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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem como tema as redes sociais da internet na campanha eleitoral do 

Deputado Carlos Augusto Maia, sobre a ótica da convergência dos meios de comunicação. O 

objetivo geral é analisar e identificar o efeito dessa apropriação no resultado da campanha 

eleitoral de 2014 do Deputado Estadual Carlos Augusto Maia. O objetivo específico é 

entender como as redes sociais foram utilizadas na campanha eleitoral do Deputado, quais 

foram essas redes sociais, as ações que foram realizadas e o efeito desses meios no resultado 

da campanha. Para embasar o tema, o estudo utiliza como principais autores Marshall 

Mcluhan, Muniz Sodré, André Lemos, Raquel Recuero e Henry Jenkins. O estudo tem como 

aparato metodológico a análise das redes sociais, segundo Suely Fragoso, Raquel Recuero e 

Adriana Amaral. Diante dos objetivos propostos, o trabalho conclui, de acordo com os laços 

sociais e o capital social gerado pelas redes sociais da internet analisadas, que a utilização 

desses meios na campanha eleitoral do Deputado Carlos Augusto Maia foi positiva e 

influenciou o resultado da eleição do mesmo. Em resposta aos objetivos específicos, o 

trabalho pode identificar e entender as ações realizadas nas redes sociais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Convergência. Redes Sociais. Apropriação. Campanha Eleitoral de 

2014. Deputado Estadual Carlos Augusto Maia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

This work presents and discusses the influence of social networks on the Internet with regard 

to the electoral campaign of Mr. Carlos Augusto Maia, by considering the perspective of 

media convergence. The general goal of this research is to analyze and identify the effects of 

media convergence in the outcomes of the 2014 election campaign of State Deputy Carlos 

Augusto Maia. The specific goal is to understand the use of social networks along this 

electoral campaign, identifying the social networks used, the actions carried out as well as the 

effects of media over the outcomes of this campaign. In order to provide the basis of the 

proposed research, this document presents ideas from authors such as Marshall McLuhan, 

Muniz Sodre, André Lemos, Raquel Recuero and Henry Jenkins. The analysis of social 

networks uses the methodology proposed by SuelyFragoso, Raquel Recuero and Adriana 

Amaral. In terms of general results, this research concludes that the use of media was 

beneficial to the election of Mr. Carlos Augusto Maia and influenced the results of this 

election, according to the social ties and social capital generated by the analyzed social 

networks. In terms of specific goals, this research identified and understood the actions taken 

on social networks. 

  

KEYWORDS: Convergence. Social networks.Appropriation.Electoralcampaign 2014. 

StateDeputy Carlos Augusto Maia. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Os avanços tecnológicos percorreram um longo trajeto desde o advento da 

eletricidade, passando pelos maciços investimentos a área eletrotécnica no período pós-

revolução industrial, pelo desenvolvimento do computador comercial por volta da década de 

50 e até os smartphones atuais. O período foi longo, porém se pensarmos na dimensão das 

transformações sociais, culturais que esses avanços proporcionaram em todo o globo, 

perceberemos que na verdade esses avanços ocorreram em uma velocidade muito grande ao 

relacionarmos esse período ao da história humana. 

As transformações da vida humana convergiram de acordo com cada inserção de 

novos aparelhos na vida cotidiana. Ocorreu com o rádio, com a TV, com a TV em cores, com 

o cinema e também com a internet. Isso pode ser percebido com o advento da internet, por 

volta de 1969, com o seu desenvolvimento comercial e até chegar os dias de hoje. A Internet 

conquistou em todo o globo nos dias atuais por volta de três bilhões1 de usuários. Através da 

internet surgiram novas formas de comunicação, interação, trabalhos, hobbies, entretenimento 

e esse novo formato de vida teve aceitação gigantesca ao redor do globo. 

Essas transformações não poderiam ser diferentes com o Jornalismo e os demais meios 

de comunicação. Dentre as inúmeras transformações sociais proporcionadas pela Internet, 

tem-se a interação como uma das mais fortes características desse processo de mudança. Nos 

meios tradicionais de comunicação como a TV e o jornal impresso, a mensagem era 

direcionada do emissor para o receptor como uma mão de via única, sem a possibilidade da 

influência do receptor no conteúdo da mensagem. Nos dias atuais os internautas interagem e 

participam ativamente da produção de conteúdos, seja dando sua opinião a respeito da 

matéria, compartilhando informações com outros usuários e ou até com a criação de memes
2. 

Com a utilização da internet em larga escala, como forma de busca de informações, 

criação de conteúdos e interação, os meios de comunicação tradicionais perceberam a 

                                                 
1http://www1.folha.uol.com.br/tec/2014/11/1553088-internet-ja-tem-quase-3-bilhoes-de-usuarios-no-mundo-diz-
onu.shtml. Acesso em: 20 de novembro de 2015. 
 
2Meme é um termo grego que significa imitação. O termo é bastante conhecido e utilizado no "mundo 
da internet", referindo-se ao fenômeno de "viralização" de uma informação, ou seja, qualquer vídeo, imagem, 
frase, ideia, música e etc, que se espalhe entre vários usuários rapidamente, alcançando muita popularidade. 
Disponível em: <http://www.significados.com.br/meme/>. Acesso em 21 de nov. de 2015. 
 

http://www1.folha.uol.com.br/tec/2014/11/1553088-internet-ja-tem-quase-3-bilhoes-de-usuarios-no-mundo-diz-onu.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/tec/2014/11/1553088-internet-ja-tem-quase-3-bilhoes-de-usuarios-no-mundo-diz-onu.shtml
http://www.significados.com.br/meme/
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necessidade de convergir para a internet como forma de angariar audiência, buscando nas 

redes sociais o público. 

Essa convergência dos meios de comunicação tradicionais para a internet, e mais 

especificamente para as redes sociais, proporcionou um choque entre esses dois meios, 

fazendo com que ambos hibridizem, e a partir dessa fusão liberem muita energia e força. 

A utilização de computadores e smartphones de forma cotidiana pela população, bem 

como as facilidades de conexões com as internets existentes, mostrou-se bastante assertiva à 

utilização do jornalismo na internet. A informação tornou-se mais fácil e rápida, pois, as 

pessoas estão conectadas vinte e quatro horas por dia, e desta forma estão expostas aos 

conteúdos jornalísticos.  

Tendo em vista o quanto esses avanços tecnológicos proporcionam mudanças nos 

costumes humanos e sociais, através da convergência dos meios de comunicação e da força 

liberada por esses meios híbridos, percebemos o quanto as rede sociais contribuíram, por 

exemplo, na campanha eleitoral de 2008 do então presidente dos Estados Unidos Barack 

Obama. Ao exemplo americano, muitos políticos hoje no Brasil também buscam nas redes 

sociais mecanismos de alcançar o seu público, interagir com este e a partir daí ganhar mais 

popularidade e confiança. 

A partir dessa fusão entre os meios, a exemplo do jornalismo hoje largamente utilizado 

nas redes sociais, temos a utilização desse meio híbrido nas campanhas eleitorais no Brasil e 

no mundo. Diante dessa realidade, nosso principal objetivo nesse trabalho é analisar a atuação 

do marketing político nas redes sociais, em específico na campanha eleitoral do Deputado 

Carlos Augusto Maia nas eleições de 2014. 

Desta forma, dentro da proposta desse trabalho, formula-se a seguinte questão: As 

redes sociais digitais contribuíram de forma positiva para o sucesso nas urnas do Deputado 

Estadual Carlos Augusto Maia? Podemos nos perguntar ainda quais foram os mecanismos 

utilizados nas redes sociais, quais as redes utilizadas, quais os planos de ação para 

aproximação do público. 

O objetivo geral é analisar e identificar o efeito dessa apropriação no resultado da 

campanha eleitoral de 2014 do Deputado Estadual Carlos Augusto Maia. O objetivo 

específico é entender como as redes sociais foram utilizadas na campanha eleitoral do 

Deputado, quais foram essas redes sociais, as ações que foram realizadas e o efeito desses 

meios no resultado da campanha. 
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Utilizaremos teóricos da comunicação como Marshall Mcluhan, Muniz Sodré, André 

Lemos, Henry Jenkins e Rachel Recuero para entender esse processo de convergência dos 

meios, o ciberespaço e a utilização desse espaço virtual no marketing político do Deputado 

Carlos Augusto Maia. 

O presente trabalho terá como metodologia a Análise das Redes Sociais (ASR), de 

forma qualitativa e quantitativa buscaremos aferir o capital social gerado pelas redes sociais 

do Deputado Carlos Augusto Maia, procuraremos também analisar as postagens realizadas 

nas redes sociais na sua candidatura, como forma de responder os objetivos da pesquisa. 

Também realizaremos uma entrevista o próprio Deputado Carlos Augusto Maia, por ser uma 

fonte de bastante relevância, já que esteve diretamente inserido no processo a ser estudado, 

podendo assim contribuir com respostas complacentes aos objetivos da pesquisa. 

O tema deste trabalho surgiu através do interesse em estudar as redes sociais, que de 

forma muito rápida está se transformando em uma ferramenta de comunicação horizontal e 

democrática, tornando a informação mais rápida e inserida diretamente na vida cotidiana da 

sociedade. A partir desse interesse nas redes sociais, e aos vários exemplos, no Brasil e no 

mundo, da utilização das redes sociais em campanhas eleitorais, surgiu o interesse de saber se 

o mesmo ocorreu na política local.  

A escolha do político – Deputado Carlos Augusto Maia – deveu-se a trajetória de vida 

do mesmo, natural de Pau dos Ferros, uma cidade do interior do Rio Grande do Norte com 

pouco mais de 29 mil habitantes, foi para capital do estado cursar a faculdade de Direito. 

Conseguiu aprovação em uma Universidade Federal, morou na casa do estudante e conseguiu 

se formar advogado. A partir daí se envolveu em causas sociais e foi convidado para militar 

no Partido Trabalhista do Brasil (PTdoB). Foi eleito vereador em Parnamirim e logo em 

seguida se candidatou a Deputado Estadual. 

A trajetória de vida do jovem político, sem ascendência política na família, sem 

grandes investimentos ou financiamento de campanha, natural de uma pequena cidade do 

interior do Rio Grande do Norte e que conseguiu se eleger Deputado Estadual, despertou 

atenção, principalmente devido à atuação nas redes sócias na sua campanha eleitoral. 

Levando em consideração pesquisas na internet, percebe-se que existem poucos 

trabalhos acadêmicos que abordem a utilização das redes sociais em campanhas eleitorais, 

principalmente em campanhas de políticas locais, pois a maioria dos existentes abordam 

campanhas presidenciais, ou internacionais. Desta forma, deseja-se que o trabalho possa 
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contribuir com o entendimento dessa ferramenta, bem como tentar mensurar através da 

Análise das Redes Sociais a contribuição desse meio nas candidaturas. 

