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RESUMO 

 

Esta pesquisa visa estudar o processo de midiatização do campo político nas redes sociais 

digitais. Para tal, realizamos pesquisa bibliográfica sobre os campos midiático e político, bem 

como o modo pelo qual esses campos sociais se entrelaçam. Também propomos uma 

discussão teórica sobre as redes sociais digitais e a apropriação das mesmas pelo campo 

político. O objeto analisado diz respeito às estratégias utilizadas pelo deputado federal Paulo 

Pimenta em sua página no Facebook. Para isso, utilizamos os conceitos de campos sociais de 

Bourdieu, de midiatização de Sanchotene e Fausto Neto, e de Redes Sociais de Recuero. A 

metodologia utilizada para a realização desse trabalho é a análise de conteúdo. Os resultados 

encontrados estão de acordo com as categorias de análise que foram criadas para tentar 

perceber de que maneira o deputado utiliza sua Fanpage. 

 

Palavras-chave: Midiatização; Campo Político; Campo Midiático; Redes Sociais Digitais  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This research aims to study the mediatization process of politics in digital social networks. A 

bibliographical research about both media and political fields and the way these fields relate 

was conducted. We have also proposed a theoretical discussion about digital social networks 

and their appropriation by the political field. The object that is being analyzed is related to the 

strategies used by the lawmaker Paulo Pimenta on his Facebook page. We used the concepts 

of social fields by Bourdieu, of mediatization by Sanchotene and Fausto Neto, and of Social 

Networks by Recuero. The methodology used to realize this study is the content analysis. The 

results found are in accordance with the analysis categories that were created to try to 

perceive the way the lawmaker uses his Fanpage. 

 

Keywords: mediatization, media field, political field, digital social networks 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa tem como tema o processo de midiatização do campo político e seus 

atores nas redes sociais digitais. A midiatização é entendida como uma transformação do 

lugar da mídia na sociedade, com suas lógicas e processos passando a fazer parte de outros 

campos e das interações cotidianas dos atores sociais. Desde que os meios e tecnologias de 

comunicação passaram a fazer parte da atuação cotidiana, estando presente em grande parte 

das interações, a possibilidade de os campos e atores terem visibilidade deixou de depender 

apenas das instituições midiáticas (veículos e empresas de comunicação).  

Segundo Fausto Neto (2010), se na sociedade dos meios a mídia era um campo central 

que detinha o poder de controlar o que seria visível aos demais campos, na sociedade 

midiatizada a mídia mantém sua centralidade. No entanto, os demais campos, instituições e 

atores sociais também se midiatizam, não mais dependendo exclusivamente das instituições 

midiáticas para ter visibilidade. 

É o caso do campo político, que, de acordo com Bourdieu, cada vez mais se 

autonomiza dos demais campos sociais, e com o processo de midiatização vai ficando 

independente do campo midiático, uma vez que contrata profissionais capazes de dar o 

suporte técnico necessário para que esses atores ocupem espaços importantes na internet, 

através de blogs, páginas e perfis em redes sociais. A apropriação dessas ferramentas pelo 

campo político possibilita que os atores que fazem parte desse grupo social sejam 

independentes do campo midiático para divulgar suas ações.  

Ainda é importante destacar que o campo político e o campo midiático estão 

entrelaçados desde a criação dos estados modernos, quando os atores políticos estimularam a 

criação e consolidação da imprensa para ter um espaço para a própria divulgação e para a 

divulgação de seus mandatos. Podemos ainda considerar que a autonomização do campo 

político, citada por Fausto Neto é um processo natural, pois este é um grupo social organizado 

há muito tempo e com atores sociais hábeis o suficiente para tornar esse processo natural. 

O que devemos ressaltar é que a midiatização do campo político ocorre graças à 

popularização da internet, bem como a facilidade de compra de computadores por uma 

parcela significativa de nossa sociedade. Hoje, basta ter um blog ou uma página em um site de 

rede social para se tornar alguém com influência perante os demais. No campo político, a 

midiatização transforma várias de suas estratégias. O processo que começou com a televisão e
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 o rádio, de maneira mais forte na década de 1950
1
, foi levando os políticos a se adequarem a 

esses meios, como tem ocorrido nos últimos anos com a internet e, principalmente, com as 

redes sociais digitais.  

 As redes sociais digitais são constituídas através da interação praticada pelos atores na 

internet, além da construção de perfis públicos, postagem de conteúdos e troca de comentários 

e mensagens. A constatação de que essas redes geram espaço para compartilhamento de 

informações, visibilidade e audiência as tornam mídias digitais. Essas redes sociais digitais 

servem como plataformas para as relações interpessoais, além de divulgação de empresas, 

instituições, marcas, etc. Para os políticos, esse espaço é fundamental para a divulgação de 

seus mandatos e a aproximação com os eleitores.  

 O presente trabalho está delimitado às estratégias do deputado federal Paulo Pimenta 

(PT) em sua página oficial no Facebook (Figura 1). O Brasil é um dos países com maior 

número de usuários de redes sociais digitais. O Facebook, atualmente com mais de 89 

milhões de membros brasileiros, segundo dados divulgados pela empresa, é o mais popular. 

Dentre seus usuários, estão não apenas indivíduos em busca de interação com seus amigos, 

mas também marcas, produtos, organizações, celebridades e políticos que se inserem nesses 

espaços de mídia menos tradicionais a fim de divulgar suas ações. 

 

 
Figura 1: Print da página inicial da Fanpage de Paulo Pimenta 

                                                           
1
 Disponível em http://monografias.brasilescola.com/administracao-financas/resumo--historia-

propaganda.htm Acesso em 01/07/2014 

http://monografias.brasilescola.com/administracao-financas/resumo--historia-propaganda.htm
http://monografias.brasilescola.com/administracao-financas/resumo--historia-propaganda.htm
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Com base nesses dados, resolvemos estudar as estratégias de visibilidade do deputado 

Paulo Pimenta em sua página no Facebook. O parlamentar mantém sua página ativa no 

Facebook desde 2012, e durante esse tempo de atividade já alcançou a marca de 60.795 

seguidores
2
. Em uma observação exploratória, percebe-se que o deputado usa esse espaço 

tanto para divulgar as ações de seu mandato – com fotografias junto a apoiadores, 

publicização de emendas parlamentares de sua autoria, projetos de lei – quanto para divulgar 

o trabalho do governo federal, e a atuação de seu partido, o Partido dos Trabalhadores (PT). 

Para poder fundamentar teoricamente a pesquisa, vamos estudar campos sociais, área 

para qual daremos um enfoque para os campos político e midiático, bem como a transição dos 

campos da sociedade dos meios para a sociedade midiatizada. Também vamos estudar as 

redes sociais digitais e a apropriação dessas redes pelo campo político. Para finalizar a etapa 

teórica desse trabalho, vamos estudar especificamente o site de rede social Facebook. Diante 

dessas constatações, surge como problema central de nossa pesquisa sabermos de qual 

maneira o deputado Paulo Pimenta midiatiza seu mandato. O questionamento é feito da 

seguinte forma: quais são as estratégias empregadas pelo deputado federal Paulo Pimenta para 

midiatizar-se enquanto ator político em sua página no Facebook? 

O presente trabalho se justifica por abordar uma área de estudos acadêmicos ainda 

pouco explorada, de acordo com o estado da arte realizado para a elaboração desta pesquisa, 

pois não encontramos outros trabalhos com este mesmo viés. Foram encontrados trabalhos 

por meio de pesquisas na internet focados em midiatização, campos sociais ou comunicação 

política, mas nenhuma pesquisa encontrada traz todos esses conceitos. Exemplo disso são tais 

trabalhos: Midiatização da Religião e Esfera Pública nas Eleições Paulistanas de 2012
3
; 

Problematizando Redes Sociais na Democracia
4
; Internet e Eleições: as comunidades políticas 

no Orkut nas eleições de 2006
5
. Todos os trabalhos citados trazem como base de seus estudos 

a midiatização e as redes sociais digitais. O diferencial do trabalho deste acadêmico é que, 

além de trabalhar com esses dois conceitos, também iremos abordar campos sociais, trazendo 

à tona a importância da midiatização do campo político. Outro ponto que deve ser destacado é 

que a escolha do objeto a ser estudado se deve, também, por este pesquisador ter trabalhado 

por quatro anos na assessoria de comunicação do deputado. O objetivo geral da pesquisa é 

compreender as estratégias pelas quais o campo político se midiatiza nas redes sociais 
                                                           
2
 Dados captados na própria página do deputado. 

3
 Disponível em: http://www.compolitica.org/home/wp-content/uploads/2013/05/GT05-Comunicacao-e-

sociedade-civil-LuisMauroDeSaMartino.pdf Acesso em: 10/5/2014. 
4
 Disponível em: http://www.eptic.com.br/cepos/imgs/publicacoes/arquivos/10.pdf#page=70 Acesso em 

10/5/14. 
5
 Disponível em:http://www.plataformademocratica.org/Publicacoes/14011.pdf Acesso em 10/5/14. 

http://www.compolitica.org/home/wp-content/uploads/2013/05/GT05-Comunicacao-e-sociedade-civil-LuisMauroDeSaMartino.pdf
http://www.compolitica.org/home/wp-content/uploads/2013/05/GT05-Comunicacao-e-sociedade-civil-LuisMauroDeSaMartino.pdf
http://www.eptic.com.br/cepos/imgs/publicacoes/arquivos/10.pdf#page=70
http://www.plataformademocratica.org/Publicacoes/14011.pdf
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digitais. Os objetivos específicos da pesquisa são: Identificar as estratégias pelas quais o 

deputado Paulo Pimenta midiatiza-se enquanto ator político em sua página no Facebook; 

Categorizar as postagens do parlamentar; Analisar de que forma o deputado relaciona os 

campos político e midiático no Facebook. 

 Para analisar o objeto estudado optamos pela análise de conteúdo (AC) qualitativa, 

método pelo qual reunimos alguns posts feitos na Fanpage do deputado, e, a partir desse 

corpus, criamos as categorias de análise para poder alcançar os objetivos propostos pela 

pesquisa. Lembrando sempre que vamos respeitar todas as etapas da AC para a realização da 

pesquisa.  
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1. O QUE SÃO CAMPOS SOCIAIS 

 

A teoria dos campos sociais nos explica que os atores que compõe a nossa sociedade 

estão divididos em grupos, e estes grupos são chamados de campos sociais. Os campos sociais 

são compostos por atores que praticam atividades parecidas. Este movimento em torno da 

criação dos campos sociais está se desenvolvendo há séculos e hoje chega ao seu ápice muito 

em função das diversas teorias fundamentadas a respeito da criação destes grupos sociais, 

bem como sua relação com o avanço de nossa sociedade em todas as áreas.  

Desde o início da modernidade, quando o campo religioso começou a perder sua 

hegemonia sobre as pessoas, os atores sociais dividiram-se em novos grupos, criando outros 

campos sociais. A partir da ruptura com o campo religioso, começamos a perceber que esses 

campos ficaram autônomos. Essa autonomia dá-se a partir do pensamento mais racional que 

começou a interferir na sociedade que vivia nessa época, como descobertas de leis que 

explicam a origem, a natureza e o funcionamento dos fenômenos. (POZOBON e MATIAS, 

2010). 

