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RESUMO 

  

Este trabalho se propõe a estudar a comunicação política, analisando as estratégias utilizadas 

pelos políticos como ferramenta de construção de capital social na internet. O problema de 

pesquisa busca entender como o Deputado Federal Paulo Pimenta (PT-RS) constitui capital 

social no Facebook, a partir da publicação de lives (transmissões ao vivo). A escolha do 

Deputado Paulo Pimenta como objeto de estudo deve-se a sua influência nas redes sociais. 

Ele é jornalista – formado pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) em 1994 – e 

valoriza a comunicação, conseguindo ter boa inserção nas redes sociais. Pimenta tem se 

utilizado das lives para falar direto com o seu eleitor ou mesmo com pessoas que, ao 

simpatizarem com o seu trabalho, o seguem nas redes sociais. A pesquisa busca compreender 

como as lives contribuem na construção do capital social do deputado. Para tal, trabalhamos 

os conceitos de ciberespaço (LÉVY, 1999), cultura da convergência (JENKINS, 2009), 

capital social (RECUERO, 2012), redes sociais (RECUERO, 2009) e comunicação política 

(CANAVILHAS, 2009; CHARAUDEAU, 2008; e WEBER, 2000). Como percurso 

metodológico, foram escolhidos os métodos de análise de conteúdo e análise de imagem. 

Foram avaliadas nove lives, publicadas na página do deputado, no período de abril a 

setembro de 2018. Para atender aos objetivos propostos, foram criadas duas categorias de 

análise: verbais, que contemplam as subcategorias objetividade, vocabulário, mensagem-

chave e referências a Lula; e visuais, com as subcategorias expressão gestual, ambientação e 

estado emocional. 

 

 Palavras-chave: Capital Social; Lives; Facebook; Redes Sociais; Comunicação Política. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper proposes to study political communication, analyzing the strategies used by 

politicians as a tool for building social capital on the internet. The research problem seeks to 

understand how the deputy Paulo Pimenta constitutes social capital on Facebook, since the 

publication of lives. The choice of deputy Paulo Pimenta (PT-RS), as object of study, is due 

to its influence on social networks. He is a journalist - graduated from the Federal University 

of Santa Maria (UFSM) in 1994 - and values communication, achieving good insertion in 

social networks. Pimenta has used live to talk directly to his or her voters or even to people 

who, in sympathy with their work, follow him on social networks. The research seeks to 

understand how lives contribute in building the social capital of the deputy. For this, we will 

work on the concepts of cyberspace (LÉVY, 1999), culture of convergence (JENKINS, 

2009), social capital (RECUERO, 2012), social networks (RECUERO, 2009) and political 

communication (CANAVILHAS, 2009, CHARAUDEAU, 2008), (WEBER, 2000). As a 

methodological course, the methods of content analysis and image analysis were chosen. In 

order to meet the proposed objectives, two categories of analysis were created: verbal, which 

include the subcategories: objectivity, vocabulary, key message and references to Lula and 

visual, with the subcategories: gestural expression, ambiance and emotional state. 

 

Key words: Share capital; Lives; Facebook; Social networks; Political Communication. 
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INTRODUÇÃO 

 

A política está presente na vida das pessoas, seja pela relação da população com os 

órgãos de governo, seja por meio de atuações mais político-partidárias, geralmente de 

interesse dos filiados aos partidos políticos. Mas, de todo modo, os atores políticos, formados 

por prefeitos, vereadores, deputados estaduais ou federais, governadores, senadores e, ainda, 

presidentes, precisam manter visibilidade do mandato no interesse de se fazerem lembrados 

pelos eleitores na hora do voto, pelos que os elegeram, seguidores e adeptos partidários, 

assim como as próprias bandeiras partidárias precisam angariar cada vez mais filiados. A 

campanha política se tornou uma disputa acirrada em quaisquer dos níveis: municipal, 

estadual ou federal e, para manter essa visibilidade, a relação dos políticos com a mídia se faz 

imprescindível. 

Um estudo produzido por Lock e Baldiserra (2010) tem como cenário a utilização das 

mídias digitais para a propaganda política e aponta os processos e as estratégias para 

obtenção de visibilidade mediada/pública a partir da campanha eleitoral de Barack Obama. 

Neste trabalho, a conclusão mostrou que, além da cobertura instantânea e do maior acesso, 

houve também mudança no uso e nas práticas sociais possibilitadas pelo mundo virtual. A 

semelhança entre essa e a pesquisa que nos propusemos a fazer também nos motivou a seguir 

com o tema escolhido, ou seja, dois políticos – Obama e Pimenta – que se apropriaram das 

redes sociais para aumentar o engajamento e a audiência. 

Segundo Canavilhas (2009), há um jogo de equilíbrio entre políticos e mídia: os 

Meios de Comunicação de Massa procuram nos políticos os assuntos que interessam às 

audiências, enquanto os políticos encontram na mídia a forma mais eficaz de chegar ao 

eleitor. Hoje, a internet aparece como ferramenta para retomar o contato direto do político 

com o eleitor, uma comunicação sem interferências ou ruídos da imprensa. 

O Deputado Federal Paulo Pimenta (PT/RS)
1
, escolhido como objeto deste estudo, é 

um político influente nas mídias sociais. Ele é jornalista, formado pela Universidade Federal 

de Santa Maria (UFSM) em 1994, e valoriza a comunicação, conseguindo ter boa inserção 

nas redes sociais. Pimenta tem se utilizado das lives
2
 para falar direto com o seu eleitor ou 

                                                
1
 Paulo Pimenta (PT) obteve 133.086 votos totalizados e foi eleito Deputado Federal no Rio Grande do Sul no 1º turno das 

Eleições 2018. Fonte: http://www.tre-rs.jus.br/ Acesso em: 02 nov. 2018. 

 
2 Facebook Live é uma função da rede social Facebook que permite criar vídeos em formato streaming. Disponibilizado para 

usuários de modo geral que se conectem via dispositivos móveis, essa ferramenta permite fazer vídeos ao vivo. Tudo é feito 

de modo muito simples e ágil, podendo optar em transmitir o vídeo para o seu perfil pessoal ou para a fanpage. Não há 

tempo mínimo nem máximo para fazer uma transmissão via Facebook Live. A facilidade de conexão direta com o seu 

http://www.tre-rs.jus.br/


 

 

 

mesmo com pessoas que, ao simpatizarem com o seu desempenho parlamentar, o seguem nas 

redes sociais. 

Essa pesquisa busca compreender como o deputado Paulo Pimenta constitui capital 

social no Facebook a partir da publicação de lives. Para isso, relacionamos as lives publicadas 

durante o período de análise e verificamos como o conteúdo gera capital social. Nesta 

pesquisa, surgiu a oportunidade de entender quais as estratégias de comunicação são 

utilizadas pelos atores políticos para influenciar os eleitores e como eles se apropriam das 

ferramentas disponíveis na internet. 

Para a área da Comunicação, estudar esse tema é importante porque as 

potencialidades da internet ainda são pouco exploradas no campo político, podendo ser 

considerada uma área em expansão. No cenário político, em particular, uma minoria sabe 

tirar benefícios das redes sociais. Muitos políticos ainda não se apropriaram desta ferramenta, 

não sabem mensurar o poder da comunicação na internet, bem como sua eficiência quando o 

assunto é dialogar diretamente com os eleitores e estabelecer vínculos. 

 

                                                                                                                                                  
público dá a grande possibilidade de aumentar o engajamento, as interações, entre outras coisas. Fonte: www.facebook.com. 

Acesso em: 05 abril 2018. 
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1. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Como esta pesquisa busca compreender de que forma as lives contribuem na 

construção do capital social do deputado, elencamos alguns conceitos e autores que darão 

suporte teórico. Para entendermos o tema comunicação política, é necessário um breve estudo 

sobre as transformações que ocorreram neste campo com o advento da internet. Os autores 

Jenkins (2006), Lévy (2007), Canavilhas (2009), Bueno (2015) e Weber (2000) nos ajudaram 

a entender esse processo. Já Recuero (2010), Charaudeau (2008) e Joly (1994) contribuem 

para percebermos se o deputado possui ou não reconhecimento social através das suas 

relações na rede. 

 

1.1 AMBIENTE EM REDE 

 

1.1.1 Convergência das mídias  

 

Na nova Era Tecnológica, as pessoas perceberam que deixaram de ser apenas consumidores 

de informação e começaram a ver que poderiam produzi-la. Em meio a esse turbilhão de 

mudanças, Jenkins (2014) sentiu a necessidade de se aprofundar sobre esse tema e entender 

como tudo passou a funcionar após essas revoluções. De acordo com o pesquisador, na Era 

de Conexão, a cultura da convergência é o local onde as velhas e novas mídias colidem, onde 

o poder do produtor de mídia e o poder do consumidor interagem de forma não prevista.  

Para Jenkins (2006), a cultura da participação evolui para a cultura da interação e, 

nesse contexto, a convergência pode ser entendida como um processo, não um ponto final. 

Ela representa a mudança no modo como encaramos nossas relações com a mídia. O 

pesquisador descreve convergência como o fluxo de conteúdos que circulam nos múltiplos 

suportes midiáticos, somado à cooperação entre os diversos mercados midiáticos e ao 

comportamento de migração dos públicos dos meios de comunicação. 

Jenkins (2006) destaca que a interação entre os consumidores é decisiva na circulação 

dos conteúdos. “A convergência representa uma transformação cultural, ocorre dentro do 

cérebro dos consumidores” e em suas interações. Os consumidores se tornam ainda mais 

importantes quando não apenas aceitam a convergência, mas conduzem o processo. 

Na cultura da convergência, a mídia centralizada – da lógica de um para muitos – está 

pouco adaptada ao ambiente tecnológico pós-moderno. Mas, de acordo com Jenkins (2006), 



 

 

 

professores de história da mídia dizem que os velhos meios de comunicação não morrem ou 

desaparecem. O que morre são as ferramentas usadas para acessar o conteúdo. 

 

Palavras impressas não eliminaram as palavras faladas. O cinema não eliminou o 

teatro, a televisão não eliminou o rádio. Cada antigo meio foi forçado a conviver 

com os meios mais emergentes. É por isso que a convergência parece mais plausível 

como uma forma de entender os últimos dez anos de transformações dos meios de 

comunicação do que o velho paradigma da revolução digital. Os velhos meios de 

comunicação não estão sendo substituídos. Mais propriamente, suas funções e status 

estão sendo transformados pela introdução de novas tecnologias (JENKINS, 2006, 

p.39). 

 

O pesquisador também afirma que parte do discurso atual sobre convergência começa 

e termina com o que ele chama de Falácia da Caixa Preta. “Cedo ou tarde todos os conteúdos 

midiáticos vão fluir por uma única caixa preta em nossa sala de estar” (JENKINS, 2006, p. 

40). Segundo Jenkins (2006), o que faz do conceito da caixa preta uma falácia é que as 

mudanças dos meios de comunicação são reduzidas a mudanças tecnológicas. Outro espectro 

da falácia é a ideia de que todos os aparelhos iriam convergir num único aparelho que faria 

tudo por você. Porém, o que vemos hoje são equipamentos divergentes e conteúdos 

convergentes. A convergência dos meios de comunicação impacta a forma como 

comunicamos. Ele cita um exemplo: 

 

Um adolescente fazendo a lição de casa pode trabalhar ao mesmo tempo em quatro 

ou cinco janelas no computador: navegar na internet, ouvir e baixar arquivos MP3, 

bater papo com os amigos, digitar um trabalho e responder emails, alternando 

rapidamente as tarefas. A convergência está ocorrendo dentro dos mesmos 

aparelhos, das mesmas empresas, dentro do cérebro do consumidor. A convergência 

envolve uma transformação tanto na forma de produzir quanto na forma de 

consumir meios de comunicação (JENKINS, 2006, p.42). 

 

A convergência é uma via de mão dupla: um processo corporativo (de cima para 

baixo) e um processo de consumidor (de baixo para cima). Produtores de conteúdo e 

empresas midiáticas, na tentativa de consolidar compromissos com o público, ampliar 

mercados e aumentar os lucros, estão aprendendo a acelerar o fluxo de conteúdo. 