Para melhor desenvolvimento do trabalho, dividimos o presente projeto em três 

partes. Na primeira falaremos sobre a convergência dos meios, sobre a transformação 

social desencadeada pela inserção dos meios tecnológicos na vida humana. Falaremos 

também sobre o ciberespaço e uma sociedade cada vez mais conectada, e por último nesse 

capítulo, abordaremos sobre o conceito de redes sociais. 

No segundo capítulo aborda-se as mídias sociais nas campanhas eleitorais como 

também discorreremos sobre a lei eleitoral. 

No terceiro capítulo abordar-se as redes sociais digitais na campanha eleitoral do 

Deputado Estadual Carlos Augusto Maia. 

 

 

2. A CONVERGÊNCIA 

 

 

Com a velocidade que a comunicação de forma geral tomou com o advento da 

internet, não demoraria que vários aspectos da nossa sociedade convergissem para a esfera 

virtual. Esse ambiente virtual, denominado por William Gibson3 por Ciberespaço, tornou-se 

palco de várias atividades que antes eram realizadas apenas no off-line. 

O ciberespaço é um espaço virtual que proporciona a seus usuários conexões, 

contato com outros indivíduos, ou seja, uma estrutura social. Segundo Lemos (2002, p.1), 

“No ciberespaço podemos estar sós sem estarmos isolados. As comunidades virtuais se 

agregam em torno de interesses comuns, independentes de fronteiras ou demarcações 

territoriais fixas”. Essas demarcações territoriais exemplificadas por Lemos são as barreiras, 

dificuldades comuns que encontraríamos na vida off-line, como por exemplo, reunir um grupo 

de pessoas que compartilhem o mesmo interesse em determinado debate ou assunto. No 

mundo virtual essas barreiras não existem. 

Entretenimento, interação entre pessoas, comércio, empresas em contato com os seus 

clientes, são inúmeras as possibilidades de atuação no ciberespaço nos dias atuais, e isso se 

deve ao crescimento no número de usuários, provenientes do barateamento e popularização 

                                                 
3William Gibson nasceu nos Estados Unidos e mudou-se para Vancouver Canadá em 1975. O conceito de 
Ciberespaço nasceu do seu primeiro livro Neuromancer de 1984. Disponível em 
<http://www.citi.pt/homepages/espaco/html/william_gibson.html> Acesso em 19 de abr. de 2015. 

http://www.citi.pt/homepages/espaco/html/william_gibson.html
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dos aparelhos tecnológicos como computadores e notebooks, bem como ao surgimento de 

tecnologias móveis como smartphones e tablets. 

André Lemos entende a convergência desses aparatos tecnológicos com as diversas 

atuações da sociedade nesse ciberespaço como a criação da cibercultura, vejamos: 

 

A cibercultura forma-se precisamente da convergência entre o social e o 
tecnológico, sendo através da inclusão da “sociedade” na técnica que ela adquire 
seus contornos mais nítidos. [...] Todo o desafio sócio técnico da cultura 
contemporânea está na passagem da sociabilidade moderna à sociabilidade pós-
moderna e na substituição das tecnologias analógicas pelas tecnologias digitais. 
(Lemos, 1999, p7) 

 

Por sua vez, Muniz Sodré (1942) aponta as transformações proporcionadas pelos 

meios tecnológicos nos meios de comunicação e na nova forma de interação entre os 

integrantes das sociedades: 

  

A virada do século coincide com a passagem da comunicação centralizada, vertical e 
unidirecional [...] as possibilidades trazidas pelo avanço técnico das 
telecomunicações, relativos à interatividade e ao mutimidialismo. Há quem a elas se 
refira como tecnologias pós-midiáticas. (Sodré, 1942, p.11). 

 

O surgimento e aperfeiçoamento de novas tecnologias proporcionaram uma aceleração 

e expansão do capital e da globalização, pensamento este corroborado pelos dizeres do teórico 

Muniz Sodré, transcrito a seguir: 

 

De fato, o que o fenômeno globalista (já antigo) tem de muito novo no fim deste 
milênio – além da ‘financeirização’ do mundo capitaneado pela vocação imperial 
dos Estados Unidos – é primeiramente uma base material caracterizada por 
verdadeira mutação tecnológica, que decorre da maciça concentração de capital em 
ciências como engenharia microeletrônica, computação, biotecnologia e física. 
(Sodré, 1942, p. 12). 

 

Com os meios tecnológicos cada vez mais desenvolvidos, devido aos maciços 

investimentos de capital financeiro na área, a informação, como resposta a esses 

investimentos, flui de forma mais rápida por todo o mundo. Para Sodré (1942) essas 

informações podem ter diversos formatos (filmes, imagens, notícias, sons) e são consideradas 

economicamente como produtos, e estes, por sua vez, são transmitidos de forma rápida e fácil 

entre diversas nações do globo.  

A globalização e o desenvolvimento tecnológico encurtaram as distâncias e as 

barreiras de forma que um acontecimento pode ser transmitido por todo o mundo logo após o 
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ocorrido. Essa velocidade informacional proporcionada pela globalização e avanços 

tecnológicos conseguiu gerar uma nova cultura, extirpando o receio de uma homogeneização 

de pensamentos, pois quebrou a barreira entre a alta cultura e a cultura de massa, 

considerando que tudo o que se valoriza é a velocidade de distribuição e difusão de 

informação e capital. Sodré (1942) define essa nova sociedade como “sociedade da 

informação”, em suas palavras: 

 

[...] não paira mais o temor – típico dos anos 1960 e 1970 – de destruição da ‘alta 
cultura’ por uma suposta homogeneização inapelável da ‘cultura de massa’, uma vez 
que as fronteiras entre ambas se apagam diante da onda planetarista da globalização 
ou da chamada ‘sociedade da informação’, indiferente a tudo que não seja a 
velocidade de seu processo distributivo de capitais e mensagens. (Sodré, 1942, p. 
12). 

 

Assim, evidenciado fica o surgimento de um novo formato de vida, novos meios de 

comunicação, entretenimento, trabalhos, uma nova forma de pensar. Tudo girando em torno 

da velocidade e do alcance atingido. Corroborando nessa linha:  

 

Não faltam os que exaltem o computador e a Internet como ‘a verdadeira revolução 
do século’, comparável à imprensa de tipos móveis de Gutenberg, que modificou a 
maneira de pensar e aprender. É corrente a expressão ‘Revolução da Informação’, 
como um sucedâneode ‘Revolução Industrial’, para designar os impactos em curso. 
(Sodré, 1942, p. 12). 

 

A mutação tecnológica, tanto à época da revolução industrial e início na globalização, 

como também nos dias atuais, provoca uma hibridização, uma mistura ou mesmo um 

imbricamento dos meios. A cada interação com esses novos meios tecnológicos a forma 

humana de trabalho muda, as formas de comunicação mudam, os veículos de comunicação 

mudam. Percebemos desta maneira o quão vivo são os processos comunicacionais, 

adaptando-se como resposta a cada movimento humano: 

 

Com efeito, já é lugar-comum afirmar que o desenvolvimento dos sistemas e das 
redes de comunicação transforma radicalmente a vida do homem contemporâneo, 
tanto nas relações de trabalho como nas de sociabilização e lazer. (Sodré, 1942, p. 
15). 

 

Essa nova formalização da vida social, regida pelo avanço tecnológico, contribuiu com 

a criação de outra dimensão da realidade: um mundo virtual, onde a internet é o palco de outra 

vida, inclusive com características intrínsecas a vida real, onde podemos fazer amizades, 
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encontrar amigos distantes, conversar, fazer compras e também, de forma mais ostensiva, 

tornarmo-nos mais vistos: 

 

[...] formas novas de perceber, pensar e contabilizar o real. Impulsionadas pela 
microeletrônica e pela computação ou informática, as neotecnologias da informação 
introduzem os elementos do tempo real (comunicação instantânea simultânea e 
global) e do espaço virtual (criação por computador de ambientes artificiais e 
interativos), tornando ‘compossíveis’ outros mundos, outros regimes de visibilidade 
pública. (Sodré, 1942, p. 16). 

 

A mensagem, anteriormente direcionada do emissor para o receptor sem possibilidade 

de interação, mudou sua configuração com o advento das novas tecnologias, pois o emissor e 

o receptor passaram a interagir no processo comunicacional, tornando a comunicação 

horizontal. Corroborando nesse sentido: 

 

É largo, no entanto, o espectro das transformações epocais. Muda, por exemplo, a 
natureza do espaço público, tradicionalmente animado pela política e pela imprensa 
escrita. Agora, formas tradicionais de representação da realidade e novíssimas (o 
virtual, o espaço simulativo ou terreal da hipermídia) interagem, expandindo a 
dimensão tecnocultural, onde se constituem e se movimentam novos sujeitos sociais. 
(Sodré, 1942, p. 19). 
 

Os novos sujeitos sociais, acima descritos por Sodré, são os que integram uma nova 

sociedade, uma sociedade simultânea, ubíqua, instantânea, animada por um novo formato de 

interação, uma sociedade transformada por tecnologias pós-midiáticas.  

 

 

2.1 CIBERCULTURA: UMA SOCIEDADE CONECTADA 

 

 

As ondas eletromagnéticas de rádio, TV e telefone nos rodeiam e compõem um 

mundo alternativo e invisível aos nossos olhos, mas graças a elas podemos realizar as tarefas 

mais básicas do nosso cotidiano. Nem sempre foi assim, e imaginar o nosso mundo sem essas 

tecnologias atualmente seria uma tarefa desesperadora, até apocalíptica. 

Em certo momento os computadores, segundo Costella (2002), tornaram-se usuários 

dos telefones e através dos satélites e das ondas de rádio passaram a interligar continentes e 

possibilitou uma troca de informações de forma extremamente rápida, à velocidade da 

eletricidade. Essa nova forma de comunicação foi batizada de internet e com o passar do 

tempo, o computador, a internet e os equipamentos de informática em geral foram se 
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barateando e o número de usuários aumentou significativamente por todo o mundo a partir do 

desenvolvimento da internet comercial4. 

A internet deixou de se restringir apenas a ambientes comerciais e passou a ser 

desenvolvida também para usuários comuns por volta de 1991, dois anos depois da criação do 

WWW (World Wide Web), termo em inglês para teia de alcance mundial, em Genebra na 

Suíça. Através dela, muitas outras redes internas interligaram-se organizando o tráfego 

mundial de informações. Desta forma em 1993 por volta de noventa mil usuários já acessava 

a internet, grande parte destes usuários eram norte-americanos. 