Esse enfraquecimento do campo religioso dá-se a partir do período que as esferas 

científicas, médica, política e jurídica acabam se legitimando enquanto campos sociais 

capazes de serem protagonistas de sua própria história. Neil Fligstein (2007) explica que o 

surgimento de novos campos ocorre quando um número significativo de membros de 

diferentes grupos percebe novas oportunidades. Esse protagonismo fica evidente a partir do 

período em que esses campos sociais são capazes de expor suas próprias pautas. 

Bourdieu (2000, apud BARROS, 2003, p 120) conceitua que ―um campo pode ser 

compreendido como um espaço estruturado de posições, onde agentes estão em concorrência 

pelos seus troféus específicos seguindo regras igualmente específicas‖. Logo, podemos 

considerar que um campo é um espaço onde os atores não dispõem das mesmas competências 

e recursos, e seguindo as mesmas regras buscam o mesmo troféu.  Então, entendemos que os 

campos sociais são ambientes constituídos por dominantes e dominados. 

Sobre a constituição e comportamento dos campos: 

O campo estabelece as modalidades de consagração e reconhecimento, o que 

confere sua relativa autonomia — os critérios não são impostos de fora, pelo estado 

ou pelo mercado, por exemplo, mas são constituídos a partir de dentro, o que 

permite que se regule a si mesmo. (LIMA, 2010, p. 4) 

 

 De acordo com o trecho anteriormente citado, podemos perceber que os campos 

sociais, apesar de estarem constituídos dentro dos estados, não são dependentes dos mesmos, 

uma vez que são autorreguláveis, o que lhes confere ―vida própria‖. Ainda deduzimos que os 
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campos podem influenciar no estado, uma vez que uma decisão tomada por determinado 

campo social pode gerar consequências em questões fundamentais do estado, como saúde, 

educação, segurança e assim por diante. 

Em sua obra, Bourdieu destaca que passou a ser corriqueiro pessoas investirem na 

análise de setores sociais, e posteriormente esses mesmos atores os nomeiam de campos 

sociais para tornarem-se especialistas nesses grupos sociais. Esse comportamento é típico de 

nossa sociedade, em que o ator entra em determinado campo a fim de ganhar o troféu, ou seja, 

um lugar de destaque nesse meio em que está inserido para ampliar suas oportunidades e obter 

poder perante aos demais atores que compõe o mesmo campo. O autor ainda destaca que ―o 

campo pode ser considerado tanto um ‗campo de forças‘, pois constrange os agentes nele 

inseridos, quanto um ‗campo de lutas‘, no qual os agentes atuam conforme suas posições, 

mantendo ou modificando sua estrutura‖ (BOURDIEU, 1996, p. 29). Essa afirmação do autor 

nos leva a pensar que os atores com mais recursos acabam por intimidar os demais 

componentes do campo no qual estão inseridos, tomando posições de liderança e decidindo os 

passos que esse determinado campo social deve seguir. Podemos ainda acreditar que esses 

atores, por estarem nessa condição de líderes, tomam as decisões pensando na sobrevivência 

do campo bem como em sua perpetuação no poder. 

De acordo com o conceito de habitus de Bordieu, a relação indivíduo- sociedade e 

indivíduo campo social é uma das mais complicadas que existem, uma vez que ora estudiosos 

da área enaltecem o papel do indivíduo, ora do campo ou da própria sociedade como um todo.  

O conceito de ―habitus‖ recupera a dimensão individual e simbólica dos fenômenos 

sociais, a dimensão do agente que interage com a realidade social, não sendo apenas 

o resultado de suas determinações, nem, por outro lado, determinando-a. As nossas 

estruturas mentais sofrem condicionamento social. Existe uma dimensão do social 

que está inscrita em nós. Compartilhamos com os outros agentes, categorias, 

percepções que orientam nossas condutas e que as tornam significativas. É o 

―habitus‖, este princípio gerador de nossas práticas, de nossas ações no mundo, 

fundamento da regularidade de nossas condutas. (ARAÚJO E ALVES, 2009, p. 8) 

 

Esse conceito de Bordieu, endossado por Araújo e Alves nos faz acreditar que o meio 

em que o indivíduo está inserido afeta suas ações, assim como esse ator pode interferir em 

todo esse meio através de sua conduta. Logo, devemos acreditar que todas as ações que são 

tomadas pelos atores sociais têm como objetivo final o crescimento pessoal e o crescimento 

do grupo ao qual estão inseridos. Araújo e Alves ainda afirmam que esse comportamento do 

ator social pode ser consciente ou não, uma vez que sua afetação pelo meio pode reger suas 

ações de forma inconsciente.  
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Essas considerações destacadas nas obras de Bordieu, e ressaltadas por Fligstein, nos 

mostram a importância de que os atores sociais sejam hábeis para fomentar o crescimento do 

campo ao qual fazem parte. Ambos os autores destacam como sendo fundamental para a 

unidade e notoriedade de um campo a presença de uma liderança. 

De fato, os atores sociais hábeis muitas vezes acabam convencendo os outros de que 

o que conseguem é o que eles querem. Para isso, os atores hábeis precisam 

convencer os outros, que não compartilham necessariamente os mesmos interesses, 

de que o que ocorrerá é consistente com sua identidade e seus interesses. Isso pode 

ser feito persuadindo os outros a aceitar certos valores prioritários ou convencendo-

os de que o que ocorrerá estará de acordo com seus interesses, pelo menos de uma 

certa forma. (FLIGSTEIN, 2007, p. 8). 

 

Essa postura dos atores sociais hábeis faz com que dentro dos próprios campos sociais 

tenham distinção de atores e os que possuem mais habilidades se tornem dominantes. A 

afirmação também nos mostra que todos os atores usam o grupo para conseguirem alcançar 

seus interesses pessoais da maneira mais rápida possível. Essa postura é facilmente 

identificada no campo político, em que os atores, líderes ou não, estão em uma disputa 

constante por maior espaço e poder dentro deste campo. 

 

1.1 O CAMPO POLÍTICO 

 

O campo político é estabelecido e legitimado desde que as sociedades foram se 

constituindo e começaram a apresentar alguma forma de organização. Podemos considerar 

que o campo político tirou o protagonismo do campo religioso e assumiu esse espaço frente 

aos demais campos muito pela sua característica de atrair atores de todos os demais campos 

para sua volta, uma vez que o ser humano é um ser político. Dessa maneira, o ser humano está 

apto a pelo menos tentar entrar nesse campo, que também é chamado de campo de poder por 

alguns teóricos da área.  

De acordo com a teoria de Bourdieu, todos os campos e teorias estão intimamente 

ligados ao campo político, uma vez que se organizam de acordo com a realidade da sociedade. 

A teoria do conhecimento e a teoria política são inseparáveis: toda teoria contém, de 

forma implícita ao menos, uma teoria da percepção do mundo social e estas teorias 

da percepção do mundo social se organizam segundo as oposições muito análogas 

aquelas existentes no mundo natural. (BOURDIEU, 1988, p. 86) 

 

 Essa teoria vem para corroborar o que vimos anteriormente em que, de acordo com 

Bordieu, os campos são independentes do estado, mas o estado não independe dos campos. O 

campo político está aí para nos provar essa teoria, uma vez que qualquer articulação feita por 

este campo social refletirá imediatamente no estado.  
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Em uma de suas conferências, Bourdieu explica de maneira pedagógica o que é campo 

político e como ele está posto em nosso meio social. 

Procurarei proceder de maneira progressiva, pedagogicamente. Falar de campo 

político e dizer que o campo político (e por uma vez citarei Raymond Barre) e um 

microcosmo, isto e, um pequeno mundo social relativamente autônomo no interior 

do grande mundo social. Nele se encontrara um grande Número de propriedades, 

relações, ações e processos que se encontram no mundo global, mas esses processos, 

esses fenômenos, se revestem ai de uma forma particular. E isso o que está contido 

na noção de autonomia: um campo e um microcosmo autônomo no interior do 

macrocosmo social. (BOURDIEU, 2011 p. 195) 

 

Nessa citação o autor nos explica o espaço do campo, bem como sua forma de atuação 

e como, através de suas articulações, ele pode influenciar no chamado macrocosmo social, ou 

seja, na sociedade como um todo.  

O autor ainda afirma que o campo político está se desvinculando dos outros campos e 

se tornando cada vez mais independente. Segundo Bourdieu (2011, p. 193), ―quanto mais o 

campo político se constitui, mais ele se autonomiza, mais se profissionaliza, mais os 

profissionais tendem a ver os profanos com uma espécie de comiseração.‖ Em outras 

palavras, este campo acaba rejeitando aqueles que não são de seu meio, e enxerga os atores 

que não pertencem a aquele habitat com um sentimento de misericórdia, pois se colocam 

acima dos outros justamente pelo espaço que ocupam dentro desse campo.  

Para Bourdieu esse movimento de autonomização do campo político é um movimento 

natural desse campo, porque quanto maior e mais poderoso se torna, mais é independente dos 

demais campos sociais. O processo de autonomização do campo é resultado de um lento 

trabalho de ―alquimia‖ histórica; através da análise da história do campo é que se obtém a 

análise de sua legítima existência. Através dessa afirmação do autor e da observação deste 

campo feita por esse acadêmico de que o campo político vem cada vez mais conquistando sua 

autonomia perante aos demais campos, podemos, também considerar que este campo 

específico chega hoje a essa condição por ser organizado por um tempo superior à maioria dos 

demais campos sociais, além de ser protagonista no agendamento das demandas da sociedade.  

Bourdieu destaca como deve ser o comportamento do ator político para que consiga 

permanecer nesse campo, uma vez que a competitividade entre esses atores é muito grande e 

o assédio de atores de outros campos para entrarem nesse campo é constante. 

Quem quer que entre para a política, assim como alguém que ingresse em uma 

religião, deve operar uma transformação, uma conversão. Mesmo que esta não lhe 

apareça como tal, mesmo que não tenha consciência disso, ela lhe e tacitamente 

imposta, e a sanção em caso de transgressão e o fracasso ou a exclusão. 

(BOURDIEU, 2011, p. 200) 
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Nesse trecho, Bourdieu se refere ao risco que o ator político corre em todos os 

momentos, uma vez que deve ter uma vida transparente e sem erros, pois o mínimo deslize 

não será perdoado pelos demais integrantes do campo que lutam por espaço todo tempo, bem 

como os demais atores que pertencem a outros campos sociais e querem ingressar para o 

campo político.  

Bourdieu ainda destaca a importância da democracia, já que de acordo com ele o 

campo político funciona como um lugar em que certo número de pessoas, que preenchem as 

condições de acesso, joga um jogo particular do qual os outros estão excluídos. Sendo assim, 

o autor defende que, com a ampla participação do eleitor no processo eleitoral, mais 

diversificado ficará o campo político. Do mesmo modo, mais pessoas serão representadas por 

esses atores que por um período médio ou longo estarão à frente das decisões que terão 

influencia direta na sociedade. 