 

Se os antigos consumidores eram tidos como passivos, os novos consumidores são 

ativos. Se os antigos consumidores eram previsíveis e ficavam onde mandavam que 

ficassem, os novos consumidores são migratórios, demonstrando uma declinante 

lealdade a redes ou a meios de comunicação. Se os antigos consumidores eram 

indivíduos isolados, os novos consumidores são mais conectados socialmente. Se o 

trabalho de consumidores de mídia já foi silencioso e invisível, os novos 

consumidores são agora barulhentos e públicos (JENKINS, 2006, p.45). 

 



 

 

 

Jenkins (2006) aborda a mudança de percepção dos indivíduos para com o meio, pois 

as pessoas reaprendem a usar os meios. Essa nova forma não é só uma mudança física dos 

aparelhos, é uma mudança de percepção, o que muda é o jeito de lidar com as situações. Com 

esses novos aparelhos, as informações chegam de uma forma muito mais rápida, sendo 

possível acessar as informações na hora que quiser, possibilitando a escolha do momento de 

receber a informação. 

Já Recuero (2012) vai além e afirma que as ferramentas tecnológicas há muito tempo 

deixaram de ser ferramentas. Elas evoluíram e passaram a ser espaços conversacionais. A 

pesquisadora aponta que o uso social do computador e de outros dispositivos permite uma das 

práticas mais antigas da humanidade: a conversação. 

 

O computador, mais do que uma ferramenta de pesquisa, de processamento de 

dados e de trabalho, é hoje uma ferramenta social, caracterizada, principalmente 

pelos usos conversacionais. Isso quer dizer que os computadores foram apropriados 

como ferramentas sociais e que nesse sentido, em muitos aspectos, é fundamental 

para a compreensão da sociabilidade na contemporaneidade (RECUERO, 2012, 

pág. 21). 

 

 O Facebook e o Twitter, de acordo com Recuero (2012), são ferramentas que 

pertencem à categoria sites de redes sociais, ou seja, possibilitam a publicação e a construção 

de redes sociais. Essas redes, por sua vez, são os agrupamentos humanos que se constituem 

através de interações que originam os grupos sociais. 

 Recuero (2012) explica que, para entender a conversação no ciberespaço é preciso 

compreender primeiro como ela se constitui no espaço offline, no ambiente que não é 

mediado pelas tecnologias digitais. 

 

1.1.2 Ciberespaço 

  

Para Recuero (2012, p.74), a “conversação é um processo organizado, negociado 

pelos atores, que segue determinados rituais culturais e que faz parte dos processos de 

interação social”. A pesquisadora quer dizer que a prática conversacional se constitui da 

seguinte forma: interação entre pelo menos dois falantes, que voltam sua atenção visual e 

cognitiva para uma tarefa comum; sequência de ações; e processo ritualístico, uma vez que a 

conversação é construída culturalmente, com variações entre pessoas de idade e classes 

sociais diferentes (RECUERO, 2012). 



 

 

 

 De acordo com Recuero (2012, apud HERRING, 2010)
3
, a primeira noção de 

conversação no ciberespaço foi a linguagem escrita possibilitada pelo uso de tecnologias. 

Essa concepção gerou polêmica porque as trocas textuais eram vistas apenas como metáforas 

da conversação, não como conversação em si. A autora explica que, conforme o 

desenvolvimento de pesquisas na área, há evidências de que a conversação no ciberespaço 

possui elementos da conversação oral e, por isso, deve ser entendida como tal e não como 

metáfora. 

 Para Recuero (2012), a conversação é resultado das ferramentas que não são 

necessariamente voltadas para a conversação oral. A pesquisadora afirma que essas práticas – 

uso de ferramentas de Comunicação Mediada por Computador –, quando proporcionam 

interação, podem ser compreendidas como apropriações. Desta forma, o uso do computador 

criou um novo ambiente de conversação, com características e limitações específicas: o 

ciberespaço, um espaço virtual, que, de acordo com Lévy (1999), é um espaço construído e 

negociado pela participação de atores através da conversação. A partir disso, Recuero (2012) 

constata que, há duas perspectivas importantes que devem ser consideradas: como a 

conversação utilizada pelos grupos sociais é construída nesse espaço e como esses grupos se 

apropriam do contexto gerado no ciberespaço. 

Outro elemento apresentado na conversação online que Recuero (2012) acrescenta é a 

unidade temporal. A conversação mediada pelo computador nem sempre ocorre no mesmo 

momento temporal onde os interlocutores estão presentes. A autora denomina elasticidade 

essas trocas que podem ser estendidas no tempo desejado pelos interlocutores. Segundo 

Recuero (2012), essa também é uma característica do ambiente de conversações. 

 

Assim, os contextos são geralmente construídos sobre duas apropriações: a 

conversação síncrona e a assíncrona. O conceito de formas de Comunicação 

Mediada pelo Computador síncronas e assíncronas é trabalhado por muitos autores 

e fornece alguns elementos para compreender essa característica (RECUERO, 2012, 

p. 50). 

 

Recuero (2012) toma como exemplo Baron (2012), que explica que formas síncronas 

são aquelas que possuem o potencial para interação “em tempo real” dos participantes, 

enquanto as assíncronas são aquelas ferramentas que não possuem esse potencial.  

Para exemplificar a conversação síncrona, Recuero (2012) afirma que é aquilo que 

ocorre entre dois ou mais atores, cuja resposta é imediata. Ao contrário da conversação 

                                                
3
 HERRING, Susan. Computer-mediated conversation, Part I. Special issue of Language@Internet, 

7.Disponível em: http://www.languageatinternet.org/articles/2010/2801 Acesso em: 10 jun. 2018.  

http://www.languageatinternet.org/articles/2010/2801


 

 

 

assíncrona, que se estende no tempo, onde a resposta dos interlocutores não é imediata. Por 

isso, a pesquisadora explica que a conversação em sua forma síncrona é mais associada à 

conversação oral. 

 

A interação social, no âmbito do ciberespaço, pode dar-se de forma síncrona ou 

assíncrona, segundo Reid (1991). Essa diferença remonta à diferença de construção 

temporal causada pela mediação, atuando na expectativa de resposta de uma 

mensagem. Uma comunicação síncrona é aquela que simula uma interação em 

tempo real. Deste modo, os agentes envolvidos têm uma expectativa de resposta 

imediata ou quase imediata, estão ambos presentes, no mesmo momento temporal, 

como os chats
4
. Já o email, ou um fórum, têm características assíncronas, pois a 

expectativa de resposta não é imediata. Espera-se que o agente leve algum tempo 

para responder ao que foi escrito, não que ele o faço de modo imediato. No entanto, 

as ações dos atores podem determinar e modificar as características das ferramentas, 

tornando síncrona ou assíncrona dependendo do uso (RECUERO, 2010, p.32). 

 

 Para compreender o que é dito no ciberespaço é preciso analisar o contexto. De 

acordo com Recuero (2012, p. 96), as conversações ocorrem sob um pano de fundo onde 

estão as seguintes ações: negociar, contribuir e recuperar o contexto. A autora busca o 

conceito de Duranto e Goodwin (1992), que explicam: “o contexto é um tema de estudos 

frequente na perspectiva pragmática dos processos de comunicação, em que se busca 

observar a linguagem em uso”. A pesquisadora vai adiante e assegura que: 

 

Para o estudo dos processos de interação, ele é um elemento fundamental, pois 

especifica a situação comunicativa na qual os integrantes tomam parte. O 

conhecimento dessa situação comunicativa é o ponto-chave para que os integrantes 

consigam estabelecer diálogos que compartilhem, criem e negociem sentido 

(RECUERO, 2012, p.96). 

 

Recuero (2012) sustenta que é possível avaliar o contexto sob duas perspectivas: uma 

micro, que envolve o momento de interação, a produção de sentidos que são negociados e 

delimitados pelas interações, os participantes e seus objetivos, o ambiente; e uma macro, que 

envolve um contexto maior, compreendido entre o ambiente histórico, social e cultural, as 

experiências do grupo e o histórico das interações dos participantes. 

 

1.1.3 Redes sociais 

 

Sobre redes sociais, Recuero (2012, p.127) assegura que as redes não passam de 

metáforas para os grupos humanos. A pesquisadora explica que “as representações dos atores 

                                                
4  Chat é um termo da língua inglesa que se pode traduzir como “bate-papo” (conversa). Apesar de o conceito ser 

estrangeiro, é bastante utilizado para fazer referência a uma ferramenta (ou fórum) que permite comunicar (por escrito) em 

tempo real através da Internet. Fonte: Revista Info. 



 

 

 

envolvidos nas trocas comunicacionais, como os perfis, por exemplo, são normalmente 

referidos como nós da rede, e a conexão entre os perfis seriam as conexões entre os nós que 

formarão a rede”. 

As interações que são construídas e negociadas entre os integrantes no ambiente do 

ciberespaço ficam visíveis nas redes sociais. Recuero (2012) aponta que as conversações no 

ciberespaço representam diferentes tipos de redes, que, por sua vez, influenciam este 

ambiente. Destaca ainda que as conexões são os elementos mais complexos dessas redes, são 

elas que agrupam os atores sociais. 

 

Nas redes sociais, essas conexões são constituídas principalmente de relações 

sociais, ou seja, de relações criadas através de eventos de fala e de troca de 

informações entre atores, que terminam por construir laços sociais. Grosso modo, 

um laço social representa uma conexão que é estabelecida entre dois indivíduos e da 

qual decorrem determinados valores e deveres sociais. É resultado de uma 

construção relacional e uma sedimentação de valores, como intimidade e confiança 

social. Por conta disso, há diferentes gradações de laço social
5
 (RECUERO, 2012, 

p.129). 

 

 Recuero (2012) cita os estudos de Granovetter (1973) para entender os laços. De 

acordo com a autora, existem laços fortes e fracos. Os laços fortes são aqueles que 

compreendem mais intimidade, onde há maior quantidade de valores entre os integrantes. Já 

os laços fracos revelam menos intimidade, neles circulam valores em grau reduzido.  

 Para caracterizar laço social, Recuero (2012) utiliza mais uma vez Granovetter (1973, 

p.1361): “a força de um laço é uma combinação (provavelmente linear) da quantidade de 

tempo, intensidade emocional, intimidade (confiança mútua) e serviços recíprocos que 

caracterizam um laço”. Os laços sociais não apenas conectam os atores na rede social, eles 

são importantes para que ocorra a circulação das informações. 

 No espaço da mediação do computador, os laços sociais são diferentes. Recuero 

(2009) constata que há dois tipos de laços que podem ser percebidos nesse espaço: os laços 

associativos e os relacionais. Os relacionais são construídos pelas interações e os associativos 

são desenvolvidos pelo sentimento de pertencimento. 

 As redes sociais representam o ambiente onde os laços oficialmente se tornam sociais. 

Recuero (2010) aponta que o conceito sociais não representa um grupo com interesses em 

                                                
5 Wellmann {2001,pág. 07} define: “Laços consistem em uma ou mais relações específicas, tais como proximidade, contato 

frequente, fluxos de informação, conflito ou suporte emocional. A interconexão destes laços canaliza recursos para 

localizações específicas na estrutura dos sistemas sociais. Os padrões destas relações - a estrutura da rede social - organizam 

os sistemas de troca, controle, dependência, cooperação e conflito. 



 

 

 

comum, mas um grupo que está conectado efetivamente, que interfere e sofre interferência 

desta rede. 

 Os sites de redes sociais representam redes sociais que possibilitam às pessoas que 

elas estabeleçam conexões (laços). Recuero (2010) sustenta que os sites permitem a 

representação da rede, assim como a alteram. De acordo com a pesquisadora, esse processo 

ocorre porque permite que conexões sociais sejam estabelecidas entre os atores e essas 

conexões servem como vias de informações, ou seja, os sujeitos enviam e recebem 

informações. 

 Recuero (2010), sinaliza que é possível entender a conversação em rede, aquilo que 

ocorre mediado pelo computador. A autora afirma que, através da conversação, é possível 

observar os elementos e valores que são construídos nas redes sociais, como o capital social. 

Na internet, as redes sociais possuem características próprias. Uma delas são os elementos 

que compõem a rede, como os atores. Os atores são todas as pessoas da rede, cujo 

comportamento é capaz de moldar as estruturas sociais, através da interação e dos laços que 

se constituem. Uma rede social pode ser definida por dois elementos: os atores (pessoas, 

instituições ou grupos, os nós da rede) e suas conexões (interações, laços sociais). 

