esfera pública. Opinião pública, no singular, refere-se à 

opinião filtrada pelo sistema político, que gera argumentações racionais na esfera pública institucionalizada.  
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midiatizada estão: a falta de interações face-a-face, que não permite a tomada de decisões 

coletivas; a falta de reciprocidade entre aqueles que falam e aqueles que escutam; e a 

dinâmica dos meios de comunicação de massa, que possuem o poder de enquadrar as 

informações e engatilhar questões específicas de acordo seus interesses.  

Habermas (2006) afirma, ainda, que, na prática, a estrutura de poder da esfera 

pública distorce a dinâmica da comunicação de massa, interferindo na exigência normativa da 

própria esfera pública, que é a mobilização de questões relevantes. Ou seja: os meios de 

comunicação entram no jogo de poder do sistema político e, representando interesses 

específicos, prejudicam a geração e captação das opiniões públicas na esfera pública política.  

Além de não possuir a função de esfera de deliberação, a esfera pública política perde parte de 

sua eficácia devido às disputas de poder entre atores no centro do sistema político, na mídia e 

nos setores privados.  

Habermas (2006) atribui, portanto, um papel central à mídia no processo político das 

democracias deliberativas e enxerga, como Castells (2009), um poder importante nos meios 

de comunicação – que Habermas chama de media Power e Castells chama de communication 

Power. O autor deixa em aberto, entretanto, questões referentes às mudanças no jornalismo e 

na comunicação entre a esfera pública política e o centro do poder político, fenômenos que 

poderiam modificar a dinâmica de poder nas democracias, mas que só poderão ser 

devidamente apurados com o passar do tempo.  

Gomes (GOMES; MAIA, 2008) afirma que há, sim, espaço para a discussão pública 

nas sociedades contemporâneas dominadas pela mídia de massa: 

 

...contrariamente ao que se pensava no início dos anos 60, a comunicação de 

massa não pode ser pensada como adversária automática de uma discussão e 

de uma visibilidade pública favoráveis à democracia. Ao contrário, o que 

hoje é evidente é que a comunicação de massa leva a prática política – tanto 

aquela do sistema político quanto aquela dos cidadãos – ao máximo histórico 

de discutibilidade e de visibilidade. (GOMES; MAIA, 2008, p.66) 

 

Com as democracias liberais transformadas, essencialmente, em democracias 

eleitorais (GOMES; MAIA, 2008), as eleições e os processos de deliberação pública são as 
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principais garantias contra a tirania – e contra concepções de uma esfera pública 

absolutamente manipulada “nos bastidores” por interesses privados. Parte da esfera pública é 

institucionalizada na forma do parlamento autorizado eleitoralmente e age como um 

instrumento de contrapressão em relação ao governo. Há, entretanto, espaços de debate 

público fora do espaço institucional. 

A mídia é parte da esfera pública, como afirma Habermas (2006), ainda que não 

constitua um espaço propriamente argumentativo. Gomes concorda com Habermas (1984) 

quanto à impossibilidade de a cena midiática consistir em um espaço de argumentação pública 

com acessibilidade e discutibilidade elevadas, mas afirma, em contrapartida, que a 

visibilidade é o ponto principal da esfera pública midiática (GOMES; MAIA, 2008). 

Gomes divide o que é comumente chamado “esfera pública” em dois fenômenos 

distintos (mas intimamente relacionados): a esfera da visibilidade pública e a esfera da 

discussão pública. A primeira é a garantia contra a tirania, é o “instrumento da perda de altura 

e de aura por parte do poder” (GOMES; MAIA, 2008, p. 134), e é composta principalmente 

pela mídia de massa. A esfera da visibilidade pública preenche demandas de sociabilidade e 

comunicação e tem papel essencial no processo cognitivo de apreensão e crítica dos assuntos 

públicos.  

Na esfera da discussão pública os aspectos garantidos pela esfera da visibilidade 

pública são extremamente importantes. A esfera da discussão pública vai além da pura 

exposição e conhecimento comum dos assuntos públicos, pressupõe o debate e a 

argumentação. A discussão acontece tanto nos espaços institucionalizados como as casas 

parlamentares, quanto em âmbito privado: em reuniões de condomínio, associações de 

moradores, pais ou professores e entre acionistas de uma empresa, por exemplo. Esta 

argumentação pública realiza-se majoritariamente fora da comunicação de massa, mas são as 

informações processadas e reproduzidas nos sistemas de comunicação que tornam os temas de 

relevância verdadeiramente públicos (GOMES; MAIA, 2008). 

  Não é possível, como fez Habermas (1984), afirmar que a cena pública criada pelos 

meios de comunicação de massa elimina a possibilidade da discussão pública, substituindo-a 

pela sedução retórica. A retórica é, lembra Wilson Gomes (GOMES; MAIA, 2008), o recurso 

discursivo mais antigo e natural da democracia. O debate público parece sempre ter convivido 

com “a exibição, a sedução, a captação da benevolência retoricamente construída” (GOMES; 

MAIA, 2008, p.151) 
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Uma questão importante a ser explorada é de que maneira o conteúdo gerado pelos 

meios de comunicação de massa é interpretado pelo público e transformado em opiniões 

públicas. Gomes (GOMES; MAIA, 2008) afirma que o consumidor da esfera pública 

midiática pode – caso tenha capital social, capital político e interesse para fazê-lo – editar as 

informações que recebe e com elas montar um debate público a partir de opiniões isoladas e 

desarticuladas. Habermas (2006) também afirma a existência de estudos que sugerem que, em 

longo prazo, os indivíduos formam opiniões racionais a respeito de questões públicas 

construídas a partir de fragmentos de informações recebidos ao longo do tempo, e que se 

integram nos seus esquemas conceituais de maneira quase inconsciente. 

Gomes (GOMES; MAIA, 2008) acredita que este debate fictício, montado pela 

interpretação do consumidor, “pode produzir o mesmo efeito da esfera pública in real life, ou 

seja, levar à formação da opinião e da vontade, uma formação sem autismo social, sem a 

arrogância de uma superconsciência que se basta a si mesma, em sossego, mas não em 

isolamento” (GOMES; MAIA 2008, p.153).  

Ancorado principalmente nas críticas que faz à teoria habermasiana, Wilson Gomes 

defende que a visibilidade, que se dá na cena pública produzida pelos meios de comunicação 

de massa, é o que garante a discutibilidade nas sociedades contemporâneas. A cena pública 

dos media cria uma esfera de visibilidade que, embora não configure uma esfera pública 

argumentativa, oferece às questões de interesse público publicidade e visibilidade suficientes 

para que se iniciem processos de discussão pública fora da mídia de massa, no cotidiano dos 

cidadãos. Rousiley Maia complementa o argumento do colega:  

 

Nesse sentido, o que se pode assumir é que o material dos media fomenta, 

em processo circular, a esfera pública política, como locus da argumentação, 

que ocorre por meio da estrutura geral e inevitável da comunicação em 

encontros informais, episódicos ou em fóruns de debates organizados em 

diversos setores da sociedade, frequentemente longe da visibilidade 

midiática. (GOMES; MAIA, 2008, p.174, ênfase da autora) 

 

A noção de esfera pública construída por Gomes e Maia (2008) é útil para a 

construção de raciocínios no sentido de compreender o papel da mídia tradicional e das novas 
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mídias no sistema político das sociedades contemporâneas, dando espaço para a compreensão 

da esfera pública política como mais do que um aspecto do processo de deliberação, visto que 

este termo trás em sua raiz a noção de tomada de decisões.  



19 

 

3. A ESFERA PÚBLICA E AS NOVAS TECNOLOGIAS DA 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

  

Considerando o espaço midiático produzido pela comunicação de massa tradicional 

como uma esfera de visibilidade pública, passaremos a analisar de que forma as novas 

tecnologias da informação e comunicação, que provocam extensas mudanças na configuração 

da sociedade em rede, trazem novas possibilidades para conversação, além da visibilidade, no 

espaço midiático produzido pelas novas mídias, em especial pela Internet. 

A política nas sociedades contemporâneas é a política midiatizada (media politics). 

Isto não significa que a mídia seja a detentora-mor do poder ou alguma forma de quarto 

poder; ela é o espaço no qual o poder é negociado. Os atores políticos, assim como a 

sociedade civil, são obrigados a aceitar os códigos, linguagens e valores da mídia, pois 

aqueles que não são vistos não são inscritos na mente pública, fazendo referência à máxima if 

you see it, it must be true (se você está vendo, deve ser verdade) (CASTELLS, 2009). As 

pessoas dependem da mídia para obter informações a respeito de política, e são os maiores 

veículos de comunicação, ligados à mídia de massa, que possuem maior credibilidade junto ao 

público. Cada um destes veículos possui interesses e valores diversos, que competem para a 

formação da mente pública e, também, na captação de recursos financeiros.  

O debate a respeito da função de esfera pública dos meios de comunicação começou 

muito antes do surgimento da Internet, estrelando a Televisão como um marco que 

revolucionou a prática da política. Habermas apontou ainda nos anos 60 as mudanças que a 

comunicação de massa (primeiramente os jornais impressos e, depois, o rádio e a televisão) 

promoveu na esfera pública e nas formas de discussão e deliberação pública. Autores como 

Joshua Meyrowitz (1985) e Giovanni Sartori (2001) notam mudanças críticas nas formas 

como se faz política e nas formas de participação e deliberação, causadas pela grande e rápida 

popularização da televisão, um meio de comunicação que provocou mudanças drásticas na 

forma como as informações são difundidas e alterou permanentemente as bases da 

comunicação política. 

Sartori (2001) chama a nova forma de publicidade política de videopolítica. Este é 

um traço fundamental da comunicação política nos anos 90 e resulta, segundo o autor, na 
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troca da lógica das palavras escritas para as imagens e em uma mudança na natureza dos seres 

humanos. O vídeo, através do enorme poder que exerce sobre as pessoas, dirige a opinião 

pública e passa a estar no centro de todos os processos políticos contemporâneos. Por mais 

que o argumento de Sartori pareça dramático e fatalista, a noção de que a televisão empobrece 

a capacidade cognitiva dos cidadãos – levando-os inclusive, e principalmente, a refletir menos 

a respeito das informações que recebe – não é sua exclusividade. 

Ribeiro (2004) analisa, entre outros autores, a obra de Sartori citada acima para 

construir seu argumento a respeito das campanhas eleitorais e partidos políticos nas 

sociedades midiáticas contemporâneas. O autor se apóia na noção pessimista da influência dos 

agentes da mídia na comunicação política, destacando a volta da personalização, 

“emocionalização” e primazia do real imagético (a realidade transmitida pelo vídeo) sobre os 

argumentos racionais provocados no estágio anterior de desenvolvimento da tecnologia pela 

predominância da palavra escrita.  

A televisão traz, na concepção de Ribeiro (2004) e Sartori (2001), conseqüências 

muito relevantes para a política e para a maneira como a esfera pública funciona e é formada. 

A televisão, com o poder de manipular as emoções e opiniões do cidadão, em matérias 

políticas e não políticas usaria este poder para construir uma opinião pública de acordo com 

interesses específicos e substituiria os partidos políticos em diversas funções que antes lhes 

cabiam exclusivamente:  

 

...as demandas traduzidas em políticas públicas por partidos ou governantes 

são, muitas vezes, formatadas ou até mesmo forjadas artificialmente pela 

televisão, que se advoga o direito de expressão da Vox populi. O grande 

poder desse meio na configuração da agenda-setting faz que entrem no 

debate público apenas temas e questões pré-selecionados por seus agentes. 

(RIBEIRO, 2004, p.33) 

 

A televisão modificou o discurso político, a comunicação política e a decisão do 

voto. Joshua Meyrowitz (1985) cita, por exemplo, o fato de não existirem políticos com o 

perfil de grandes líderes, como existiam na política norte-americana antes da televisão. Sua 

hipótese é: ocorreram mudanças nas formas de comunicação e na representação da política 
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nos meios de comunicação de massa, e não no perfil dos políticos ou candidatos. A televisão 

diminui consideravelmente o espaço privado das figuras públicas, exibindo informações sobre 

suas vidas pessoais, seus relacionamentos e sua saúde, além de destacar veementemente os 

erros, deslizes e gafes que venham a ser cometidos pelos candidatos. A televisão dificulta, 

assim, a formação da imagem pessoal heróica dos candidatos, líderes políticos e figuras do 

poder. 

Antes da televisão os discursos políticos eram testados e ensaiados com audiências 

menores, até que as palavras, entonações e frases de efeito estivessem aperfeiçoadas, para só 

então serem proferidas diante de públicos grandes e decisivos (MEYROWITZ, 1985). A 

televisão eliminou esta estratégia, trazendo a possibilidade de transmissão instantânea dos 

discursos nacional e internacionalmente. Os discursos políticos passam, então, a ser 

espontâneos, mas pouco dramáticos: 

 

Muitos americanos ainda esperam pela emergência de um “grande líder” na 

dinâmica antiga. Porém, os meios eletrônicos de comunicação tornam quase 

impossível encontrar tal líder. Não há uma falta de potenciais líderes, mas 

um excesso de informações a respeito deles. A imagem de grande líder 

depende da mistificação e da manipulação cuidadosa das impressões 

públicas. Através da televisão nós vemos muito dos nossos políticos e eles 

estão perdendo o controle sobre suas imagens e performances. Como 

resultado, nossos líderes políticos perderam sua aura e foram trazidos para 

perto do nível da pessoa comum. (MEYROWITZ, 1985, p.270, tradução 

minha) 

   

Na política, segundo o autor, é mais importante parecer um tipo ideal de político e 

comandante do que realmente sê-lo. Os meios de comunicação em massa, contudo, tornam 

muito difícil manter a concepção idealizada de um papel social, no caso o herói político, por 

muito tempo (MEYROWITZ, 1985). Outros autores, como Luis Felipe Miguel, abordaram a 

questão das mudanças na percepção que os cidadãos têm dos políticos, ressaltando a grande 

influência que a mídia tem sobre os políticos e seus discursos – assim como a influência 

grande que a mídia sofre por parte do poder político, estabelecendo-se aí uma relação 

dialógica (MIGUEL, 2008). 
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Considerando as críticas em relação ao papel ideal ou realizado pela televisão na 

comunicação política, seu papel na esfera pública se apresenta principalmente como esfera de 

visibilidade pública, difundindo informações – provavelmente com mais interesses e menos 

pluralidade do que o ideal (MIGUEL, 2008) – e fomentando os processos de conversação 

civil alheios à mídia e à esfera pública institucionalizada (GOMES; MAIA, 2008). 