Os números cresceram de forma impressionante no mundo e no Brasil até os dias 

atuais. No ano 2000 estimava-se cerca de trezentos milhões de usuários de internet em todo 

o globo. No Brasil de acordo com uma pesquisa do IBOPE (Instituto Brasileiro de Opinião 

e Estatística) em maio de 2000 tínhamos 4,8 milhões de assinantes de provedores de 

internet, o que equivalia a aproximadamente 7 milhões de internautas, considerando que 

muitas linhas eram compartilhadas, segundo Costella (2002, p.233).  

Atualmente em todo o globo ultrapassamos quase 3 bilhões de usuários5, de 

acordo com uma pesquisa da ONU (Organização das Nações Unidas) de novembro de 

2014. Já no Brasil temos mais da metade da população usuários de internet6, o que 

equivale a 85,9 milhões de pessoas, de acordo com a pesquisa TIC Domicílios de junho de 

2014. (ONU, 2014). 

Atualmente vivemos conectados desde a hora em que acordamos, usamos a 

conexão para trabalhar, estudar, nos comunicarmos, nos inteirarmos de assuntos do nosso 

interesse. As tecnologias, principalmente as móveis, vêm mudando a velocidade dos 

acontecimentos, das informações e inclusive o modo de viver de cada usuário, “Pois a 

‘mensagem’ de qualquer meio ou tecnologia é a mudança de escala, cadência ou padrão 

que esse meio ou tecnologia introduz nas coisas humanas” (MCLUHAN, 1964, p.22). 

A sociedade está tão entrelaçada com esses meios, nos seus mais abrangentes 

aspectos, que estes já se tornaram extensões dos seus usuários. 

 

                                                 
4COSTELLA, Antonio F. Comunicação - do Grito ao Satélite. 5. ed. São Paulo: Campos do Jordão. 2002, p. 233. 
 
5 Sociedade. Tecnologia. O GLOGO. Disponível em <http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/internet-ja-
tem-quase-3-bilhoes-de-usuarios-no-mundo-inteiro-14663501> Acesso em 19 de abr. de 2015. 
 
6 Sociedade. Tecnologia. O GLOBO. <http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/numero-de-internautas-no-
brasil-alcanca-percentual-inedito-mas-acesso-ainda-concentrado-13027120> Acesso em 19 de abr. de 2015. 
 

http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/internet-ja-tem-quase-3-bilhoes-de-usuarios-no-mundo-inteiro-14663501
http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/internet-ja-tem-quase-3-bilhoes-de-usuarios-no-mundo-inteiro-14663501
http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/numero-de-internautas-no-brasil-alcanca-percentual-inedito-mas-acesso-ainda-concentrado-13027120
http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/numero-de-internautas-no-brasil-alcanca-percentual-inedito-mas-acesso-ainda-concentrado-13027120
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Isto apenas significa que as consequências sociais e pessoais de qualquer meio – ou 
seja, de qualquer uma das extensões de nós mesmos – constituem o resultado do 
novo estalão introduzido em nossas vidas por uma nova tecnologia ou extensão de 
nós mesmo (MCLUHAN, 1964, p.21). 

 

Podemos mensurar essa transformação social, no que se refere à convergência 

para a internet e suas possibilidades, quando analisamos a quantidade significativamente 

crescente nesses últimos anos e com o impacto que ela causa nas coisas humanas, no modo 

de viver da nossa sociedade. Esses novos meios moldam a forma de vida da sociedade e 

essa sociedade muda como forma de se adaptar a esse novo meio. 

Para Mcluhan pode-se perceber o marco da nossa cultura se permanecermos à 

margem dela, ou se adentrarmos no cotidiano de uma sociedade onde aquele marco não foi 

introduzido. 

Hoje, se quisermos estabelecer os marcos da nossa própria cultura, permanecendo à 
margem das tendências, e pressões exercidas por qualquer forma técnica de 
expressão humana, basta que visitemos uma sociedade onde uma certa forma 
particular ainda não foi sentida ou um período histórico onde ela ainda era 
desconhecida (MCLUHAN, 1964, p. 35). 

 

Desde a popularização do computador, quando este passou a ser usado por usuários 

comuns, e com a popularização da internet, vemos o desenvolvimento da cibercultura. Hoje 

temos uma nova fase da informação, com o computador móvel (notebbok, tablet, 

smartphone), chamada por André Lemos7 de tecnologias nômades, estamos na era da 

computação ubíqua, pervasiva (pervasivecomputing) e senciente. 

Hoje com computadores nômades, móveis, e com a estrutura de redes sem fio 

(Wireless, 3G, 4G), temos as cidades contemporâneas, que são áreas onde os usuários mesmo 

fora de casa continuam conectados aos seus dispositivos e à rede através dos seus 

smartphones e das redes sem fio disponíveis. A cidade contemporânea torna-se, cada vez 

mais, uma cidade da mobilidade onde as tecnologias móveis passam a fazer parte de suas 

paisagens (FURTADO; PUGLISI; HORAN apud LEMOS, 2005). 

Hoje podemos sair para qualquer lugar e levarmos junto de nós toda a esfera virtual. 

De acordo com (CASTELLS apud LEMOS, 2005), as novas formas de comunicação sem fio 

                                                 
7Ubiquidade, “pervasividade” e senciente são quase sinônimos. Ubiquidade refere-se à probabilidade de estar em 
vários lugares ao mesmo tempo. Por “computação ubíqua” ou “pervasiva”, compreende-se a disseminação dos 
computadores e todos os lugares. A “computação pervasiva” está diretamente ligada á ideia de ubiquidade, e se 
caracteriza pela introdução de chips e equipamentos e objetos que passam a trocar informações. A “computação 
senciente”, refere-se à possibilidade de interconexão de computadores e objetos através de sensores que passam 
a se reconhecer de maneira autônoma e a trocar informações. (Lemos, 2005, p.1. Disponível 
em:<www.intercom.org.br/papers/nacionais/2005/resumos/r1465-1.pdf>. Acesso em 06 dez. 2015. 
 

http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2005/resumos/r1465-1.pdf
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estão redefinindo o uso do espaço de lugar e dos espaços fluxos. Nas cidades contemporâneas, 

os tradicionais espaços de lugar (rua, praças, avenidas, monumentos) estão, pouco a pouco, 

transformando-se em espaços de fluxos, espaços flexíveis, comunicacionais, “lugares digitais” 

(HORAN apud LEMOS, 2005). Referente à comunicação móvel, 

 

[...] uma reconfiguração do espaço e tempo está aparecendo, uma reconfiguração 
que implica que a forma e o propósito da comunicação definem o ‘público’ e o 
‘privado’, e não o espaço no qual a comunicação acontece (COOPER; GREEN; 
MURTAGH; HARPER apud LEMOS, 2005). 

 

Os costumes atuais ao que se refere às tecnologias têm caracterizado a cultura 

contemporânea como cultura da mobilidade (LEMOS, 2006). Para entendermos as cidades 

contemporâneas, é essencial entender o funcionamento das tecnologias móveis e a ideia de 

mobilidade. Assim como entender que a sociedade está imersa em sucessivos processos de 

territoriaização e desterritorialização (DELEUZE E GUATTARI apud LEMOS, 2006), 

práticas nômades e tribais (MAFFESOLI, apud LEMOS, 2006) e de constituição de uma 

sociologia da mobilidade (URRY; COOPER; GREEN; MURTAGH; HARPER apud 

LEMOS, 2006). 

A esfera virtual está inserida de tal forma no nosso cotidiano que se tornam invisível. 

“as tecnologias mais profundas são aquelas que desaparecem. Elas se entrelaçam no tecido da 

vida quotidiana até se tornarem indistinguíveis” (WEISER apud LEMOS, 2005). 

André Lemos afirma que celular (smartphone) é o controle remoto do nosso 

cotidiano.  O celular expressa à radicalização da convergência digital, transformando-se em 

um “teletudo” para a gestão móvel e informacional do cotidiano. (LEMOS, 2005). 

 

 

2.2 REDES SOCIAIS 

 

 

O surgimento da internet transformou a comunicação humana, tornou-a mais ágil e 

de maior alcance e o surgimento das redes sociais trouxe para a esfera virtual costumes que 

antes eram vivenciados apenas no off-line, porém mais potencializados devido à facilidade da 

ferramenta. Para Raquel Recuero essa sociabilização nas redes sociais faz parte das mais 

importantes mudanças trazidas pela internet: 
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O advento da internet trouxe diversas mudanças para a sociedade. Entre essas 
mudanças, temos algumas fundamentais. A mais significativa [...] é a possibilidade 
de expressão e sociabilização através das ferramentas de comunicação mediada pelo 
computador (RECUERO, 2009, p. 24) 
 
 

Ao longo dos anos foram criadas diversas redes sociais, cada uma com suas 

características e público alvo, e a cada dia que se passa, o número de usuários cresce 

significativamente nas mais diversas redes sociais. 

Seja como forma de busca de informação, interação com outros usurários ou 

simplesmente como busca de entretenimento, nos dias atuais é uma tarefa difícil conhecermos 

alguém que não utilize ou que não tenha utilizado as redes sociais. O número de usuários 

atualmente no Brasil é de 94 milhões de brasileiros8, de acordo com pesquisa do IBOPE 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE OPINIÃO E ESTATÍSTICA). Esses números podem 

ilustrar o poder que as redes sociais têm atualmente, são muitos usuários conectados 

recebendo e compartilhando os mais diversos assuntos. 

De acordo com a mesma pesquisa, as redes sociais mais utilizadas no Brasil são o 

Facebook
9, com 67 milhões de usuários, e o Twitter com 33,3 milhões de integrantes. Outras 

redes de bastante destaque são o Instagran, Youtube e o Linkedin. 

Para melhor entendermos as Redes Sociais, precisamos entender a sua estrutura de 

funcionamento e para isso, mencionamos o ensinamento de Raquel Recuero, que assim define 

as redes sociais: 

                                                 
8 Disponível em: <http://www.ecomweb.com.br/site/?p=192>. Acessado em 30 de nov. de 2015. 

9
Facebook é um site e serviço de rede social que foi lançado em 4 de fevereiro de 2004, operado e de 

propriedade privada da Facebook Inc.. Em 4 de outubro de 2012, o Facebook atingiu a marca de 1 bilhão de 
usuários ativos, sendo por isso a maior rede social em todo o mundo. Em média 316.455 pessoas se cadastram, 
por dia, no Facebook, desde sua criação em 4 de fevereiro de 2004. Os usuários devem se registrar antes de 
utilizar o site, após isso, podem criar um perfil pessoal, adicionar outros usuários como amigos e trocar 
mensagens, incluindo notificações automáticas quando atualizarem o seu perfil. Além disso, os usuários podem 
participar de grupos de interesse comum de outros utilizadores, organizados por escola, trabalho ou faculdade, 
ou outras características, e categorizar seus amigos em listas como "as pessoas do trabalho" ou "amigos íntimos". 
O nome do serviço decorre o nome coloquial para o livro dado aos alunos no início do ano letivo por algumas 
administrações universitárias nos Estados Unidos para ajudar os alunos a conhecerem uns aos outros. O 
Facebook permite que qualquer usuário que declare ter pelo menos 13 anos possa se tornar usuário registrado do 
site. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Facebook>. Acesso em 03 de dezembro de 2015. 