  

Um ator, assim, pode ser representado por um Weblog, por um fotolog, por um 

twitter ou mesmo por um perfil no Orkut. E, mesmo assim, essas ferramentas 

podem apresentar um único nó (como um weblog, por exemplo), que é mantido por 

vários atores (um grupo de autores do mesmo blog coletivo). Inicialmente não são 

atores sociais, mas representações dos atores sociais. São espaços de interação, 

lugares de fala, construídos pelos atores de forma a expressar elementos de sua 

personalidade ou individualidade (RECUERO, 2010, p. 25-26). 

 

 Para entender como os atores constroem espaços de expressão (para existir no 

ciberespaço é preciso ser visto), Recuero (2010) observa que é necessário compreender como 

as conexões são estabelecidas. Se os atores representam os nós da rede, as conexões podem 

ser vistas de diversas formas. Elas são constituídas pelos laços sociais que têm origem na 

interação entre os atores. 

 Para Recuero (2010), o principal foco no estudo das redes sociais são as conexões, 

pois sua variação altera a estrutura desses grupos. As interações entre os atores permanecem 

no ciberespaço, um comentário, por exemplo, fica no ambiente virtual até que alguém o 

delete ou o blog/site saia do ar. Isso permite que o pesquisador tenha acesso as percepções 

das trocas sociais mesmo distante no tempo/espaço em que ocorreram. 

 Para explicar as interações, Recuero (2010, p.31) se apropria da concepção de Parsons 

e Shill (1975). Eles afirmam que interação implica na reciprocidade de satisfação entre os 



 

 

 

envolvidos e compreende ainda as intenções e atuações de cada ator. “A interação é, portanto, 

aquela ação que tem um reflexo comunicativo entre o indivíduo e seus pares, como reflexo 

social”. 

 Recuero (2010) acrescenta que, no ciberespaço, os processos de interação têm suas 

particularidades. Uma delas é que os atores não sentem empatia logo que se conhecem, o 

contexto de interação é negociado durante o processo. Outro fator importante é a influência 

das ferramentas utilizada pelos atores. 

 De acordo com Recuero (2010, p.36), a capacidade de migração é outra característica 

da interação mediada pelo computador. “As interações entre os atores sociais podem, assim, 

espalhar-se entre as diversas plataformas de comunicação, como por exemplo, em uma rede 

de blogs e entre ferramentas, como entre o Orkut e blogs. Essa migração é um indicativo da 

presença de laços fortes na rede”. 

 

1.1.4 Conversação em rede 

 

 Com os sites de redes sociais e as ferramentas, a cada dia, mais e mais pessoas estão 

conectadas, engajadas e interagindo umas com outras pessoas. Neste contexto, Recuero 

(2012) observa que as pessoas estão expostas a novas ideias, novas informações e diferentes 

pontos de vista. 

 

Essas conversações online passaram a criar novos impactos, espalhando-se pelas 

conexões estabelecidas nessas ferramentas e, através delas, sendo amplificadas para 

outros grupos. São centenas, milhares de novas formas de trocas sociais que 

constroem conversações públicas coletivas, síncronas e assíncronas, que permeiam 

grupos e sistemas diferentes, migram, espalham-se e semeiam novos 

comportamentos. São conversações em rede (RECUERO, 2012, p. 121). 

 

 Os processos conversacionais, segundo Recuero (2012), foram impulsionados pelas 

ferramentas que deram publicidade para as redes sociais. Os sites de redes sociais 

possibilitaram às pessoas publicar e ampliar suas redes, criando novas conexões, novas 

formas de circulação da informação e novas maneiras de interação.  

 

Mais do que isso, essas ferramentas também propiciaram o advento de novas formas 

de conversação: conversações coletivas, assíncronas ou síncronas, públicas e 

capazes de envolver uma grande quantidade de atores, que chamamos aqui 

conversação em rede (RECUERO, 2012, p.123). 

 



 

 

 

 As conversações que ocorrem nos espaços digitais são diferentes das demais, porque 

são capazes de navegar pelas conexões em rede, perpassando por outros grupos sociais e por 

outros espaços. De acordo com Recuero (2012), uma conversação em rede nasce de 

conversações entre pequenos grupos, que vão sendo ampliadas pela conexão entre os atores, 

adquirindo novos contornos e, às vezes, novos contextos. 

 

Essas conversações têm seu berço nos sites de rede social, porque é nessas 

ferramentas que surgem as condições necessárias para o seu espalhamento. Elas não 

estão restrita a um grupo, mas extrapolam os limites deste, ampliando seu alcance a 

várias redes sociais, interferindo nestas, seja através do desvelamento das conexões 

sociais, de sua construção ou mesmo do conflito. (RECUERO, 2012, p.123-124). 

 

Segundo Recuero (2012), isso explica o fato das conversações serem potencializadas 

por esses sites, que não apenas as facilitam porque potencializam as redes sociais, mas 

também porque suas características representam um ambiente de apropriação. 

 

1.3 FACEBOOK E LIVES 

 

O Facebook, segundo Recuero (2010), é um sistema criado pelo americano Mark 

Zuckerberg e por seus colegas de quarto Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz e Chris Hughes, 

em fevereiro de 2004, enquanto eram alunos da faculdade de Harvard
6
. 

O nome do serviço vem do nome coloquial para o livro dado aos alunos no início do 

ano letivo por algumas administrações universitárias nos Estados Unidos, para ajudar os 

alunos a conhecerem uns aos outros. 

A ideia inicial era criar uma rede de contatos para os jovens universitários, num 

momento decisivo da vida: quando saem da escola e ingressam na universidade, o que nos 

Estados Unidos quase sempre representa uma mudança de cidade e uma nova rede de 

relacionamentos sociais. 

Como o foco eram alunos que estavam saindo do secundário e entrando na 

universidade, o sistema se limitou a estudantes de Harvard.  No início, foi aberto para outras 

                                                
6
 Harvard, a mais famosa universidade do mundo, formou oito presidentes americanos e reúne, entre professores 

e ex-alunos, dezenas de premiados com Nobel, Medalha Fields e Turing. Fundada em 1636, na cidade de 

Cambridge, Harvard é a mais antiga e conhecida universidade dos Estados Unidos. Em Harvard são mais de 21 

mil alunos (6,7 mil na graduação e 15,5 mil na pós), escolhidos após criteriosos processos seletivos. A 

universidade sustenta a fama de instituição de excelência. Essa fama ganha terreno nos Estados Unidos e no 

mundo todo. Para os americanos, estudar em Harvard é estar mais próximo ao poder e a relações profissionais 

que podem mudar sua vida. Não é de se estranhar que o ambiente seja um dos mais competitivos do mundo, 

com grandes talentos e prodígios de praticamente todas as áreas. Fonte: Fundação Estudarfora.org. Disponível 

em: https://www.estudarfora.org.br/harvard-university/ . Acesso em: 12 out. 2018. 

https://www.estudarfora.org.br/harvard-university/


 

 

 

faculdades, como a de Boston e a Universidade de Stanford, Califórnia, Estados Unidos. 

Depois disso, foi expandido para estudantes do ensino médio e, hoje, qualquer pessoa com 

treze anos ou mais pode criar uma conta na rede. 

O Facebook foi lançado, precisamente, no dia 4 de fevereiro de 2004 e, até o final 

daquele mês, mais da metade dos estudantes não graduados em Harvard foi registrada no 

serviço. De acordo com notícia vinculada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), em 

junho de 2017, o Facebook atingiu 2,6 bilhões de usuários. 

Recuero (2010) explica que o Facebook é uma mídia social e uma rede social virtual 

que funciona através de perfis e comunidades. O website é gratuito para os usuários que 

criam perfis com fotos e listas de interesses pessoais, trocando mensagens privadas e públicas 

entre si e participantes de grupos de amigos. A visualização de dados detalhados dos 

membros é restrita para membros de uma mesma rede ou amigos confirmados. 

 O Mural é um espaço na página de perfil do usuário que permite aos amigos postar 

mensagens para os outros verem. Ele é visível para qualquer pessoa com permissão para ver o 

perfil completo e posts diferentes no mural aparecem separados no Feed de Notícias. Em 

julho de 2007, o Facebook, que só permitia posts de textos, passou a permitir postagem de 

anexos no mural. 

No Brasil, em 2018, são mais de 127 milhões de perfis conectados na plataforma, 

segundo dados do próprio Facebook. A rede oferece informação, encontros e reencontros. É 

um lugar onde as pessoas se conectam com amigos e familiares, compartilham momentos e 

buscam por conteúdos de seus interesses. 

Para Porto (2014), devido ao seu alcance e a segmentação da plataforma, que permite 

chegar ao público-alvo que interessa às marcas, tem atraído cada vez mais empresas de 

pequenos, médios e grandes negócios, personalidades e agentes políticos. O Facebook é hoje 

um aliado e uma importante ferramenta de divulgação. As pessoas querem se relacionar com 

suas marcas, seus ídolos ou representantes e a rede proporciona interação e intimidade, 

permitindo também que a distância entre usuário e marca seja reduzida, aproximando 

interesses em comum. 

Live, de acordo com o próprio Facebook, é uma função que permite criar vídeo em 

formato streaming (transmissão ao vivo). Não há tempo mínimo ou máximo e a conexão com 

o público é direta. Foi lançada no segundo semestre de 2015, primeiro para usuários de 



 

 

 

grande relevância social, como artistas e influencers
7
. Em junho de 2016, chegou a todos os 

perfis. 

 

1.4 CAPITAL SOCIAL 

 

A pesquisadora Heloiza Matos (2011) se apropria dos estudos de Robert Putnam
8
, que 

datam do ano de 1995, para falar sobre capital social. O entendimento que se tem de capital 

social tornou-se conhecido com a publicação de um artigo de Putnam (1995). Segundo ele, 

capital social tem a ver com reconhecimento social, porém, há um questionamento se capital 

social seria um conjunto de redes de relações, ou ainda, rede de ligações. Ter capital social é 

alimentar redes que se tornam úteis e eficazes e nos manteriam ligados por vínculos fracos. 

Putnam (1995) Matos (2011) apud, ao abordar as variações das formas de 

sociabilidade, cita o miliardário americano Dale Carniege
9
, que questiona como constituir e 

aumentar seu capital social e seu estoque de relações potencialmente úteis. Para Carniege, o 

único meio de fazer amigos é amá-los. Assim como, para desenvolver relações sociais úteis, é 

necessário valorizá-los. O americano afirma que é pouco provável que nos tornemos amáveis 

aos olhos das pessoas que sentem que nos aproximamos delas pelo que tem e não pelo que 

são. Portanto, a fonte principal das redes é a confiança. 

Para Matos (2011), dispositivos como Instagram e Facebook contribuem para o 

desenvolvimento da cooperação, da ação mútua. A pesquisadora reconhece que o capital 

social e o empoderamento possibilitam uma participação de maior protagonismo, com o 

objetivo de gerar estabilidade e legitimidade. Ao mesmo tempo, o baixo nível de participação 

política dos cidadãos compromete a legitimidade dos governos eleitos popularmente. 

Matos (2011) cita a democracia participativa e a rede de segurança e apresenta a ideia 

de que capital social diz respeito aos amigos, à família, aos colegas de trabalho. Esses 

elementos são recursos essenciais durante uma crise. A pesquisadora sustenta que, numa 

                                                
7 São aquelas pessoas que fazem parte de um nicho muito específico e, dentro deste grupo, possuem um volume de conexões 

superior à média das pessoas que pertencem a esse nicho. Fonte: MESSA, Eric. Influenciadores Digitais. 2016. Disponível 

em: http://portalintercom.org.br/anais/nacional2016/resumos/R11-2104-1.pdf. Acesso em: 14 set. 2018. 
8 Putman é um cientista político e professor norte-americano, com atuação na Universidade Harvard. Segundo ele, capital 

social refere-se às práticas sociais, normas e relações de confiança que existem entre cidadãos de uma dada sociedade. É um 

sistema de participação que estimula a cooperação. Quanto maior a capacidade dos cidadãos confiarem nos outros, além de 

familiares, assim como maior for o número de possibilidades associativas numa sociedade, maior o volume de capital 

social.Fonte:https://journals.agepub.com/doi/abs/10.1177/0021886395313001?legid=spjab%3B31%2F3%2F253&patientinf

orm-links=yes Acesso em: 12 out. 2018. 