As democracias modernas, e em particular a democracia americana que sempre se dá 

como exemplo, se apoiam em um mecanismo censitário oculto. Quando mais de 

50% dos cidadãos não votam isso coloca problemas para a democracia, sobretudo 

quando esses 50% não se distribuem ao acaso, mas são recrutados preferencialmente 

entre os mais despossuídos econômica e culturalmente. Essa constatação da 

capacidade desigual de acesso ao campo político e extremamente importante para 

evitar naturalizaras desigualdades políticas (uma das grandes tarefas permanentes da 

sociologia e a de recolocar a historia no principio de diferenças que, 

espontaneamente, são tratadas como diferenças naturais). (BOURDIEU, 2011, p. 4) 

 

Essa constatação do autor nos leva a acreditar que apesar do poder do campo político, 

ele passa a ser desacreditado por uma parcela significativa da sociedade que faz partes de 

outros campos sociais e possuem suas próprias demandas que não são atendidas, ou sequer 

ouvidas pelo campo político. Por isso é fundamental para o campo político estar alinhado e 

funcionar em sinergia com o campo dos media, para dessa maneira divulgar, promover e 

publicitar suas ações, para que possam se aproximar dos demais atores mostrando como é 

importante a participação de todos no processo eleitoral para que a esfera na qual são tomadas 

as decisões possam ter cada vez mais representatividade.  

 

1.2 O CAMPO MIDIÁTICO 

 

O campo da mídia, da própria comunicação, de uma maneira diferente do campo 

político, demorou mais para ser reconhecido e elevado ao patamar de campo social, mesmo 

que hoje seja um dos campos com mais notoriedade por dar acesso a todos os demais campos 

sociais e ser procurado por eles pela necessidade de se fazerem visíveis, para que possam 

crescer cada vez mais e, também, atrair novos atores para que façam parte desses campos. 
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Ainda assim, Braga (2004) discorre que o campo midiático está em construção, por apresentar 

um baixo índice de formalização por diversos motivos, entre eles por não estar ainda 

constituído como disciplina acadêmica, o que de acordo com o autor faz que tenhamos poucas 

pesquisas sobre o assunto. Esse problema exposto em 2004 por Braga permeia este campo até 

hoje, que apesar de ter crescido significativamente neste quesito, ainda está engatinhando 

quando comparamos com outros campos como o jurídico e o médico por exemplo. 

Braga (2004) nos traz quatro interpretações sobre o tema desse campo estar em 

construção: 

- toma-se como explicação para uma certa ausência de rigor, ,justificando assim uma 

despreocupação pelo fato de se adotar, às vezes, perspectivas exploratórias 

impressionistas; 

- considera-se uma autorização para que qualquer tipo de estudo possa ser feito 

porque, se em construção, não se pode dizer o que será finalmente pertinente ou não; 

- faz-se um uso invertido da percepção - na verdade voltado antes para a 

desconstrução disciplinar (do próprio campo e das áreas com as quais possa 

interagir). Estar "em construção" corresponderia aí a "não ser formalizado". Somada 

a outras características "difusas" de sua articulação com as CHS, essa situação 

favoreceria uma posição dos estudos de comunicação como um instrumento 

privilegiado de desconstrução; 

- finalmente, pode-se tirar uma consequência proativa da afirmação, de refletir sobre 

os encaminhamentos requeridos para que essa construção seja vista como 

processual. (BRAGA, 2004, p.2) 

 

 Em sua explanação o autor nos mostra a realidade do campo midiático do ponto de 

vista acadêmico, nos mostrando suas fragilidades no que tange às pesquisas científicas acerca 

do assunto. Podemos ainda perceber certa preocupação de Braga no que diz respeito ao teor 

das pesquisas que serão realizadas, uma vez que, de acordo com ele, pode existir alguma 

despreocupação por este ser um campo em construção. 

 Em outro trecho de sua obra, Braga nos traz quais seriam as principais buscas para que 

a consolidação acadêmica desse campo seja estabelecida de maneira efetiva perante os outros 

campos sociais.  

Isso não significa que se deva simplesmente assumir um laxismo epistemológico, de 

deixar acontecer para depois interpretar os caminhos percorridos - mas sim que as 

proposições apresentadas nesta agenda devem se submeter ao teste da observação 

crítica das pesquisas que lhe sejam aparentadas. Tratar-se-ia de um trabalho 

prograinólico - não no sentido de um "dever ser" aprioristicamente defendido, mas 

sim de busca, por tentativa-e-erro, voltada para construções que sobreviverão apenas 

na medida de sua eficácia metodológica para abrir perspectivas instigantes 

("produtividade metodológica"). (BRAGA, 2004, p. 3)  

  

 Nessa passagem o autor cita a importância da experimentação científica para o 

crescimento acadêmico do campo, mas sempre com a preocupação de não fugir do tema da 
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comunicação. Logo após essa citação, Braga ainda discorre de como seriam feitas essas 

pesquisas a partir de seu ponto de vista: 

Em coerência com a primeira premissa, na fase atual interessa menos definir qual o 

objeto do campo (seja em notação empírica, seja conceitual) e mais buscar 

problemas e questões que pareçam relevantes para o campo (cri] formulações que 

não se limitem a copiar as questões já habitualmente feita sem outras áreas de 

conhecimento). Isso significa buscar explicitamente o que há de "comunicacional" 

(e não apenas sociológico, linguístico, antropológico, artístico, histórico, 

educacional, etc.) no questionamento. (BRAGA, 2004, p.3) 

 

De acordo com o autor, a partir dessas duas premissas fica clara a preocupação de que 

o campo midiático tenha como foco de suas pesquisas questões prioritariamente 

comunicacionais, e não evidentemente comunicacionais, como acontece em diversas 

pesquisas. Braga ainda nos mostra nessa fala que as pesquisas da área de comunicação 

acabam por transcender desse campo de estudo e perpassam por demais campos de 

conhecimento, tornando-se publicações sem um foco específico. Benevides mostra em sua 

obra que Braga sistematiza quatro ângulos problemáticos da pesquisa em comunicação:  

Um deles pode ser chamado de holismo: a comunicação estaria presente em todas as 

dimensões humanas, sendo tão ampla que se torna inapreensível – ―tudo é 

comunicação‖ (ibidem, p. 65). Um segundo ângulo, muito debatido em fins de 1990, 

é o da interdisciplinaridade, termo que frequentemente designa um terreno vazio 

onde todas as ciências humanas teriam algo a dizer (ibidem, pp. 63-64). Braga 

valoriza os estudos de interface, nos quais percebe potencial para conhecimento, ao 

passo que o acolhimento indiscriminado da diversidade estimula a postura 

―interdisciplinarista frouxa‖ (ibidem, p. 74), o que também pode ser entendido como 

ecletismo. O terceiro ângulo é aquele que enquadra a comunicação a partir de 

disciplinas das ciências humanas e sociais, que tendem a negligenciar 

especificidades midiáticas em favor de categorias já consolidadas na disciplina 

original (ibidem, p. 69). O quarto ângulo é chamado por Braga de reducionista: 

trata-se do recorte de ―objetos específicos identificadores da área‖, numa 

segmentação do objeto em questões tecnológicas, jurídico-políticas, expressivo-

interpretativas, profissionais produtivas, relativas à recepção, entre outras escolhidas 

a partir da especialidade ou da preferência do pesquisador (ibidem, pp. 65-69). 

Nesse caso, mesmo que sejam reunidos múltiplos enfoques, ―fica uma certa 

sensação de que outros processos sociais, que não comparecem em relação de 

contiguidade imediata com a mídia, estariam nos escapando à observação e portanto 

ao trabalho do conhecimento‖(BENEVIDES, 2014, p. 3) 

 

Braga e Benevides trazem essas considerações em suas obras, a fim de qualificar o 

processo de pesquisa científica entorno da comunicação, como podemos observar no primeiro 

ângulo trazido por Braga, o holismo, ele afirma que a partir dessa premissa a comunicação 

está presente em todos os processos interacionais de nossa sociedade, o que nos leva a crer 

que nós, enquanto pesquisadores em comunicação, temos um vasto campo a percorrer. No 

entanto, devemos ter cuidado para não desfocar do campo da comunicação e inserir nossas 

pesquisas em outros campos. De acordo com esse raciocínio, Braga apoia a 

interdisciplinaridade existente hoje no meio pedagógico. Contudo, ele teme que seja frouxa e 
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deixe os pesquisadores muito ―soltos‖. Este segundo ângulo vem para introduzir o terceiro, 

em que o autor teme que os pesquisadores de comunicação entrem em searas que não são de 

seu conhecimento e cometam gafes em outras áreas. O quarto ângulo abordado por Braga é o 

reducionista, em que o autor teme a segmentação da pesquisa para outras áreas que não as 

comunicacionais. 

Ainda assim, apesar de não ter toda a fundamentação teórica como outros campos 

sociais, e ainda gerar algumas preocupações sob o ponto de vista da pesquisa científica para 

alguns teóricos, o campo midiático se torna importante e indispensável pela centralidade que 

ocupa hoje, uma vez que qualquer campo social necessariamente tem que recorrer até ele para 

poder se midiatizar e assim ocupar um lugar de destaque. Como nos explica Benevides em 

sua obra, destacando o papel do campo midiático no que diz respeito à divulgação dos demais 

campos sociais. 

Ao mesmo tempo, foi se concretizando a percepção da ampliação do fenômeno 

midiático e de sua penetração social, o que ensejou o termo ―centralidade da mídia‖, 

que Braga explica em termos de um vasto aparato especializado presente nas 

interações sociais e as modificando, uma vez que estas se ajustam a ele. A ―forte 

presença do mediático nas interações sociais contemporâneas‖ se manifesta em 

propriedades específicas, como a inclusividade (capacidade de incluir e captar 

conteúdos e práticas) e a penetrabilidade (capacidade de se inserir em práticas e ser 

acolhido por elas), impondo alterações e adaptações das práticas e conteúdos 

incluídos e penetrados. (BENEVIDES, 2014, p. 13) 

 

Nesse trecho, Benevides e Braga nos mostram o poder que a mídia tem através do uso 

de suas diversas ferramentas para conseguir penetrar em todos os meios sociais, o que torna o 

campo essencial, poderoso e central perante aos demais campos sociais. 

O controle que o campo midiático tem hoje sobre as demandas da sociedade faz com 

que ele seja respeitado e procurado pelos demais campos sociais, posto que a 

institucionalização dos campos sociais se dá a partir de sua visibilidade, um corpo social 

inexiste se não for visível aos demais corpos sociais bem como aos demais atores que compõe 

nossa sociedade. Cogo nos mostra em sua obra os principais motivos que o campo midiático é 

tão importante e central para os demais campos sociais. 