9 Instagram é uma rede social online de compartilhamento de foto e vídeo que permite aos seus usuários tirar 
fotos e vídeos, aplicar filtros digitais e compartilhá-los em uma variedade de serviços de redes sociais, como 
Facebook, Twitter, Tumblr e Flickr. O Instagram foi criado por Kevin Systrom e Mike Krieger e lançado em 
outubro de 2010. O serviço rapidamente ganhou popularidade, com mais de 100 milhões de usuários ativos em 
abril de 2012. O Instagram é distribuído através da Apple App Store, Google Play e Windows Phone Store. O 
suporte foi originalmente disponível apenas para o iPhone, iPad e iPod Touch; em abril de 2012 foi adicionado 
suporte para Android's com câmera. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Instagram>. Acesso em 03 de 
dezembro de 2015. 
 

http://www.ecomweb.com.br/site/?p=192
https://pt.wikipedia.org/wiki/Site
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2004
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_social_virtual
https://pt.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://pt.wikipedia.org/wiki/Twitter
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tumblr
https://pt.wikipedia.org/wiki/Flickr
https://pt.wikipedia.org/wiki/Kevin_Systrom
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mike_Krieger
https://pt.wikipedia.org/wiki/App_Store_(iOS)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Google_Play
https://pt.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone_Store
https://pt.wikipedia.org/wiki/IPhone
https://pt.wikipedia.org/wiki/IPad
https://pt.wikipedia.org/wiki/IPod_Touch
https://pt.wikipedia.org/wiki/Android
https://pt.wikipedia.org/wiki/Instagram
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Uma rede social é definida como um conjunto de dois elementos: atores (pessoas, 
instituições ou grupos; os nós das redes) e suas conexões (interações e laços sociais) 
[...] A abordagem de rede tem, assim, seu foco na estrutura social, onde não é 
possível isolar os atores sociais e nem suas conexões. (RECUERO, 2009, p. 24).  

 

A estrutura das redes sociais é composta por três elementos básicos: os atores 

(perfis), as conexões, interações ou laços sociais, e, por último, o capital social, que é o 

elemento gerado pelos dois elementos anteriores. Recuero assim define atores: 

 

Os atores são o primeiro elemento da rede social, representado pelos nós (ou nodos). 
Rata-se das pessoas envolvidas na rede que se analisa. Como partes do sistema, ou 
atores atuam de fora a moldar as estruturas sociais, através da interação e da 
constituição de laços sócias (RECUERO, 2009, p. 25). 

 

Para exemplificar os atores podemos percebê-los através dos perfis das redes sociais, 

são as pessoas que estão por trás, que compõem esses perfis, como no Facebook, Twitter e 

Instagram. Também conforme as lições de RECUERO, temos a definição de conexões: 

 

Enquanto os atores representam os nós (ou nodos) da rede em questão, as conexões 
de uma rede social podem ser percebidas de diversas maneiras. E termos gerais, as 
conexões em uma rede social são constituídas dos laços sociais, que por sua vez, são 
formados através da interação social entre os atores. De um certo modo, são as 
conexões o principal foco do estudo das redes sociais, pois é sua variação que altera 
as estruturas desses grupos. (RECUERO, 2009, p. 30). 

 

Os rastros deixados pelos atores nas redes sociais nos permitem visualizar as 

conexões existentes, como por exemplo, as curtidas que um perfil do Facebook recebe em 

determinada publicação, ou comentários e compartilhamentos. As conexões são as interações 

nas redes sociais, são os laços sociais que existem entre os atores. 

Para definir o capital social existem opiniões divergentes dos teóricos a respeito do 

seu conceito e não existe uma concordância sobre qual vertente deve ser seguida para 

entendê-lo, “O que se concorda é que o conceito refere-se a um valor constituído a partir das 

interações entre os atores sociais” (RECUERO, 2009, p. 45). Dentre os vários conceitos de 

capital social, os mais utilizados são o de Putnam (2000), Bourdieu (1983) e Coleman (1988). 

Para Putnam (PUTNAM apud RECUERO, 2009), o capital social “refere-se à 

conexão entre indivíduos – redes sociais e normas de reciprocidade e confiança que emergem 

dela”. (RECUERO, 2009, p. 45), e ainda: 

 

Para Putnam, o conceito de capital social é intimamente associado à ideia de virtude 
cívica, de moralidade e de seu fortalecimento através de relações recíprocas. Essa 
ideia engloba dois aspectos essenciais para a construção do valor social: o individual 
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e o coletivo. O aspecto individual vem dos interesses dos indivíduos em fazer parte 
de uma rede social para o seu próprio benefício. O aspecto coletivo vem do fato de 
que o capital social individual reflete-se amplamente na esfera coletiva do grupo, 
sejam eles como custos ou benefícios (RECUERO, 2009, p. 45). 

 

Para Bourdieu (BOURDIEU apud RECUERO, 2009), “o capital social é relacionado a 

um determinado grupo [...] e lida fundamentalmente com elementos como poder e conflito”. 

(RECUERO, 2009, p. 46). 

 

O conceito de capital social em Bourdieu está profundamente ligado com suas ideias 
a respeito de classe. O conceito de capital social teria, assim, dois componentes: um 
recurso que é conectado ao pertencimento a um determinado grupo; às relações que 
um determinado ator é capaz de manter; e o conhecimento e reconhecimento mútuo 
dos participantes de um grupo. [...] Bourdieu explica que há três tipos de capital, que 
permeiam os campos sociais: o capital econômico, o cultural e o social. Em meio 
aos três, há o capital simbólico, capaz de legitimar a posse de cada tipo de capital 
como um recurso. O capital social em Bourdieu é diretamente relacionado com os 
interesses individuais, no sentido de que provém de relações sociais que dão a 
determinado ator determinadas vantagens. Trata-se de um recurso fundamental para 
a conquista de interesses individuais (RECUERO, 2009. P. 47) 

 

Para Colleman (COLLEMAN apud RECUERO, 2009), “cada ator no sistema social 

possui controle de certos recursos e interesses em certos outros recursos. [...] O capital social 

não está nos atores em si, mas em sua estrutura de relações”. (RECUERO, 2009, p. 47-48). 

 

Para Colleman, assim, o capital social não está nos atores em si, mas em sua 
estrutura de relações. No entanto, no argumento de Colleman, o capital social 
poderia ser transformado em outras formas de capital social e, assim, objetivar-se. 
Como exemplos de formas de capital social, para Colleman, estão as organizações 
que permitem aos indivíduos atingir seus objetivos; a força dos laços sociais, que 
permite que transações aconteçam com confiança, etc. Este capital proporciona 
confiança na ação social por parte de grupos e indivíduos (RECUERO, 2009, p. 48). 

 

O capital social é o fruto da interação entre os atores e suas conexões, é o conteúdo 

gerado por esses dois elementos: 

 

O capital social é também em elemento-chave para a compreensão dos padrões de 
conexão entre atores sociais na internet. Compreender a existência de valores nas 
conexões sociais e no papel da Internet para auxiliar essas construções e suas 
mudanças na percepção desses valores é fundamental para compreender também as 
redes sociais. Os tipos de capital social, assim, atuam não apenas como motivadores 
para as conexões, mas também auxiliam a moldar os padrões que vão emergir da 
apropriação dos diversos sites e redes sociais (RECUERO, 2009, p. 55) 
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Entender esses três elementos nas redes sociais, os atores, conexões e capital social, 

será de fundamental importância para analisarmos as redes sócias, e a partir delas encontrar 

respostas para os objetivos do presente trabalho. 

 

 

3. MÍDIAS SOCIAIS E CAMPANHAS ELEITORAIS 

 

 

Chega-se ao ponto em que inferimos que, assim como vários segmentos da nossa vida 

cotidiana convergiram para o ciberespaço, não poderia ser diferente com a política e com o 

marketing político, que vem buscando na internet novos mecanismos de aproximação com o 

público, graças à democracia e horizontalidade que esse veículo oferece: 

 

O marketing político nas redes sociais se apoia em dois pilares principais: Interação 
– A troca de informações e opiniões entre candidato e eleitores. A construção 
colaborativa de uma proposta de governo através da participação dos eleitores. 
Engajamento – A participação dos integrantes da rede social na função de 
propagadores da mensagem de campanha. A criação de uma militância digital capaz 
de expandir o público impactado pelas mensagens enviadas e defender a proposta10.  

 

A internet tornou os processos mais democráticos justamente devido a uma das mais 

fortes de suas características: o poder de participação do público; bem diferente dos veículos 

massivos, como por exemplo, a TV e o Jornal Impresso. Essa interação pode ser muito bem 

utilizada, pelos mais diversos aspectos, inclusive como um termômetro, uma forma de se 

obter um feedback da aceitação de determinada ideia ou produto por parte do público. 

Na internet, e mais especificamente nas redes sociais, diversos são as temáticas 

discutidas diariamente entre os seus internautas. Assuntos como direitos e deveres, educação, 

meio ambiente, corrupção, política entre outros. O cidadão está cada vez mais bem informado, 

e isso é consequência da convergência do jornalismo para a internet, bem como a 

popularização desses aparelhos tecnológicos e da facilidade no acesso à rede mundial de 

computadores. 

                                                 
10 VALLE, Alberto. Marketing político nas redes sociais. Disponível em: 
<http://www.eleitordigital.net.br/marketing-político-nas-redes-sociais/> apud Marketing político e sua 
importância através das mídias sociais. REVISTA TEMÁTICA. Disponível em: 
<www.insite.pro.br/2013/Agosto/marketing_politico_midiasdigitais.pdf> Acesso em 06 de dez. de 2015. 

http://www.eleitordigital.net.br/marketing-político-nas-redes-sociais/
http://www.insite.pro.br/2013/Agosto/marketing_politico_midiasdigitais.pdf
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Joe Trippi, Diretor da campanha presidencial de Howard Dean (JENKINS, Henry, 

2009, p. 289), considera essas ferramentas de comunicação, as redes sociais, detentoras de 

poder: 

Se informação é poder, então esta nova tecnologia – a primeira a distribuir 
informação de forma justa – está realmente distribuindo poder. O poder está se 
deslocando das instituições que sempre governaram de cima para baixo, sonegando 
informações, dizendo como devemos cuidar de nossa vida, para um novo paradigma 
de poder, distribuído democraticamente e compartilhado por todos nós. (TRIPPI, 
2004, p. 4 apud JINKINS, 2009, p. 290). 