 
9 Foi um escritor e orador norte-americano. Autor de best-sellers como Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas (1936) e 

Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Graças ao sucesso obtido, chegou a ser conselheiro de líderes mundiais. 

Escreveu colunas em diversos jornais e teve o seu próprio programa de rádio. Disponível em: 

https://portaldalecarnegie.com/aprenda-influenciar-pessoas-como-dale-carnegie/ Acesso em: 12 out. 2018.  

http://portalintercom.org.br/anais/nacional2016/resumos/R11-2104-1.pdf
https://journals.agepub.com/doi/abs/10.1177/0021886395313001?legid=spjab%3B31%2F3%2F253&patientinform-links=yes
https://journals.agepub.com/doi/abs/10.1177/0021886395313001?legid=spjab%3B31%2F3%2F253&patientinform-links=yes
https://portaldalecarnegie.com/aprenda-influenciar-pessoas-como-dale-carnegie/


 

 

 

perspectiva micro, as redes são beneficiárias para os membros dessa comunidade e, na 

perspectiva macro, o recurso social deriva de um sistema baseado na confiança e no 

compartilhamento de normas e valores ideológicos. 

Putnam (1995) defende que o capital social pode facilitar o fluxo da informação e o 

compartilhamento de informações entre os membros da rede, facilitando a difusão de 

inovações. A solidariedade e a reciprocidade podem reduzir comportamentos oportunistas. Já 

as atitudes compartilhadas e o senso de pertencimento facilitam a ação coletiva. 

Para Putnam (1995), três ideias principais subentendem o capital social: de que ele 

gera ganhos positivos para os membros de um grupo; que esses ganhos são alcançados 

através da confiança; e que a confiança mútua e as normas e valores surgem com 

características informais de organização. 

O estudo de capital social, de acordo com Putnam (1995), diz respeito a um processo 

que se assenta na constituição de redes que geram resultado positivo. O conceito de capital 

social surge como a ponte entre o mundo teórico e o real. Proporciona um conjunto de 

recursos inerentes às relações sociais, tornando possível alcançar determinados objetivos que 

não seriam possíveis na sua ausência. 

Para Putnam (1995), a noção de capital social tem a ver com a geração de confiança 

entre os indivíduos, a qual emerge de interações frequentes. Já Inglehart (1997) argumenta 

que o capital social (confiança) desempenha um papel fundamental na cooperação econômica 

e política. Não só se expande de uma situação para outra, mas se estende de forma ampla, 

criando instituições representativas em larga escala, tais como partidos políticos, os quais 

possibilitam o bom e eficiente funcionamento da democracia.  

 Matos (2011) defende que o capital social vem da sociologia e da ciência política e 

seu potencial pode ser avaliado pelos seguintes indicadores: predisposição para participar de 

ações cooperativas, participação de ação coletiva em comunidade e participação em atividade 

cooperativa com outras comunidades. 

 

1.5 COMUNICAÇÃO POLÍTICA 

 

1.5.1 Um pouco da história 

 

Gomes (2004) situa em algum momento nos anos 60 o surgimento de tentativas de se 

pensar a relação entre comunicação e política e não mais simplesmente nos efeitos dos meios 



 

 

 

e dos recursos nos fatos da política. Para o pesquisador, a autonomia crescente da indústria da 

comunicação obrigava a pensá-la como algo institucional. 

 Neste período, existiam dúvidas sobre a relação entre comunicação e política. Por 

isso, Gomes (2004) questiona se afinal se tratava de comunicação de massa, de comunicação 

humana ou de ambas. 

 

Um manual desses anos de Richard F. Fagen, então professor na Universidade de 

Stanford, é um bom exemplo da concepção que se instalava. O título indicava a 

perspectiva da contraposição entre duas instituições: Politics and Communication. 

Mas o termo “comunicação” incluía na sua referência toda a comunicação humana, 

naturalmente a partir da sua relação com o universo da política. Isso inclui desde a 

cobertura de fatos de importância pública pelo jornalismo (o exemplo é o 

assassinato do presidente americano Kennedy, ocorrido em 1963), até o conjunto de 

mensagens geradas, transmitidas e recebidas por públicos especiais, desde as 

interações sociais até as relações internacionais e a conversação civil (GOMES, 

2004, p. 19-20). 

 

 Entre os anos 60 e 70, o foco das considerações muda. A comunicação se transforma 

rapidamente e a prática política se apoia na comunicação de massa. De acordo com Gomes 

(2004), é neste momento que surgem os primeiros estudos sobre a comunicação política, mais 

especificamente a comunicação de massa e sua importância para a vitória eleitoral e o 

exercício do governo. 

 Para Gomes (2004), é necessário que exista um fenômeno que justifique as pesquisas 

na área da comunicação política. O que chama a atenção do pesquisador é a velocidade com a 

qual se espalha um modelo de interface entre a comunicação de massa e da política nas 

últimas três décadas. 

 Gomes (2004) destaca os seguintes aspectos:  

a) a política contemporânea (do exercício do governo à disputa eleitoral) tem uma 

relação estreita com a comunicação de massa; a televisão, ou seja, a produção de 

imagens alterou a atividade política e exigiu novas habilidades no campo político;  

b) a produção e a circulação de imagem são o centro das estratégias políticas, ao pensar 

em estratégias eleitorais, automaticamente, pensa-se em consumo de imagens; 

c)  para que essas estratégias sejam eficientes, é preciso utilizar técnicas do marketing, 

consultorias de imagem, análises de opinião pública e das assessorias de 

comunicação;  

d) a linguagem dos discursos deve ser adequada aos meios onde irá circular. 

 



 

 

 

 O pesquisador também se aventura a falar sobre imagem. Para Gomes (2004), com 

frequência, trocamos imagem por opinião pública, o que demonstra que as fronteiras não são 

definidas. Ele afirma que é necessária uma aproximação da noção de imagem pública ao 

conceito que a semântica atribui a ela. 

 De acordo com Gomes (2004), a imagem pública de um sujeito é um complexo de 

informações, noções, conceitos, partilhados por um grupo de pessoas. Enquanto que a 

percepção pública ou opinião pública é o conjunto de juízos que se formam a respeito de 

causas e questões. 

 

Assim, imagem pública e opinião pública são expressões que designam um 

complexo de posições teóricas a respeito de coisas, estados de coisas, relações, 

circunstâncias, pessoas, fatos, questões, instituições e suas respectivas classes. De 

qualquer sorte, embora muito próximos, as duas expressões não são perfeitamente 

permutáveis entre si no ato de referir-se ao seu objeto específico. (GOMES, 2004, p. 

255). 

 

 Gomes (2004) prefere usar o termo imagem pública para noções de instituições, 

pessoas e produtos. Segundo ele, formar uma imagem é reconhecer um conjunto de 

propriedades. Já opinião pública é mais complexa quando usada para referir uma posição 

acerca de um objeto. 

 Entender o fenômeno da imagem pública na sua forma política é um dos desafios de 

Gomes (2004). “De Júlio César ao Rei Sol, de Thomas Jefferson a Bill Clinton, a 

preocupação com imagem, fama, nome, reputação das figuras e instituições políticas parece 

ter acompanhado sempre a prática política” (Gomes, 2004, p.262). 

 Para o autor, o fato de o fenômeno existir não faz com que ele ocupe um papel de 

destaque nas questões políticas contemporâneas. O que traz ao topo é a sua vinculação à 

esfera da visibilidade pública e sua intimidade com os meios de comunicação de massa. A 

preocupação com a imagem na política ganhou dimensões únicas. Por outro lado, Gomes 

(2004) ressalta que a experiência democrática e de eleições fez diminuir a política obscura, de 

bastidores e gabinetes, aumentando os espaços de publicização. Não se tratava de uma forma 

de legitimar a política, mas dela conquistar força. O pesquisador vai além quando observa 

que a imagem pública não é fixa, definitiva ou sempre igual. As imagens podem ser 

construídas, destruídas e reconstruídas, se reconfiguram. O autor dispara ainda que o que gera 

a imagem é o mesmo que gera qualquer sentido: a subjetividade humana. 

 

1.5.2 A internet como instrumento 



 

 

 

 

Os políticos veem a mídia como um instrumento para chegar aos cidadãos, enquanto 

que a mídia procura na política acontecimentos que tragam audiência e isso nem sempre 

agrada aos políticos. Há uma negociação entre aquilo que os jornalistas querem publicar e o 

que os políticos desejam que seja publicado. Nessa negociação, surgem os conflitos e, no 

meio dessa guerra, está o cidadão que fica entre a política e o jornalismo. 

 

Desfeita a confiança entre as três vértices deste triângulo, cada uma das partes 

procura novas forma de legitimação, no caso dos dois primeiros, ou alternativas de 

acesso à informação, no caso dos cidadãos. Um dos exemplos deste divórcio 

ocorreu nas eleições norte-americanas de 1992, entre George Bush, Bill Clinton e 

Ross Perot: pela primeira vez, cidadãos e políticos deixaram de confiar na imprensa 

com intermediário (Salgado, 2002). A solução encontrada foi procurar formatos que 

não implicassem a mediação jornalística, como os talk shows
10

 e os town hall 

meetings
11

 televisivos, dois formatos que agradam aos cidadãos porque têm a 

oportunidade de colocar perguntas diretamente aos candidatos (CANAVILHAS, 

2009, p.1). 

 

A internet, segundo Canavilhas (2009), é uma alternativa aos meios tradicionais. 

Nessa plataforma, a política encontra uma forma de retomar o contato com o eleitor, sem 

intermediação da mídia, que ela não controla. 

Canavilhas (2009) relata que, na campanha norte-americana de Barack Obama em 

2008, a internet foi um importante aliado. O então candidato utilizou quase todas as 

ferramentas online disponíveis e criou contas nas mais variadas redes sociais. 

Para Canavilhas (2009), mesmo obtendo sucesso, existem algumas dúvidas sobre a 

eficiência destes meios na política ou a forma como os partidos devem se apropriar destes 

recursos. Por isso, o pesquisador questiona se esse aparato tecnológico substitui a maneira 

tradicional de chegar até os eleitores ou se eles devem servir como complemento nas 

campanhas tradicionais. 

Como forma de compreender essas questões, Canavilhas (2009) conceitua 

comunicação política e afirma que o entendimento a respeito disso tem evoluído. Não se trata 

somente da relação entre governo e eleitorado, mas de tudo aquilo que está relacionado com o 

                                                
10 É um gênero de programa televisivo ou radialístico, em que uma pessoa ou um grupo de pessoas se junta e discute vários 

tópicos que são sugeridos e moderados por um ou mais apresentadores. Normalmente, os convidados são pessoas que têm 

experiência em relação ao assunto que está sendo tratado no programa. Outras vezes, um único convidado responde às 

perguntas do apresentador e/ou da plateia. Disponível em: 

http://www.academia.edu/2462327/A_Comunica%C3%A7%C3%A3o_Pol%C3%ADtica_na_Era_da_Internet . Acesso em: 

12 out. 2018.  
11 São reuniões ou fóruns da prefeitura, uma forma de os políticos locais e nacionais se reunirem com seus eleitores, seja 

para ouvi-los sobre tópicos de interesse seja para discutir legislação ou regulamentação específica futura. Disponível em: 

http://www.academia.edu/2462327/A_Comunica%C3%A7%C3%A3o_Pol%C3%ADtica_na_Era_da_Internet . Acesso em: 

12 out. 2018.  

 



 

 

 

papel da comunicação na vida política. Refere-se ao estudo dos discursos e comportamentos 

de três atores envolvidos: os políticos, os jornalistas e a opinião pública. 

A comunicação política tem um papel importante na democracia quando ela se 

concentra em alguns fundamentos democráticos como a cidadania do conhecimento, que 

pode ser entendida como o acesso relevante e não distorcido da informação ou então o livre 

acesso aos espaços de debate, onde o cidadão pode refletir e desenvolver seus argumentos. 

 

Se o acesso à informação não distorcida é condicionado pela intervenção do terceiro 

elemento do sistema - a comunicação social - o acesso aos espaços de debate tem 

vindo a melhorar graças à internet. Os blogues, por exemplo, são um dispositivo de 

sucesso junto aos cidadãos. Trata-se de um novo terreno onde os cidadãos, 

individualmente ou em grupo, apresentam opiniões, reagem a posições políticas, 

trocam argumentos e questionam a ação dos políticos (CANAVILHAS, 2009, p. 3). 