Um primeiro cenário refere-se à especificidade do que denomino de as mídias como 

matrizes configuradoras das identidades culturais em que, mais do que meros 

dispositivos técnicos, mídias como televisão, o rádio ou a Internet passam atuar 

como instâncias que atribuem visibilidade às ações de outros campos sociais e 

instituições e propõem e asseguram modos próprios de existência e estruturação de 

realidades pertinentes a esses campos. (COGO, 2002, p. 2) 

 

Nessa passagem, a autora nos expõe como o campo midiático, através não só de seus 

dispositivos, mas também de suas estratégias, é capaz de dar a visibilidade necessária para as 

práticas e ações dos demais campos sociais.  
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Hoje o campo social que mais se relaciona com o campo midiático é o campo político, 

muito pela história, considerando que a imprensa foi inventada a partir da criação dos estados 

modernos. Esses estados utilizavam a imprensa como o modo de divulgação das ações de seus 

governos, além da promoção pessoal, exemplo disso é o próprio governo de Hitler na 

Alemanha que usou diversas formas de divulgação para a implantação do nazismo e 

popularização do Führer. Antes ainda, em 1513, Maquiavel citou em sua obra-prima, O 

Príncipe, que ―governar é fazer ver‖, expondo a importância do campo midiático para o 

campo político desde aquela época. 

Ambos os campos – da comunicação e da política – sempre estiveram 

correlacionados, uma vez que a invenção da imprensa esteve atrelada à formação 

dos Estados modernos, sendo utilizada pelas estruturas desse Estado para o exercício 

de formas de poder ligadas à persuasão, ao convencimento, à manipulação de 

informações, ampliando assim a atuação dos governos e não os restringindo apenas 

ao chamado poder coercitivo, calcado na força. (POZOBON e MATIAS, 2010, p. 2) 

 

A citação acima mostra que o poder da mídia ajuda o campo político a governar, 

podendo evitar conflitos e até mesmo o uso da força do estado para que determinadas medidas 

sejam aceitas pela população. Esse trecho de Pozobon e Matias também nos expõe o quão 

poderosa a mídia é hoje. Assim como ela pode tornar um governo popular e aceito, pode 

deturpá-lo a ponto de poder conseguir derrubá-lo do poder. 

Já na interpretação de Fausto Neto, o campo político e o campo midiático estão 

relacionados em função de uma relação de troca de favores pela própria sobrevivência.  

―(...) tanto a regularidade da atividade política quanto a rotina produtiva da indústria 

da informação prevêem e solicitam a negociação entre os dois campos. Mas como 

ambos funcionam com lógicas e interesses distintos, os seus agentes disputam, de 

forma tensa e engenhosa, o controle das mensagens e dos materiais informativos 

políticos em geral. Estabelece-se, assim, um equilíbrio de forças, não exatamente 

simétricos e eqüitativo, mutável e baseado em trocas mútuas de favores, ameaças e 

sanções, em regras delicadas de compensações, que explica as leis gerais a que se 

submete a política de opinião‖. (FAUSTO NETO, 2001, p. 80) 

 

Neste trecho, Fausto expõe as negociações que são feitas entre esses dois campos a 

fim de ambos crescerem. O autor ainda expõe, embora não de maneira clara, a preocupação 

do campo político no tipo de mensagem que vai enviar ao campo midiático, que, em 

contrapartida, quer divulgar as ações dos mandatos e dos governos mas está atenta a qualquer 

deslize cometido por um ator ou por um grupo de atores, o que pode gerar uma notícia muito 

grande e influenciar diretamente no agendamento político do estado.   

Hoje, a mídia funciona como um espaço autônomo, legitimado e reconhecido pelos 

atores sociais e, de acordo com Pozzobon e Matias (2010), a mídia, e mais especificamente o 

jornalismo, tornou-se uma instituição. Essa afirmação pode ser verdadeira pelo fato do poder 
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de penetração do campo midiático, que hoje além dos meios tradicionais como jornal, rádio e 

televisão tem na internet, e mais especificamente as redes sociais digitais, como grande 

aliadas na divulgação e ao mesmo tempo como grande concorrente, uma vez que através 

dessas redes que todos os atores podem se midiatizar sem necessariamente precisar recorrer à 

mídia tradicional. 

 

1.3 DA SOCIEDADE DOS MEIOS À SOCIEDADE MIDIATIZADA 

 

A midiatização da sociedade está intrinsecamente ligada às lógicas de operações e 

avanços tecnológicos típicos da sociedade contemporânea. Essas lógicas operacionais se 

constituem na sociedade a partir da organização e funcionamento, que definem condições de 

acesso por parte dos atores sociais. 

Conforme Sanchotene (2009), a lógica que define a midiatização da sociedade é uma 

consequência da interrupção do ―contato direto‖ entre os indivíduos pela presença das mídias.  

Intensifica-se a presença dos meios não apenas no âmbito do seu próprio terreno, 

mas também pelo processo de seu deslocamento e de sua expansão para outros 

campos. Suas operações são apropriadas como condições de produção para o 

funcionamento discursivo e simbólico de diferentes práticas sociais. Os meios já não 

podem ser mais entendidos como transportadores de sentidos, nem como espaços de 

interação entre produtores e receptores, mas como marca, modelo, racionalidade 

produtora e organizadora de sentido (SANCHOTENE, 2009, p. 250 apud, MATA, 

1999) 

 

Sanchotene tem como objetivo nos mostrar a presença dos meios na centralidade dos 

campos, uma vez que sua atuação permite que eles perpassem pelos demais campos sociais. 

  

O autor ainda destaca que o processo de midiatização dos meios mostra uma mudança 

de comportamento do modo de pensar e das matrizes e modelos culturais, baseadas nos novos 

vínculos sociais construídos a partir da reconfiguração e experiências identitárias. 

Na contemporaneidade dos meios massivos, perpassados por interações complexas 

de produção e representação de sentidos, destacam-se as transformações nos regimes 

de visibilidade, possibilitadas pelo campo das mídias, espaço de embates e 

legitimação dos campos. (SANCHOTENE, 2009, p. 250) 

 

Essas interações são proporcionadas a partir da evolução tecnológica ao qual nossa 

sociedade vem sendo afetada desde o século passado, com a criação dos primeiros meios de 

comunicação de massa, até a contemporaneidade, que criou outros espaços de visibilidade a 

partir da invenção da Internet e a criação dos sites de redes social.  

 Para Sanchotene o que diferencia a sociedade dos meios da sociedade midiatizada são 

os processos interacionais. 
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A sociedade dos meios, portanto, coloca-se a serviço de uma organização de uma 

processualidade interacional com autonomia frente aos outros campos; já na 

sociedade midiatizada, o que predomina é a cultura midiática, convertida em 

referência sobre a qual a estrutura sociotécnica-discursiva se estabelece, produzindo 

zonas de afetação em vários níveis da organização e da dinâmica da própria 

sociedade. Ou seja, se constitui como referência no modo de ser da própria 

sociedade. É através da compreensão sobre as lutas travadas entre campos sociais 

que se pode entender melhor o funcionamento da atual sociedade midiatizada. 

(SANCHOTENE, 2009, p. 251) 

 

 Podemos observar que a grande diferença entre a sociedade dos meios e a sociedade 

midiatizada está na popularização do uso de ferramentas interacionais por um grande número 

de atores sociais. De acordo com Fausto Neto (2007 apud, SANCHOTENE, 2009, p. 251) a 

constituição da sociedade, as formas de vida e interações têm sido transformadas em função 

da convergência de fatores sócio-tecnológicos que foram disseminados na sociedade segundo 

lógicas de ofertas e de usos sociais. Podemos observar essa questão com maior clareza quando 

vemos as redes sociais digitais que constituem um ambiente típico da sociedade midiatizada. 

 Devemos destacar três características que são encontradas na sociedade midiatizada e 

são fundamentais para a execução dessa pesquisa. A primeira delas é a legitimação, em que de 

acordo com Neto (2012, p. 4) pode-se considerar a legitimidade enquanto atributo concedido 

a instituições, atores institucionais ou práticas institucionais explicadas e justificadas. Antes 

da sociedade midiatizada tínhamos o entendimento, sob a luz de Weber, que o conceito de 

legitimidade estava atrelado apenas ao estado. Já hoje podemos perceber que se tornou muito 

mais amplo, atingindo instituições e atores sociais que desempenham funções institucionais. 

Logo, os políticos utilizam esse processo a fim de legitimar seu trabalho aproveitando o 

processo de midiatização que está em curso na nossa sociedade. 

 A segunda categoria que nos chama a atenção neste processo de legitimação ao qual 

nossa sociedade está exposta é o da autorreferencialidade que, de acordo com Ribeiro: 

Essa modalidade de estratégia de discurso faz referência à realidade do próprio 

enunciador, visando produzir efeitos de sentidos para o seu dizer e para a sua 

realidade que lhe coloca nesta posição de enunciador. (RIBEIRO, 2010 p. 239) 

  

Conforme o autor, podemos perceber que a adoção dessa estratégia pelos atores 

políticos faz com que eles consigam, através de seus discursos, promoverem-se, a fim de se 

legitimar. 

A terceira, e não menos importante categoria é a interação, que reorganiza e modifica 

a relação entre o ator social que envia a mensagem e aquele que recebe, uma vez que ambos 

são protagonistas da mesma história.  
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A relação, que antes era marcada por contratos de leitura, passa a ser marcada pela 

proximidade, pela convivialidade e pelo contato, através da relação afetiva com o 

espectador. (SANCHOTENE, 2005, p. 256) 

  

Essa característica da  sociedade midiatizada talvez seja a mais importante de todas, 

uma vez que perpassa por todos os campos e atores sociais, colocando-os em grau de 

igualdade. Essa especificidade da midiatização é a que torna mais evidente a proximidade 

entre os atores nesse período em que estamos vivendo. 

 De acordo com Carvalho (2010), a internet e as tecnologias digitais ampliam o 

processo de midiatização, por meio de um processo de correlação, sem que possamos falar em 

determinismos tecnológicos.  

A autora ainda conceitua o processo de midiatização como definidor de nossa 

sociedade.  

A midiatização é um conceito que define a sociedade atual, marcada pelas lógicas da 

mídia em todos os campos de interação social. A mídia deixa de ser um campo 

autônomo para fazer parte do ser humano em suas relações diárias, integrando sua 

percepção do mundo e suas práticas sociais como um todo, sejam ações individuais 

ou de grupo, afetando as esferas institucionais, que se apropriam das lógicas da 

mídia em seus processos de legitimação e em seus fazeres. (CARVALHO, 2010, p. 

49). 

 

 Neste trecho a autora deixa claro que, através do processo de midiatização que nossa 

sociedade está atravessando, podemos perceber que todos os atores sociais podem estar 

gerando conteúdos que afetam tanto seu grupo social quanto atores pertencentes a outros 

grupos, dependendo, claro, da audiência que esse ator consegue atingir através de seu capital 

social.   
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2. REDES SOCIAIS DIGITAIS 

 

Nos anos 1990 começou ocorrer a chamada revolução digital, a partir da invenção da 

internet, o que acarretou em diversas mudanças e transformações nas formas de comunicação 

entre os atores sociais, a partir do surgimento dos sites de redes sociais. Esta transformação 

introduziu enormes desafios na atividade humana, que passou a contar com outro espaço de 

interação para os atores sociais. É importante destacar que as redes sociais sempre existiram e 

funcionam como forma dos atores estarem conectados aos seus grupos sociais. O que 

devemos ressaltar é que a partir da revolução digital um novo tipo de rede social acabou se 

constituindo. Estamos falando das redes sociais digitais, ou redes sociais na internet, que 

funcionam a partir de softwares sociais, como veremos a seguir sob a ótica de Boyd e Ellyson 

(2007). Esses softwares entram em atividade a partir da mediação de algum tipo de aparelho 

capaz de estar conectado à Internet, com capacidade de acessar sites ou ter aplicativos que 

possam se conectar a essas ferramentas de interação.   