 

Baseado na informação de Trippi, as redes sociais constituem uma nova ferramenta 

de poder, uma nova maneira de formar a opinião pública, que antes dependia praticamente 

dos veículos massivos com seus interesses econômicos e políticos embutidos na informação. 

Desta forma, as redes sociais vêm se mostrando uma poderosa ferramenta de comunicação e 

interação, e a sua utilização pelos políticos hoje se torna imprescindível para uma 

comunicação direta com seus eleitores.  

Essa interação entre político e internautas torna-se mais necessária devido à crescente 

participação destes últimos em assuntos de cunho social. As redes sociais vêm criando uma 

relação entre a política e a cultura popular. Conforme análise de Henry Jenkins, a internet está 

aproximando os cidadãos da política, está mudando a forma de pensar desse público, sempre 

o aproximando cada vez mais da comunidade. Jenkins aponta o surgimento de um cidadão 

monitor: 

 

Estão falando de uma mudança no papel do público no processo político, 
aproximando o mundo do discurso político das experiências de vida dos cidadãos; 
estão falando em mudar a maneira de mobilizar a inteligência coletiva e transformar 
o governo; e estão falando em substituir o conceito de cidadão individualmente 
informado pelo conceito cooperativo do cidadão monitor (JENKINS, 2009, p. 287).  

 

Essa participação dos internautas, desses cidadãos monitores, em assuntos políticos 

na internet está transformando a forma de se fazer política, e essa transformação ocorre 

justamente porque permite a todos, de forma igualitária e democrática, expressar as suas 

ideias, sugestões e críticas.  

Jenkins (2009. p. 287) ainda afirma que “a cultura popular influenciou o modo como 

às campanhas cortejaram seus eleitores – porém, o mais importante é que a cultura popular 

moldou a forma como o público processou e reagiu ao discurso político”. Nesse mesmo 

aspecto Jenkins (2009. p. 288) entende que “A atual diversificação dos canais de comunicação 

é politicamente importante porque expande o conjunto de vozes que podem ser ouvidas”. 
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Dessa forma percebemos os novos meios de comunicação, a internet e as redes sociais, 

moldando e formatando a forma de fazer política. Jenkins aponta essa transformação e os 

aspectos motivadores para esta: 

 

A nova mídia opera sob princípios diferentes daqueles que regiam a mídia de 
radiodifusão que dominou a política americana por tanto tempo; acesso, 
participação, reciprocidade e comunicação ponto a ponto, em vez de um-para-
muitos. (JENKINS, 2009, p. 288). 

 

Jenkins ainda destaca a troca de forças entre os veículos tradicionais e os novos 

meios, pois apesar do poder exercido pelo ciberespaço, nenhuma mídia digital tem 

repercussão massiva. 

 

A nova cultura política – bem como a nova cultura popular – reflete o jogo de forças 
entre os dois sistemas de mídia: um, de radiodifusão e comercial, o outro, destinado 
a um público menor e alternativo. É mais provável que novas ideias e pontos de 
vista alternativos surjam no ambiente digital, mas a mídia comercial vai monitorar 
esses canais, procurando conteúdos que possam cooptar e circular (JENKINS, 2009, 
p. 291). 

 

Destarte, pelos apontamentos acima, vislumbra-se a necessidade de convergência da 

política para o meio digital, esse novo formato detentor de muito poder, que, no entanto, não 

usufrui do mesmo alcance massivo dos veículos tradicionais. Por isso, fica evidente que uma 

ferramenta não substitui a outra, ambas tem suas características importantes para cada parcela 

da sociedade e as duas precisam ser exploradas. 

De exemplo da inserção da política no ambiente digital, e que retrata de forma 

bastante positiva essa convergência, é o afamado caso Barack Obama, presidente dos Estados 

Unidos da América, eleito nas eleições de 2008. Considerado o maior Boom da história das 

mídias sociais11,O marketing político nas redes sociais digitais soube usar diversos artifícios: 

a identificação do público, o planejamento, a criação de formas de interação, interatividade, a 

criação de aplicativos e inclusive o patrocínio de videogames – esses artifícios contribuíram 

para a humanização do candidato e para aproximação dos diversos públicos. 

Percebemos na campanha de Obama que o marketing político foi muito bem 

planejado para o meio digital, eles modificaram a forma de interação com os usuários, com 

seus eleitores, pensaram em mecanismos de encontrar e falar a mesma linguagem do seu 

público, não se furtaram ao trabalho imaginativo e construtivo de uma nova abordagem, ou 

                                                 
11CASTRO, Gabriel. As Redes Sociais e o Marketing Político – Caso Barack Obama. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=CokcJVqxshw> Acesso em 25 de nov. de 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=CokcJVqxshw
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simplesmente jogaram para a plataforma digital a forma de fazer política tradicional, eles 

inovaram. 

Hoje no Brasil, inclusive no Rio Grande do Norte, diversos políticos tentam 

reproduzir a articulada campanha eleitoral de Obama do ano 2008. O então governador do 

estado, Robinson Faria (PSD), possuía em dezembro de 2015 em seu Facebook 33. 594 (trinta 

e três mil e quinhentos e noventa e quatro) seguidores, no Instagram esse número é mais 

expressivo, são 43.100 (quarenta e três mil e cem) seguidores. A senadora Fátima Bezerra 

(PT) no seu Facebook possui 66. 544 (sessenta e seis mil e quinhentos e quarenta e quatro) 

seguidores e no seu Twitter 48.999 (quarenta e oito mil e novecentos e noventa e nove) até o 

final de novembro de 2015. 

Esses políticos vêm explorando as redes sociais na tentativa de angariar eleitores, de 

forma bem mais participativa estão tentando formar uma imagem perante esse público, 

debater ideias e conceitos, apresentando propostas, mostrando trabalhos desenvolvidos e, em 

consequência dessas ações, ganhando mais popularidade e simpatia do público. 

 

3.1. LEGISLAÇÃO ELEITORAL – LEI DAS ELEIÇÕES 

 

 

Com a popularização significativa das redes sociais, como já vimos antes, e com a 

convergência do marketing político para o ambiente virtual, especialmente para blogs e redes 

sociais, os parlamentares sentiram a necessidade de regulamentar as ações realizadas na 

internet. 

A lei n. 9.504/1997, chamada Lei Eleitoral, não previa sobre a utilização de campanha 

eleitoral na internet e nas redes sociais. Para tanto foi acrescido no ano de 2009 o dispositivo 

que trata do assunto através da Lei n. 12.034/2009:  

 

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes 
formas: 
I – em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e 
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido 
no País; 
II – em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à 
Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de 
internet estabelecido no País; 
III – por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente 
pelo candidato, partido ou coligação; 
IV – por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e 
assemelhados, cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidatos, partidos ou 
coligações ou de iniciativa de qualquer pessoa natural; (BRASIL, 2009) 
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Essa modificação eleitoral demonstra a consequência da força oriunda das redes 

sociais, capazes de modificar o resultado de uma campanha eleitoral, o que impulsionou 

nossos parlamentares a alterar o texto da Lei das Eleições, regulamentando o seu uso. Desta 

forma, houve autorização legal para candidatos fazerem uso das redes sociais como forma de 

marketing político. 

 

 

4.  AS REDES SOCIAIS NA CAMPANHA DO DEPUTADO ESTADUAL CARLOS 

AUGUSTO MAIA 

 

 

A internet hoje nos abre um mundo de possibilidades de pesquisas, são diversos temas 

que podem ser abordados sobre diversos aspectos, e esse material está a nossa disposição a 

qualquer momento e em qualquer lugar. Porém encontrar um método de pesquisa tradicional 

que permita a coleta de dados a fim de responder os objetivos da pesquisa foi difícil, e para 

isso recorremos ao novo método de pesquisa chamado Análise de Redes Sociais (ARS). 

 
O cientista social de hoje se encontra diante de uma oportunidade magnífica. A 
internet coloca o mundo social, em todo seu desarranjo e complexidade, na soleira 
da sua porta. Os métodos empíricos e as teorias simplistas da metade do século XX 
parecem inadequados para desatar esse nó górdio. E podem muito bem ser. Porém, 
isso não implica abandonar a perspectiva empírica, mas reinventar nossos processos 
e técnicas (FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2012, p.11) 

 

A Análise das Redes Sociais “tem um cunho estruturalista e parte do princípio de que, 

ao estudar as estruturas recorrentes das ações e interações entre os atores sociais, é possível 

compreender elementos a respeito desses grupos” (FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 

2012, p.115).O intelectual Jacob Levy Moreno no início do século XX foi um dos primeiros a 

utilizar o método da Análise das Redes Sociais. 

 

[...] ao trabalho de Jacob Levy Moreno, intelectual de Viena que emigrou para os 
Estados Unidos no início do século XX, que são creditados os princípios que regem 
a análise de redes sociais. [...] Moreno trabalhou com os primeiros gráficos 
sociométricos tentando sistematicamente quantificar interações e avaliar seu impacto 
no grupo (FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2012, p.117) 

 

Na intenção de resolver o nosso problema de pesquisa, usaremos como aparato 

metodológico a Análise das Redes Sociais, essa análise será realizada de forma quantitativa - 
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na intenção de perceber a força do capital social nas redes sociais no Deputado – e também 

uma análise qualitativa – como forma de entendermos as ações (postagens), sua estrutura de 

interação. Utilizando esses dois métodos, tentaremos averiguar se a utilização das redes sócias 

na campanha eleitoral do Deputado Estadual Carlos Augusto Maia influenciou na sua vitória 

nas urnas. 

Levando em consideração a importância da opinião do Deputado Carlos Augusto 

Maia, já que o mesmo esteve inserido diretamente nas ações realizadas nas redes sociais, 

fizemos ainda, neste estudo, uma entrevista com o mesmo. 

 Carlos Augusto de Paiva Maia, 34 anos, é natural de Pau dos Ferros, uma cidade do 

interior do Rio Grade do Norte com pouco mais de 29 mil habitantes, foi para a capital do 

Estado cursar a faculdade de Direito. Conseguiu aprovação em uma Universidade Federal, 

morou na casa do estudante e conseguiu se formar advogado. A partir daí se envolveu em 

causas sociais e foi convidado para militar no Partido Trabalhista do Brasil (PTdoB). Foi 

eleito vereador em Parnamirim e logo em seguida se candidatou a Deputado Estadual através 

do partido PTdoB e coligação (PT/ PT do B/ PC do B). 