O diálogo propriamente dito, ou a conversação civil, não acontece na mídia 

tradicional, a pesar de se dar em grande parte como conseqüência dos conteúdos difundidos 

na comunicação de massa. O tipo de interação que se estabelece entre os receptores e 

produtores de informações é pouco expressivo no sentido de estabelecer diálogos relevantes 

(CASTELLS, 2009).  

O diálogo na sociedade civil é, até mesmo, prejudicado pela ação dos meios de 

comunicação de massa tradicionais, que apresentam informações políticas selecionadas e com 

enquadramento que atenda aos interesses particulares das emissoras ou grupos sociais com 

poder sobre elas. A personalização da política e as notícias sensacionalistas coadunam com o 

modelo de negócio dos meios de comunicação que, mais do que informar, tem o objetivo de 

gerar lucro e atrair a audiência. 

É claro que, como afirmado anteriormente, o papel de esfera de visibilidade pública 

da televisão é extremamente relevante para o funcionamento das democracias midiáticas 

contemporâneas. A televisão, a pesar da forte tendência ao gatekeeping
5
 e à influência de 

interesses privados, ocupa um papel central na construção de significados na esfera pública, 

além de atuar como aliada do público em certas questões de interesse – por exemplo ao 

denunciar falhas no sistema de saúde e em outros serviços públicos de relevância para a 

população. 

 

3.1  As Novas Tecnologias da Informação e Comunicação e a Mass Self-

Communication 

 

                                                 
5
 Gatekeeping refere-se ao controle do acesso aos meios de comunicação de massa, e é uma função central na 

dinâmica da política tradicional, selecionando que grupos e temas terão visibilidade na cena pública criada nos 

meios de comunicação (CASTELLS, 2009). 
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O surgimento das novas tecnologias da informação e comunicação, aliado a 

transformações culturais e políticas, provocaram a popularização massiva da Internet como 

ferramenta e meio de comunicação no mundo inteiro a partir dos anos 1990. A Internet, ao 

contrário dos meios de comunicação tradicionais, é multi-direcional, horizontalizada e capaz 

de atuar, ao mesmo tempo, como espaço de discussão e difusão de informações 

descentralizadas e de fontes múltiplas (CASTELLS, 2009).  

A Internet é uma rede descentralizada, interativa e horizontalizada, construída 

colaborativamente por grupos de voluntários – especialistas em diversas áreas, entre 

engenheiros, acadêmicos, hackers
6
, militares, entre outros – que montaram o arranjo de 

protocolos de comunicação que a constituem (SILVEIRA, 2009). De maneira mais técnica, o 

Comitê Gestor da Internet no Brasil – CGI.br – define o world wide web, que é o protocolo 

usado para tornar a Internet acessível aos usuários: 

 

A World Wide Web, também conhecida como Web, ou simplesmente WWW, 

é um gigantesco acervo universal de páginas, documentos, dados, aplicações 

e serviços interligados por meio da rede mundial de computadores, 

disponibilizado às pessoas de qualquer lugar do globo, a qualquer momento 

e por diversos dispositivos, desde computadores até aparelhos móveis, como 

telefones celulares. Esse imenso acervo pode reunir diversos tipos de 

conteúdos digitais, desde páginas de hipertextos, até arquivos no formato de 

imagens, figuras, som, vídeos, e códigos de programação, dentre outros. 

Todo arquivo disponível na Web é identificado por um endereço único e 

exclusivo, chamado URL, que significa Uniform Resource Locator, em 

português Localizador Padrão de Recursos. Uma URL indica o local onde se 

localiza o arquivo digital na Web. Essa foi a grande invenção de Tim 

Berners-Lee, que, ao criar todo um sistema de localização na Web, 

possibilitou que os documentos pudessem ser acessíveis em qualquer lugar 

do globo. (CGI.br, 2010) 

                                                 
6
 Castells (2003) explica a cultura hacker como a cultura que orientou a prática e valores dos primeiros usuários 

da Internet – indivíduos com conhecimentos avançados em programação e nos códigos e sistemas sobre os quais 

opera a rede – e que continua se reproduzindo através dos softwares livres, códigos de programação abertos e 

troca de informações que aprimorem o uso da Internet. O que a mídia costuma chamar de hackers são, na 

verdade, crackers: indivíduos mal-intencionados que praticam crimes como o roubo de dados pessoais, senhas e 

segredos na web. A cultura hacker tem um “sentimento comunitário, baseado na integração ativa a uma 

comunidade, que se estrutura em torno de costumes e princípios de organização social informal” (CASTELLS, 

2003, p.43).  
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A difusão da Internet trouxe a possibilidade de transmissão de mensagens de maneira 

instantânea, multi-direcional e de muitas fontes (from many-to-many), permitindo a existência 

de uma forma de comunicação historicamente nova. Castells (2009) denomina este novo 

modo de comunicação em massa na Internet de mass self-communication
7
. 

O conteúdo disponibilizado na Internet por qualquer usuário tem o potencial de 

atingir audiências globais. A geração, direcionamento e consumo das informações são 

decididos pelos usuários, o que dá à Internet uma característica muito distinta dos outros 

meios de comunicação. Self-communication refere-se exatamente a esta possibilidade de auto-

seleção, auto-geração e auto-difusão dos conteúdos (CASTELLS, 2009), que não dependem 

da aprovação ou divulgação por parte da mídia tradicional para tornarem-se comunicação em 

massa (GOMES & MAIA, 2008; MARQUES, 2006). 

A Era da Informação apresenta três formas de comunicação: a comunicação 

interpessoal, exercida no dia-a-dia por todos os indivíduos, envolvendo interesses particulares 

ou públicos, mas fora do escopo da mídia de massa; a comunicação de massa, representada 

com sucesso pela televisão como uma forma de alcançar milhões de pessoas no mundo inteiro 

com uma mensagem programada por atores específicos; e a mass self-communication. Estas 

três formas de comunicação não se substituem, mas convergem e se complementam de modo 

a constituir uma nova realidade com conseqüências relevantes para a organização social e 

cultural das sociedades contemporâneas, transformadas em Sociedades em Rede 

(CASTELLS, 2009).  

Castells (2009) classifica a Internet, portanto, como um meio de comunicação, mas a 

diferencia como um novo meio de comunicação interativo: “Nós não assistimos à Internet 

como assistimos à televisão. Na prática, os usuários da Internet (a maior parte da população 

nas sociedades avançadas e uma proporção crescente do terceiro mundo) vivem com a 

Internet” (CASTELLS, 2009, p. 64, tradução minha, ênfase do autor). A Internet se tornou o 

principal meio de comunicação na vida cotidiana, englobando o trabalho, a comunicação 

pessoal, o entretenimento, os serviços públicos e até mesmo a política. 

                                                 
7
 A obra em questão não foi traduzida para o português. Usarei o termo mass self-communication para fazer 

referência à forma como a comunicação de massa é operada na Internet, com a possibilidade de as “massas” 

transmitirem informações para as “massas”, ou seja: qualquer pessoa pode, potencialmente, transmitir 

informações que alcancem um público muito grande, em âmbito local, nacional ou mesmo global.  
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A Internet modificou a forma como as pessoas usam os outros meios de 

comunicação, possibilitando o acesso a programas de televisão e rádio, além de apresentar 

todo o conteúdo dos jornais impressos de maneira rápida e fácil
8
. O acesso ao conteúdo dos 

outros meios de comunicação é potencialmente totalmente transferível para a Internet: “então, 

comunicação de massa no sentido tradicional é agora também uma comunicação baseada na 

Internet, tanto em sua produção quanto na recepção do conteúdo” (CASTELLS, 2009, p.65, 

tradução minha). O desenvolvimento da Sociedade em Rede pressupõe o desenvolvimento 

paralelo de dois padrões culturais aparentemente opostos: uma cultura global composta por 

múltiplas identidades e a emergência simultânea do individualismo e do comunalismo 

(CASTELLS, 2009, p.56). Castells havia afirmado em sua obra “A Galáxia da Internet” 

(CASTELLS, 2003) que os indivíduos poderiam estar construindo um novo padrão social que 

resultaria em uma Sociedade em Rede, e é justamente este fenômeno que o autor analisa em 

sua obra mais recente (CASTELLS, 2009). 

Havia, até o início dos anos 2000, discussões a respeito da sociabilidade na Internet, 

acusando este meio de fomentar a alienação em relação ao mundo real, diminuir a 

sociabilidade entre os indivíduos e isolá-los cada vez mais em suas casas. Trata-se de uma 

análise pessimista do crescente individualismo observado nas sociedades contemporâneas.  

Bauman (2004) sugere que a crescente individualização isola os indivíduos e 

transforma os laços pessoais em relacionamentos efêmeros e descartáveis. Os indivíduos 

estariam cada vez mais solitários e seus relacionamentos cada vez mais líquidos, mediados 

por telefones celulares e telas de computador. Castells afirma, entretanto, que “se alguma 

coisa pode ser dita, é que a Internet parece ter um efeito positivo sobre a interação social, e 

tende a aumentar a exposição a outras fontes de informação" (CASTELLS, 2003, p.102).   

Houve nos anos 2000 um rápido desenvolvimento de softwares e websites que 

permitem a interação social – entre fóruns, programas de bate-papo, sites de relacionamento e 

as recentes redes sociais – de maneira horizontalizada, promovendo o desenvolvimento de 

redes de comunicação interativa que conectam o local, nacional e global a qualquer momento. 

                                                 
8
  O Jornal do Brasil, um dos principais jornais do país, deixou de publicar sua edição impressa em agosto de 

2010, passando a produzir conteúdo apenas para a edição online do jornal. Em junho de 2011 o jornal inglês The 

Guardian, um dos principais veículos de notícias do mundo, anunciou que sua versão digital será priorizada, 

enquanto a versão impressa será reservada e reportagens e a análises detalhadas 

(http://tecnologia.terra.com.br/noticias/0,,OI5191085-EI15608,00-

The+Guardian+dara+prioridade+a+sua+edicao+digital.html, acesso em 18 jun. 2011). Os dois exemplos 

ilustram a tendência do mercado das comunicações a priorizar a Internet como fonte de informações e como um 

mercado promissor em termos de faturamento.  

http://tecnologia.terra.com.br/noticias/0,,OI5191085-EI15608,00-The+Guardian+dara+prioridade+a+sua+edicao+digital.html
http://tecnologia.terra.com.br/noticias/0,,OI5191085-EI15608,00-The+Guardian+dara+prioridade+a+sua+edicao+digital.html
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Um estudo recente do Pew Internet & American Life Project mostra que as pessoas 

que usam as redes sociais na Internet constroem redes sociais maiores em suas vidas. O 

espectro de laços sociais formados entre os indivíduos engloba relacionamentos familiares, 

amizades, colegas e outros conhecidos, e o número de laços soltos é sempre maior do que o 

número de laços fortes como os de amizade e família. Através de uma série de cálculos 

usados para estabelecer o tamanho das redes sociais dos indivíduos – não só na Internet, mas 

também em suas vidas off-line – o Pew Research Center conclui que os americanos que usam 

a Internet tem em média 669 laços sociais (social ties) em suas redes, enquanto os americanos 

que não usam a Internet tem 506 laços sociais. Ao contrário do que se imaginava nos anos 90, 

os usuários da Internet, em especial os usuários das redes sociais, tem menores probabilidades 

de estarem socialmente isolados, constroem mais laços sociais fortes e formam redes sociais 

maiores em suas vidas (PEW RESEARCH CENTER, 2011b). 

Cada vez mais a sociabilidade na Internet se torna normal, integra-se à vida real dos 

indivíduos. Os relacionamentos humanos iniciados virtualmente, primeiro em espaços 

coletivos e, depois, em espaços privados como o ICQ ou o MSN
9
, tem as mesmas chances de 

estabelecer laços de amizade e companheirismo que os relacionamentos reais, além de 

permitirem contato entre pessoas que jamais se encontrariam de outra maneira (NICOLACI-

DA-COSTA, 2005). 

Não apenas as formas de comunicação pessoal e entretenimento foram 

revolucionadas pela Internet, mas também as formas de obtenção de informações. Sites 

especializados na produção de notícias, ligados ou não à mídia tradicional, se multiplicam no 

espaço digital, disponibilizando notícias em tempo real e sob ângulos e enquadramentos 

diversos. 

A disponibilização de informações na Internet vai além da veiculação de notícias 

contemporâneas e industriais presentes na mídia de massa (GOMES; MAIA, 2008). O meio 

digital constitui um verdadeiro arquivo no qual estão registradas notícias antigas, informações 

históricas, documentos e conteúdos que permitem a qualquer cidadão o resgate do passado 

político de certo indivíduo ou tema. 