 

 De acordo com Canavilhas (2009), a importância no processo de comunicação 

política dos novos dispositivos é que eles dão voz aos cidadãos. Os cidadãos formulam o 

entendimento que têm dos políticos através daquilo que é fornecido pela mídia. Esse 

conteúdo, a imagem repassada, é estudada de maneira antecipada pelas assessorias, com o 

objetivo de explorar, como lhe convém, cada dispositivo de comunicação. 

 As plataformas representam palcos que são usados na construção da imagem de um 

político e seus assessores.  Segundo Canavilhas (2009), são conhecidos como criadores de 

imagens que se apropriam de todas as estratégias e dispositivos que têm à disposição com o 

propósito de favorecer seus assessorados. 

 Para o autor, a mídia é o dispositivo mais poderoso quando se trata de influenciar. Ele 

assegura que o processo de comunicação política mudou a partir da segunda metade da 

década de 90, pois foi nesse período que os partidos encontraram uma nova ferramenta e se 

apropriaram dela: a web. No início, os sites eram usados somente para disponibilizar os 

programas eleitorais, somente mais tarde, passaram a oferecer diversidade no conteúdo. 

 Isso significa que os dispositivos digitais reúnem quase todas as características dos 

dispositivos tradicionais: possibilitam o acesso direto ou indireto, em tempo real ou não (caso 

seja protelado), são responsivos
12

 e com o bônus da interatividade, conseguem ter audiência 

sem perder o contato pessoal. 

                                                
12 Site responsivo é o website que foi desenvolvido para ser visualizado no computador, celular e tablet. Dessa maneira, 

quando visualizado nos dispositivos menores, o layout se adapta e mantém um padrão adequado de visualização e 

navegação. Fonte: Revista Info. 



 

 

 

 De acordo com pesquisas (CANAVILHAS, 2009, apud SCHWEITZER, 2005)
13

, 

conhecendo as potencialidades da internet, os partidos apostaram na tecnologia. Iniciaram-se 

então estudos nessa área que apontaram o seguinte: os sites têm uma função informativa, 

fornecem dados biográficos do candidato e do partido, planos de governo e agenda dos 

candidatos, porém não estabelecem a interação com os eleitores. 

 

Negligenciava-se assim uma das características mais poderosas da internet - a 

interatividade - que permite a cidadãos e políticos uma relação simétrica entendida 

como um processo de comunicação bidirecional em que ambos influenciam e são 

influenciados (Lilleaker, 2006): os políticos fazem chegar a sua mensagem 

diretamente aos cidadãos, e estes colocam algumas das suas preocupações na 

agenda dos políticos. A esta importante vantagem dos novos dispositivos online 

podemos ainda juntar quatro características que podem influenciar o processo de 

comunicação política e o funcionamento das democracias (CANAVILHAS, 2009, 

p.7). 

 

Canavilhas (2009)  aponta quatro características importantes no processo de 

comunicação política: a capacidade ilimitada de reunir e distribuir informações (os meios 

tradicionais estão condicionados a espaços); cidadãos podem comunicar-se entre si 

independente da localização (na web, o espaço e o tempo são nulos); acesso à informação não 

está sujeita a horários ou programação estabelecidos (cidadão acessa quando e como desejar); 

e o acesso universal e simultâneo desde que esteja conectado à rede. 

Ao longo do tempo, de acordo com Canavilhas (2009), houve aprimoramento no 

processo de comunicação política. O fato de as novas gerações estarem familiarizadas com as 

tecnologias digitais (os nativos digitais
14

) contribuiu para isso. A partir daí, os políticos 

aderiram aos blogues e às redes sociais. 

De acordo com pesquisas (CASTELLS, 1999 apud CANAVILHAS, 2009)
15

, nas 

ligações que ocorrem em redes como o Facebook e Linkedin, há um feedback aos políticos: 

as questões sociais perdem a importância nas redes. Os usuários se distanciam de conteúdos 

desse tipo, utilizam as redes sociais para finalidades lúdicas. 

                                                
13

 SCHWEITZER, E. J. Election campaigning online: German party websites in the 2002 national elections. 

European Journal of Communication, London, v.20, n.3, p.327-351, 2005.  
14 O termo “nativos digitais” foi criado pelo norte-americano Marc Prensky, trazendo a esse grupo definições de novas 

características. Um nativo digital é aquele que nasceu e cresceu com as tecnologias digitais presentes em sua vivência. 

Tecnologias como videogames, Internet, telefone celular, MP3, iPod, etc. Caracterizam-se, principalmente, por não 

necessitarem do uso de papel nas tarefas com o computador. Fonte: Revista Info. 
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CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo. Editora Paz e Terra, 1999. 



 

 

 

 Estudos apontam (BOYD, 2006 apud CANAVILHAS, 2009)
16

 que a explicação para 

as pessoas entrarem nas redes sociais é muito simples: elas querem conectar-se a amigos ou 

conhecidos que estão geograficamente longe. 

 

Embora a adesão a este tipo de redes seja um sucesso (só o Facebook tem cerca de 

175 milhões de utilizadores), as redes acabam por funcionar mais como espaços de 

convívio informal e menos como palcos para o debate de ideias. Também neste caso 

têm surgido novas apps que facilitam a constituição de redes dentro da própria rede, 

procurando aglutinar as pessoas em torno de causas. Pretende-se desta forma 

aproveitar a escola oferecida pela ferramenta para disseminar a informação, mas o 

fato do conteúdo ser público não implica necessariamente que o público esteja 

interessado nele (Boyd, 2008). Haverá por isso, muito a fazer para explorar as 

particularidades das redes sociais no campo da comunicação política 

(CANAVILHAS, 2009, p.9). 

 

Canavilhas (2009) destaca duas vantagens destas redes: a escala e a proximidade, que, 

segundo o pesquisador, são conceitos caros aos políticos. A ideia é de que o acesso virtual 

corresponda ao acesso real, o que transforma essas ferramentas num dispositivo muito mais 

poderoso do que os meios tradicionais, já que permitem codificar a mensagem em vários 

formatos (multimidialidade); têm abrangência global (ubiquidade); possibilitam a 

personalização, dão ao usuário a sensação de que ele comanda o processo (interatividade); e 

ficam longe do controle da mídia tradicional. 

 

As redes sociais têm um enorme potencial como ferramenta individual de contato 

entre candidatos e eleitores, mas podem ainda ser exploradas na vertente interna dos 

partidos, pois funcionam como um espaço virtual de encontro com os militantes e 

simpatizantes. A participação numa rede com estas características facilita o 

desenvolvimento de sentimentos de pertença em relação ao partido e tende a criar 

aquilo a que Jones (1998) chama uma “comunidade genuína” pela sua ligação a 

uma determinada ação política futura (CANAVILHAS, 2009, p.10). 

 

 Canavilhas (2009) aponta o videocast
17

 como ferramenta que desperta a cobiça das 

organizações políticas, porque têm semelhanças com o meio mais poderoso, a televisão. 

Numa sociedade em rede, que tem como característica a mobilidade digital, o recurso dos 

novos dispositivos é uma enorme oportunidade para a política. Existe uma barreira junto às 

gerações mais velhas e, embora isso aconteça, os novos dispositivos apresentam vantagens. 

                                                
16

 Friendsters and My Space top 8: Writing community into being on social network sites. In: First monday, Vol 

11, nº12 (2006). Disponível em: http://www.frstmonday.org/issues/issue11_12/boyd/index.html Acesso em: 07 

set.2018.  
17 Videocast é uma técnica multimídia que permite emitir informação de áudio e vídeo, mediante uma transmissão digital 

realizada pela internet. Com o surgimento das tecnologias mais baratas, pessoas comuns, que não possuíam ou não tinham 

acesso a rádios ou emissoras de TV podem difundir suas ideias, seus pensamentos, através da distribuição de arquivos de 

áudio e/ou vídeo pela internet. O arquivo de áudio gravado para a difusão é o podcast. Se a mensagem for em vídeo, é 

chamada de videocast. Revista Info 

http://www.frstmonday.org/issues/issue11_12/boyd/index.html


 

 

 

Elas são enumeradas por Canavilhas (2009), como aumentar a percepção cívica dos cidadãos, 

pois a população se dá conta de que pode interagir e que sua opinião não conta apenas em 

período eleitoral. Essa interação/contato, ainda que virtual, reaproxima o cidadão da política 

e, além disso, a internet é muito apreciada pelas gerações mais novas, o que pode motivá-las 

à vida pública. 

 

E as vantagens não se esgotam neste ponto: em termos de novas tecnologias, os 

jovens são os influenciadores e os decisores no seio da família. Por isso é natural 

que a informação recebida através da internet passe de filhos para pais, aumentando 

assim a audiência das mensagens difundidas pelos dispositivos (CANAVILHAS, 

2009, p.11). 

 

 Como os dispositivos são dirigidos a públicos muito diversos, é importante que as 

mensagens tenham uma linguagem que vá ao encontro às características do público que se 

quer atingir. Canavilhas (2009) relembra que escrever para o público jovem não é o mesmo 

que escrever para uma pessoa com 60 anos, visto que há diferença entre temáticas e 

interesses. Outra variável que deve ser considerada é que cada dispositivo exige um tipo de 

escrita. “Na web, escrever bem é escrever pouco, pelo que deve ser utilizado um estilo 

semelhante ao do texto jornalístico: claro, preciso e conciso” (CANAVILHAS, 2009, p.13). 

 O pesquisador nos faz refletir sobre a eficácia dos novos dispositivos, quando desafia 

a pensar na forma como a comunicação política os integra no mix de comunicação. “São 

meios que complementam os dispositivos tradicionais e só cumprem seus objetivos quando é 

explorado o ponto forte desses dispositivos: a personalização e interatividade” 

(CANAVILHAS, 2009, p.13). A interação e a participação pessoal nos sites demonstram que 

um partido é um conjunto de pessoas, unidas com um objetivo comum e não um simples 

grupo de interesses pessoais. 

 

1.5.3 Discurso político 

 

Segundo o Significados.com
18

, retórica “é uma palavra originária do latim “rhetórica” 

que, por sua vez, veio do grego “rhêtorikê”, cujo significado é comunicar-se de forma clara, 

transmitir ideias com convicção e faz parte da arte de falar bem”.  

 A retórica é uma técnica que surgiu na Silícia, no século V a.C., e foi levada à Grécia 

pelo sofista
19

 Górgias, de Atenas, sendo aplicada entre políticos e jurídicos para persuadir o 

público. 

                                                
18 Site de pesquisa onde é possível encontrar significados, conceitos e definições sobre os mais variados assuntos. 



 

 

 

 Na época em que os grandes discursos eram a melhor maneira de expressar um ponto 

de vista, os espectadores da Grécia Antiga, davam muito valor à postura, aos gestos e ao 

timbre de voz do orador, as técnicas que enfatizavam as ideias e tornavam o discurso do 

orador convincente e aceitável. 

 Weber (2000) assegura que a retórica é indispensável à sedução e à persuasão para o 

voto. Todo o discurso que busca eficácia é desenvolvido com base na argumentação. Para que 

os argumentos tenham efeito, deve-se observar a construção gramatical do discurso e como 

ele é dito. A sua legitimidade dependerá da adequação, correção, clareza e estética. O locutor 

deve criar elementos de identificação com o espectador, condição para que ele seja 

convencido. 

 

Nos discursos, são exercitados centenas de recursos retóricos para sustentar os 

argumentos, tais como as figuras de oposição, de repetição, de apelação, de reforço 

como suportes de mediação e argumentação. Os erros e acertos obedecem à 

multiplicidade de combinações dirigidas à construção de uma impressão positiva e 

unitária: cores (cenário, vestuário, grafismos, linhas, recortes); iluminação (luz e 

sombra e as sensações de clareza, proximidade, profundidade); o texto (marcas e 

grafismos, imagem, letra, sobreposições, palavras, molduras, cores, cortes, linhas, 

equilíbrio); o som (música, slogan, fundo musical, vozes em off, reconhecimento) 

(WEBER, 2000, p.51). 