De acordo com Gouveia (2009), estamos inseridos na chamada Sociedade da 

Informação, que está fundamentada nas matrizes tecnológicas e criam um novo espaço-tempo 

nas comunicações. 

Este novo espaço criado para os atores faz com que eles tenham em mão uma 

ferramenta capaz de midiatizá-los sem que eles sejam obrigados a recorrer aos meios de 

comunicações tradicionais. Basta ter um blog ou uma página em um site de rede social para se 

tornar alguém com influência perante os demais. No campo político, a midiatização 

transforma várias de suas estratégias. O processo que começou com a televisão e o rádio, de 

maneira mais forte na década de 1950, foi levando os políticos a se adequarem a esses meios, 

como tem ocorrido nos últimos anos com a internet e, principalmente, com as redes sociais 

digitais.  

 

2.1 O QUE SÃO REDES SOCIAIS DIGITAIS: NOÇÕES E CARACTERÍSTICAS 

 

Segundo Recuero (2009), as redes sociais digitais são constituídas pelas interações 

entre os atores na internet, a partir de plataformas voltadas para a construção de perfis 

públicos, postagem de conteúdo e troca de comentários e mensagens. São exemplos de redes 

sociais digitais o Twitter, o Facebook, o Instagram e o Youtube. Esse conceito de Recuero 

mostra como as redes sociais digitais funcionam sob a perspectiva do ator que acessa essas 

ferramentas a fim de midiatizar-se. Logo, esta pessoa cria um perfil onde ela vai ―vender‖ sua 



26 
 

imagem com a intenção de atrair pessoas que se interessem pela sua representação naquele 

espaço, além de se aproximar das atores que tem gostos parecidos com o dele. 

Devemos ressaltar que nesse trabalho optamos por usar a expressão redes sociais 

digitais e não sites de rede social como podemos observar em algumas publicações pelo 

motivo de estudarmos o Facebook, que é um site, mas também oferece seus serviços através 

de aplicativos que podem ser acessados por dispositivos móveis.    

De acordo com Carvalho (2010, p. 14), redes sociais digitais ―são interações sócio-

técnicas típicas da sociedade midiatizada, em que a mídia torna-se ambiência perpassando 

todos os campos da experiência humana em sociedade.‖ A autora diz que ao usufruirmos 

desse meio digital estamos frequentando um ambiente onde podemos estar em convívio com 

todos os campos sociais, expondo nossas experiências neste ambiente que existe, também 

para aproximar pessoas. 

Gouveia nos explica que estamos inseridos na chamada Sociedade da informação, em 

que a tecnologia se torna central na interferência das relações.  

O conceito de Sociedade da Informação surgiu dos trabalhos de Alain Touraine 

(1969) e Daniel Bell (1973) sobre as influências dos avanços tecnológicos nas 

relações de poder, identificando a informação como ponto central da sociedade 

contemporânea. Existem diversas perspectivas que, ao longo do tempo, tem tornado 

o conceito mais rico e central nas políticas de desenvolvimento social e econômico, 

em especial, no mundo ocidental: (GOUVEIA, 2009, p. 3) 

 

 

Esse conceito de Sociedade da Informação encontrado na obra de Gouveia sob a luz de 

Touraine e Bell nos indica que desde a criação e popularização dos primeiros meios de 

comunicação de massa, principalmente o rádio e a televisão já foi identificada a influência 

que essas ferramentas praticavam na sociedade. Este comportamento de afetação, a partir 

desses meios de comunicação, se torna mais visível na sociedade ocidental, em que as 

informações veiculadas têm impacto em questões fundamentais do estado. 

A Sociedade da Informação está suportada nas Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs) que envolvem a aquisição, o armazenamento, o processamento 

e a distribuição da informação por meios eletrônicos, como a rádio, a televisão, o 

telefone e os computadores e redes entre outros. (GOUVEIA, 2009, p.2) 

 

A citação nos mostra que as redes sociais digitais são mais um instrumento que a 

chamada sociedade da informação, encontrou para aproximar os atores sociais por meio de 

ferramentas que fazem a mediação desta comunicação. 

O fato de a sociedade da informação estar suplantada nas plataformas tecnológicas faz 

com que a evolução da tecnologia crie espaços de interação entre atores, como os sites de 

redes sociais digitais. Esses espaços dão visibilidade e geram compartilhamento de 
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informações em redes. Além de suportes para a comunicação interpessoal, as redes sociais 

digitais tornam-se meios para difusão de conteúdo pelas empresas de mídia, construção de 

relacionamento das marcas e produtos com seus públicos, marketing, comunicação 

institucional, política, etc. Gouveia nos aponta três características consideradas por ele como 

diferenciadoras da Sociedade de Informação. 

Partilha de informação (e do conhecimento): promovendo novas formas de 

relacionamento e de cruzamento de informação que potenciam a criatividade e 

mobilizam um ainda maior desenvolvimento econômico e social; 

Novas relações espaço-tempo concorrentes num mesmo local: possibilitando 

diferentes abordagens às limitações físicas e propondo também formas inovadoras 

de lidar com o dispêndio de energia associado com a mobilidade (tanto mais que a 

mesma é essencial à interação e ao desenvolvimento humano, social e econômico); 

Móvel, imediato, ubíquo, universal: tornando não só o acesso à informação, mas 

também a sua manipulação, produção e captação passíveis de possuir estas 

características. De um modo ainda mais ambicioso, proporcionar a um conjunto 

crescente de indivíduos essas funcionalidades.(GOUVEIA, 2009, p. 5) 

 

 Recuero nos traz informações sobre sites de redes sociais digitais que se agregam às 

características citadas por Gouveia, sob um ponto de vista mais técnico, explicando a 

funcionalidade dos softwares na mediação da comunicação, bem como a importância dos 

computadores na constituição das redes. 

Sites de redes sociais foram definidos por Boyd e Ellison (2007), como aqueles que 

permitem i) a construção de uma persona através de um perfil ou página pessoal; ii) 

a interação através de comentários; e iii) a exposição pública da rede social de cada 

ator. Os sites de redes sociais seriam uma categoria do grupo de softwares sociais, 

que seriam softwares com aplicação direta para a comunicação mediada por 

computador. Embora esses elementos sejam mais focados na estrutura do sistema 

utilizado pelos autores é, entretanto, na apropriação que reside a principal diferença 

apontada pelas autoras. (RECUERO, 2009, p. 102) 

 

 Conforme a exposição de Recuero, os sites de rede social funcionam através da 

mediação de um computador e possibilitam aos usuários criarem personas para mostrar aos 

seus amigos e seguidores o que lhes interessa por meio de uma lógica que é distinta da 

comunicação que ocorre em outros espaços e mídias. Nas redes sociais digitais, que são 

apropriadas como mídias na internet, prevalece uma lógica de conversação, interação e troca 

de mensagens de modo todos-todos e não mais um-todos (como ocorre nos meios de 

comunicação de massa) ou ponto a ponto, como nas interações interpessoais. 

 

 

2.2 APROPRIAÇÃO DAS REDES SOCIAIS PELO CAMPO POLÍTICO 

 

Para os políticos, as redes sociais da internet são fundamentais para aproximação com 

os eleitores, pois através dessa ferramenta é possível que o ator político faça sua prestação de 
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contas do mandato, divulgação de plataforma eleitoral, entre outras ações, como fez Barack 

Obama, em sua primeira candidatura à Casa Branca, sendo o precursor no uso das redes 

sociais digitais em campanhas eleitorais. Na época, a principal ferramenta usada por Obama 

foi o Twitter, e com o slogan,”Yes, we can”, se tornou febre mundial. No Brasil muitos 

políticos também têm feito uso dessas ferramentas a fim de se midiatizarem e divulgar seus 

trabalhos. A presidenta Dilma Roussef é um exemplo de pessoa política que possui fanpage6 

no Facebook, perfil7 no Twitter, perfil8 no Instagram e canal9 no Youtube. A deputada federal 

Manuela D‘Avila é outro exemplo de pessoa política que está conectada ao mundo virtual e às 

novas ferramentas de interações com seu eleitorado, a parlamentar também possui página10 no 

Facebook e perfil11 no Twitter, bem como a senadora gaúcha Ana Amélia Lemos, que exerce 

um forte trabalho de divulgação de seu mandato em seu perfil12 no Facebook. 

Figura 2: Print da página inicial da Fanpage da presidente Dilma Roussef. 

 

De acordo com Carvalho (2010), essas redes podem ser consideradas mídias sociais 

digitais, uma vez que todos os atores podem interagir, gerando audiência para suas postagens, 

                                                           
6
 Disponível em: https://www.facebook.com/SiteDilmaRousseff?fref=ts Acesso: 01/7/2014 

7
 Disponível em: https://twitter.com/dilmabr Acesso: 01/7/2014 

8
 Disponível em: http://instagram.com/palaciodoplanalto Acesso: 01/7/14 

9
 Disponível em: http://www.youtube.com/user/PalaciodoPlanalto Acesso: 01/7/14 

10
 Disponível em: https://www.facebook.com/manueladavila?fref=ts Acesso: 02/7/14 

11
 Disponível em: https://twitter.com/manudeputada Acesso 02/7/14 

12
 Disponível em: https://www.facebook.com/anaamelialm?fref=ts Acesso: 04/11/14 

https://www.facebook.com/SiteDilmaRousseff?fref=ts
https://twitter.com/dilmabr
http://instagram.com/palaciodoplanalto
http://www.youtube.com/user/PalaciodoPlanalto
https://www.facebook.com/manueladavila?fref=ts
https://twitter.com/manudeputada
https://www.facebook.com/anaamelialm?fref=ts
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o que para o campo político passa a ser fundamental para os seus atores, por através de suas 

postagens poderem aumentar seu capital social. 

De acordo com Saad, citado por Carvalho em aula, as mídias sociais digitais são 

quaisquer tecnologias ou práticas online que permitem o compartilhamento de conteúdo, 

opiniões, ideias, experiências e mídias, possibilitando conversações sobre o que é relevante. 

O fato de esses espaços darem visibilidade e gerarem o compartilhamento em rede das 

informações constitui essas redes em mídias digitais como essenciais para a divulgação do 

trabalho político, uma vez que o trabalho dele será comentado podendo gerar uma grande 

audiência de seu trabalho. Essas mídias sociais têm como algumas de suas características, que 

iremos analisar nesta pesquisa: conversação, compartilhamento e autorreferencialidade. 