                                                 
9
 Os espaços coletivos podem ser salas de bate-papo, muito populares no final dos anos 1990, fóruns ou, mais 

recentemente, sites de relacionamento (Orkut, Facebook, etc) ou de encontros (sites nos quais é possível publicar 

perfis com a intenção de encontrar pessoas compatíveis para o estabelecimento de relacionamentos amorosos). 

Os espaços ditos privados são os softwares que permitem a criação de listas personalizadas de contatos e 

conversas privadas, “de um para um”. O ICQ foi um programa popular nos anos 1990, que cedeu lugar ao MSN, 

um popular programa de mensagens instantâneas da gigante Microsoft, e softwares semelhantes. 
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A mídia de massa tradicional ainda é, porém, a fonte de informações com maior 

influência (MARQUES, 2006) e credibilidade entre os cidadãos. É difícil distinguir, entre 

uma quantidade absurda de informações disponíveis na Internet, que fontes são confiáveis, 

verazes e relevantes e quais oferecem informações errôneas e distorcidas (GOMES; MAIA, 

2008). Castells (2009) afirma, inclusive, que os websites mais visitados para a obtenção de 

informação política na Internet são os vinculados à mídia de massa tradicional.  

 

3.2  Convergência 

 

Castells (2001, 2003, 2009) observa mudanças sociais, políticas e culturais que 

fazem emergir simultaneamente novas tecnologias, um novo arranjo societário e novas formas 

de relacionamento entre os homens. A estrutura das sociedades é global – ou seja, as 

diferentes sociedades estão necessariamente ligadas umas às outras em redes reconfiguráveis 

–, enquanto a maior parte das experiências humanas é local. A comunicação digital une as 

experiências humanas e adiciona a elas tendências globais de consumo e comportamento. 

Como explicitado acima, o poder de programar as redes e construir significados na 

mente pública, influenciando o poder do Estado e de todas as outras redes, está na rede dos 

meios de comunicação. Isto significa que o conteúdo processado nas redes, em uma espécie 

de efeito cascata, depende do tipo de conteúdo que vende ou que convence as pessoas. Neste 

cenário, o surgimento da mass self-communication desafia o controle corporativo da 

comunicação de massa e pode provocar mudanças nas formas de comunicação e 

relacionamento com o público (CASTELLS, 2009). 

A Internet abriu novos horizontes para o controle e programação das redes e hoje, 

mais do que nunca, o poder reside não só no controle das redes e dos meios de comunicação, 

mas na habilidade de produzir uma convergência entre as redes. Castells (2009) cita o poder 

de um empresário chamado Rupert Murdoch: dono de diversos veículos importantes de mídia 

de massa nos Estado Unidos (como o canal Fox News e o jornal New York Post), Murdoch 

negocia espaço e influência com diversos atores políticos e financeiros, de maneira que seus 

negócios sejam beneficiados e que seus múltiplos parceiros sintam-se seguros. Com o 

crescimento do fenômeno da Internet, Murdoch adquiriu o site MySapce.com e levou 

rapidamente a produção de notícias para o espaço da web. A convergência dos diversos meios 
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de comunicação e atores políticos, promovidas pelo empresário, é sua principal fonte de 

poder. Castells (2009) chama este tipo de poder de switching power. Os grupos ou indivíduos 

que possuem este tipo de poder constituem redes que interconectam todas as outras redes, 

estabelecendo diálogos e negociações constantes entre diferentes atores. Este poder, devo 

lembrar, é largamente dependente do media power, do poder sobre as redes de comunicação. 

A Internet modifica a dinâmica do poder das communication networks, adicionando a 

elas uma nova dimensão da comunicação humana, a mass self-communication, e 

transformando o Poder na Sociedade em Rede em um relacionamento cada vez mais 

complexo e abrangente. A convergência entre os diferentes meios de comunicação, entre 

diferentes atores e entre as redes de poder é uma marca essencial da Sociedade em Rede 

globalizada, e é importante analisar quaisquer mudanças culturais, econômicas ou políticas 

nestes termos. 

A literatura sobre mídia e política frequentemente lida com a mídia de massa e a 

Internet como aspectos separados quando, na verdade, são formas complementares e muito 

diferentes de divulgação de informações.  

 

3.4  As Principais Ferramentas da Mass Self-Communication 

 

As tecnologias que revolucionaram o potencial comunicativo da Internet surgiram 

quase sempre a partir de investidas tímidas de usuários avançados da rede com algum 

conhecimento em tecnologia da informação e algumas boas ideias. Os sites de redes sociais 

surgiram sobre uma plataforma construída desde os primórdios da Internet e traduz, na 

prática, as novas dimensões sociais e culturais da Sociedade em Rede: 

 

 Redes sociais torrnaram‐se a nova mídia, em cima da qual informação 

circula, é filtrada e repassada; conectada à conversação, onde é debatida, 

discutida e, assim, gera a possibilidade de novas formas de organização 

social baseadas em interesses das coletividades. Esses sites atingem novos 

potenciais com o advento de outras tecnologias, que aumentam a mobilidade 

do acesso às informações, como os celulares, tablets, smartphones e etc. 
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Redes sociais passam a ser constituídas em fluxos informacionais, refletindo 

a era da conexão proposta por Manuel Castells. (RECUERO, 2011) 

 

No Brasil 85,3% dos internautas com mais de 15 anos acessam pelo menos uma rede 

social por mês, segundo pesquisa da comScore entre pessoas com 15 anos de idade ou mais 

que acessam a Internet de casa ou do trabalho. Este número ultrapassa as médias européia e 

mundial de acesso a redes sociais, a pesar de se encontrar abaixo do acesso contabilizado no 

resto da América Latina, que passa dos 90% (COMSCORE, 2011). A América Latina, 

incluindo o Brasil, é, portanto, um importante nicho para a mass self-communication, e as 

conseqüências sociais e culturais deste fenômeno serão devidamente apreciadas com o passar 

do tempo. 

Serão explicitados a seguir dados a respeito das principais mídias sociais e redes 

sociais usadas no Brasil e citadas com frequência na literatura a respeito da função política da 

Internet. Existem outras redes sociais e sites de mídia social largamente utilizados no mundo 

inteiro, mas seguem, em geral, os modelos e funções das ferramentas mais populares. 

O YouTube, o maior site de compartilhamento de vídeos na Internet, foi criado em 

2005 por três jovens e é hoje o maior meio de comunicação em massa do mundo 

(CASTELLS, 2009), com índices de visualização na casa dos bilhões, sites específicos para 

25 países e disponível em 43 idiomas.  

Mais de 13 milhões de horas de vídeos foram enviadas para o YouTube em 2010 e 

em 2011 mais de 48 horas de vídeo são enviadas ao site por minuto. O site contabiliza mais 

de 3 bilhões de visualizações por dia, entre vídeos de naturezas, origens e objetivos diversos: 

“nós continuaremos a trabalhar para entregar a diversidade e qualidade de conteúdo que você 

nos pede, desde transmissões ao vivo de festivais de música, até campanhas sociais e 

inspiracionais, vídeos educacionais, coberturas de eventos globais feitas por cidadãos-

jornalistas e você mostrando o seu próprio talento. Você fez do YouTube um sucesso porque 

ele é um reflexo seu e do seu mundo” (YOUTUBE, 2011, tradução minha).  

Outra ferramenta extremamente importante da mass self-communication, 

frequentemente citada e estudada por pesquisadores de diversas áreas, é o blog. Trata-se de 

sites pessoais simples, que devem funcionar como diários, mantidos por indivíduos e 

hospedados gratuitamente em portais como o blogger.com, wordpress.com, entre outros. O 
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blogger.com foi um dos serviços de blog pioneiros, lançado em 1999 (BLOGGER, 2011). Em 

2002, já alcançando sucesso, o blogger foi comprado pela gigante Google – que comprou 

também o YouTube em 2006.  

Os blogs ganham importância no cenário político no mundo inteiro porque diversos 

comentadores, pesquisadores e jornalistas da área de política mantêm blogs nos quais emitem 

suas opiniões – frequentemente livres das limitações do enquadramento jornalístico da mídia 

de massa – e recebem comentários de seus leitores. 

A seção de comentários presente nos blogs é uma inovação do ponto de vista do 

estabelecimento de diálogos interativos entre produtores e consumidores de conteúdo. Pedro 

Demo (2010) cita este tipo de espaços como uma das características que transforma a Internet 

em um meio pelo qual é possível o estabelecimento de uma esfera pública virtual, na qual os 

argumentos têm voz e adquirem força por si mesmos. 

Os desenvolvimentos mais recentes em termos de socialização e interatividade na 

Internet são as redes sociais. A primeira a fazer sucesso no Brasil foi o Orkut (ORKUT, 

2011a), onde os usuários criam perfis, conectam-se com seus amigos e participam de 

comunidades de seu interesse. As comunidades possuem temas específicos e apresentam 

fóruns onde os integrantes podem manifestar-se livremente. 

As estatísticas disponíveis no site (ORKUT, 2011b) informam que 50,6% dos 

usuários do Orkut são brasileiros, e 53,48% tem entre 18 e 25 anos de idade. O Orkut cresceu 

28% em número de usuários no Brasil entre 2009 e 2010, contrariando o padrão global, que 

foi uma queda de 1% na utilização do site. 90% das visualizações de páginas no Orkut é feita 

por internautas Brasileiros, que acessam o site em média 32 vezes por mês, o que demonstra o 

uso intenso da ferramenta no país, (COMSCORE, 2011). 

Em outros países, como os Estados Unidos, o Facebook foi uma ferramenta que 

rapidamente conquistou os internautas. Criado em 2004 por um aluno de Harvard, o 

Facebook foi projetado como uma rede social exclusiva para estudantes universitários, mas 

popularizou-se e, em 2006, foi aberto ao público. Em 2004, o site tinha 1 milhão de usuários, 

em 2005 já eram 5,5 milhões e, em 2006, 12 milhões de usuários cadastrados. (FACEBOOK, 

2011a) 

Hoje o Facebook tem mais de 500 milhões de usuários ativos. Segundo estatísticas 

do site, os usuários produzem, em média, 90 conteúdos por mês e mais de 30 bilhões de 
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conteúdos são compartilhados por mês, entre links para sites variados, notícias específicas, 

blogs, álbuns de fotografia, entre outros. O Facebook está disponível em mais de 70 línguas e 

mais de 70% dos seus usuários estão fora dos Estados Unidos (FACEBOOK, 2011b).   

O Facebook pergunta aos seus usuários “No que você está pensando agora?” e 

oferece um espaço para que eles compartilhem o que quiserem com seus amigos. Há páginas 

destinadas a celebridades, filmes, programas, empresas, sites, blogs, ou qualquer outro tipo de 

atividade. Os usuários interessados “curtem” as páginas e passam a receber notícias delas em 

suas páginas principais.  

O Facebook apresenta uma dinâmica que permite a conexão e interação fácil e rápida 

com milhões de usuários, e esta característica o tornou uma ferramenta importante nos 

processos eleitorais, em especial nos Estados Unidos. 

No Brasil o Facebook vem crescendo a passos largos, demonstrando uma forte 

tendência para alcançar e eventualmente ultrapassar o Orkut em número de usuários. O 

Facebook cresceu mais de 250% entre 2009 e 2010 e o número de usuários do Orkut que 

também visitam o Facebook cresceu de 13% em 2009 para 34% em 2010. O número de 

usuários do Facebook que também utilizam o Orkut, por sua vez, caiu de 95% em 2009 para 

89% em 2010 (COMSCORE, 2011).  

O MySpace é outro site que tem sido importante nos ciclos eleitorais norte-

americanos. Funciona como o Facebook, mas é especialmente centrado no conteúdo 

compartilhado entre os usuários, como músicas, vídeos e textos. É um conhecido espaço para 

a divulgação de artistas independentes, inclusive no Brasil. As campanhas políticas nos 

Estados Unidos exploraram o MySpace devido à facilidade em compartilhar conteúdos e 

estabelecer uma rede direta com apoiadores e simpatizantes. 

Uma das ferramentas mais novas da Internet, e que cresceu espantosamente no 

Brasil, é o Twitter, que lança um novo conceito: o microblogging. O Twitter deveria funcionar 

como um pequeno diário, no qual os usuários compartilham pequenos fragmentos do seu 

cotidiano, em 140 caracteres. Os usuários do Twitter “seguem” uns aos outros para receber 

suas atualizações de status, que respondem à pergunta “O que está acontecendo?” (TWITTER, 

2011). De microblog pessoal, o Twitter se transformou em uma rede social que permite a 

troca instantânea de informações ao redor do mundo, abrigando perfis de jornalistas, cidadãos, 

movimentos sociais, e todo o tipo de atividade social, política e comercial. 
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Uma pesquisa do Pew Internet & American Life Project feita nos Estado Unidos 

entre abril e maio de 2011 mostra que 13% dos internautas do país usa o Twitter. As 

principais características que determinam o uso da ferramenta, segundo o estudo, são a idade 

e a escolaridade, mais do que a faixa de renda (PEW RESEARCH CENTER (2011a). 

O Brasil é um dos maiores mercados do Twitter, encontrando-se em segundo lugar 

no ranking mundial em dezembro de 2010, com 22% dos usuários do site. No mês de outubro 

de 2010 o Brasil foi o país que mais acessou o Twitter, o que Alex Banks, gerente da 

comScore na América Latina, atribui à grande movimentação dos eleitores às vésperas das 

eleições no país (COMSCORE, 2011). 