 

 A intimidade, a ligação entre o candidato e o eleitor, está relacionada com a 

construção de uma imagem positiva. Se isso acontece, é possível haver reconhecimento, 

credibilidade, serenidade e cumplicidade. Uma argumentação bem construída, com poder de 

convencimento e que legitime quem a formula, para Weber (2000), precisa ter consciência, 

unidade e veracidade. Uma argumentação com unidade representa a capacidade de ela ser 

assimilada e difundida. Existem duas estratégias comunicativas que demonstram o potencial 

persuasivo do discurso. Umas delas é a atenção do leitor, seguida da capacidade de atrair, 

convencer, seduzir, difundir e agir. 

 Weber (2000) constata que existe um equilíbrio entre o discurso agressivo de apelo 

dos políticos em busca de votos e a capacidade de emocionar e entrar no imaginário do 

eleitor. “Candidatos e seus discursos vão constituindo seus argumentos a partir de palavras de 

ordem dos verbos da vitória, no sentido de manter, redefinir, atacar, cuidar, evitar e 

desenvolver abordagens, atitudes, cores e temas para convencer” (WEBER, 2000, p.54). 

                                                                                                                                                  
19 Discurso sofista é considerado uma argumentação que, supostamente, apresenta a verdade, mas sua real intenção reside na 

ideia do erro, numa tentativa de enganar e ludibriar. Em um sentido popular, um sofisma pode ser interpretado como uma 

mentira ou um ato de má fé. Fonte: https://www.significados.com/. Acesso em: 08 nov. 2018. 

 

https://www.significados.com/


 

 

 

 A segunda estratégia do discurso político é a formação de conceito. Weber (2000) 

acrescenta que todo programa político precisa ser coloquial, direto, com argumentos e 

dramatização. Um discurso persuasivo é formado pela argumentação, refutação, dramatização 

e legitimação. 

 

 1.5.4 Os espetáculos da política 

 

 A mídia e a política ocupam o mesmo espaço quando o assunto é poder, ambas têm o 

poder das palavras. As duas dão legitimidade para quem as pronuncia. O poder das palavras é 

expresso em forma de discurso e, nele, há elementos de coerção, sedução ou a combinação 

dos dois. Weber (2000) classifica os espetáculos da política, tipificando-os com uma ideia de 

infração. São eles: espetáculo político eleitoral, articulado, autônomo e arbitrário.  

Os espetáculos ainda são classificados de acordo com os “seguintes aspectos: modo de 

difusão (transmissões ao vivo); nível de duração (delimitação no espaço e no tempo); nível de 

concepção (eventos programados); nível de significação (significado ritualístico ou 

dramático) e nível de recepção (efeito de uma norma social que torna a assistência 

obrigatória)” (WEBER, 2000, p.34). 

O espetáculo político editorial é denominado por Weber (2000) como os textos, os 

fatos ou os sujeitos da política que são escolhidos, editados e atribuídos pela mídia ou ainda 

as propagandas veiculadas como informação dentro da programação. Fazem parte do 

espetáculo editorial: o texto das editorias, das pautas, a agenda da mídia, a política editada 

como notícia ou a propaganda de governos e instituições que competem com a publicidade. 

As mídias tornam-se terreno de disputas, uma vez que são elas que determinam e decidem se 

um fato ou sujeito agrega valor para ser veiculado. O espetáculo político exige planejamento, 

não é algo espontâneo. 

 

Pode-se dizer que a receptividade à informação política é maior quando estabelecida 

no modo da sensação e da semântica de uma linguagem previamente conhecida. Isto 

significa que o espetáculo político editorial é a mais eficaz e privilegiada instância 

que a política pode obter: contém pergunta, resposta, pressuposição, satisfação, 

omissão, silêncio, dúvidas e o próprio destinatário (WEBER, 2000, p.35). 

 

O relacionamento entre emissor e receptor, o que inclui a intimidade entre eles, dá 

legitimidade a um fato político. É a mídia quem decide qual fato será transformado em 

acontecimento político. Em síntese, a audiência, os votos e os pontos de IBOPE mostram a 

submissão e o quanto o público reconhece e valida o discurso das mídias. 



 

 

 

O espetáculo da política depende da televisão/imagem, apesar do discurso variar entre 

a infidelidade e o acolhimento. “Seu poder advém também desse aspecto e pode ser 

mensurado mais pela sua espessura, dinâmica, sincretismo, estética – do que pelos 

paradigmas que a reduzem à ação de dominar e controlar” (WEBER, 2000, p.36). 

Políticos, partidos e governos recorrem às agências e assessorias de comunicação, 

com seus exércitos de comunicadores – jornalistas, publicitários e relações públicas –, em 

busca de espaço e para que suas ideias sejam incluídas na pauta das mídias. Esses 

profissionais trabalham estrategicamente para estabelecer vínculos com a mídia e os 

formadores de opinião. 

O espetáculo político articulado caracteriza-se pelos eventos políticos obrigatórios, 

como as eleições, plebiscitos, comissões parlamentares de inquérito (CPIs) e reformas 

constitucionais. Trata-se de algo excepcional na programação das mídias. 

 

Qualquer eleição - presidencial, estadual ou municipal - plebiscito ou reforma 

constitucional tem seus fragmentos mais importantes editados pelas mídias a partir 

de conveniências estéticas, mais do que pelo seu caráter político. Nesta perspectiva, 

as mídias se promovem e fazem a própria publicidade, veiculando e promovendo 

suas adoções e apoios (WEBER, 2000, p.37). 

 

 Um exemplo de espetáculo político arbitrário é o debate entre candidatos organizado 

pela mídia na cobertura de eleições. Nesse caso, a mídia exercita o marketing, mostrando 

rapidez, poder de cobertura, competência dos profissionais, eficiência de equipamentos, 

enfim, na dedicação à causa. 

A mídia utiliza de recursos humanos e materiais, como computadores, cenários, 

especialistas, índices, números e interpretações, para sua dramatização eleitoral. Weber 

(2000) destaca que o principal indicador de relevância de um fato político é a cobertura e o 

tempo que a mídia emprega com esse fato. O que torna legítimo o espetáculo político 

articulado é a dramaturgia televisiva. 

O espetáculo arbitrário é aquele desenhado pela propaganda política. Weber (2000) 

sustenta que, neste espetáculo, instituições, partidos e sujeitos políticos são personagens da 

propaganda e do marketing. A veiculação e o tempo de ocupação são determinados por lei ou 

pelo campo de espaço. Como resultado, este tipo de espetáculo tem sido apresentado em 

forma de propaganda eleitoral, partidária, governamental, disputa plebiscitária e reformas 

constitucionais. 

Weber (2000) assegura que o espetáculo arbitrário é fundamental para a escolha de 

candidatos e partidos, porque na propaganda eleitoral esses personagens têm a oportunidade 



 

 

 

de expor, impor e justificar projetos e intenções. Além disso, os investimentos das campanhas 

se concentram na televisão, pois nela é possível desenvolver roteiros, cores, comportamentos 

e movimentos para fascinar o receptor. 

 

Há uma apropriação de diferentes discursos que configuram o espaço tomado para 

sustentar a campanha. Todas as técnicas e aliados da publicidade e da televisão são 

chamados para causar os efeitos desejados, especialmente o voto. Nesse 

comportamento, reside a possibilidade de que o discurso político seja apropriado 

pelo publicitário, gerando um dos paradoxos da moderna comunicação 

política.Nesta configuração, é possível haver um processo de deslocamento de valor 

em direção a um indivíduo político cujo discurso seja mais acessível, menos 

provocador e de rejeição a candidatos e partidos cujas estratégias discursivas sejam 

mais realistas e politizadas  (WEBER, 2000, p.40). 

 

Os partidos utilizam o tempo garantido por lei para falar narcisicamente à população, 

tentando provar que um é melhor do que o outro. Os atores, os currículos e as ideologias 

fazem juras, apresentam fórmulas e mudanças. 

 

1.5.5 Construção da imagem  

 

 Ações como pensar, organizar, construir e enunciar não são parciais, implicam 

seleções e combinações que refletem verdades de um determinado recorte. Esse processo 

contempla paradigmas construídos a partir de escolhas, de convenções e de conhecimento. 

 Para Baldissera (2003), a imagem de um candidato político, de um partido, de uma 

personalidade, de uma instituição, de um líder, de uma empresa, de um governo e de tudo que 

o público pode atribuir valor, resultante de processos de comunicação, remete aos meios de 

significação. A imagem implica em estratégias de seleção, de disputa e de construção de 

sentidos, é a capacidade que o ser humano tem de ler o mundo. 

 

Talvez, a sociedade e, mesmo, os indivíduos, nunca tenham se importado tanto com 

a sua própria imagem, com a forma como os públicos e pessoas do grupo pudessem 

percebê-los e julgá-los valorativamente. As organizações, por exemplo, até bem 

pouco tempo, preocupavam-se muito mais em produzir, em apresentar e/ou impor 

produtos e serviços à sociedade do que em conhecer o que os públicos pensavam, 

bem como os seus níveis de satisfação frente às próprias empresas, seus produtos e 

fazeres (BALDISSERA, 2003, p.3). 

 

 No campo da política, o processo não é diferente: se o poder, da força e do capital 

diminuía a necessidade dos candidatos construírem uma imagem de forma que os eleitores 

valorizassem e desejassem determinado político e seu comportamento, hoje, esse pensamento 

não cabe mais. O espaço para as chantagens, negociações, compra de votos e trocas de 



 

 

 

favores, empregados nos processos eleitorais, está diminuindo. O poder da denúncia, da 

informação, do esclarecimento, da discussão e da comunicação política, mesmo que 

simplório, têm elevado o nível de politização dos eleitores. Sendo assim, a imagem é um dos 

elementos decisivos para o avanço de um candidato numa eleição. 

 O termo imagem vem do latim imagine e, na área da comunicação, aparece em 

expressões do tipo „passar imagem‟ e „vender imagem‟. Para os leigos, não há problema 

nisso. Porém, para Baldissera (2003), no olhar de quem se distancia do senso comum, há a 

necessidade de esclarecimento. As expressões „vender e/ou passar a imagem‟ se enquadram 

para referenciar aquilo que pode ser visto, olhado (representações da realidade concreta, 

como desenhos, pinturas, fotografias, esculturas, vídeos e filmes, reflexões na água e nos 

espelhos), tudo que pode ser percebido pelo sentido da visão. 

O mesmo acontece quando imaginamos algo que nos é descrito. A leitura de um texto 

dá início a um processo capaz de ler o mundo, que faz com que as imagens circulem na 

mente, como se um filme estivesse sendo projetado para que a mente o assistisse. É como se 

fossem vistas com os „olhos da mente‟, sem juízo de valor. 

  

As imagens que se formam na mente dos leitores, independente da qualidade ou 

existência de referentes materiais, procuram reter apenas a informação veiculada, 

ignorando persuasões, intenções e manipulações. Daí pode-se dizer que as imagens 

são passadas pelo meio televisão, cinema, fotografia, livro, revista, jornal, vídeo ou 

mesmo vendidas, como é o caso de obras de arte, fotografias, produções 

cinematográficas, esculturas. Então, sob esse viés apresentado, as expressões 

“vender imagem” e “passar imagem” constituem-se em usos adequados do termo 

imagem (BALDISSERA, 2003, p.5). 

 

Entretanto, esse é apenas um dos sentidos do termo imagem, que também é usado para 

significar o conceito ideia, opinião, juízo de valor, que se estabelece de algo ou alguém. Por 

exemplo, a ideia e/ou opinião que alguém tem de um político ou candidato são as percepções 

de valor, as ideias e as opiniões que o público ou a sociedade têm a respeito de uma empresa, 

instituição, organização ou personalidade. 

 Baldissera (2003) reforça que a imagem é resultado das experiências, impressões, 

posições e sentimentos que as pessoas têm em relação a uma empresa, produto ou 

personalidade. Assim, uma imagem é considerada positiva quando há empatia/simpatia entre 

o público e o político (quando as pessoas conseguem se colocar no lugar ou se reconhecem 

em suas ações). 

 O pesquisador ainda sustenta que a imagem é uma construção mental que tem como 

base a valoração (juízo de valor). Trata-se de julgar as pessoas, os comportamentos, os 



 

 

 

desempenhos, as ideias. A imagem também é de natureza apreciativa, sustentada por 

metáforas, convenções, ideologias (conjunto de valores culturais) e usos sociais. 