De acordo com Recuero (1998, 1999 apud, CARVALHO, 2010, p. 69), a conversação 

mediada por computador é um tipo de interação à distância que envolve pelo menos dois 

atores, através de diferentes ferramentas. Elas permitem a troca de informações em tempo real 

(conversação síncrona) ou com algum delay (conversação assíncrona). Essa característica 

mostra o quão importante é para o ator político estar presente nestas mídias, uma vez que 

através dessas ferramentas é possível que ele se aproxime de seu eleitor, diminuindo a 

distância que é imposta pelas barreiras geográficas e o tornando presente.  

Outra característica da conversação on-line descrita por Recuero são as barreiras por 

meio das ferramentas tecnológicas.   

A mediação pelo computador, no entanto, impõe barreiras tecnológicas para a 

interação que a comunicação face-a-face não possui. Assim, para compreender como 

a conversação é estabelecida nesses ambientes, é preciso, também, compreender a 

ferramenta como meio. Herring (2002) explica que a CMC varia de acordo com a 

tecnologia na qual está baseada, ou seja, as formas de conversação são também 

limitadas pela ferramenta tecnológica. (RECUERO, 2009, p. 119) 

 

De acordo com Boyd (2007, apud, RECUERO, 2009, p. 119-120), a conversação 

mediada pelo computador proporciona, pela mediação do computador, que as interações 

persistam no tempo e possam ser acessadas em momentos temporais diferentes daquele em 

que foram emitidas. Essa característica é fundamental para que a postagem do ator político 

permaneça por mais tempo na rede, assim atingindo um número maior de pessoas.  

Ainda de acordo com Carvalho (2010), o compartilhamento também pode ser 

entendido como replicação ou repasse de informações que integra a cultura colaborativa das 

redes sociais digitais. Ainda podemos considerar a curadoria de informações como uma 

característica que se agrega ao compartilhamento, uma vez que o ator social se apropria de 

determinado conteúdo e o propaga, como nos explica Torres. 
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Na contemporaneidade, o curador de informação, apresentada e distribuída 

digitalmente, assume o papel de um novo personagem inserido no processo de 

distribuição de conteúdos, dinamizando comportamentos e formatando sistemas e 

estratégias de distribuição. Fundamentalmente, as principais características destes 

novos personagens se concentram sob uma latente divisão: o curador humano e o 

não humano. Independentemente destes aspectos [...], se mantêm inertes as 

características da ação de curar, traduzida historicamente como o processo de 

seleção e organização, zelando-se sempre pela qualidade do objeto curado. 

(TORRES, 2013, p.65) 

 

Acreditamos que atores políticos, muitas vezes por meio de suas assessorias, valem-se 

da curadoria quando compartilham informações de outros atores, sites, blogs e outras páginas 

para, por exemplo, divulgar ações de seu partido ou de interesse de seus mandatos para sua 

rede, usando essa informação como uma maneira de legitimar seu trabalho. 

Outra característica das mídias sociais que é amplamente explorada pelos atores 

políticos é a autorreferencialidade, já mencionada como uma característica da midiatização 

(RIBEIRO, 2010), uma vez que esse espaço, onde eles têm o contato direto com seu público e 

não é mediado, proporciona a eles essa liberdade de falar sobre si. Conforme Leal e Carvalho, 

(2014), a autorreferencialidade resulta de uma estreita associação com o marketing, 

contextualizando essa afirmação com a nossa pesquisa observamos que é exatamente essa 

função que é procurada pelo ator político, uma vez que utilizando essa característica das 

mídias sociais ele consegue se ―vender‖. 

Lembramos que a autorreferêncialidade, segundo Cechin e Torres (2010 APUD Sgorla 

e Fossá, 2008, p. 4) ―se apresenta quando determinado campo utiliza diferenciadas estratégias 

de ato e discurso para se mostrar, falar de si, explicar seus modos de ser e agir, buscando sua 

legitimação‖. 

Com base em observações feitas por este acadêmico percebemos a inserção do campo 

político para as redes sociais digitais, uma vez que o referido campo social tem uma ligação 

forte com o campo midiático. Por meio do surgimento e do boom das redes sociais digitais, os 

atores políticos começaram a investir e se posicionar nesse espaço como forma de poder 

entrar em contato com suas redes sem depender exclusivamente da mídia tradicional. 

De acordo com Miguel (2002, p. 156), ―os novos meios exigiam novos tipos de 

políticos, que soubessem como utilizá-los. Cada um à sua maneira, Franklin Roosevelt, nos 

Estados Unidos, e Hitler, na Alemanha, tornaram-se símbolos da política da era do rádio.‖ A 

constatação de Miguel nos mostra que ao longo do tempo os atores políticos com maior 

destaque sempre souberam se valer dos meios de comunicação da época em que exerciam 

seus mandatos.  
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Com o avanço da tecnologia chegamos ao momento atual, quando os políticos estão 

inserindo seus mandatos no meio digital a fim de se aproximar do maior número de pessoas 

possível e se midiatizar nessas novas ferramentas, que para os atores do Campo Político nada 

mais são que meios de evidenciar suas ações. Essa articulação do campo político deixa claro a 

profissionalização do mesmo, como vimos anteriormente, que para se consolidar nesse meio 

digital está contratando profissionais habilitados para trabalharem com esse novo meio de 

mediação, a fim de se tornar um ―produto‖ atrativo para os eleitores e atrair cada vez mais 

pessoas para fazer parte de suas redes. Hoje podemos perceber que a maioria dos 

congressistas brasileiros faz o uso dessas novas mídias.  

O objeto de estudo dessa pesquisa é o Facebook do deputado federal Paulo Pimenta, 

do Partido dos Trabalhadores (PT), que recentemente foi eleito um dos parlamentares que 

melhor faz o uso dessa rede para a divulgação de seu trabalho, através da pesquisa realizada 

pela agência DigitalMediaLogue13criada em 2010 e especializada em operações avançadas de 

monitoramento de internet e redes sociais, divulgada no mês de abril deste ano. 

 

2.3 O FACEBOOK 

 

De acordo com Rabêlo, Bezerra, Florentina, Silva, Gomes e Fontes, o Facebook foi 

criado em 2004 pelos acadêmicos da Universidade de Harward, Marck Zuckerberg e Eduardo 

Saverin, na época estudantes de Ciência da Informação. Logo no início a rede de 

relacionamentos foi restrita somente aos estudantes da universidade e apenas dois meses 

depois foi ampliada para outras universidades americanas.  

Ainda, conforme os autores:  

Atualmente o site possui mais de 500 milhões de usuários ativos espalhados por 

todos os continentes e de acordo com o ranking de tráfego de visitantes (Alexa) está 

em 7º lugar como o mais acessado. Ainda de acordo com Ad Planner (que registra 

os sites mais acessados do mundo), como foi divulgado em Fevereiro/2011 o 

Facebook aparece como primeiro colocado, com 590 milhões de visitas e um 

alcance global de 38,1% da população mundial. Estamos falando de mais de um 

terço da população mundial, cerca de 380 milhões de pessoas é um numero 

estrondosamente grande. (BEZERRA et al., 2011, p. 2) 

 

A partir de 2012, o Facebook deu seu salto no Brasil, com o mais de 29 milhões de 

usuários, de acordo com o site IP News14, especializado em tecnologia. Naquele ano, o país se 

                                                           
13

 Disponível em: http://www.medialogue.com.br/2012/07/nova-versao-ilustrada-da-pesquisa-politico-2-0-
traz-os-parlamentares-mais-nfluentes/ acesso em: 04/11/14 
14

 Disponível em: 
http://www.ipnews.com.br/telefoniaip/index.php?option=com_content&view=article&id=26280:facebook-
ganha-29-milhoes-de-usuarios-brasileiros-em-2012&catid=89:internet&Itemid=578 Acesso em: 4/11/14 
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tornou a terceira nação com maior número de internautas conectados ao site de rede social. A 

partir da migração deste grande número de indivíduos ao site e as inúmeras possibilidades que 

esta ferramenta começou a proporcionar aos usuários através de aplicativos que podem 

facilmente serem instalados em dispositivos móveis, o Facebook tornou-se uma mídia muito 

usada pelos políticos para a divulgação de seus trabalhos e interação com seus púbicos. 

 Hoje podemos observar não só políticos, mas também instituições políticas 

conectadas ao Facebook, o que nos leva a acreditar que é um espaço que a cada dia mais se 

consolida como fundamental para a legitimação do campo político no meio digital. Conforme 

dados divulgados pelo Facebook, e veiculados pela editoria de tecnologia do site G115, hoje, 

no Brasil, oito em cada dez usuários da internet estão conectados ao Facebook e diariamente 

59 milhões de brasileiros, ou 66,2% do total de usuários, entram no Facebook. Ainda, de acordo 

com a empresa, os acessos móveis subiram 55% no país entre abril e julho. Isso quer dizer que 68 

milhões de pessoas acessam suas contas no Facebook por meio de aplicativos e de dispositivos 

móveis. 

Esses dados mostram a importância dos atores políticos estarem conectados a essa rede 

social digital, pois diariamente milhões de pessoas trafegam por essa rede, o que proporciona uma 

grande visibilidade e a possibilidade de aumentar sua influência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Disponível em: http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2014/08/oito-cada-dez-internautas-do-brasil-estao-
no-facebook-diz-rede-social.html Acesso em: 4/11/14 

http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2014/08/oito-cada-dez-internautas-do-brasil-estao-no-facebook-diz-rede-social.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2014/08/oito-cada-dez-internautas-do-brasil-estao-no-facebook-diz-rede-social.html


33 
 

 

 

3. ANÁLISE DO OBJETO ESTUDADO 

 

A seguir iremos analisar a pagina oficial no Facebook do deputado federal Paulo 

Pimenta. Vale ressaltar que o objeto de estudo foi eleito um dos parlamentares mais influentes 

na utilização desta rede social. Outro ponto que deve ser levado em consideração é o fato de 

Pimenta ser um político jovem com formação em Jornalismo, o que o aproxima da utilização 

dessas novas mídias. Também temos que levar em conta que o parlamentar acompanha a 

evolução das redes sociais digitais desde seu surgimento, mas o grande salto de sua atuação 

digital se deu a partir de sua Fanpage no Facebook. Devemos destacar que a Fanpage é 

alimentada tanto pelo parlamentar quanto por sua assessoria de comunicação. 

Nós vamos adotar a Análise de Conteúdo como metodologia de trabalho para que 

possamos realizar um trabalho focado nos posts publicados pelo deputado nesta rede social 

digital.  

 

3.1. ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

 Para realizarmos a presente pesquisa, iremos usar prioritariamente a análise de 

conteúdo, por compreender que essa técnica de pesquisa tem maior pertinência em relação ao 

tema, objetivos e problemas de pesquisa. Nesse trabalho vamos utilizar o viés qualitativo da 

AC. 

Segundo Bardin (1977), na AC, o problema, as hipóteses, objetivos e referencial 

teórico fazem parte de uma etapa precedente da análise propriamente dita, que envolve cinco 

fases: preparação das informações a serem analisadas; transformação do conteúdo em 

unidades; classificação das unidades em categorias; descrição das categorias e inferência ou 

interpretação. 