A Fanpage oficial no Facebook do Deputado foi criada a partir do zero no início da 

sua candidatura em julho de 2014. Ele e seu assessor (social media) fizeram uma reunião para 

definir se tornariam sua página pessoal no Facebook pública, já que o mesmo já havia 

atingido a quantidade máxima de “amigos” (5 mil) e a rede não comportaria as outras 2 mil 

solicitações de amizade, ou se criariam a Fanpage. O Deputado e seu assessor decidiram 

manter a página pessoal controlada pelo próprio Deputado, e criariam do zero a página oficial 

do Deputado como figura pública, onde não existem limitações de público (esse tipo de 

página é geralmente utilizada por artistas, políticos e celebridades). A administração dessa 

Fanpage é realizada pelos assessores e o perfil no Instagram pelo próprio Deputado. 

Em relação à forma de desenvolver a sua campanha nas redes sociais, o Deputado 

assegura ter aprendido e adquirido estratégias no decorrer da sua campanha. Por exemplo, ele 

percebeu que um número muito alto de postagens por dia não é bom devido às poucas 

interações que aquelas postagens vão proporcionar, ele hoje percebe que mais importante do 

que a quantidade, é a qualidade das postagens e muito importante também é o horário dessas 

postagens. Ele afirma que vale mais uma ou duas postagens bem feitas das 20h00 às 23h00, 

horário que muitas pessoas estão conectadas, do que encher a linha do tempo do seu público 

com postagens que não renderão interações e laços sociais. 
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O Deputado Carlos Augusto afirmou que o investimento financeiro na sua campanha 

foi muito baixo e ainda fez uma comparação com o investimento necessário para eleger um 

vereador em uma cidade do interior com aproximadamente 5 mil habitantes. Ele garante ter 

gasto bem menos para se eleger do que muitos vereadores de cidades interioranas. 

O Deputado Carlos Augusto Maia, apesar do sobrenome “Maia”, não tem ligação com 

conhecidos políticos do Rio Grande do Norte, como por exemplo, o Senador José Agripino 

Maia, sendo apenas uma coincidência, já que não possui ascendência nem parentes políticos. 

Inclusive ele afirma ter encontrado adversidades por causa do sobrenome. Ele acredita ter 

nascido predestinado para a política, pois em apenas dois anos e nove meses se elegeu 

vereador da cidade Parnamirim/RN e Deputado Estadual do RN. 

Para se eleger Deputado Estadual foram 20.140 votos. O deputado afirma que as redes 

sociais contribuíram bastante para sua eleição, pois nela ele pode de forma gratuita interagir 

com seu público, apresentar suas propostas, apresentar seus feitos políticos e acredita que essa 

ferramenta ainda pode ser bem mais explorada. 

 

 

4.1 A INTERAÇÃO COM OS USUÁRIOS NAS REDES SOCIAIS 

 

 

Delimitando o objeto na Análise das Redes Sociais e a sua compreensão, 

entenderemos o que vem a ser considerado ator ou nodo, como também compreender o que 

pode ser considerada uma conexão. Suely Fragoso, Raquel Recuero e Adriana Amaram 

estruturam as redes sociais de forma que possamos entender o funcionamento das redes e 

identificar os usuários e suas interações: 

 

Uma rede social, por si, já é uma metáfora estrutural. Quando focamos em 
determinado grupo como uma ‘rede’, estamos analisando sua estrutura. De um lado 
estão os nós (ou nodos). De outro, as arestas ou conexões. Enquanto os nós são 
geralmente representados pelos atores envolvidos e suas representações na internet 
[...], as conexões são mais plurais em seu entendimento. É possível compreendê-las 
como as interações que são construídas entre os atores [...] e como aquelas que são 
proporcionadas e mantidas pelo sistema(FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2012, 
p.115 - 116) 
 

Nas palavras de estudiosos: “Uma das coisas mais difíceis para se determinar em uma 

rede social são seus limites” (FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2012, p.115 - 119). 

Justamente por essa dificuldade de encontrar os limites, basicamente não existem limites 
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naturais, precisamos impô-los para que a pesquisa não fuja do nosso controle. Assim, como 

forma de delimitar o nosso objeto, escolhemos duas redes sociais do Deputado Carlos 

Augusto Maia, a sua Fanpage oficial no Facebook e sua conta pessoal no Instagram
12

. 

Para a análise quantitativa, portanto, definimos como corpus os três meses que 

antecederam as eleições de 2014, os meses de julho, agosto e setembro de 2014. Esses meses 

foram escolhidos pela confirmação oficial da candidatura do Deputado em 01 de julho, como 

também por ser o período legalmente permitido a realização das campanhas na internet. 

Na página oficial do Deputado no Facebook, o mesmo possui 4.308 seguidores, já na 

sua página pessoal no Instagran são 5.904 seguidores. 

Dentro desses três meses, nas duas redes sociais analisadas, foram ao todo 922 

postagens, 29.330 curtidas, 1.587 comentários e 2.041 compartilhamentos. 

 

TABELA – Número de ações e interações no Facebook e Instagram 

 POSTAGENS CURTIDAS COMENTÁRIOS COMPARTILHAMENTOS 

INSTAGRAM 120 19.192 1.133  -  

FACEBOOK 802 10.138 454 2.041 

 

Percebemos uma forte participação do candidato nas redes sociais nesse período 

analisado, fazendo uma média para ilustrar essa participação, foram aproximadamente 10 

postagens diárias, 319 curtidas, 17 comentários e 22 compartilhamentos. 

Baseados nesses números percebemos suma interação maior no Instagram, pois a 

média foi de 160 curtidas e 9 comentários para cada postagem, contra 12 curtidas e menos de 

um comentário para cada postagem da Fanpage oficial do Facebook. No Facebook 

identificamos um número alto de postagens, porém essas peças apresentaram pouca interação, 

laços sociais e em consequência disso pouco capital social. Para entendermos essa diferença 

quantitativa de laços sociais nas duas redes, encontramos duas justificativas: a primeira deve-

se ao fato do Instagram do Deputado já existir antes da campanha, não foi criado do zero 

como a Fanpage. A segunda justificativa deve-se a alta quantidade de postagens por dia na 

Fanpage do Deputado, onde a quantidade de interações fica distribuída entre as postagens. 

De acordo com o número de atores, laços sociais e do capital social gerado pelas redes 

sociais digitais analisadas, não podemos afirmar que elas contribuíram de forma única e 

unânime, pois outros métodos tradicionais e não analisados pelo presente trabalho foram 
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utilizados, mas podemos afirmar que elas deram uma contribuição positiva para a eleição do 

Deputado. Resultado esse que corrobora com a opinião do próprio Deputado em entrevista. 

Nas redes sociais não existiam limitações físicas ou financeiras e as postagens puderam levar 

suas propostas diariamente onde ele não poderia estar presente. 

Para a análise qualitativa, definimos como corpus 14 postagens alternadas dentro do 

período de julho, agosto e setembro de 2014. Essas peças foram escolhidas, pois, representam 

mecanismos eleitoreiros nas redes sociais e a partir delas tentaremos identificar e conhecer as 

ações realizadas. 

Nas figuras 01, 02 e 03 a seguir, percebemos a “política da convergência” definida por 

Henry Jenkins (2009).É explícita a migração do marketing político para as redes sociais 

digitais. O ambiente virtual, a página do Deputado no Facebook, foi utilizada para fins 

eleitoreiros, nestas três figuras, como mecanismos de apresentação das suas propostas de 

trabalho. 

 

Fonte: Página de Carlos Augusto Maia no Facebook13 
 

FIGURA 1 - POSTAGEM DO DEPUTADO CARLOS AUGUSTO MAIA NO DIA 15 

DE SET. DE 2014 

 

                                                 
13Disponível em: <https://www.facebook.com/DeputadoCarlosAugusto/photos/pb.503244373155220.-
2207520000.1449437728./535219513291039/?type=3&theater>. Acesso em 06 de dez. de 2015. 
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Fonte: Página de Carlos Augusto Maia no Facebook14 

FIGURA 2 - POSTAGEM DO DEPUTADO CARLOS AUGUSTO MAIA NO DIA 01 

DE OUT. DE 2014 

 

 
Fonte: Página de Carlos Augusto Maia no Facebook15 

FIGURA 3 - POSTAGEM DO DEPUTADO CARLOS AUGUSTO MAIA NO DIA 01 

DE OUT. DE 2014 

                                                 
14 Disponível em: <https://www.facebook.com/DeputadoCarlosAugusto/photos/pb.503244373155220.-
2207520000.1449437465./543360989143558/?type=3&theater>. Acesso em06 de dezembro de 2015. 
15 Disponível em: <https://www.facebook.com/DeputadoCarlosAugusto/photos/pb.503244373155220.-
2207520000.1449437465./543248412488149/?type=3&theater>. Acesso em 06 de dez. de 2015. 
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Fonte: Página de Carlos Augusto Maia no Facebook16 

FIGURA 4 - POSTAGEM DO DEPUTADO CARLOS AUGUSTO MAIA NO DIA20 

DE AGO. DE 2014 

 

 
Fonte: Página de Carlos Augusto Maia no Facebook17 

FIGURA 5 - POSTAGEM DO DEPUTADO CARLOS AUGUSTO MAIA NO DIA23 

DE AGO. DE 2014 

                                                 
16 Disponível em: <https://www.facebook.com/DeputadoCarlosAugusto/photos/pb.503244373155220.-
2207520000.1449438216./517917988354525/?type=3&theater>. Acesso em 06 de dez. de 2015. 
 
17 Disponível em: <https://www.facebook.com/DeputadoCarlosAugusto/photos/pb.503244373155220.-
2207520000.1449437863./519216561558001/?type=3&theater>. Acesso em 06 de dez. de 2015. 
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Nas figuras 04 e 05 acima, identificamos novamente características eleitorais, desta 

vez as redes sociais estão sendo utilizadas para mostrara os seus seguidores os trabalhos já 

realizados na vida política do Deputado. 

Nas figuras 06, 07 e 08 abaixo, podemos identificar características claras da nova 

mídia e sua diferenciação em relação aos princípios que norteavam a radiodifusão em outras 

épocas, nos dizeres de Jenkins: 

 

“A nova mídia opera sob princípios diferentes daqueles que regiam a mídia de 
radiodifusão que dominou a política americana por tanto tempo; acesso, 
participação, reciprocidade e comunicação ponto a ponto, em vez de um-para-
muitos”. (JENKINS, 2009, p. 288). 

 

Nessas três figuras percebemos esse novo modo de fazer política definido por Henry 

Jenkins, a comunicação ponto a ponto, a interação, a reciprocidade. O marketing político 

nessas três figuras demonstram métodos que buscam aproximação do público, essas postagens 

não se furtaram aos métodos tradicionais verticais, mas sim comprovam que a interação dos 

usuários é primordial para esse novo formato de política. Percebemos na fatura 06 que os 

comentários dos seguidores do Deputado Carlos Augusto eram recortados e postados para que 

todo o grupo de seguidores pudesse ver. Somado a isso os dizeres da postagem estimulava a 

participação do público. Desta forma, essa ação motivava que outros usuários também 

comentassem as publicações, pois abria a possibilidade de visibilidade na página do deputado. 