 A imagem, observa Baldissera (2003), pode ser usada como estratégia de 

comunicação quando é empregada como mensagem com o intuito de levar o leitor a fazer 

determinada interpretação. Comunicadores definem e articulam as estratégias de 

comunicação conforme criam, reproduzem e combinam diferentes elementos da linguagem 

visual. 

 Baldissera (2003) se apropria dos estudos de Scwartzenberg (1978), para firmar que, 

nos processos eleitorais, a política não é mais as ideias, mas sim as pessoas ou personagens. E 

as estratégias de representação desses personagens devem ser adequadas com as carências, as 

necessidades, os medos e os desejos do povo. O leitor constrói a identidade da personagem a 

partir das informações que recebe sobre ela e das associações que consegue estabelecer entre 

ela e um objeto, uma ação, uma sensação ou um sonho. 

 Entretanto, deve-se observar que, no processo de construção de sentidos, o leitor 

realiza interpretações que fogem do domínio do produtor. Baldissera (2003, p.10) explica que 

“nas relações de comunicação existe uma transmissão intencional de sentido: enunciados são 

produzidos para informar e persuadir o leitor a construir determinadas imagens, idealizadas 

pelo produtor”. Porém, reconhece que alguns sentidos emitidos podem fugir do controle do 

emissor, mas, apesar disso, são captados pelo leitor. 

 No processo de construção da imagem, está subentendido o interesse do produtor, sob 

o ponto de vista da comunicação política, do marketing, das relações públicas e da 

publicidade. Baldissera (2003), mais uma vez, utiliza-se da pesquisa de Scwartzenberg 

(1978), para revelar que os processos eleitorais podem exemplificar essas questões. Segundo 

ele, os políticos procuram forçar uma imagem que capture e fixe a atenção do público, 

tornando-se personagens no processo de representação. Quanto à imagem, é preciso criar uma 

identidade visual a fim de evitar que o candidato seja confundido com os demais. 

 Para exemplificar os personagens políticos, Baldissera (2003) cita as análises de 

Scwartzenberg (1978) e garante que todos os políticos têm a ambição de ser o personagem 

central. 

 

As principais personagens esteriotipadas para o elenco são: 1) o pai da pátria, 

figura tutelar, representa a segurança, a decisão, a autoridade e o carinho, excelente 

imagem para quando o povo se sente inseguro, temeroso; 2) o herói, caracterizado 

por ser distante, remoto. É fora do comum, o salvador, o chefe providencial e 

muitas vezes o ídolo, funciona em momentos que é preciso desbravar, romper com 

o que está posto; 3) o homem ordinário, gente como a gente. Fulano de tal, vindo de 



 

 

 

uma série B. É o segundo papel promovido ao primeiro plano - atende às 

necessidades do povo que está cansado de obedecer, de ser explorado, usurpado e 

precisa ver seu próprio rosto o governo; 4) o líder charmoso, mais empenhado em 

seduzir do que em convencer. Caracteriza-se pela flexibilidade: pode estar distante e 

intocável como um herói e também chegar bem junto ao povo; 5) stars femininas, as 

divas. Além de poderem representar alguns dos papéis tradicionalmente masculinos, 

também podem ser a mãe da pátria que se caracteriza pela doçura, amor, carinho e 

compreensão (BALDISSERA, 2003, p. 10-11, grifo do autor). 

 

Na mesma perspectiva, Baldiserra (2003), sugere que os processos comunicativos 

dentro de uma organização, as mensagens são construídas de modo que contemplem a missão 

e visão da organização e atendam às necessidades do plano estratégico. 



 

 

 

2. OBJETO DE ESTUDO 

 

Paulo Pimenta
20

 nasceu no dia 19 de março de 1965, em Santa Maria/RS. Filho de 

Paulo Roque de Mello Pimenta (servidor do DAER) e de Rita Beatriz Severo Pimenta 

(professora estadual).  

Pimenta é formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM - 

1990 a 1994), sendo que antes fez curso de técnico agrícola (1979-1981). Casado com 

Cláudia Pereira Dutra, professora, tem três filhos: Francisco, Antônio e Paula. 

Sua vida política iniciou aos 16 anos, quando foi presidente do Grêmio Estudantil do 

Colégio Politécnico da UFSM, em 1981. Aos 20 anos, foi presidente do Diretório Central dos 

Estudantes (DCE - 1985-1986). Foi militante do grupo político de esquerda Resistência, que 

tinha como um dos líderes, na época, Marcos Rolim.  

Pimenta ficou conhecido por ter sido ferido com um disparo efetuado por um cidadão 

de Santa Maria, quando estava pichando o muro de sua residência com a seguinte frase: 

“Diretas Urgente para Reitor e Presidente”. Pimenta seguiu em frente com seu grupo político 

e seu nome foi reconhecido publicamente depois daquele ato de violência. Aos 21 anos, era 

vice-presidente da União Estadual dos Estudantes do Rio Grande do Sul (1986-1987). 

Pimenta exerceu dois mandatos como vereador pelo Partido dos Trabalhadores (PT) 

em Santa Maria. A primeira eleição foi em 1988 e, na eleição seguinte, em 1992, foi reeleito. 

Como vereador, Pimenta atuou como vice-presidente da Câmara, presidiu a Comissão de 

Justiça e Direitos Humanos, a Comissão de Serviços Públicos e a Subcomissão de Educação, 

Cultura, Ciência e Tecnologia – que elaborou a Lei Orgânica
21

 de Santa Maria, além de ter 

sido relator da comissão que elaborou o regimento interno da Câmara. Também fez parte da 

Comissão que criou o Novo Plano Diretor do município. Pimenta foi, ainda, líder da bancada 

do PT e líder da oposição. 

Em 2008, Pimenta foi condenado a devolver diárias recebidas durante o mandato de 

1989 a 1992. Em 1997, assumiu a Presidência do PT gaúcho e, em 1998, foi eleito deputado 

estadual. Durante seu mandato, atuou na bancada de sustentação do governo Olívio Dutra, na 

Assembleia. 

Em 2000, propôs e presidiu a CPI que investigou o crime organizado no Rio Grande 

do Sul e retornou à Santa Maria, quando foi eleito Vice-Prefeito, na chapa de Valdeci 

                                                
20 Fonte: https://www.facebook.com/deputadofederal/. Acesso em: 08 nov. 2018. 
21 A lei orgânica age como uma Constituição Municipal, sendo considerada a lei mais importante que rege os municípios e o 

Distrito Federal. Cada município brasileiro pode determinar as suas próprias leis orgânicas, contanto que estas não infrinjam 

a constituição e as leis federais e estaduais. Fonte: https://www.significados.com/ . Acesso em: 08 nov. 2018. 



 

 

 

Oliveira. Além de Vice-Prefeito, foi Secretário-Geral de Governo e Secretário de Finanças do 

município. 

Em 2002, Pimenta foi eleito deputado federal, cumpriu mandato de 2003 a 2007 

sendo reeleito em 2006, com 104.430 votos. Em 2010, foi novamente reeleito, sendo o 

deputado mais votado pelo PT no Rio Grande do Sul, somando 153.172 votos, mandato 

previsto até 2015. Em 2014, reelegeu-se mais uma vez o deputado federal mais votado do PT 

gaúcho com 140.868 votos. 

No Congresso Nacional, Pimenta foi relator da CPI do Tráfico de Armas, integrou a 

Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e a Comissão de Segurança Pública e 

Combate ao Crime Organizado. Foi relator do Projeto de Lei 7134/02, que deu origem à 

Nova Lei de Drogas do Brasil. Também foi relator da Medida Provisória dos Transgênicos, 

que resultou na nova Lei de Biossegurança, e atuou em prol da criação e da implantação da 

Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA). 

Em 2009, Paulo Pimenta representou no congresso os projetos de Lei de Apoio ao 

Estudante Fies (4945/09), Cidadão Digital (4805/09), Enólogo (1.988/03), Emprego 40 Anos 

(3.345/04), Responsabilidade Criminal (411/03) e a proposta de emenda constitucional (PEC) 

para necessidade do diploma à profissão de jornalista (386/2009). Ainda em 2009, foi 

designado para ser o relator da CPI da Violência Urbana, que propôs um novo modelo de 

segurança pública para o país. Em 2010, Pimenta participou como Presidente da Comissão 

Parlamentar de Inquérito de Combate ao Crime Organizado e da Comissão de Legislação 

Participativa. 

Em 11 de agosto de 2005, Pimenta ocupava o cargo de vice-presidente da Comissão 

Parlamentar Mista de Inquérito da Compra de Votos (CPI do Mensalão), o qual colocou à 

disposição após apresentar uma lista de pessoas beneficiadas por repasses do empresário 

Marcos Valério em Minas Gerais. Essa lista mostrava que o esquema do mensalão havia se 

iniciado em 1998, no governo de Minas Gerais – caso conhecido como Mensalão Tucano. 

A lista de deputados mineiros apresentada provocou forte indignação dos integrantes 

das duas CPIs, devido ao fato de ter sido entregue em um encontro "informal" de Pimenta 

com Valério, gravado pelas câmeras da garagem da Câmara dos Deputados. O ato seria um 

comportamento incompatível com a posição de vice-presidente que ocupava. Como 

resultado, embora Pimenta tenha declarado que não havia agido de má fé, foi aberto um 

pedido de cassação por quebra de decoro parlamentar, e Pimenta foi pressionado a renunciar 

ao cargo de vice-presidente, para não colocar em risco a credibilidade da Comissão 

Parlamentar de Inquérito. A lista apresentada por Pimenta, após quatro anos, foi confirmada 



 

 

 

como verídica e, hoje, consiste em uma das mais importantes provas componentes do 

processo do Mensalão Tucano em Minas Gerais. 

O deputado Paulo Pimenta, segundo a FSB Pesquisas
22

, é um dos parlamentares mais 

influentes na utilização do Facebook. Além de o deputado ser jornalista, a sua equipe de 

Assessoria de Comunicação é formada por dois jornalistas, um publicitário e um estudante de 

publicidade. De acordo com a Assessoria, o deputado participa de todo o planejamento das 

ações. Diariamente, realiza uma reunião com a equipe de comunicação em Brasília, para 

discutir novas ações e analisar o desempenho. As decisões são repassadas – do gabinete em 

Brasília para os escritórios em Porto Alegre e Santa Maria – para que haja sincronicidade na 

execução das estratégias de comunicação. 

 

2.1 CORPUS DE ANÁLISE 

 

Foram analisadas nove lives, publicadas na página do deputado, no período de abril a 

setembro de 2018. Para atender aos objetivos propostos, as lives foram divididas em duas 

categorias de análise: verbais, que contemplam as subcategorias objetividade, vocabulário, 

mensagem-chave e referências a Lula; e visuais, com as subcategorias expressão gestual, 

ambientação e estado emocional. 

 

LIVE 01 - DIA 03/04 - 1ª LIVE DO DIA 

8,9 mil visualizações 

904 curtidas 

76 comentários 

698 compartilhamentos 

3‟14” duração 

Um dia antes do julgamento do habeas corpus de Lula, impetrado pela defesa para evitar a 

prisão do ex-presidente. É possível acompanhar a movimentação do partido para o 

julgamento no dia seguinte. 

 

LIVE 02 - DIA 03/04 - 2ª LIVE DO DIA 

47 mil visualizações 

                                                
22 A FSB Pesquisas é um instituto especializado na produção de estudos para decisões estratégicas, com foco em resultados 

de alto valor. A organização concentra sua experiência em diagnósticos de imagem e desenho de cenários, a partir de 

levantamentos com líderes de opinião, autoridades, público interno e sociedade em geral. Fonte: 

http://www.institutofsbpesquisa.com.br/. Acesso em: 05 maio 2018. 

http://www.institutofsbpesquisa.com.br/


 

 

 

3 mil curtidas 

7.641 comentários 

2,6 mil compartilhamentos 

43‟37” duração 

Expectativa do movimento Lula Livre, um dia antes do julgamento do ex-presidente. 

 

LIVE 03 - DIA 04/04 

20 mil visualizações 

1,8 mil curtidas 

2.155 comentários 

1,1 mil compartilhamentos 

11‟47” duração 

Dia do início do julgamento do ex-presidente Lula. 