Neste caso analisamos as estratégias midiatizadas do deputado federal Paulo Pimenta 

no Facebook. Ainda analisaremos suas postagens, a fim de categorizá-las para que seja feita, 

de fato, a análise dos conteúdos postados na rede social digital do parlamentar. O corpus da 

pesquisa será constituído pelas postagens realizadas pelo deputado durante o mês de março e 

abril de 2014, no período compreendido entre 1º de março até 1º de maio. 

Esta pesquisa é guiada pela análise de conteúdo qualitativa, por considerarmos que é a 

metodologia que melhor se aplica ao objeto a ser analisado. De acordo com Moraes (1999), 

para realizarmos essa análise é preciso que construamos cinco fazes para analisar o conteúdo: 

1 - preparação das informações; 2 - unitarização ou transformação do conteúdo em unidades; 

3 - categorização ou classificação das unidades em categorias; 4 - descrição; 5 - interpretação. 
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 De acordo com Carvalho (2010), a AC, além de uma metodologia que envolve todo o 

trabalho, é uma técnica para a compreensão do objeto. Ainda devemos considerar que a AC é 

uma metodologia de pesquisa híbrida, uma vez que tem sua fundamentação na análise 

quantitativa. No entanto, hoje também se aplica a metodologia qualitativa, se tornando uma 

técnica de pesquisa muito apropriada para esse a midiatizada a que estamos vivendo. 

 Por meio da AC, pretendemos nessa pesquisa ir além do puro significado das 

postagens do deputado federal Paulo Pimenta em sua página no Facebook. Queremos 

promover uma interpretação ampla das mensagens a fim de realizar uma correlação entre o 

período de midiatização que estamos vivendo bem como o comportamento do campo político 

e do ator político. Dessa maneira, iremos nos basear na pesquisa teórica já realizada por este 

pesquisador para fundamentarmos teoricamente o presente trabalho.  

 É importante ressaltar que o processo de pesquisa e análise não é engessado e, de 

acordo com Carvalho (2010), é um processo dialético que vai dialogar entre o objeto e as 

teorias. Outro ponto que deve ser destacado é que o resultado da AC não é uma verdade 

absoluta, mas sim um mapeamento interpretativo do que é estudado.  

 

3.1.1 Constituição do corpus 
 

A coleta do corpus da pesquisa foi elaborada de maneira única, extraindo as postagens 

feitas pelo deputado federal Paulo Pimenta em sua página oficial no Facebook, nos meses de 

março e abril deste ano. Os posts selecionados foram coletados no dia 8 do novembro de 2014 

Conforme a captação, podemos observar que existem diversos tipos de postagens, e 

formas de discursos, fazendo com que o receptor enxergue o conteúdo postado, o trabalho do 

deputado e a própria figura do parlamentar de diferentes formas. Podemos considerar que 

cada postagem se trata de um conteúdo único, assim iremos categorizá-las a fim de agrupar os 

posts para realizar uma análise de acordo com as categorias que cada postagem representa. 

Frisamos que a coleta foi realizada de uma única vez, para que o algoritmo
16

 do Facebook não 

alterasse os posts visíveis em outros momentos. 

De acordo com Bardin (1977 apud, CARVALHO, 2010, p. 91), quatro elementos 

devem ser considerados para a constituição do corpus: exaustividade; representatividade; 

homogeneidade e pertinência. Acreditamos que o corpus selecionado cumpre essas 

características, uma vez que já possuímos os documentos que devem ser analisados. O corpus 

                                                           
16

Trata-se de um passo a passo computacional, um código de programação, executado numa dada periodicidade 

e com um esforço definido. 



35 
 

está constituído com posts que mostram a presença ativa do parlamentar na mídia social, o 

que torna a representatividade presente. Existe homogeneidade, tendo em vista que se trata de 

postagens feitas no Facebook, o que as torna padronizadas. Além do mais, podemos observar 

a pertinência no momento em que a delimitação do objeto está adequada à pesquisa proposta. 

 Como resolvemos fazer uma análise qualitativa, a análise de conteúdo tem como 

característica amostra de elementos como imagens, sons e símbolos. O nosso corpus a ser 

analisado é constituído de postagens feitas na página oficial no Facebook do deputado federal 

Paulo Pimenta. É importante ressaltar que a escolha do corpus foi feita de maneira aleatória a 

partir do conteúdo que estava disponível na data em que foi feita a coleta dos dados e as 

postagens escolhidas são dos meses de março e abril de 2014. 

A partir da coleta desses dados damos inicio à próxima etapa da análise de conteúdo, 

que se trata da constituição das categorias de análise.  

 

3.1.2 Constituição das Categorias de Análise 
 

Com a coleta de dados finalizada partimos para a próxima etapa da pesquisa, na qual 

criamos categorias e, a partir da análise dos posts, organizamos essas postagens nas categorias 

correspondentes a cada post. Dessa maneira, cada postagem forma uma unidade e a partir 

desta unidade vamos fazer a análise completa da mensagem, como está exemplificado na 

Figura 3. Para realizar esta pesquisa devemos levar em consideração as características de 

funcionamento da rede social digital Facebook.  

Para nossa pesquisa adotamos três características da sociedade midiatizada que estão 

presentes nas mídias sociais, conforme explicado nos capítulos teóricos, para analisar as 

postagens feitas na Fanpage do deputado federal Paulo Pimenta. Definimos as seguintes 

categorias para análise do corpus do trabalho: 

-Conversação:, a partir dela vamos ver como o deputado faz para que os demais atores 

presentes em sua rede se comuniquem com ele, como se dá essa interação.  

- A segunda categoria criada para analisar como o deputado utiliza sua página no Facebook é 

a autorreferência, uma vez que sabemos o quanto é importante para o ator político se colocar 

a frente dos assuntos com relevância para a sociedade. 

- A terceira característica a ser analisada será a curadoria de conteúdos, uma vez que de 

acordo com observação feita na Fanpage do deputado percebemos que ele se apropria de 

notícias de outros sites para divulgar em sua rede, nem sempre por meio da ferramenta 

compartilhar do Facebook. 
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No quadro 1 estão elencadas as categorias acima citadas bem como os critérios 

utilizados para a análise do corpus. 

Quadro 1: Categorias e critérios para a AC 

Categoria Critério 

Conversação Postagens (posts) em que percebemos que o deputado 

instiga o outro ator presente em sua rede a se 

comunicar com ele. 

Autorreferência Esta categoria será extraída das postagens em que o 

parlamentar utiliza um discurso para falar de si 

mesmo e de suas ações. 

Curadoria de Conteúdos Vamos extrair as postagens em que o deputado 

compartilha conteúdos direto de outras páginas, e 

também as que ele se apropria de conteúdos postados 

na rede, traz para seu site e a partir desse processo 

compartilha em sua Fanpage.  

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

Sendo assim, nossa meta é encontrar, a partir do Corpus coletado, as estratégias usadas 

para dar à Fanpage do deputado a midiatização de seu trabalho através das seguintes 

características das mídias sociais: conversação, autorrefêrencia, e a curadoria de conteúdos. 

Analisamos o compartilhamento e a curadoria de conteúdos como uma única categoria por 

acreditar que essa seja uma das formas de legitimação de sua atuação parlamentar. 
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Figura 3: exemplo de postagem que será categorizada. 

 

 O número total de postagens coletadas no período foi de 23. A partir deste corpus 

organizamos esse material de acordo com as categorias anteriormente criadas. Essa análise foi 

realizada e está disponível no quadro 2, a seguir, em que, de acordo com a AC, podemos 

identificar as categorias e os critérios correspondentes. No gráfico 1 podemos ver a 

proporcionalidade de cada categoria de postagem.  
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Quadro 2: Resultado da categorização do Corpus 

Categoria Critério  Unidades 

(Posts numerados) 

Conversação A postagem é feita com algum 

tipo de provocação para que o 

ator que estiver lendo exerça 

alguma ação no Facebook. 

7, 8, 12, 15 e 21 

Autorreferência Quando o objeto estudado 

utiliza o Facebook para 

promover seu trabalho, seu 

partido ou o governo federal. 

2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 14, 

16, 18 e 23  

Curadoria de conteúdos Este critério busca as 

postagens em que a Fanpage 

replica posts de outras páginas 

e que o deputado se apropria 

de notícias postadas, publica 

em seu site e compartilha a 

informação hospedada em sua 

home page em sua Fanpage. 

1, 9, 11, 17, 19, 20 e 22 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 Conforme podemos observar nos resultados mostrados no quadro acima, percebemos 

que a categoria mais usada pelo parlamentar é a autorreferência. Isso se deve à própria 

descrição dessa categoria, que como vimos nos capítulos teóricos, trabalha no sentido de 

legitimar o objeto, o que é fundamental para um ator político, uma vez que precisa promover 

suas ações. 

  O curadoria de conteúdos foi, de acordo com os critérios de análise de nossa 

pesquisa, a segunda categoria com mais postagens feitas na Fanpage do parlamentar. Isso 

mostra como, para os políticos, é importante que estejam divulgando conteúdos que agradem 

sua rede. 

 Por fim, o conteúdo analisado menos utilizado pelo parlamentar é a conversação, que, 

apesar de aproximar o deputado de seu público, é limitada pelo uso de ferramentas, como 

podemos observar nos capítulos teóricos. 

 A seguir, disponibilizamos o gráfico 1, no qual está exposto o percentual de uso de 

cada categoria anteriormente citadas na Fanpage do deputado federal Paulo Pimenta. 
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Gráfico 1: Resultado da porcentagem de cada categoria de postagem 

 

Figura 4: Gráfico apresentando a proporcionalidade do uso de cada categoria. 

A seguir iremos iniciar mais uma etapa da Análise de conteúdo, que é a interpretação das 

informações a partir dos dados coletados até esse ponto da pesquisa.  

3.1.3 - Interpretação: 

Nesta fase da AC, como vimos anteriormente, tentamos compreender e interpretar as 

mensagens produzidas pelos autores, como nos explica MORAES (1999, p. 35): ―toda leitura 

de um texto constitui-se numa interpretação. Entretanto, o analista de conteúdo exercita com 

maior profundidade este esforço de interpretação.‖ Assim, podemos perceber que todo nosso 

embasamento teórico construído nos primeiros capítulos dessa pesquisa irão nos ajudar na 

realização desta etapa da AC. 

Para realizar uma interpretação organizada e de fácil entendimento vamos dividir 

autorreferência, compartilhamento/curadoria de conteúdo e conversação em tópicos 

individuais, em que será realizada a interpretação de cada categoria e usaremos um post de 

cada uma dessas características encontradas tanto na midiatização quanto nas mídias sociais 

como exemplo. 

- AUTORREFERÊNCIA:  

A pesquisa apontou a autorreferência como categoria mais utilizada na página de 

Paulo Pimenta em suas postagens. Este resultado traz à tona a importância do uso das redes 

sociais digitais para que os atores políticos se promovam em um espaço onde há contato 

direto com sua rede, sem nenhum tipo de mediação, como nos meios de comunicação 

convencionais. 
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Como podemos observar nos capítulos anteriores, essa característica da midiatização 

que podemos encontrar nas redes sociais digitais é fundamental para que os políticos 

legitimem seu trabalho e se coloquem à frente de questões de interesse de seu eleitorado.  