As figuras 07 e 08 também demonstram uma busca por interação. Os usuários que 

postassem fotos onde estivessem utilizando a comunicação corporal que transmitisse apoio a 

candidatura do Deputado, seguido das hashtags
18

 #equipe70123, #sou70123, 

#soucarlosaugustomaia, #ornvaivoltarasorrir, também teriam suas fotos publicadas na página 

do Deputado.  

 

 

 

                                                 

18
Hashtag é uma expressão bastante comum entre os usuários das redes sociais, na internet. Consiste de uma 

palavra-chave antecedida pelo símbolo #, conhecido popularmente no Brasil por "jogo da velha" ou "quadrado".  
As hashtags são utilizadas para categorizar os conteúdos publicados nas redes sociais, ou seja, cria uma interação 
dinâmica do conteúdo com os outros integrantes da rede social, que estão ou são interessados no respectivo 
assunto publicado.  
Com o uso da hashtag em uma publicação, o conteúdo ficará disponível para qualquer pessoa que acesse o 
mesmo hashtag sobre o assunto, permitindo-a comentar, compartilhar ou curtir o conteúdo. Disponível em: < 
http://www.significados.com.br/hashtag/> Acesso em 06 de dezembro de 2015. 
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Fonte: Página de Carlos Augusto Maia no Facebook19 

FIGURA 6 - POSTAGEM DO DEPUTADO CARLOS AUGUSTO MAIA NO DIA23 

DE AGO. DE 2014 

 

 

 
Fonte: Página de Carlos Augusto Maia no Facebook20 

FIGURA 7 - POSTAGEM DO DEPUTADO CARLOS AUGUSTO MAIA NO DIA05 

DE SET. DE 2014 

                                                 
19Disponível em: <https://www.facebook.com/DeputadoCarlosAugusto/photos/pb.503244373155220.-
2207520000.1449437863./521201441359513/?type=3&theater>. Acesso em 06 de dez. de 2015. 
20Disponível em: <https://www.facebook.com/DeputadoCarlosAugusto/photos/pb.503244373155220.-
2207520000.1449437818./527506337395690/?type=3&theater>. Acesso em 06 de dez. de 2015. 
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Fonte: Página de Carlos Augusto Maia no Facebook21 

FIGURA 8 - POSTAGEM DO DEPUTADO CARLOS AUGUSTO MAIA NO DIA 23 

DE AGO. DE 2014 

 

 
Fonte: Página de Carlos Augusto Maia no Facebook22 

FIGURA 9 - POSTAGEM DO DEPUTADO CARLOS AUGUSTO MAIA NO DIA27 

DE AGO. DE 2014 

                                                 
21 Disponível em: <https://www.facebook.com/DeputadoCarlosAugusto/photos/pb.503244373155220.-
2207520000.1449437866./518982874914703/?type=3&theater>. Acesso em 06 de dez. de 2015. 
22 Disponível em: <https://www.facebook.com/DeputadoCarlosAugusto/photos/pb.503244373155220.-
2207520000.1449437834./521878324625158/?type=3&theater>. Acesso em 06 de dez. de 2015. 
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Na figura 09 percebemos outra ação desenvolvida nas redes sociais. Foi 

disponibilizado um link na página do Facebook do Deputado, que tinha como utilidade a 

personalização dos perfis dos atores que nele clicassem. Personalizando seus perfis os 

usuários demonstrariam para os demais o seu favoritismo político. Essa ação é bastante 

comum hoje nas redes sociais como uma demonstração de apoio a causas políticas, sociais, 

religiosas e até de orientação sexual. Os usuários personalizando seus perfis mostram para os 

outros usuários da sua rede de amigos o seu posicionamento sobre determinado assunto, e 

neste aspecto, o apoio à candidatura do deputado. 

Nas figuras 10 e 11 abaixo, identificamos outra ação realizada, desta vez as redes 

sociais foram utilizadas para propagar a agenda do Deputado, como também para divulgar as 

carreatas e visitas aos eleitores. Essa ação tinha como intenção gerar uma movimentação no 

off-line. A esfera virtual foi utilizada como organização de ponto de encontro do candidato 

com seus eleitores. 

 
Fonte: Página de Carlos Augusto Maia no Facebook23 

FIGURA 10 - POSTAGEM DO DEPUTADO CARLOS AUGUSTO MAIA NO DIA19 

DE AGO. DE 2014 

                                                 
23 Disponível em: <https://www.facebook.com/DeputadoCarlosAugusto/photos/pb.503244373155220.-
2207520000.1449438216./517403628405961/?type=3&theater>. Acesso em 06 de dez. de 2015. 
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Fonte: Página de Carlos Augusto Maia no Facebook24 

FIGURA 11 - POSTAGEM DO DEPUTADO CARLOS AUGUSTO MAIA NO DIA 28 

DE SET. DE 2014 

 

 
Fonte: Página de Carlos Augusto Maia no Facebook25 

FIGURA 12 - POSTAGEM DO DEPUTADO CARLOS AUGUSTO MAIA NO DIA07 

DE SET. DE 2014 

 
                                                 
24 Disponível em: <https://www.facebook.com/DeputadoCarlosAugusto/photos/pb.503244373155220.-
2207520000.1449437470./541394126006911/?type=3&theater>. Acesso em 06 de dez. de 2015. 
25 Disponível em: <https://www.facebook.com/DeputadoCarlosAugusto/photos/pb.503244373155220.-
2207520000.1449437815./529883970491260/?type=3&theater>. Acesso em 06 de dez. de 2015. 
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Na figura 12 acima, percebemos a tradicional política compartilhada com as mídias 

digitais. Na figura o deputado faz um discurso para um aglomerado de pessoas. Nessa figura 

não identificamos busca por interação, mas sim um compartilhamento com seu público on-

line o que ocorreu no off-line, uma demonstração para o público virtual do seu percurso, 

trabalho no off-line. 

Na figura 13 abaixo, percebemos uma tentativa de aproximação do público com a 

política. Nesse sentido a postagem tem como finalidade a elucidação das atribuições 

competentes ao cargo de um deputado estadual. Conforme explanações de Henry Jenkins, 

existe uma tentativa de aproximar a comunidade virtual do discurso político e do debate. 

 

 
Fonte: Página de Carlos Augusto Maia no Facebook26 

FIGURA 13 - POSTAGEM DO DEPUTADO CARLOS AUGUSTO MAIA NO DIA 24 

DE AGO. DE 2014 

 

Na figura 14 abaixo, a postagem faz uma proposta aos atores que seguem o Fanpage 

no Facebook do deputado, a postagem propõe que os usuários marquem seus “amigos” para 

que estes conheçam a página de Carlos Augusto. Percebemos uma interação com os 

seguidores e uma tentativa de aumentar o alcance de suas ações, uma vez que quanto maior 

for o número de seguidores, maior é a quantidade de pessoas para qual ele poderia apresentar-

se, como também a quantidade de capital social aumentaria. 

                                                 
26Disponível em: <https://www.facebook.com/DeputadoCarlosAugusto/photos/pb.503244373155220.-
2207520000.1449437863./519249681554689/?type=3&theater>. Acesso em 06 de dez. de 2015 
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Fonte: Página de Carlos Augusto Maia no Facebook27 

FIGURA 14 - POSTAGEM DO DEPUTADO CARLOS AUGUSTO MAIA NO DIA 29 

DE AGO. DE 2014 

 

Diante das peças acima analisadas, pudemos identificar as ações realizadas nas redes 

sociais da internet do Deputado Carlos Augusto Maia. O planejamento da campanha voltado 

para a esfera virtual, a interação, a busca por novos mecanismos de interação. Essas ações 

realizadas se adequam ao formato de marketing político na internet estudado, onde a 

interação, reciprocidade e a horizontalidade se destacam nesse novo formato conforme 

apontamentos do teórico Henry Jenkins acima já citado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Disponível em: <https://www.facebook.com/DeputadoCarlosAugusto/photos/pb.503244373155220.-
2207520000.1449437834./523307444482246/?type=3&theater>. Acesso em 06 de dez. de 2015 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Tendo em vista a nossa análise, chegamos ao final deste trabalho. Através dele 

pudemos entender o processo de transformação social advindo da inserção das tecnologias 

como os computadores e a internet no seio da sociedade. 

Vimos através das transformações sociais, o processo de convergência dos vários 

aspectos sociais para o espaço virtual, ou ciberespaço. 

Pudemos ver também o processo de adaptação social até chegarmos aos dias atuais, 

com a sociedade cada vez mais conectada, tanto dentro como fora de casa. Vimos que a 

sociedade está tão inserida nos meios tecnológicos que estes se tornaram extensões de nós, 

tornaram-se tão utilizados que passaram a ser invisíveis e indispensáveis. 

Nesse aspecto pudemos também visualizar a crescente utilização das redes sociais no 

Brasil e no mundo e entendermos os seus conceitos de atores, laços sociais e capitais sociais. 

Com toda adaptação social para o âmbito virtual, vimos o marketing político se 

apropriando dos meios on-line, das redes sociais da internet para inserir nesses meios a 

politica, a busca por interação com o público on-line, a visibilidade gratuita disponibilizada 

peras redes para os candidatos. 

Diante das perguntas elaboradas por este presente trabalho, vimos através da 

quantidade de laços sociais identificados nas redes sociais do Deputado Estadual Carlos 

Augusto Maia, que estas contribuíram de forma positiva para a sua eleição. Percebemos um 

alto número de postagens, mostrando assim uma participação intensa nas redes sociais, e cada 

postagem gerava capital social por parte dos laços sociais, que replicavam os conteúdos para 

outros públicos. Percebemos que a quantidade de capital social gerado ultrapassou o número 

de votos que o Deputado apurou nas urnas, com isso percebemos que os usuários que 

comentavam, curtiam e compartilhavam as postagens contribuíram para a eleição de Carlos 

Augusto. 

Também como contribuição para as respostas propostas pelo presente trabalho, 

realizamos uma entrevista com o Deputado para conhecermos a sua trajetória política e 

também para conhecermos a sua opinião a respeito da influência das redes sociais na sua 

campanha. 

Como resposta aos objetivos específicos, pudemos compreender as ações realizadas 

nas redes sociais digitais como também pudemos ver que estas estavam ajustadas de acordo 
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com os conceitos dos teóricos de comunicação, mostraram que a interação com o eleitorado 

na internet é imprescindível no âmbito virtual. 

Desta forma, consideramos que o presente trabalho vem a contribuir com os estudos 

de redes sociais e do marketing político nessas redes. 
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ANEXO – ENTREVISTA COM O DEPUTADO CARLOS AUGUSTO MAIA 

 

 

Em linhas gerais, o exmo. sr. deputado poderia nos falar da sua trajetória na 
política?  