O Twitter tem sido especialmente associado à ação de movimentos sociais e à 

transmissão de informações em locais onde há conflitos civis que impedem a comunicação na 

mídia de massa. O Twitter, assim como o Facebook e outras redes sociais, foi uma ferramenta 

importante após o forte terremoto que atingiu o Japão em 11 de março de 2011. Foram 

contabilizados, uma hora após o terremoto, certa de 1200 mensagens enviadas no Twitter por 

minuto, apenas da cidade de Tóquio. Familiares e amigos puderam se comunicar e cidadãos 

do mundo inteiro acompanharam notícias a respeito do desastre em tempo real 

(COMPUTERWORLD, 2011). 

Uma quantidade impressionante de notícias em portais jornalísticos e de tecnologia 

associou a renúncia do presidente do Egito, Hosni Mubarak, em fevereiro de 2011, à ação dos 

movimentos sociais e grupos populares mobilizados na Internet, em especial no Twitter e no 

Facebook (IDG NEWS SERVICE, 2011a). O governo egípcio chegou a tentar bloquear o 

acesso à Internet no país, mas o amplo uso das redes sociais e a criatividade dos cidadãos 

permitiram que o mundo continuasse recebendo notícias sobre a situação do conflito civil 

(IDG NEWS SERVICE/EUA, 2011a).  

No caso do Egito, o Twitter chegou a disponibilizar um serviço que permitia a 

postagem de mensagens através do correio de voz de um número de telefone fixo, sem a 

necessidade de conexão com a Internet ou uso de telefones celulares, que foram bloqueados 

no país durante 5 dias consecutivos (IDG NEWS SERVICE/EUA, 2011b).   

Durante o auge dos conflitos civis na Síria, no início de junho de 2011, os serviços 

de Internet e comunicação móvel também foram bloqueados pelo governo. A ação teria o 

objetivo de dificultar a comunicação entre os grupos civis que exigiam, entre protestos e 
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conflitos mais ou menos violentos, a deposição do presidente Bashar Al Assad (FLOCK, 

2011). Vários sites de notícias especulam que o bloqueio à Internet tenha relação com a 

grande força que este meio deu aos movimentos revolucionários no país. A Internet voltou a 

funcionar no dia seguinte, mediante protestos de governos e movimentos sociais no mundo 

inteiro. A repressão aos grupos rebeldes continuou durante o mês de junho e o conflito não foi 

resolvido durante a confecção deste texto. 

Estes não foram os únicos, primeiros nem os últimos exemplos de como a Internet e, 

em especial, as redes sociais, ferramentas da mass self-communication, são usadas pelos 

cidadãos, governos e movimentos sociais com objetivos políticos. Os movimentos sociais 

populares são cada vez mais enraizados na Internet, seguindo a lógica da descentralização e 

liberdade presentes na Rede (CASTELLS, 2001, 2009).  

 

3.4  Exclusão Digital 

 

Os autores que abordam a influência das novas tecnologias de informação e 

comunicação nas sociedades contemporâneas deparam-se frequentemente com argumentos 

que destacam a relevância da desigualdade de acesso às novas tecnologias, o chamado digital 

divide (CASTELLS, 2009; GOMES & MAIA, 2008; MATTOS & CHAGAS, 2008; 

SCHLEGEL, 2009). 

Uma porção significativa da população, especialmente nos países pobres, é excluída 

deste processo de modernização e popularização das novas tecnologias de informação e 

comunicação. Entre os anos 1990 e 2000 a Internet cresceu de maneira espantosa no Brasil, 

mas é provável que, após certo período de tempo, as taxas de inclusão digital parem de 

crescer, já que os indivíduos com maior poder aquisitivo já estarão “incluídos”, restando 

apenas aqueles que não têm condições de adquirir computadores ou mesmo as habilidades 

necessárias para o seu uso (MATTOS; CHAGAS, 2008). 

Segundo a PNAD feita em 2008 pelo IBGE, direcionada ao uso da Internet e 

aparelhos de telefonia móvel no Brasil, 34,8% dos brasileiros haviam utilizado a Internet no 

período de referência dos três meses anteriores à pesquisa (IBGE, 2009). O percentual de 

indivíduos que utiliza a Internet cai significativamente conforme o grau de instrução: a 

distribuição dos usuários da Internet por grupos de anos de estudo mostra que apenas 7,2% 
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dos brasileiros com menos de 4 anos de instrução tem acesso à Internet, enquanto 90,4% dos 

indivíduos com 15 anos ou mais de instrução utilizam esta tecnologia. A utilização da Internet 

no Brasil é, portanto, fortemente vinculada à educação: 60,7% dos estudantes utilizam a 

Internet, enquanto 73,4% dos não estudantes não tiveram acesso à Internet nos três meses 

anteriores à pesquisa (IBGE, 2009).  

Entre as pessoas que não utilizam a Internet, 30% afirmam não ter acesso a 

microcomputador, 32,8% não achavam necessário utilizar a Internet e 31,6% não sabiam 

utilizar a Internet (IBGE, 2009). Uma pequena parcela das pessoas afirmou não utilizar a 

Internet por outros motivos, tais como o custo do microcomputador, a falta de conexão no 

microcomputador disponível ou o custo da utilização da Internet. 

Quanto ao local de acesso, 57,1% dos indivíduos que utilizaram a Internet o fizeram 

em seus domicílios, 5,5% em centros públicos de acesso gratuito, 31% no local de trabalho, 

53,2% acessaram em centros públicos de acesso pago, 17,5% em estabelecimentos de ensino 

e 19,7% acessaram a Internet em outro local (IBGE, 2009). 

A forte associação entre posição social, traduzida na faixa de escolaridade dos grupos 

que utilizam mais a Internet e no local preferencial de acesso, sugere que a Internet tende, 

sim, a ampliar a voz e as oportunidades de participação daqueles que já tem privilégios no 

mundo off-line. As novas tecnologias apresentam o risco de reforçar as desigualdades, e a 

marginalização em relação ao mundo online pode produzir cidadãos de segunda classe: os 

indivíduos menos escolarizados e mais pobres, que não tem acesso ou habilidades para o 

acesso à Internet e uso de computadores se tornam invisíveis ao mercado de trabalho e cada 

vez mais marginalizados no mundo off-line (SCHLEGEL, 2009). 

O principal determinante do acesso à Internet, entretanto, é o capital cultural 

(SCHLEGEL, 2009), e há motivos para crer que haja esperança para uma inclusão digital 

crescente, especialmente entre os jovens, já que o déficit de poder no mundo pré-digital não se 

traduz em maior dificuldade no acesso à Internet, seja por conta do grande número de 

programas de inclusão digital – que distribuem milhares de centros públicos de acesso 

gratuito e de aceso pago, as famosas lanhouses, no Brasil inteiro – seja porque os jovens de 

todas as classes sociais sentem cada vez mais a necessidade de acessar a Internet para se 

comunicar com outras pessoas. 
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O sentimento de estimular o desenvolvimento desses ambientes [centros 

públicos de acesso pago] nos parece conclusivo. São numerosos os exemplos 

de favelas que incorporaram a cultura da Internet em suas comunidades, 

justamente através das pequenas lanhouses. Os jovens em sua maioria (e de 

baixa renda) passaram a utilizar com freqüência e-mails, participar de 

comunidades de relacionamento, utilizar programas de mensagens 

instantâneas, promover pesquisas, etc. Além da possibilidade de acesso ao 

conhecimento e à informação, grupos podem se manifestar e se expressar 

contribuindo decisivamente na produção de conteúdos.  

As regiões Norte e Nordeste do Brasil são as que demonstraram um maior 

crescimento no uso dos espaços públicos pagos. Esses locais sobretudo são 

frequentados por jovens de 10 a 24 anos, de menor nível de escolaridade 

(64% de nível fundamental). A renda dos usuários desses locais é de até um 

salário mínimo em 78% dos entrevistados, o que mais uma vez reitera o 

papel social dos pontos de acesso coletivo. (BECHARA, 2008) 

 

Uma pesquisa da CETIC.br – Centro de Estudos sobre Tecnologias da Informação e 

Comunicação, vinculado ao Comitê Gestor da Internet no Brasil – afirma que 90% dos 

usuários da Internet a utilizam para se comunicar, e mostra que a renda familiar não é um 

fator relevante neste aspecto: o percentual, entre usuários da internet, dos indivíduos que a 

usam para se comunicar permanece acima dos 85% em todos os grupos de renda e classe 

social (CETIC.BR, 2010). 

Embora não seja possível descartar o fenômeno do digital divide ou refutar as 

possibilidades de agravamento das desigualdades, o exposto não anula a validade ou utilidade 

dos esforços no sentido de estudar o efeito da Internet na participação política ou em qualquer 

outro aspecto do cotidiano. O desenvolvimento das tecnologias e dos novos arranjos 

societários que as abrigam não parece ser demasiadamente obstacularizado pelas 

desigualdades que são geradas no processo. 

A solução para a questão da desigualdade seria a existência de políticas públicas 

agressivas que visem à inclusão digital (GOMES; MAIA, 2008). No Brasil existe um 

programa governamental chamado Telecentros.br mantido por diversos órgãos – Ministério 

das Comunicações, Ministério do Planejamento, Ministério da Ciência e Tecnologia 

(BRASIL, 2011).  



36 

 

O Observatório Nacional de Inclusão Digital – ONID – acompanha e gerencia os 

programas de inclusão digital, mapeando os telecentros (centros públicos gratuitos de acesso à 

Internet) e os programas existentes no país. De acordo com o ONID, existem 8.004 

telecentros no Brasil, divididos entre 95 programas de inclusão digital em 2.881 municípios 

(BRASIL, 2011). 

 

3.5  A Esfera Pública na Internet  

 

A despeito da popularização da Internet, Castells (2009) afirma que a televisão e o 

rádio continuam sendo as principais fontes de informação politicamente relevante. Mesmo os 

maiores e mais relevantes websites procurados para a obtenção destas informações são ligados 

à grande mídia. É necessário, entretanto, ainda segundo Castells, explorar em que extensão as 

redes horizontais formadas na internet, a mass self-communication, e a convergência entre os 

meios de comunicação modificam as práticas políticas em relação às condutas adotas na era 

da mídia de massa tradicional. 

Há um número crescente de pesquisas, artigos e estudos a respeito da função de 

esfera pública realizada pela Internet. Entre perspectivas empolgadas e pessimistas, 

encontramos considerações importantes ao lidar com o fenômeno da Internet como um dos 

fatores de influência na formação da opinião pública, deliberação e discutibilidade. 

A Internet não deve ser compreendida como uma esfera pública no sentido da 

deliberação, que supõe o consenso e a tomada de decisão. Marques (2006) cita diversos 

autores que negam à Internet o potencial de constituir uma esfera pública devido à 

impossibilidade de formação de consenso e opinião pública legítima, entre eles Jodi Dean 

(2003)
10

. 

A Internet não pode ser tomada em si como uma esfera pública (GOMES; MAIA, 

2008), ela é um espaço virtual e uma ferramenta que pode ser utilizada de maneira a aumentar 

as oportunidades de participação política na Sociedade em Rede. As possibilidades de 

obtenção de informações relevantes e de participação em debates ampliados são trazidas pela 

                                                 
10

 Dean (2003) afirma que a Internet é uma arquitetura inventada pelo capitalismo comunicativo. As impressões 

de liberdade, participação e pertencimento a um global interconectado seriam ilusões à serviço da ideologia 

capitalista e, de modo algum, os conflitos e antagonismos representados e provocados no espaço virtual 

resultariam em um consenso ou na formação de uma opinião pública legítima. 
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Internet a potencialmente qualquer indivíduo no mundo, desde que este tenha acesso a um 

computador conectado à Rede e, sobretudo, o interesse político para participar. 

A maneira como as ferramentas oferecidas pela Internet são integradas ao jogo 

político depende do uso que as campanhas políticas, políticos e partidos, movimentos sociais, 

governos e, sobretudo, cidadãos fazem das mesmas. Quando falo em esfera pública virtual, 

portanto, refiro-me a um modo específico de utilização das ferramentas oferecidas pelas novas 

tecnologias de informação e comunicação, não a um espaço de participação pré-existente. 

A Internet oferece um suporte tecnológico para a concretização de uma esfera 

pública virtual como esfera de discussão pública na qual o debate público (com a participação 

de cidadãos interessados e instituições motivadas para tal) estabelece conversações que, em 

longo prazo, são favoráveis ao processo democrático (GOMES & MAIA, 2008; MARQUES, 

2006).  A esfera pública virtual permite a construção colaborativa de conhecimento e traz uma 

nova forma de participação, equivalendo à esfera pública real como espaço no qual as novas 

gerações organizam movimentos sociais, constroem novos paradigmas de relacionamentos e 

negociam o consenso a partir de argumentos (DEMO, 2010). 

A conversação civil, o debate e a argumentação são frequentemente citados como 

processos de aprendizagem social: são práticas que facilitam o aprendizado das habilidades 

cívicas que estimulam e qualificam o debate na sociedade civil (HABERMAS, 2006). Os 

processos de aprendizagem social desencadeados pelo discurso prático
11

 são essenciais para 

compreender como funcionam a esfera pública e a participação política na Sociedade em 

Rede: o debate na esfera pública é racionalizado (transformado em argumentos fortes e 

organizado de maneira a gerar opiniões e dissensos) a partir da prática da argumentação 

(GOMES; MAIA, 2008). 

Os indivíduos, afirma Rousiley Maia (GOMES;MAIA, 2008), frequentemente 

reavaliam suas opiniões entre os debates dos quais participam, por mais que não mudem de 

ideia instantaneamente. A prática do debate aberto e livre pode não favorecer o consenso ou a 

tomada de decisão em si, mas influencia os participantes a pensar de maneira crítica e 

elaborar argumentos fortes. 