Ainda devemos lembrar que, como estudamos anteriormente, a autorreferêncialidade é 

uma estratégia típica da midiatização, na qual falar de si é uma importante forma de estar 

visível nas redes sociais. Essa estratégia é utilizada para que os atores possam falar de si 

buscando uma legitimação. Ainda conforme o que trouxemos nos capítulos teóricos, o campo 

político necessita desse espaço nas redes sociais digitais para mostrar e ―vender‖ seu trabalho 

da maneira que mais lhe convém, sem a mediação feita pelos meios de comunicação 

tradicionais. 

 As considerações acima, realizadas à luz do que foi estudado e trazido nos capítulos 

teóricos da pesquisa refletem o que encontramos durante a classificação das postagens 

analisadas, em que 48% do corpus extraído da Fanpage do deputado confirma o uso da 

autorreferencialidade em suas postagens. 

 Na figura 5 podemos observar um exemplo de postagem captada para ser analisada em 

que o parlamentar utiliza a autorreferencialidade para expor uma demanda tratada em seu 

mandato. Como podemos notar, a postagem é de grande apelo popular, o que legitima sua 

atuação parlamentar e o deixa mais próximo de sua rede. Sempre destacando que a Fanpage é 

alimentada pelo próprio parlamentar e por sua assessoria de comunicação. 
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Figura 5: Exemplo de autorreferencialidade na Fanpage de Paulo Pimenta. Post 5 

Fonte: Página oficial do deputado no Facebook 

 

CURADORIA DE CONTEÚDOS 

A curadoria de conteúdos é a segunda categoria mais utilizada no Facebook do deputado, 

sendo que 30% das postagens realizadas foram enquadradas nessa categoria. Essa estratégia é 

utilizada para promover sua página através de conteúdos de seu interesse criados por outros 

atores ou instituições que tem um posicionamento político semelhante ao do deputado. 
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De acordo com Saad e Bertocchi 2012 (p.130), a curadoria é produto de um processo 

humano, com critérios de escolha previamente definidos com base em algum contexto de 

oferta da informação. Com a afirmação das autoras, podemos observar que é feito um estudo 

por parte dos gestores da Fanpage do deputado para que sejam replicados conteúdos que 

possam atrair seu eleitorado.  

Sob o ponto de vista do campo político podemos observar que essas ações de 

compartilhamento e curadoria de conteúdos é positiva para o parlamentar, que além de 

aproximar seu mandato de sua rede, pode aproximar-se a outros campos sociais, atores e 

instituições. Essa aproximação é fundamental para o ator político pelo simples fato de ele 

poder aumentar sua rede de contatos, o que pode beneficiá-lo de duas maneiras: aumentando 

sua presença e com isso podendo conseguir mais votos; e por outro lado aumentando sua 

aproximação de determinados atores sociais e de determinadas instituições, o que pode lhe 

ajudar politicamente. 

Essa categoria também se relaciona com a midiatização pelo fato de os atores serem os 

protagonistas de suas ações. Isso mostra o comprometimento e o interesse de determinado 

assunto, gerando assim a curadoria de conteúdos. Esse comportamento e essa característica 

legitimam suas ações quando usam conteúdos produzidos por outros atores e instituições.  

Na figura 6 temos um exemplo de curadoria de conteúdos, no qual o objeto estudado 

capta uma notícia do governo federal, hospeda em seu Web Site, e, depois, compartilha em 

sua Fanpage. 
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Figura 6: Exemplo de curadoria de conteúdos na Fanpage de Paulo Pimenta.  Post 20 

Fonte: Página oficial do deputado no Facebook 

 

 

COVNERSAÇÃO 

De acordo com a nossa pesquisa, o elemento das redes sociais digitais menos utilizado 

pelo deputado é a conversação, aparecendo em 22% de suas postagens.  Podemos entender 

esse comportamento do deputado sob a luz de Recuero, que expõe nos capítulos anteriores as 

barreiras impostas pelas redes sociais digitais para a interação dos atores sociais. Essas 

barreiras e limitações descritas na obra de Recuero nos fazem entender o motivo pelo qual o 

parlamentar utiliza menos esse recurso em relação às outras duas categorias analisadas. 

Outro ponto que deve ser levado em consideração é que a Fanpage não é operada 

apenas pelo deputado. Tal fato impede que esse recurso seja usado com mais frequência, uma 

vez que as repostas e a interação com interagentes nas postagens dificilmente serão dadas pelo 

deputado, o que pode prejudicar seu relacionamento com sua rede.  
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Figura 7: Exemplo de conversação na Fanpage de Paulo Pimenta. Post 21 

Fonte: Página oficial do deputado no Facebook 

 Para a realização das análises podemos perceber a importância do referencial teórico, 

que nos possibilitou a criação de categorias nas quais podemos analisar de que forma o 

deputado federal Paulo Pimenta utiliza sua Fanpage. Podemos constatar a adoção da 

autorreferêncialidade como principal características das mídias sociais utilizadas pelo 

parlamentar. Outro dado importante foi o uso da curadoria de conteúdos como forma de 

legitimar seu trabalho e de aproximação de outros atore. No que se refere à conversação, 

outro dado interessante, como podemos ver através dos conceitos de Recuero e a partir de 

outros dados que captamos, é que o uso dessa característica não é tão importante, pelo pouco 

feedback que pode ser dado ao ator interagente. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante o período que tivemos disponível para a realização desta pesquisa, entre 

março e novembro de 2014, estudamos a midiatização dos campos sociais nas redes sociais 

digitais (RSD), e nosso objeto de estudo foram as estratégias do deputado federal Paulo 

pimenta em sua página no Facebook. O objetivo da pesquisa foi compreender como o campo 

político se midiatiza utilizando as redes sociais digitais como ferramenta.  

Ainda podemos fundamentar essa pesquisa no momento atual que nossa sociedade 

está atravessando, em que as transformações tecnológicas estão presentes nesse processo 

contínuo de midiatização dos atores sociais, impulsionado pelo acesso à internet e pelas redes 

sociais digitais. As RSD são as ferramentas mais utilizadas pelos atores sociais que utilizam a 

internet, como podemos observar nos capítulos teóricos. Essas ferramentas proporcionam aos 

atores que os mesmos tenham visibilidade e exerçam influência sobre sua rede, o que é 

fundamental para os atores que compõem o campo político. 

Podemos considerar como estratégia prioritária de legitimação do ator social Paulo 

Pimenta, em sua página no Facebook, a autorreferência, mostrando que essa é a característica 

da midiatização mais utilizada pelo campo político a fim de consolidar sua atuação. Essa 

constatação mostra o porquê do campo político e do ator político Paulo Pimenta estarem 

conectados às redes e a importância delas para a consolidação e legitimação de seu trabalho, 

uma vez que a audiência é alta, o custo é baixo e o capital social do ator pode aumentar de 

acordo com a administração dos perfis nas (RSD).  

Para a realização dessa pesquisa, a principal dificuldade enfrentada foi conseguir o 

distanciamento do objeto analisado, por ter trabalhado por anos em sua assessoria de 

comunicação. Para conseguir dar o embasamento técnico e teórico que é necessário para a 

pesquisa, foi adotada leitura e estudo sobre campos sociais e redes sociais digitais, e com esse 

conhecimento da teoria conseguimos atingir o distanciamento necessário para realizar uma 

análise técnica do objeto. 

O percurso percorrido para atingirmos os resultados propostos pela pesquisa iniciou na 

identificação do objeto a ser analisado. A partir dessa escolha pensamos como esse objeto 

seria analisado e em que estaria fundamentada essa análise. Logo após, demos inicio à 

pesquisa teórica, estudando genericamente os campos sociais e em sequência fazendo um 

estudo aprofundado do campo midiático e do campo político e como esses dois estão 

entrelaçados. Também foram estudadas as redes sociais digitais trazendo as noções e 
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características desse tema, e depois, a apropriação da RSD pelo campo político. Por fim, 

estudamos teoricamente o funcionamento do Facebook. 

 A partir desse estudo usamos a análise de conteúdo para analisar a Fanpage do 

parlamentar. Para a constituição do corpus da AC encontramos dificuldade na captação de um 

grande número de amostra, uma vez que depende dos algorítimos do Facebook e no período 

compreendido entre 1º de março e 1º de maio conseguimos captar 23 postagens, que 

dividimos em três categorias para realizar a análise.   

Para a realização deste trabalho encontramos poucas pesquisas referentes a esse tema, 

no que diz respeito à midiatização do campo político e essa apropriação dos atores políticos 

das redes sociais digitais. Esse foi outro ponto que motivou a pesquisa sobre o tema, uma vez 

que podemos trazer um novo olhar para a pesquisa acadêmica na área. Dessa forma, o 

presente estudo contribui tanto na minha formação enquanto acadêmico, por estar trazendo 

um tipo de pesquisa ainda pouco explorada pelos pesquisadores, quanto profissional, uma vez 

que estou construindo uma carreira fundamentada na assessoria política, tendo como grande 

filão de meus assessorados o uso das redes sociais digitais. 
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ANEXOS 

Postagens classificadas como autorreferencia. 

 
Figura 8: Post 2  

Fonte: Página oficial do deputado no Facebook 
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Figura 9: Post 3 

Fonte:Página oficial do deputado no Facebook 

 

 
Figura 10: Post 4 



51 
 

Fonte: Página oficial do deputado no Facebook 

 

 
Figura 11: Post 5 

Fonte: Página oficial do deputado no Facebook 
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Figura 12: Post 6 

Fonte: Página oficial do deputado no Facebook 

 

 

 
Figura 13: Post 10 

Fonte: Página oficial do deputado no Facebook 
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Figura 14: Post 13 

Fonte: Página oficial do deputado no Facebook 
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Figura 15: Post 14 

Fonte: Página oficial do deputado no Facebook 
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Figura 16: Post 16 

Fonte: Página oficial do deputado no Facebook 
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Figura 17: Post 18 

Fonte: Página oficial do deputado no Facebook 
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Figura 18: Post 23 

Fonte: Página oficial do deputado no Facebook 
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Postagens classificadas como Curadoria de conteúdos 

 

 

Figura 19: Post 1 

Fonte: Página oficial do deputado no Facebook 
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Figura 20:Post 9 

Fonte: Página oficial do deputado no Facebook 
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Figura 21: Post 11 

Fonte: Página oficial do deputado no Facebook 
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Figura 22: Post 17 

Fonte: Página oficial do deputado no Facebook 
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Figura 23: Post 19 

Fonte: Página oficial do deputado no Facebook 
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Figura 24: Post 20 

Fonte: Página oficial do deputado no Facebook 
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Figura 25: Post 22 

Fonte: Página oficial do deputado no Facebook 
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Postagens classificadas como conversação 

 

 
Figura 26: Post 7 

Fonte: Página oficial do deputado no Facebook 
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Figura 27: Post 8 

Fonte: Página oficial do deputado no Facebook 
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Figura 28: Post 12 

Fonte: Página oficial do deputado no Facebook 
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Figura 29: Post 15 

Fonte: Página oficial do deputado no Facebook 
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Figura 30: Post 21 

Fonte: Página oficial do deputado no Facebook 

 

 

 