 

No final de 2011 eu recebi um convite para visitar a cidade de Belo Horizonte, em 

Minas Gerais, um projeto de um partido que estava querendo fazer a expansão para alguns 

estados do Brasil que ainda não tinha o Partido Trabalhista do Brasil. E depois dessa viagem 

eu voltei na condição de vice-presidente, e o partido foi presidido pelo meu colega, da cidade 

de Touros, conhecido por Júlios José. E aí nos iniciamos um trabalho de expansão também, 

dentro do Rio Grande do Norte e priorizamos três municípios: Parnamirim, Mossoró e 

Touros. Nós conseguimos fazer uma vereadora na cidade de Touros e começamos a trabalhar, 

priorizando Mossoró e conseguimos fazer dois vereadores na cidade de Mossoró, um fato 

inédito, porque um partido sem estrutura e sem tradição, sem histórico na cidade, conseguir 

dois vereadores na segunda maior cidade, foi uma conquista inédita para o partido. E em 

Parnamirim, nós tínhamos priorizado a candidatura de uma médica, uma coligação, só que no 

decorrer da campanha a médica não viabilizou o nome e eu havia colocado meu nome 

também, mas para contribuir com os companheiros, eu não pensava em disputar para vencer a 

eleição, mas, diante da necessidade, nós iniciamos a campanha, faltando um mês e alguns dias 

e começamos a fazer a campanha de casa em casa, visitando, conversando com o povo, 

mostrando a necessidade dessa mudança e graças a Deus conseguimos ser o primeiro nome 

dentro da Coligação e conseguimos uma vaga na cidade de Parnamirim também, e eu fui 

eleito vereador na terceira maior cidade do Estado. E já no primeiro dia nós começamos a 

trabalhar, já também pensando em fazer a expansão partidária, visitar os municípios, eu 

vereador de Parnamirim, mas visitei todo o Estado, e na cidade também apresentamos bons 

projetos, fizemos um bom trabalho na Câmara Municipal, quando chegou no período de 2013, 

no final de 2013, aí nós começamos a pensar nessa questão do partido ter uma cadeira na 

Assembleia Legislativa mas eu não seria o escolhido, de antemão nós também priorizamos 

outra pessoa que já havia sido candidato a deputado federal e o outro já havia sido prefeito 

numa cidade aqui do Rio Grande do Norte, tínhamos dois nomes, aí começamos a fazer esse 

trabalho e eu também iria contribuir na cidade de Parnamirim, eu coloquei o nome também, 

mas pra contribuir de forma focada na região. Só que no decorrer da campanha meu nome se 
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tornou melhor do que todos os outros, e eles também não quiseram, não tiveram a coragem 

mesmo de disputar, e eu fui levar essa proposta a todos os municípios do Rio Grande do 

Norte, de renovação, de mudança, eu acho que meu nome representa muito bem isso. E foi 

assim que me credenciei para ser deputado estadual. E veio a eleição, nós obtivemos 20.140 

votos, mas com a representatividade muito grande, fomos votados em 165 municípios dos 167 

municípios do Rio Grande do Norte. Então, praticamente em todos os municípios nós 

recebemos votação, então significa dizer que nosso nome chegou a todos os municípios do 

Rio Grande do Norte, isso é a primeira análise que eu faço. Nós tivemos condições de 

apresentar uma proposta de renovar os quadros políticos do Rio Grande do Norte, tanto é que 

ela chegou em todo o Estado do Rio Grande do Norte. 

 

Quais foram os planos de ação para alcançar os objetivos almejados? Quais as 
redes sociais utilizadas? 

 

Significa dizer que tanto nosso material impresso, material de campanha impresso, 

com o material trabalhado nas mídias sociais, foram importantes, então, eu considero de 

grande importância à mídia digital e nós escolhemos o Facebook e a Fanpage. A Fanpage foi 

criada, acho que na metade da campanha, não sei nem especificar. Mas o Facebook pessoal eu 

já tinha e nós, como eu tinha mais seguidores nessa - na minha página pessoal, nós optamos 

por criar uma e começar do zero uma Fanpage. Nós fizemos uma reunião e optamos por criar 

outro veículo de comunicação dentro da internet, foi através dessa Fanpage, da página da 

campanha, depois virou a página do mandato. Nós tínhamos também o Twitter, e também o 

Instagram, também foi trabalhado. Então, nós tínhamos basicamente esses três: o Facebook, o 

insta e o Twitter, mais a Fanpage, dentro do Facebook. E foi muito importante para levar, eu 

chamo espraiar, espraiar a divulgação da campanha, então nós não estávamos numa 

determinada região, mas todo os que olhavam lá na Fanpage, eles sabiam que nós estávamos 

trabalhando, rodando o Estado, então tinha uma equipe que falava onde nós estávamos, 

enviava as fotografias e um assessor cuidava de fazer as postagens e cuidava da criação dessa 

arte. Um dos meus assessores de campanha, que depois virou meu assessor nessa parte, mas 

ele foi aprendendo, não tinha um conhecimento profissional específico dessa área, eu 

reconheço. Nós não fizemos estudo, tudo começou do zero. 
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O seu sobrenome Maia tem alguma ligação a políticos locais conhecidos por nós, 
como Lavoisier Maia ou José Agripino Maia? 

 

Com relação ao nome usado para trabalhar, nós fizemos uma reunião e chegamos a 

imprimir o material de divulgação com o nome Carlos Augusto, só que não foi muito bem 

aceito, principalmente na cidade de Parnamirim, porque na campanha de vereador nós 

havíamos colocado o nome Carlos Augusto Maia e já tinha sido testado nas urnas, então nós 

começamos a trabalhar novamente o nome Carlos Augusto Maia, claro, com uma 

preocupação, porque o nome Maia assim como o nome Alves, Alves e Maia vem de um 

desgaste por conta de muitos anos, é que o Estado do Rio Grande do Norte foi sendo 

administrado por uma família e por outra família, mas, nós que estávamos defendendo a ideia 

de uma renovação, ficamos preocupados. Só que, quem me conhecia sabe que eu não venho 

de histórico familiar, ninguém diretamente ligado a mim exerceu cargo relevante no Estado 

do Rio Grande do Norte, nesse ponto, quem conhecia sabe que o nosso Maia, se puxar a 

minha linhagem familiar talvez encontre algum ponto, mas eu não venho desse histórico 

familiar com quem tenha exercido cargos não, mas nós tivemos essa preocupação, por conta 

disso que eu expliquei. Mas, como já havíamos trabalhado esse nome, já havia sido testado 

nas urnas, nós optamos por deixar o Maia, Carlos Augusto Maia, tinha dado certo como 

vereador e deu certo como Deputado Estadual. 

 

O sr. poderia nos responder se as redes sociais contribuíram com o sucesso da 
sua candidatura? De que forma essas redes sociais contribuíram? 

 

As redes sociais tinham um papel preponderante, porque apesar de não ter sido 

trabalhado profissionalmente por uma pessoa preparada para fazer isso, que analisasse as 

melhores horas para fazer as postagens, direcionasse o público alvo, isso depois nós fomos 

ver que poderia ter sido melhorado demais, demais, foi feito de muito amadorismo, a gente 

colocava lá e as pessoas iam replicando, compartilhando, mas teve um papel importante de 

dar complementação do que estávamos esperando. Nós fizemos os cálculos e nós 

precisávamos de mais de 20.000 votos, depois nós descobrimos que 14.000 votos nós já 

conseguiríamos, essa cadeira de deputado estadual estava garantida. Mas nós precisávamos 

dos votos, nós não tínhamos mais estrutura para chegar a diversos locais, como as redes 

sociais proporcionam. Nós estávamos limitados fisicamente mesmo e financeiramente. E foi a 
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rede social que deu essa oportunidade, apesar de nós acharmos que tinha sido muito bem 

preparada, mas depois fomos fazer uma análise e vimos que tivemos muita deficiência, mas 

teve um papel importantíssimo e mais, ela tem um papel importantíssimo hoje, ela assume a 

importância de qualquer outro instrumento de comunicação social relevante. A rede social 

hoje é utilizada tanto em campanha, no marketing político, como marketing no mandato, 

basicamente hoje é preparado dentro das redes sociais, onde as pessoas ficam sabendo das 

suas movimentações, o que eles estão fazendo, dos seus parlamentares, dos projetos que 

porventura tenham sido aprovados, o trabalho diário do parlamentar é feito dentro desse 

instrumento, é feito dentro das mídias sociais. E, nós fizemos uma última reunião, e nós 

optamos, temos que trabalhar isso de forma mais profissionalizada, que é o que ainda está 

faltando, essa peça ainda nós não conseguimos encontrar, mas que é fundamental, e as últimas 

eleições que nós estamos acompanhado e, tanto aqui quanto fora mesmo, o papel da mídia 

social é fundamental. Nós iremos trabalhar nisso a partir de agora. 

 

O sr. contratou algum profissional para gerir as suas redes sociais? Se sim, qual 
a formação desse profissional? 

 

A pessoa responsável pelo marketing ela tem que estar antenada com tudo o que está 

acontecendo, tanto na campanha do assessorado que ela está trabalhando como na campanha 

dos demais candidatos, porque às vezes uma informação que é repassada que é boa para um 

município, dentro da rede social - como a repercussão vai chegar a todo o Estado, ela acaba 

muitas vezes causando ciúmes em outros municípios. Vou dar um exemplo: na campanha 

para governador o candidato Henrique divulgou que foi o pai do Aeroporto Aluísio Alves na 

cidade de São Gonçalo do Amarante, então, consequência, ele também foi o pai da saída do 

aeroporto da cidade de Parnamirim, ele ficou extremamente desgastado na cidade de 

Parnamirim por conta disso, a população não gostou dessa notícia que foi uma notícia boa 

para São Gonçalo, mas as consequências dela, a repercussão na mídia social, que não é 

direcionada para São Gonçalo, causou um desgaste político, e isso da mesma forma foi feito 

na cidade de Apodi, quando foi divulgado que a Universidade foi pra Caraúbas, então Apodi 

que estava na disputa, quando viu que essa informação foi repassada na rede social, causou 

um desgaste político, então a pessoa tem que estar antenada, tem que captar essas 

informações, então, ela tem que, o espírito dela é como se ela tivesse na disputa, então ela tem 

que ter todo esse jogo de cintura, tem que observar o cenário, ela tem que sentir que ela está 
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disputando a eleição. Então, é fundamental essas reuniões de planejamento, então nas 

próximas eleições e nessas ações que nós temos trabalhado, nós temos que achar essa pessoa 

que irá fazer esse projeto, esse trabalho, e nós temos que ter reuniões, diariamente quase, com 

a equipe de marketing, para que fiquem antenados. 