                                                 
11

 O discurso prático diz respeito a um processo comunicativo reflexivo e disperso que acontece no cotidiano de 

todos os indivíduos. O debate na esfera pública é racionalizado a partir da prática da argumentação, do processo 

de aprendizagem fomentado pelo discurso prático (GOMES; MAIA, 2008) 
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A Internet apresenta espaços interativos nos quais podem ser estabelecidos diálogos 

horizontais entre os indivíduos na sociedade civil. A interação multidirecionada e entre 

indivíduos diversificados favorece o processo de engajamento e reflexão crítica, dispersa 

informações de maneira rápida e eficiente e favorece a participação política cotidiana. O 

diálogo também pode ser estabelecido entre a esfera civil e o Estado, tanto através da 

cobrança e da prestação de contas, quanto por meio da análise instantânea do estado da 

opinião pública e das opiniões individuais e coletivas de grupos específicos
12

. A Internet 

“reforça o sentido de responsabilidade do sistema político, revigora a esfera púbica e os fluxos 

horizontais de comunicação entre os cidadãos, revigora o sentido de cidadania e sociedade 

política” (GOMES;MAIA, 2008, p.312), ao permitir a participação ampla, livre e ativa: a 

Internet oferece um espaço no qual os cidadãos podem se manifestar sem a autorização dos 

grandes grupos midiáticos, ou seja, sem passar pelo gatekeeping da mídia de massa 

(CASTELLS, 2009; MARQUES, 2006, GOMES & MAIA, 2008). 

A interatividade obedece à lógica da liberdade presente na Internet, desde o momento 

em que esta deixou de ser uma ferramenta exclusiva dos exércitos soviético e americano e se 

popularizou entre acadêmicos, pesquisadores e hackers (SILVEIRA, 2009). Os primeiros 

fóruns de discussão povoados pelos poucos indivíduos com acesso à web deram lugar, dos 

anos 1990 até os anos 2000, às diversas formas de socialização e espaços de discussão 

mencionados no capítulo anterior.  

Os blogs são um bom exemplo da maneira como o diálogo horizontal pode ser 

estabelecido na esfera pública virtual. Os autores publicam – ou, utilizando a linguagem da 

Internet: postam – textos apresentando suas opiniões e pontos de vista. Isto acontece em blogs 

pessoais ou mantidos independentemente por indivíduos com maior ou menor nível de capital 

cultural ou social, tanto quanto em blogs ou colunas ligadas a grandes portais de conteúdo ou 

sites ligados à mídia de massa tradicional. Nestes ambientes há, normalmente, espaços nos 

quais os leitores podem publicar comentários sobre o texto em questão, estabelecendo um 

diálogo com o autor e com os outros leitores. 

Os textos postados na Internet são colaborativos, mutáveis, podem ser elogiados ou 

criticados livremente e tanto o autor quanto os leitores podem participar igualitariamente da 

                                                 
12

 Existe um amplo mercado de ferramentas e softwares que permitem a análise dos conteúdos publicados em 

sites, blogs e redes sociais, estabelecendo um nome ou assunto como indicador. É possível desta forma analisar 

quase instantaneamente as reações do público a eventos ou fenômenos políticos a partir da manifestação de 

opiniões e comentários na Internet. 



39 

 

discussão a respeito deles. A produção do conhecimento na Internet segue a regra da 

autonomia (DEMO, 2010): os usuários podem comentar, reproduzir ou modificar o conteúdo 

livremente
13

, estimulando a produção de contra-leituras e contra-argumentos essenciais à 

construção de debates saudáveis. Os argumentos contidos nas discussões da esfera pública 

virtual são construídos em conjunto e se sustentam pela qualidade e força dos argumentos
14

, 

não por sedução retórica e imagética ou pela autoridade presumida do autor. 

A Internet suporta um arquivo histórico de fatos, dados e documentos políticos e 

culturais. A informação encontrada na Internet vai além das informações hodiernas 

selecionadas e enquadradas pela mídia tradicional, tornando possível a qualquer indivíduo 

recuperar notícias e informações relevantes e que não são mais do interesse comercial da 

mídia de massa (GOMES; MAIA, 2008). Há, inclusive, sites como o Internet Archive 

(http://www.archive.org/) com o propósito explícito de preservar todo o conteúdo da Internet, 

armazenando imagens de mais de 150 bilhões de páginas existentes, e garantir o acesso 

permanente de qualquer pessoa aos eventos históricos, dados estatísticos, notícias e qualquer 

tipo de conteúdo registrado na web.  

O acesso às informações na Internet é fácil e potencialmente livre a qualquer pessoa, 

o que faz dela um meio para a expressão das vozes de grupos e movimentos sociais que, por 

diversos motivos, não tem acesso à esfera de visibilidade pública na mídia de massa. A 

participação política dos jovens, por exemplo, que abandonaram as formas de participação 

radicais como as manifestações de rua e o hiperengajamento (GOMES; MAIA, 2008), se dá 

mais facilmente na Internet através de grupos, correntes de e-mail, blogs e sites 

especializados. ONGs, partidos políticos, grupos políticos e culturais marginalizados 

encontram seu espaço e seu público na Internet, independente do sistema de acesso à mídia 

tradicional que os marginaliza.  

                                                 
13

 A autonomia e liberdade presentes na Internet trazem também um aspecto ruim à alta interatividade deste 

meio: os trolls. São indivíduos que fazem comentários ou publicam conteúdos, protegidos pelo anonimato ou 

pelo uso de identidades falsas, com o objetivo de provocar polêmicas vazias ou reações negativas dos outros 

usuários. Em diversos casos os trolls são bem sucedidos, principalmente devido à falta de habilidade dos 

usuários para perceber que estão sendo alvo de tais ataques. Este é um ponto negativo da participação livre na 

Internet, mas não é observado com freqüência o suficiente para eliminar seus aspectos positivos. 
14

 “A autoridade do argumento possui “força”, mas é “sem força”, alegando-se aí: i) a autoridade do argumento 

se sustenta por si mesma, sem ser autoritária; provém da qualidade da própria fundamentação; ii) sua força é a do 

convencimento como resultado da qualidade da argumentação, não do alinhamento; iii) esta força sem fora seria, 

no fundo, a únca “força” que tem força, no sentido de que, indo pelo contrário, desaparece a força em tramóias 

forçadas; iv) a força mais efetiva é a que não força, convencendo sem vencer, tal qual a não violência: é o tipo de 

violência que não usa de violência; consegue impor-se sem violentar” (DEMO, 2010, p.27) 

 

http://www.archive.org/
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A participação na esfera de discussão pública no meio virtual elimina 

inconveniências e custos da participação offline como o deslocamento espacial, o desconforto 

e hostilidade das assembléias presenciais, a submissão às formalidades e rituais das 

instituições, a convivência com estranhos e as limitações temporal e espacial (GOMES; 

MAIA, 2008).  

Funcionando como uma esfera de discussão pública (GOMES; MAIA, 2008), além 

de oferecer o potencial para a visibilidade pública, a Internet favorece a formação da opinião 

pública e o desenvolvimento das habilidades cívicas que favorecem o debate e, em última 

instância, a tomada de decisão política fora do ambiente virtual. Os indivíduos, com a escolha 

de participar ativamente e se engajarem com custos baixos (CASTELLS, 2009; GOMES & 

MAIA, 2008; MARQUES, 2006; SCHLEGEL, 2008), tem o potencial de negociar com o 

Estado e com a esfera pública deliberativa institucional através da mobilização organizada na 

Internet: 

 

Se a Internet vê de fato florescer uma “cibercultura” com traços pós-

materialistas, privilegiando a autoexpressão, as relações não-hierarquicas e a 

democracia participativa, pode-se esperar que esses valores favoreçam a 

motivação para participar. E, em matéria de custos, as tecnologias digitais 

reduzem drasticamente os recursos necessários na busca de informações e na 

comunicação, facilitando a organização de movimentos e entidades, a 

mobilização de ativistas e o contato com policymakers ou intermediários, 

como líderes partidários e jornalistas (SCHLEGEL, 2009, p.140). 

 

A Internet é um meio de comunicação que oferece as ferramentas para o 

desenvolvimento de uma esfera de discussão pública. Repito que estas qualidades atribuídas à 

esfera pública virtual dependem largamente da vontade e disposição dos indivíduos, 

organizações não-governamentais, movimentos sociais e governos. A Internet não guarda em 

si mesma o potencial para revolucionar as democracias, mas oferece aos atores interessados 

ferramentas que facilitam em muito a produção de arenas conversacionais (MARQUES, 

2006).  



41 

 

4. PARTICIPAÇÃO POLÍTICA NA INTERNET 

 

A Internet adiciona o espaço público virtual à esfera pública real, mais do que 

substitui as formas de participação tradicional. A pesar de alguns pesquisadores apontarem 

que os jovens participam agora quase exclusivamente online (DEMO, 2010), as formas 

tradicionais de comunicação entre representantes e público, notadamente os meios de 

comunicação de massa, ainda são importantes, senão predominantes no cenário das 

campanhas eleitorais e processos de prestação de contas. 

Não pretendo abordar a questão do e-government, ou governo eletrônico, com 

profundidade. Entendendo como governo eletrônico a possibilidade de realização de tarefas 

burocráticas pela Internet e processos de deliberações com valor decisório, nos interessam 

apenas os aspectos nos quais estes serviços aproximam os cidadãos de seus representantes. 

Os capítulos anteriores deixam clara a noção de esfera pública adotada nesta análise, 

aplicada à esfera pública formada na web: a esfera de discussão pública, estabelecida na 

Internet como um espaço interativo onde imperam a liberdade de expressão, a discutibilidade  

e a facilidade de acesso; e a esfera de visibilidade pública, onde grupos minoritários e 

marginalizados na mídia de massa podem fazer-se ouvir: 

 

... a modalidade de esfera pública virtual enquanto conversação civil parece 

ser a mais factível quando comparada às propostas de esfera pública virtual 

que se referem ao abrigo, decisão e implantação de políticas através do 

exercício do poder institucional. (MARQUES, 2006, p.181) 

 

A dinâmica de visibilidade na Internet promove e divulga questões que dificilmente 

seriam abordadas na mídia tradicional, iniciando um ciclo que resulta na maior discutibilidade 

destas questões, produção de conteúdo relacionado, construção de argumentos fortes (DEMO, 

2010) e ainda maiores discutibilidade e visibilidade (GOMES;MAIA, 2008). Vez ou outra as 

questões que se tornam populares ou polêmicas na esfera pública virtual são captados pela 

mídia tradicional e pelos policy makers (setores, indivíduos ou instituições responsáveis pela 
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elaboração de políticas públicas), tornando a Internet um meio eficiente de contrapressão e 

formação de opinião pública. 

A seguir listarei exemplos que ilustram a perspectiva teórica resumida acima, 

mostrando de que forma os conceitos de Sociedade em Rede, convergência, esfera pública 

virtual e participação política na Internet se aplicam na prática. Cada exemplo demonstra uma 

forma de utilização da Internet diferente, procurando englobar as características que permitem 

afirmar que "a comunidade digital é capaz de atrair segmentos não usualmente associados à 

participação política tradicional" (SCHLEGEL, 2008, p.138). 

 

4.1   Internet e Participação Política nos Estados Unidos 

 

A Internet tem sido cada vez mais usada para o gerenciamento de campanhas 

políticas e como forma de gerar identificação com pessoas que possam vir a apoiar a 

campanha, seja através de doações, seja através de divulgação ou apenas do voto 

(CASTELLS, 2009). As campanhas políticas de Howard Dean e Barack Obama para a 

presidência dos Estados Unidos, em 2004 e 2008, são exemplos emblemáticos de como a 

Internet foi e poderá ser usada nas campanhas eleitorais para mobilizar eleitores, recrutar 

voluntários, angariar doações em dinheiro e promover a produção e reprodução de conteúdo 

relacionado às campanhas políticas. 

O sistema político norte-americano é muito diferente do sistema político brasileiro, o 

que dificulta a comparação de resultados e tendências, e até mesmo a aplicação dos mesmos 

padrões para medir participação política ou a efetividade das campanhas. Não obstante, é 

interessante observar de que maneira as ferramentas da mass self-communication tem se 

tornado centrais nos processos políticos, levando candidatos com pouca expressão política a 

obterem resultados que não seriam possíveis alguns anos antes. 

Howard Dean foi candidato à indicação para a presidência nas primárias do Partido 

Democrata norte-americano. A campanha de Dean foi a primeira a usar a Internet para 

interagir com seus apoiadores de maneira significativa, mobilizando eleitores, voluntários e 

doadores pelo país inteiro. Com uma quantidade limitada de recursos financeiros e humanos, 

muita criatividade e uma enorme força de vontade da equipe de campanha, Dean acreditou e 
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investiu no poder da Internet de revitalizar a democracia e envolver os cidadãos no processo 

político (TRIPPI, 2008). 

Em 2003, quando a campanha online começou, não existia o fenômeno das redes 

sociais ou a facilidade que elas criaram para a divulgação e dispersão de informações. Ainda 

majoritariamente apoiada sobre as formas da campanha política tradicional no país, com 

tempo de propaganda comprado nos canais de televisão, espaço comprado nos jornais, 

doações de eleitores e milhares de ligações telefônicas, a campanha de Howard Dean foi 

pioneira na incorporação da Internet como mais uma ferramenta para alavancar a 

popularidade do candidato (CASTELLS, 2009; GOMES et al., 2009; GRAEFF, 2009;  

TRIPPI, 2008). 

O site Meetup.com reunia, em 2003, 432 pessoas que apoiavam a campanha de 

Howard Dean (TRIPPI, 2008). O site funciona como um fórum com o objetivo de reunir 

pessoas ao redor de tópicos de interesse e organizar encontros destas pessoas na vida real. A 

campanha do candidato aproveitou a comunidade de apoio no Meetup e divulgou a ferramenta 

em seu site oficial. Rapidamente a equipe que gerencia o serviço entrou em contato com o 

candidato e propôs um pagamento em troca da ajuda na organização dos eventos pelo site. 

A comunidade no Meetup cresceu espantosamente e incentivou o candidato a investir 

mais nos eleitores que estavam online, esperando por uma oportunidade de participação em 

sua campanha. Joe Trippi (2008), o coordenador estratégico da campanha de Dean, afirma 

que os internautas tomaram as rédeas da campanha a partir daí, organizando encontros e 

eventos em prol do candidato em suas comunidades. A campanha se descentralizou e cresceu 

muito a partir da iniciativa dos eleitores mobilizados no meio virtual. 

Howard Dean não foi vitorioso, mas, segundo Trippi (2008), sua campanha foi. A 

comunidade no meetup.com cresceu vertiginosamente e foi responsável por mobilizar 

eleitores e simpatizantes em eventos promovidos para o candidato ou em nome do candidato 

no país inteiro, superando todas as expectativas de público e arrecadação de fundos de um 

candidato de pouco peso político como Dean. 

Diferente do restante dos sites de candidatos nas primárias, o site de Howard Dean 

convidava o cidadão a se envolver na campanha e participar de eventos locais, oferecendo 

ferramentas para tal como a inscrição no Meetup, a doação através do site e a publicação de 

um blog escrito pelos membros da campanha e pelo candidato. A dependência da campanha 
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em relação aos eleitores foi explorada no formato open source da mesma. Doações pequenas, 

mesmo de 20 ou 30 dólares, eram encorajadas e contabilizadas no desenho de um bastão de 

baseball que mostrava no site o objetivo e a arrecadação real da campanha a cada período. As 

pequenas doações elevaram o candidato ao patamar dos candidatos mais fortes e deram aos 

eleitores a sensação de que podiam tomar o controle político da mão dos 631 milionários e 

bilionários americanos que controlam os recursos financeiros dos candidatos com mais poder 

(TRIPPI, 2008). 

A maior parte das doações para a campanha foi feita na Internet, através do site e, 

por mais improvável que parecesse, o candidato conseguiu arrecadar o suficiente para 

concorrer em igualdade com seus adversários (TRIPPI, 2008). As doações tinham o valor 

médio de 80 dólares e somaram, no terceiro trimestre de 2003, 14,8 milhões de dólares, 

superando o recorde histórico de arrecadação de Bill Clinton em 1995 (GRAEFF, 2009). 

A equipe de Howard Dean mantinha um blog, no qual escreviam alguns de seus 

membros e o próprio candidato, em tom informal, de maneira a aproximá-los dos internautas 

a quem se dirigiam. Howard Dean procurava responder às demandas de seus apoiadores e viu, 

como contrapartida à crença da sua equipe no poder dos eleitores, sua campanha tomar 

proporções jamais imaginadas por qualquer analista político da época (TRIPPI, 2008). 

Esta campanha é mencionada em grande parte da literatura sobre Internet e política, 

mas quase sempre de maneira passageira. O fracasso do candidato ao final da campanha, 

ligado a ataques da oposição e às dificuldades que a improvável campanha enfrentou desde o 

início, não o torna um personagem extremamente relevante no jogo político americano. A 

atuação de sua campanha na Internet, entretanto, parece ter sido o início de uma nova forma 

de organizar campanhas eleitorais com um envolvimento diferente dos eleitores. 

A campanha política de Barack Obama, eleito o 44º presidente dos Estados Unidos 

em 2008, é mundialmente reconhecida pelo uso agressivo e bem sucedido da Internet, em 

especial ferramentas como o Facebook e o MySpace como meio de aproximar o candidato dos 

eleitores (CASTELLS, 2009; GOMES et al., 2009; GUZZI, 2010; PANAGOPOULOS, 

2009), e seguiu os passos da campanha de Howard Dean, inclusive abrigando vários membros 

importantes da equipe de 2004 (GRAEFF, 2009). 

Um dos responsáveis pela campanha eleitoral de Obama foi um dos fundadores do 

Facebook, o que esclarece o forte investimento do candidato na comunicação com o 
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eleitorado na Internet, em especial nas redes sociais (CASTELLS, 2009; GOMES et al., 

2009). Barack Obama entrou no centro do sistema político norte-americano levando (e levado 

por) um eleitorado maior e mais diversificado do que já havia se visto nas eleições do país 

(CASTELLS, 2009). 

Entre 2004 e 2008 o número de pessoas que se registraram para votar nos Estados 

Unidos cresceu muito, e a proporção de pessoas que votaram nas primárias das eleições de 

2008 foi a maior desde 1972. Entre as variáveis consideradas importantes no cenário eleitoral 

americano, a idade foi o fator chave para a grande popularidade do candidato: o número de 

jovens entre 18 e 29 que votaram nas primárias cresceu 52,4% entre as eleições de 2004 e 

2008 (CASTELLS, 2009). Os jovens entre 28 e 29 anos são o grupo demográfico com maior 

acesso à Internet e maior freqüência de uso das redes sociais. 58% dos jovens adultos entre 18 

e 29 anos usam a Internet com propósitos políticos, enquanto entre os usuários com mais de 

65 anos o percentual é de apenas 20% (CASTELLS, 2009) 

Em geral, as pesquisas consultadas por uma infinidade de pesquisadores apontam 

que a campanha online de Obama foi efetiva para mobilizar eleitores que se encontravam à 

margem da participação política e desencantados com a politics as usual – “política como de 

costume” (CASTELLS, 2009, GOMES et al., 2009). A vitória de Obama nas urnas, é claro, 

não pode ser atribuída apenas aos investimentos na Internet: uma série de fatores sócio-

econômicos como a crise econômica que se agravava no final de 2008; o escândalo 

envolvendo Sarah Palin, uma das candidatas à indicação do Partido Republicano à 

presidência, que pode ter favorecido o candidato democrata; a má direção de campanha de seu 

adversário, McCain; foram fatores que colaboraram para o resultado final das eleições 

daquele ano (CASTELLS, 2009). 

Além do apelo aos jovens e às camadas marginalizadas da politics as usual, Barack 

Obama contou também com um suporte marcante da cultura pop em sua candidatura. 

Will.i.am, integrante de um popular grupo musical pop dos Estados Unidos – The Black Eyed 

Peas – publicou no YouTube um vídeo no qual, acompanhado por grandes celebridades da 

TV, música e cinema, musica um discurso de Obama (CASTELLS, 2009; GOMES et al., 

2009). O vídeo, que não era oficialmente ligado à campanha do candidato, teve 17 milhões de 

visualizações entre o início de fevereiro e o final de março de 2008.  

O YouTube foi usado também através de um canal oficial, no qual eram publicados 

vídeos dos discursos de Obama, além das propagandas feitas para a televisão e vídeos que 
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mostravam os bastidores da campanha eleitoral e parte da vida pessoal do candidato 

(CASTELLS, 2009; GOMES et al., 2009). O site de compartilhamento de vídeos teve 

importância também por ser um canal de diálogo, pois os simpatizantes de Obama tornam-se 

produtores e reprodutores de conteúdo, espalhando a mensagem do candidato em suas redes 

sociais de maneira viral (GOMES et al., 2009). 

O MySpace e o Facebook foram redes sociais largamente exploradas pela campanha 

de Obama (CASTELLS, 2009; GOMES et al., 2009; PANAGOPOULOS, 2009). Em julho de 

2008 a página de Obama no Facebook reunia 1,120,565 pessoas, enquanto a página de seu 

adversário republicano, McCain, contabilizava menos de 120 mil pessoas (CASTELLS, 

2009). McCain investiu apenas 1,7 milhões de dólares nas novas mídias eletrônicas durante a 

sua campanha, enquanto Obama investiu mais de 7 milhões (CASTELLS, 2009), fato que 

fornece uma pista sobre o sucesso do candidato democrata, especialmente entre o eleitorado 

mais jovem. 

As redes sociais aproximam o candidato de seus eleitores e facilitam a dispersão de 

mensagens, notícias e conteúdos da campanha, tanto para os usuários que os acompanham 

diretamente, quanto para as redes sociais (no sentido literal do termo, como as redes de 

relacionamento construídas online e off-line) destes usuários, que frequentemente 

compartilham o conteúdo em seus perfis.  

O fenômeno das redes sociais se mostrou importante de tal forma que a equipe do 

candidato criou uma rede social própria, a MyBarackObama.com. A rede funciona de modo 

análogo ao Facebook, mas destaca informações sobre as atividades políticas realizadas pelos 

usuários e permite a organização comunitária de eventos de apoio a Obama (CASTELLS, 

2009; GOMES et al., 2009). Mais de 2 milhões de perfis individuais foram criados na 

MyBarackObama.com, gerando mais de 400 mil textos nos blogs da rede e ajudando a 

organizar cerca de 200 mil eventos (GRAEFF, 2009). 

A tendência para as eleições norte-americanas é a exploração cada vez mais 

freqüente e cuidadosa das redes sociais na Internet para estabelecer um relacionamento com 

os eleitores, aproveitando a interatividade oferecida pelas ferramentas da web para aproximar 

o candidato dos eleitores:  
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Em uma campanha on-line, vê-se que a visibilidade não se resume a exibir 

conteúdo, como no modelo web clássico. A equipe de Barack Obama 

demonstrou grande sensibilidade à cultura de conexão eletrônica ao criar 

meios e ferramentas de fomento à colaboração. Respeitando a especificidade 

de cada sítio e de cada dispositivo, foi lançado conteúdo para que os 

internautas pudessem exibir suas preferências políticas, compartilhar 

produtos e incentivar a votação. (GOMES et al., 2009, p. 39) 

 

Tanto a campanha de Howard Dean quanto a de Barack Obama contaram com uma 

quantidade sem precedentes de doações para a campanha pela Internet, a maior parte delas de 

menos U$200. A campanha de Obama recebeu mais de 6,5 bilhões destas doações pequenas, 

contabilizando mais de 500 milhões de dólares arrecadados apenas na Internet (GRAEFF, 

2009). Isto ajuda a corroborar a tese de Castells (2009), que afirma repetidamente que Obama 

iniciou uma revolução no sistema político norte-americano, levando às urnas e às atividades 

políticas frações de eleitorado que se encontravam distantes e desencantadas.  

Por tratar-se de um fenômeno novo, a participação política na Internet é alvo de 

estudos com metodologias e objetivos ainda muito variados e sem um padrão estabelecido. 

Pesquisas realizadas por Best & Krueger (2005; 2007) procuram demonstrar que a 

esperança de uma renovação do processo democrático pela Internet não apresenta grandes 

chances de se concretizar. Os autores usam um modelo análogo ao modelo de participação 

polícia off-line para medir a participação online. Até 2006, período no qual ocorreu o 

levantamento de dados para as pesquisas, o fenômeno das redes sociais não havia aparecido 

com a força e importância que observam de 2008 em diante. 

Estas pesquisas analisam especificamente a comunicação direta entre eleitores e 

representantes e as atividades políticas objetivas como o envio de e-mails em suporte a algum 

candidato ou questão, doação de dinheiro para campanhas políticas e organização de eventos 

políticos (BEST; KRUEGER, 2005). 

Os resultados encontrados por Best & Krueger (2005) são úteis e acurados: 

demonstram que os padrões de participação online e off-line são diferentes, mas o perfil das 

pessoas que participam é muito parecido. Os autores não consideram, porém os aspectos de 

que tratamos, como a ampliação da discutibilidade e o acesso ampliado às informações 



48 

 

políticas possibilitados pelo acesso crescente à Internet e ao uso cada vez mais intenso das 

novas redes sociais. 

A pesquisa disponível mais recente, publicada em 16 de junho de 2011 pelo Pew 

Research Center, determina que, segundo a amostra coletada, 79% dos adultos americanos – 

indivíduos com 18 anos de idade ou mais – são usuários da Internet. Em 2008 34% dos 

internautas usavam as redes sociais, e em 2011 a pesquisa mostra que 59% dos internautas 

usam pelos menos uma rede social. 92% das pessoas que usam redes sociais nos Estados 

Unidos estão cadastradas no Facebook, 29% no MySpace, 18% no LinkedIn e 13% no 

Twitter. Mais da metade dos usuários do Facebook e um terço dos usuários do Twitter 

afirmam usar as ferramentas todos os dias (PEW RESEARCH CENTER, 2011b). 

As pesquisas realizadas nos Estados Unidos têm demonstrado com freqüência que o 

padrão demográfico dos internautas, inclusive daqueles que usam as redes sociais, foge do 

padrão preconcebido no início dos anos 2000 (BEST & KRUEGER, 2005). A pesquisa do 

Pew Internet & American Life Project (PEW RESEARCH CENTER, 2011a) mostra que 52% 

dos adultos norte-americanos que usam as redes sociais tem 35 anos de idade ou mais. 

Gueorguieva parte de dados similares em sua análise do uso do MySpace e do e do YouTube 

por eleitores norte-americanos, afirmando que mais da metade dos usuários destas duas redes 

sociais tem 35 anos de idade ou mais (GUEORGUIEVA, 2009). Tal dado demográfico 

permite negar o aspecto juvenil e pouco apto à atividade política atribuído aos usuários da 

Internet por autores que, ainda no início dos anos 2000, não tinham ferramentas para 

compreender as potencialidades deste meio. 

Quanto ao engajamento político, a pesquisa mostrou que entre os usuários da Internet 

há 78% mais chances de o indivíduo tentar influenciar o voto de outras pessoas e 53% mais 

chances de comparecer para votar
15

, em relação às pessoas que não usam a Internet. As 

pessoas que usam o Facebook com freqüência apresentam probabilidades ainda maiores de 

engajamento em atividades políticas como a presença em reuniões e comícios, influenciar o 

voto de outros e votar (PEW RESEARCH CENTER, 2011a).  

Mesmo controladas as variáveis demográficas e regionais, o Pew Research Center 

(2011a) concluiu que os usuários das redes sociais, e em especial do Facebook, nos Estados 

                                                 
15

 Usa-se o termo comparecer para votar porque o voto nos Estados Unidos não é obrigatório, e grande parte do 

indicie de participação política e engajamento é medido pelas taxas de registro para o voto e comparecimento no 

dia das eleições. 



49 

 

Unidos tem mais chances de ser politicamente engajados: tem 78% mais probabilidade de ir a 

um comício ou reunião comunitária; e 53% mais chances de votar. 

A pesquisa mostra também que não existem evidências de que os usuários das redes 

sociais tenham mais tendências do que as outras pessoas a se envolverem apenas com pessoas 

de opiniões e crenças similares (PEW RESEARCH CENTER, 2011a). Pelo contrário, os 

usuários da Internet e das redes sociais tem redes sociais – no sentido de relacionamentos e 

laços em suas vidas online e off-line – maiores e mais contato com as opiniões e pontos de 

vista de uma quantidade grande e diversificada de indivíduos.  

 

4.2  Internet e Participação Política no Brasil 

 

A Internet vem sendo estudada no Brasil como um instrumento de participação 

política desde antes do advento das redes sociais, em pesquisas sobre iniciativas 

governamentais e não-governamentais de incluir o cidadão no espaço decisório. Pouco se tem 

discutido, no entanto, a presença marcante dos brasileiros na Internet e nas redes sociais, 

fenômeno há muito destacado por pesquisas de mercado (COMSCORE, 2011), e a influência 

deste tipo de socialização na participação política e engajamento no país. 

O Brasil é o 8º país em número de usuários da Internet no mundo, com mais de 41,5 

milhões de internautas (COMSCORE, 2011). A pesquisa que determinou este número listou 

apenas indivíduos que acessam a Internet de casa ou do trabalho, ignorando os indivíduos que 

acessam de lanhouses ou telecentros pela necessidade do instituto de pesquisa em considerar 

dados demográficos (COMSCORE, 2011). Sabemos que uma parcela significativa dos 

internautas brasileiros usa os centros de acesso público para navegar na Internet (IBGE, 2009) 

e que, portanto, o número real de usuários da Internet no Brasil é maior do que o número 

oferecido pela ComScore. 

O número de usuários da Internet no Brasil, segundo o ComScore (2011), cresceu 

20% entre 2009 e 2010. A faixa etária com presença mais significativa na rede é a dos 

indivíduos entre 25 e 34 anos, que somam 34% dos usuários. O percentual para esta faixa 

etária é maior do que o da América Latina e do mundo, o que demonstra um perfil diferente 

na audiência brasileira (COMSCORE, 2011): 
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Tabela 1 

Percentual de pessoas de 15 anos ou mais que acessam a 

Internet de casa ou do trabalho no mundo e no Brasil. 

Grupos de idade % no mundo % Brasil 

15 a 24 anos 26,8% 29,0% 

25 a 34 anos 26,0% 33,7% 

35 a 44 anos 21,6% 21,2% 

45 a 54 anos 14,2% 10,7% 

55 anos ou mais 11,4% 5,3% 

Fonte: ComScore Media Matrix. Dezembro 21010. 

 

Os dados coletados pelo IBGE na PNAD 2009 – que engloba os acessos em centros 

de acesso público pago e gratuito – corroboram a afirmação de que o Brasil possui uma 

audiência jovem na Internet, mostrando que mais da metade de todos os brasileiros até 24 

anos e mais de um terço dos brasileiros entre 25 e 39 anos acessam a Internet (IBGE, 2009). 

São números grandes para um país com taxas de desemprego e pobreza altas, mas que 

mostram o potencial do Brasil para a imersão na Sociedade em Rede: 

 

Tabela 2 

Percentual de pessoas que utilizaram a 

Internet nos três meses anteriores à 

pesquisa, segundo grupos de idade. 

Grupos de idade % 

10 a 14 anos 51,1% 

15 a 17 anos 62,9% 

18 ou 19 anos 59,7% 

20 a 24 anos 52,3% 

25 a 29 anos 44,2% 

30 a 39 anos 34,2% 

40 a 49 anos 24,9% 

50 anos ou mais 11,2% 

Fonte: IBGE, 2009 
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A PNAD constatou também que 15,2% dos usuários da Internet no Brasil utilizam a 

rede para interagir com atividades públicas ou órgãos do governo. 48,6% dos internautas lêem 

jornais e revistas na Internet e 93,2% a utilizam para se comunicar com outras pessoas. 

(IBGE, 2009).  

O uso das redes sociais na Internet no Brasil é maior do que a média global, assim 

como o acesso a blogs, serviços de mensagens instantâneas e e-mail. Entre 2009 e 2010 o 

número de internautas brasileiros que usam as redes sociais cresceu 10% e, em dezembro de 

2010, 85,3% dos internautas com 15 anos ou mais – que acessam a Internet de casa ou do 

trabalho – utilizavam pelo menos uma rede social (COMSCORE, 2011). 

Analisar apenas o acesso à Internet e o uso das redes sociais não nos dá muitas pistas 

para estudar a participação política destes usuários, ou sua maior ou menor propensão ao 

engajamento político online ou off-line. Ter ferramentas disponíveis para a participação não 

garante o envolvimento dos indivíduos (GOMES & MAIA, 2008; MARQUES, 2010), e é 

necessário investigar de que forma estas ferramentas podem ser melhor exploradas no Brasil. 

A maior parte das pesquisas realizadas no país sobre a participação política na Internet trata 

de iniciativas de e-government, participação dos cidadãos em processos decisórios e uso de 

sites governamentais (COUTINHO & SAFATLE, 2009; FERREIRA, 2010; GUZZI, 2010; 

MARQUES, 2010; SORJ, 2006; SILVA, 2005) 

Longe de serem desnecessárias, as iniciativas de participação política no sentido da 

deliberação, como no caso dos orçamentos participativos (FERREIRA, 2010) são projetos 

importantes de inclusão digital e aproximação entre cidadãos e governos. Os sites da 

Presidência e da Câmara dos Deputados, por exemplo, foram analisados no estudo de caso 

feito por Marques (2010), de maneira a compreender de que maneira as ferramentas da 

Internet são usadas como canais de comunicação pelas duas instituições e quais são os 

obstáculos para o seu uso. 

As iniciativas governamentais de implementação de projetos de e-government 

passam por dificuldades relacionadas ao custo dos projetos para as instituições – relacionadas 

com o orçamento, a disponibilização de pessoal e, principalmente, ao aumento no número de 

dados a serem processados na formulação de políticas –, falta de vontade política e problemas 

na execução técnica dos projetos (MARQUES, 2010). 
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 O site da Presidência, ao contrário do site da Câmara dos Deputados, não oferecia 

espaços para a comunicação direta entre o cidadão e as diferentes pastas do governo, não 

estabelecia uma comunicação interativa com os cidadãos e não oferecia meios de informar os 

internautas e desenvolver suas habilidades cívicas (MARQUES, 2010). Da mesma forma, o 

projeto Fala São Paulo, analisado por Drica Guzzi (2010), não oferecia canais de 

comunicação interativa com os cidadãos do estado, publicando enquetes formuladas pelo 

governo que serviam para a sondagem da opinião dos internautas em relação a temas e 

projetos pré-selecionados unilateralmente. 

O projeto de digitalização do Orçamento Participativo de Belo Horizonte enfrentou 

problema similar (FERREIRA, 2010), já que as propostas disponíveis para votação não eram 

fruto de uma deliberação entre os membros da sociedade civil, eram construídas e 

apresentadas pelo poder público unilateralmente. A vantagem deste tipo de projetos encontra-

se na possibilidade da prestação de contas e controle social dos cidadãos sobre a ação do 

Estado, que fica sujeita a fiscalização constante. 

O site do projeto Fala São Paulo, entretanto, oferecia um canal no qual os cidadãos 

emitiam suas opiniões livremente, o Fale Conosco, e as informações obtidas desta forma 

foram essenciais para caracterizar a efetiva participação política no site (GUZZI, 2010). O site 

da Câmara dos Deputados, pesquisado por Marques (2010), disponibiliza, além de 

informações detalhadas a respeito do funcionamento da casa legislativa e do orçamento de 

todos os gabinetes, a possibilidade de diálogo direto entre os cidadãos e os representantes. A 

equipe designada para gerenciar o site afirma fazer esforços no sentido de estimular os 

representantes a responder às mensagens enviadas pelo site (MARQUES, 2010), procurando 

fomentar a comunicação direta entre a sociedade civil e seus representantes no legislativo. 

 Em 2011 foi implantada uma grande e pioneira iniciativa de governo digital no país: 

o Gabinete Digital do Governo do Rio Grande Do Sul. O site do Gabinete foi lançado no dia 

24 de junho de 2011 e elogiado pelos entusiastas da participação digital. As ferramentas do 

portal incluem: um canal no qual o Governador responde perguntas dos cidadãos; transmissão 

de audiências públicas e a possibilidade de participação dos internautas; e uma agenda 

montada de maneira colaborativa, pautando as viagens e visitas do Governador ao interior do 

estado.  

O site do Gabinete Digital (http://www.gabinetedigital.rs.gov.br/) disponibiliza os 

comentários feitos pelos cidadãos em cada canal e documentos que tornam os processos de 

http://www.gabinetedigital.rs.gov.br/
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interatividade e responsividade transparentes. A iniciativa é muito nova e deve levar algum 

tempo para funcionar perfeitamente, mas difere das formas de participação citadas 

anteriormente pelo seu potencial de estabelecimento de diálogos com os cidadãos. 

As formas de participação política na Internet focadas na deliberação continuarão a 

enfrentar os obstáculos citados acima até que os internautas estejam presentes em número o 

suficiente e sejam socializados no sentido de exigir o debate e a disponibilização de 

informações relevantes. A participação política no sentido da deliberação na Internet enfrenta 

objeções merecidas por parte dos pesquisadores da área (MARQUES, 2010). 

Nenhuma das alternativas de participação política estudadas até agora considera o 

poder cada vez mais claro das redes sociais na Internet, o formato da socialização na Internet 

e a dinâmica da busca e produção de conteúdo pelos usuários. Já foram feitas observações 

suficientes da realidade brasileira (COMSCORE, 2011; DEMO, 2010; GOMES & MAIA, 

2008; MARQUES, 2010) para justificar um investimento mais cuidadoso e intenso no uso das 

redes sociais como ferramenta para a participação política online e para o engajamento dos 

cidadãos em questões políticas e sociais. 

Os estudos citados acima sobre a penetração e relevância de redes como o Facebook 

nos Estados Unidos (PEW RESEARCH CENTER, 2011a) e da importância das redes sociais 

na Internet para as eleições (CASTELLS, 2009; GOMES et al., 2009; TRIPPI, 2008) 

deveriam exercer influência sobre países como o Brasil para que os esforços de inclusão 

digital e participação digital sejam inseridos na lógica das redes sociais e se adaptem às 

formas de socialização na Internet. 

A tecnologia não transforma a sociedade e a cultura instantaneamente, a partir do 

momento em que surge: o uso adequado das novas tecnologias é resultado de um processo de 

influência recíproca entre a política tradicional, a tecnologia e os atores sociais (MARQUES, 

2010). É neste contexto que se afirma com frequência que a Internet não será responsável por 

uma revolução nas democracias, mas a tendência pra a convergência entre os meios de 

comunicação, atores políticos e um contingente crescente de internautas leva a crer que uma 

transformação na dinâmica das democracias está prestes a acontecer. O acesso à Internet, que 

tem o potencial de continuar crescendo durante as próximas gerações (CASTELLS, 2009), e o 

uso cada vez mais freqüente das redes sociais na internet provoca fenômenos interessantes no 

tocante às possibilidades de participação política. 
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Este processo inevitável de convergência parece ser mais bem apreciado, pesquisado 

e explorado em países como os Estados Unidos. No Brasil tanto as instituições, quanto os 

partidos políticos e o setor privado parecem estar um passo atrás de outros países e dois 

passos atrás das revoluções da tecnologia da informação e do funcionamento da Sociedade em 

Rede. Nem mesmo institutos de pesquisa importantes como o CGI.br e o IBGE realizaram 

pesquisas específicas a respeito do uso das redes sociais e da influência da Internet nas formas 

de socialização e na participação política. 

Uma situação que serve para ilustrar o exposto é o uso do Twitter pelos candidatos às 

eleições presidenciais de 2010. O instituto de pesquisa ComScore (2011) afirma que o Brasil 

esteve em primeiro lugar no ranking de acesso ao Twitter no mês de outubro por causa das 

eleições. Os candidatos com maior visibilidade nas eleições mantinham perfis ativos na rede 

social, mas cada um fez um uso diferente da ferramenta. 

O candidato José Serra criou seu perfil no Twitter no mês de abril de 2009 

(http://twitter.com/#!/joseserra_), e vinha acumulando seguidores desde então. Mesmo 

durante o período eleitoral, as mensagens postadas no Twitter por Serra pareciam ser de sua 

autoria e davam informações sobre a campanha e seus compromissos, além de mostrar 

comentários a respeito de aspectos variados de sua vida pessoal. No dia 03 de outubro de 

2010, data do primeiro turno das eleições, Serra tinha mais de 480 mil seguidores no Twitter, 

e mesmo após sua derrota no pleito, seguiu crescendo em popularidade na rede e. Em junho 

de 2011 tinha mais de 700 mil seguidores.  

Dilma Rousseff, eleita presidenta do Brasil no segundo turno das eleições de 2010 

pelo Partido dos Trabalhadores, criou seu perfil no Twitter (http://twitter.com/#!/dilmabr) em 

abril de 2010, um ano após seu principal concorrente. O perfil da Presidenta possuía pouco 

mais de 250 mil seguidores na data do primeiro turno das eleições, e mais de 640 mil 

seguidores em junho de 2011, embora não tenha sido atualizado desde o dia 13 de dezembro 

de 2010. As atualizações constantes durante o período eleitoral eram feitas em sua maioria 

pela assessoria de imprensa da então candidata à presidência.  

Marina Silva, também candidata à presidência, criou seu perfil no Twitter 

(http://twitter.com/#!/silva_marina) em janeiro de 2010. A candidata usou a ferramenta 

durante o período eleitoral e continuou atualizando-a como forma de comunicar-se com a 

http://twitter.com/#!/joseserra_
http://twitter.com/#!/dilmabr
http://twitter.com/#!/silva_marina
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sociedade civil. Marina Silva twitta a respeito das reuniões e palestras de que participa e 

divulga informações sobre as políticas de meio ambiente, foco principal de seu interesse. 

Marina tinha cerca de 250 mil seguidores em outubro de 2010 e conta, em junho de 2011, 

com mais de 460 mil seguidores.  

Fica claro, no caso do Brasil mais do que no caso dos Estados Unidos, que o uso 

apropriado das ferramentas da mass self-communication não decide as eleições. Todos os 

principais candidatos elaboraram estratégias para o uso destas ferramentas no período 

eleitoral, como a criação de um portal para blogs, no caso de Dilma Rousseff e um blog da 

campanha escrito pela candidata, no caso de Marina Silva. 

O uso do Twitter, entretanto, mostra com maior clareza a familiaridade dos 

candidatos com a Internet e a disposição para a manutenção de diálogos diretos com sua base 

eleitoral. Entre os demais candidatos à presidência, apenas Plínio de Arruda usou o Twitter 

com frequência (http://twitter.com/#!/pliniodearruda), e foi, ao lado de Serra, o candidato que 

melhor soube usar a ferramenta para se aproximar dos eleitores, em especial os mais jovens, e 

publicizar sua candidatura. 

O uso do Facebook foi pouco expressivo durante as eleições e, em junho de 2011, a 

Presidenta Dilma não possui uma página oficial na rede social. Enquanto o presidente dos 

Estados Unidos, Barack Obama possui uma página “curtida” por mais de 41 milhões de 

pessoas, nem mesmo o Partido da Presidenta possui uma página oficial que permita o contato 

entre a organização e seus eleitores. José Serra, o principal concorrente de Dilma Rousseff nas 

eleições de 2010, possui uma página não oficial com cerca de 40 mil pessoas no Facebook. A 

terceira candidata, Marina Silva, possui uma página oficial com mais de 170 mil pessoas. 

Nenhum dos candidatos menores – que, de acordo com a recente historia eleitoral do 

país possuíam chances ínfimas de se elegerem – utilizou quaisquer ferramentas da mass self-

communication de maneira ampla, com o objetivo de explicitar seus planos de governo e 

adquirir o apoio dos eleitores. Não houve no Brasil um exemplo parecido com o de Howard 

Dean, o improvável candidato à indicação do partido democrata para as eleições norte-

americanas de 2004, ou mesmo de Barack Obama, que investiu nas redes sociais de maneira 

notória e iniciou uma revolução nas formas de se fazer campanhas nos Estados Unidos. 

Já foram realizados diversos estudos que comprovam a necessidade e grande 

utilidade dos sites dos candidatos como parte de suas campanhas. As redes sociais são ainda 

http://twitter.com/#!/pliniodearruda
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uma novidade nas campanhas políticas, mas já atraem a algum tempo a atenção de 

pesquisadores da área (PANAGOPOULOS, 2009). A arrecadação de doações em dinheiro é 

uma das maiores vantagens do uso da Internet nas campanhas políticas norte-americanas, mas 

no Brasil nem mesmo este aspecto vem sendo explorado com maior entusiasmo. 

Mesmo consideradas as devidas proporções e diferenças entre os sistemas políticos 

do Brasil e dos Estados Unidos, há uma clara discrepância entre o investimento nas redes 

sociais pelos governantes e políticos dos dois países. Os Estados Unidos tem 220,1 milhões de 

usuários da Internet, cerca de 78% de sua população. O Brasil tem 50 milhões de usuários, 

pouco menos de 40% de sua população, segundo estatísticas do Internet World Stats 

(www.internetworldstats.com). Assim mesmo, o Brasil ocupa posições de destaque quanto à 

frequência e intensidade do acesso à Internet e, em especial, às redes sociais e blogs 

(COMSCORE, 2011), o que demonstra o potencial crescimento do uso da Internet no país nos 

próximos anos. 

Entre 2010 e 2011 o acesso à Internet de alta velocidade, inclusos os aparelhos 

móveis com acesso à banda larga, cresceu 53,5%, com 42,1 milhões de conexões. As redes 

3G, que oferecem acesso à Internet móvel de alta velocidade, estão instaladas em 1523 

municípios no país, o que atesta um crescimento de 60% no número de municípios com 

disponibilidade de banda larga em 1 ano (AGÊNCIA BRASIL, 2011) 

É necessário, é claro, realizar pesquisas para investigar a real motivação e interesse 

do eleitor brasileiro em usar as ferramentas da Internet para a mobilização, tanto em 

movimentos sociais quanto em prol de políticos que representem seu interesses e crenças 

políticas. Não nos cabe dar palpites precipitados a respeito do interesse do cidadão em 

participar, mas pudemos observar que poucos candidatos à presidência do Brasil nas eleições 

de 2010 fizeram o uso adequado das potencialidades da Internet para alavancar suas 

campanhas e publicizar suas plataformas eleitorais. 

Em um cenário no qual as pessoas se comunicam e constroem laços sociais no meio 

virtual, as opiniões e ideias publicadas em perfis de redes sociais, blogs e redes de 

compartilhamento de mídia alcançam audiências potencialmente infinitas, com a 

possibilidade da reprodução e re-publicação típicas da mass self-communication 

(CASTELLS, 2009). Os indivíduos que usam as redes sociais na Internet constroem redes 

sociais mais amplas e mantêm uma quantidade maior de laços de relacionamento próximos do 

que os indivíduos que não usam estas ferramentas (PEW RESEARCH CENTER, 2011a). Esta 

http://www.internetworldstats.com/
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rede social ampliada coloca os indivíduos em contato com um número maior de opiniões e 

perspectivas, dando-lhes o potencial de obter conhecimento sobre realidades além do mundo 

off-line no qual suas vidas se desenrolam.  Prova disto é o já citado primeiro lugar no ranking 

de acessos ao Twitter ocupado pelo Brasil em outubro de 2010 e o salto no acesso às redes 

sociais no período eleitoral (COMSCORE, 2011). Como um país com estatísticas fora do 

comum no que concerne ao uso de redes sociais e ao tempo de navegação na Internet 

(COMSCORE, 2011), o Brasil oferece um potencial inexplorado para a participação política 

no sentido da discussão pública.  

Os processos de aprendizado na rede e aquisição das habilidades cívicas para a 

participação política são resultado da soma de alguns fatores: a disponibilização da 

tecnologia; o uso adequado das ferramentas oferecidas pela tecnologia por parte das 

instituições; e o uso das ferramentas por parte dos indivíduos, que obtêm informações 

variadas e passam por um processo de formação de opiniões. A interpretação de fragmentos 

de notícias, opiniões e dados múltiplos aos quais os internautas têm acesso favorece a 

produção de opiniões sólidas e informadas (GOMES & MAIA, 2008; HABERMAS; 2006) 

baseadas em  argumentos fortes, forjados no espaço interativo da rede (DEMO, 2010). 

O acesso livre às informações, a possibilidade de discutir – com ou sem a proteção 

do anonimato – e o contato com uma rede social mais ampla favorece um aspecto importante 

da discussão na esfera pública: o potencial cognitivo da prática da argumentação (GOMES & 

MAIA, 2008; HABERMAS; 2006). O aprendizado social das discussões na esfera pública e a 

produção de argumentos livres da autoridade do autor (DEMO, 2010) desencadeiam um ciclo 

de informação, educação e formação de opiniões que pode ser expandido na medida em que 

mais indivíduos interessados são inclusos na rede. Faltam ainda, no Brasil, pesquisas que 

atestem este potencial de aumento nos níveis de participação política, online e off-line, 

incentivado pelas experiências e conhecimentos que a Internet e as redes sociais propiciam 

aos indivíduos conectados.  
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CONCLUSÃO 

 

A produção acadêmica mais atual nos dá argumentos fortes pra enxergar na Internet, 

em especial nas ferramentas da mass self-communication como os blogs e redes sociais, um 

potencial inédito para o estabelecimento de uma esfera de discussão pública (GOMES; 

MAIA, 2008). A argumentação e debate têm possibilidade de ocorrer na Internet entre 

indivíduos distantes no tempo e no espaço, muito diferentes entre si e com vozes livres e 

múltiplas (CASTELLS, 2009; DEMO, 2010; GOMES; MAIA, 2008; MARQUES, 2006).  

A cena pública criada pelos meios de comunicação de massa tradicionais, em 

especial pela televisão, são importantes para a esfera pública como esfera de visibilidade 

pública (GOMES; MAIA, 2008), pois dão visibilidade a questões de interesse coletivo e 

funcionam – melhor ou pior de acordo com os interesses em jogo (MIGUEL, 2008) – como 

um canal de comunicação entre o governo e a sociedade civil. 

Nas democracias midiatizadas da Era da Informação, contextualizadas na Sociedade 

em Rede descrita por Castells (2009), a sociedade civil se encontra na periferia do sistema 

político, subordinada ao poder do Estado e dos meios de comunicação. As opiniões públicas 

formadas pela sociedade civil na esfera pública política são transferidas para o centro do 

sistema político através dos meios de comunicação e dos representantes de grupos de interesse 

público que agem junto à esfera pública institucionalizada (HABERMAS, 2006). 

Observando os meios de comunicação como uma rede que exerce poder sobre todas 

as demais redes que constituem a sociedade, em especial sobre o poder do Estado, Castells 

(2009) lhes dá o status de instituição dominante na Sociedade em Rede. O poder de 

determinar os valores e linguagens correntes nos meios de comunicação dá a uma quantidade 

limitada de indivíduos o poder mais precioso na Sociedade em Rede, em especial no caso de 

indivíduos que logram sucesso ao explorar o papel da convergência entre os meios de 

comunicação. 

Neste contexto as ferramentas que surgem com a popularização da Internet, desde os 

anos 1990 até os anos 2000, podem provocar mudanças na dinâmica dos meios de 

comunicação de massa tradicionais e na relação dos cidadãos com os governos e movimentos 

sociais. Batizadas por Castells (2009) de mass self-communication estas ferramentas 
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permitem a comunicação de muitos para muitos e dão visibilidade a questões que não 

encontram lugar na mídia tradicional. 

A mass self-communication é exemplificada com clareza pelo serviço de 

compartilhamento de vídeos Youtube, que permite a produção de conteúdos de todo tipo por 

qualquer pessoa com acesso a uma câmera de vídeo e conexão com a Internet. Estas novas 

ferramentas na Internet permitem a comunicação instantânea entre indivíduos ao redor do 

mundo a custos cada vez mais baixos e evidenciam duas tendências da Sociedade em Rede: a 

individualização e a globalização (CASTELLS, 2009).  

O Brasil possui um grande número de internautas – considerados os aspectos 

relacionados à exclusão digital e as soluções possíveis, explorados no capítulo 3 – e um 

potencial enorme, comprovado por pesquisas empíricas (CGI.br, 2010; COMSCORE, 2011; 

IBGE, 2009) para o uso crescente da Internet e das ferramentas da mass self-communication, 

em especial de redes sociais como o Orkut, Twitter e o Facebook.  

A rápida popularização das redes sociais está sendo explorada no mundo inteiro 

como uma forma de estimular a participação política e colocar os indivíduos em contato com 

questões de interesse público, tanto em suas comunidades quanto em seus países e no mundo 

(CASTELLS, 2009). As instituições políticas, partidos políticos e grandes movimentos 

sociais, contudo, parecem pouco explorar estas potencialidades no Brasil, mantendo-se atrás 

das tendências mundiais de convergência entre os meios de comunicação tradicionais e as 

novas tecnologias de informação e comunicação. 

Esta revisão da literatura se justifica com o objetivo de ressaltar a necessidade da 

realização de pesquisas empíricas quantitativas e qualitativas a respeito do uso da mass self-

communication pelos Brasileiros e a real influência do novo meio de comunicação nos custos 

e benefícios da participação política na Internet no país. Além disso, e principalmente, é 

necessário investigar o quanto e de que forma a esfera de discussão pública promovida pela 

Internet como fonte de informações e suporte para debates incentiva a participação política 

off-line e produz novas formas de engajamento específicas ao mundo virtual. 
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