 

LIVE 04 - DIA 07/04  

94 mil visualizações 

6,7 mil curtidas 

12.557 comentários 

2,9 mil compartilhamentos 

38‟20” duração 

Dia em que Lula decide se entregar à Polícia. 

 

LIVE 05 - DIA 24/05 

331 mil visualizações 

7,1 mil curtidas 

3,8 mil compartilhamentos 

12.626 comentários 

13‟06” min 

Maior número de visualizações, no período analisado, 331 mil, dia em que Pimenta visita 

Lula na cadeia. 

 

LIVE 06 - DIA 14/08 

45 mil visualizações 

4,6 mil curtidas 



 

 

 

1 mil comentários 

2,2 mil compartilhamentos 

3‟26” duração 

Dia da inscrição da candidatura de Lula. 

 

LIVE 07 - DIA 16/08 

22 mil visualizações 

2 mil curtidas 

1.660 comentários 

879 mil compartilhamentos 

11‟05” duração 

Início da campanha eleitoral no Brasil. 

 

Do dia 31 de agosto até o dia 06 de setembro de 2018, o deputado não produziu lives. 

Acredita-se que, neste período, ele se dedicou à campanha eleitoral. Os vídeos publicados em 

sua página no Facebook são momentos de militância do ex-presidente Lula e de outros 

políticos que gravaram depoimento em apoio ao movimento Lula Livre. 

 

LIVE 08 - DIA 07/09 

17 mil visualizações 

2 mil curtidas 

660 comentários 

713 compartilhamentos 

4‟02” duração 

Pimenta faz a leitura de uma carta enviada a ele pelo ex-presidente Lula. 

 

LIVE 09 - DIA 11/09 

21 mil visualizações 

2,3 mil curtidas 

4.937 comentários 

882 compartilhamentos 

24‟21” duração 

PT anuncia candidatura de Fernando Haddad à Presidência no lugar de Lula. 



 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1 ANÁLISE DE CONTEÚDO 

   

Como metodologia, foram escolhidos os recursos de análise de conteúdo e de análise 

de imagem. Apresenta-se uma abordagem mista, uma vez que o conjunto dos dados coletados 

é complementar. Na abordagem quantitativa, é possível dimensionar e hierarquizar as 

publicações, enquanto que a abordagem qualitativa permite o aprofundamento nos 

significados das ações e das relações que se estabelecem. 

Para realizar a pesquisa, foi utilizada a análise de conteúdo, por considerar que é a 

mais adequada ao estudo proposto. De acordo com Bardin (2011), a análise de conteúdo tem 

como propósito apurar com olhar crítico – discursos políticos, entre outros –, descrevendo de 

forma objetiva, sistemática e quantitativa o conteúdo extraído das comunicações e sua 

respectiva interpretação. 

Para a coleta de dados, foram quantificadas as postagens diárias de lives do deputado 

Paulo Pimenta no facebook no período proposto (de 03 de abril a 09 de setembro) e 

mensurada a interação com o público (quantas curtidas, comentários e compartilhamentos 

cada publicação têm). Assim, foi possível identificar a conexão do deputado com o seu 

público, os laços fortes ou fracos e o que isso representa na construção do capital social. 

 

3.2 ANÁLISE DE IMAGEM 

 

 Para a metodologia, foi utilizada também a análise de imagem, pois acreditamos que 

a mensagem não está apenas no discurso. Há um conjunto de elementos como cenário, 

figurino, ambiente e iluminação, que fazem parte do entendimento de uma mensagem. 

Segundo Joly (1994), ao estudarmos certos fenômenos com uma abordagem semiótica, 

estaremos considerando a produção de sentidos. Portanto, a imagem está relacionada com a 

produção de sentido e, ao analisá-la, pretendemos compreender os seus significados, quais 

sentimentos uma imagem desperta no receptor e quais as intenções do emissor. 

Joly (1994) assegura que, desde pequenos, aprendemos a ler imagens ao mesmo 

tempo em que aprendemos a falar, pois em muitas situações as próprias imagens servem de 

suporte para nosso aprendizado. A pesquisadora vai além e destaca que, ao analisarmos uma 

imagem, devemos nos colocar do lado do receptor. Mesmo assim, isso não nos livra da 

necessidade de contextualizar essa mensagem. “A análise de imagem, inclusive da imagem 



 

 

 

artística, pode desempenhar funções tão diferentes quanto dar prazer ao analista, aumentar 

seus conhecimentos, ensinar, permitir ler ou conceber com maior eficácia mensagens visuais” 

(JOLY, 1994, p.47). 

Para Joly (1994), a imagem é de fato uma linguagem com características próprias e 

divergentes, distingue-se do mundo real por meio dos signos e propõe uma representação 

escolhida e orientada pela subjetividade.  

 

3.3 ANÁLISE DE SENTIMENTO 

 

Ainda, foi aplicada a análise de sentimentos/reações, que é útil para extrair 

informações subjetivas, como opiniões e sentimentos. Para Benevenuto, Ribeiro e Araújo 

(2015), com o uso global das redes sociais, a análise de sentimentos passou a ter um valor 

social importante. Elas permitem a expressão e a difusão das emoções e opiniões. As redes 

sociais são ambientes onde as pessoas discutem sobre tudo, expressando opiniões políticas, 

religiosas ou mesmo sobre marcas, produtos e serviços.  

 

Redes sociais representam um emergente e desafiador setor no contexto da Web. A 

dificuldade está em extrair opiniões e informações úteis e assim gerar rapidamente 

dados que devem ser analisados, para finalmente serem utilizados em tomadas de 

decisões e em processos de tempo real (BENEVENUTO; RIBEIRO; ARAÚJO, 

2015, p. 2). 

 

A análise de sentimento tem como proposta definir técnicas que deem suporte para 

extrair informações subjetivas de textos. Com a explosão das redes sociais, a análise de 

sentimentos passou a ter um valor social importante. Essa ideia é o eixo norteador da 

pesquisa de Benevenuto, Ribeiro e Araújo (2015). 

Além disso, os autores propõem um estudo sobre as técnicas e as estratégias que 

existem para analisar sentimentos e suas aplicações no contexto das redes sociais. O objetivo 

é identificar as principais ferramentas, apontar os códigos e listar a base de dados para a 

análise de sentimentos existentes. 

Para Benevenuto, Ribeiro e Araújo (2015), as redes sociais representam a revolução 

digital. Eles identificam as redes como ferramenta que permite a expressão e a difusão das 

emoções e das opiniões. Nas redes, as pessoas discutem sobre diversos assuntos e expressam 

opiniões políticas, religiosas, sobre marcas, produtos e serviços. 

 



 

 

 

Opiniões nas redes sociais, se devidamente recolhidas e analisadas, permitem não só 

compreender e explicar diversos fenômenos sociais complexos, mas também prevê-

los. Considerando-se que hoje em dia os atuais avanços tecnológicos permitem o 

armazenamento e recuperação de enorme quantidade de dados eficientemente, o 

foco atual está em desenvolver metodologias para extração de informações e criação 

de conhecimento a partir de fontes de dados distintas. (BENEVENUTO; RIBEIRO; 

ARAÚJO 2015, p.01 e 02) 

 

 Benevenuto, Ribeiro e Araújo (2015) listam algumas terminologias e conceitos que 

surgem diante da popularização do tema. São eles:  

a) Popularidade: o quanto um texto é negativo, positivo ou neutro. A frase 

“Como você está bonita hoje” é positiva e a frase “Hoje é um péssimo dia” é 

negativa. Já a frase “Hoje é 21 de outubro” não possui polaridade, é 

classificada como neutra. 

b) Força do sentimento: é a intensidade de um sentimento. 

c) Sentimento/emoção: é o sentimento específico em uma mensagem. Exemplo: 

raiva, surpresa, felicidade. 

d) Subjetividade vs. objetividade: uma sentença objetiva fala de um fato ou 

informação, é pontual, enquanto que sentenças subjetivas expressam 

sentimentos pessoais ou opiniões. entender se um conjunto de dados possui 

sentenças objetivas e subjetivas pode influenciar os resultados. Textos 

informais tendem a ser mais subjetivos que textos formais. 

 As frentes de pesquisa de que Benevenuto, Ribeiro e Araújo (2015) se apropriam são 

divididas em níveis de granularidade
23

: 

a) Estado emocional: identificar o estado emocional a partir de informações é 

uma das principais frentes da pesquisa. Essa ferramenta acompanha a 

satisfação. 

b) Análise de sentimentos para comparação: em alguns casos, usuários não 

informam a opinião direta, mas sim opiniões comparativas como: “Este 

computador parece ser melhor do que aquele”. 

c) Nível de documento: uma postagem/documento pode ter opiniões diferentes, 

então seus sentimentos são diferentes. Sendo assim, é difícil analisar o 

documento como um todo. 

                                                
23 É a extensão à qual um sistema é dividido em partes pequenas. Por exemplo, um quintal dividido em centímetros possui 

granularidade mais fina do que um quintal dividido em metros. Disponível em: https://canaltech.com.br/business-

intelligence/a-granularidade-de-dados-no-data-warehouse-26310/  Acesso em: 07 set. 2018. 

https://canaltech.com.br/business-intelligence/a-granularidade-de-dados-no-data-warehouse-26310/
https://canaltech.com.br/business-intelligence/a-granularidade-de-dados-no-data-warehouse-26310/


 

 

 

d) Nível de sentença: um único documento pode ter múltiplas opiniões. Nesse 

caso, o texto é dividido em frases. Em geral, postagens e comentários em 

mídias sociais seguem um padrão de sentenças curtas. 

e) Nível de palavra: são as palavras que se formam nas redes sociais, como “vc”, 

“blz” e “tb”. 

f) Nível de aspecto: quando uma sentença possui duas diferentes polaridades, 

como “Esse hotel, apesar de possuir um ótimo quarto, tem um atendimento 

péssimo”. Quarto é positivo e péssimo é negativo. 

 De acordo com Benevenuto, Ribeiro e Araújo (2015), os métodos para detectar 

sentimentos podem ser adquiridos em duas categorias: os baseados em aprendizado de 

máquina e os métodos léxicos. Enquanto os métodos baseados em aprendizado de máquina 

dependem de base de dados, os métodos léxicos utilizam listas e dicionários de palavras, 

associados a sentimentos específicos. 

 

3.4 CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

3.4.1 Verbais 

 

Objetividade 

Live 01 - Live 03 - Live 04 - Live 05 - Live 06 - Live 08 

  

Vocabulário 

Live 02 - Live 03 - Live 04 - Live 05 - Live 06 - Live 07 - Live 08 - Live 09 

 

Mensagem-chave 

Live 01 - Live 02 - Live 03 - Live 04 - Live 05 - Live 06 - Live 07 - Live 08 - Live 09 

 

Referências a Lula 

Live 01 - Live 03 - Live 04 - Live 05 - Live 06 - Live 07 - Live 08 - Live 09 

 

3.4.2 Visuais 

 

Expressão gestual 

Live 01 - Live 02 - Live 03 - Live 04 - Live 05 - Live 06 - Live 07 - Live 08 - Live 09 



 

 

 

 

Ambientação 

Live 01 - Live 02 - Live 03 - Live 04 - Live 05 - Live 06 - Live 07 - Live 08 - Live 09 

 

Estado emocional 

Live 01 - Live 02 - Live 03 - Live 04 - Live 05 - Live 06 - Live 07 - Live 08 - Live 09 

 



 

 

 

4. LEITURA ANALÍTICO-DESCRITIVA 

  

 A leitura analítico-descritiva das lives foi categorizada em verbais e visuais. Para a   

categoria verbal, usamos como estratégia o mapeamento da voz e o modo utilizados pelo 

deputado, ou seja, como seu discurso está representado verbalmente por meio do vocabulário, 

da objetividade, da mensagem-chave e das referências. Já na categoria visual, apontamos o 

que pode afetar de forma visual, como a ambientação, o estado emocional e as expressões 

gestuais.  

 

4.1 CATEGORIA VERBAL 

 

4.1.1 Objetividade 

 

Segundo Buarque de Holanda (1987, p. 994), objetividade é a “qualidade de objetivo, 

existência real (da coisa que se concebeu no espírito), perfeição devida ao assunto se ter 

imposto ao talento do artista ou do literato”. Portanto, entende-se por objetividade o que é 

objetivo, o resultado de observação imparcial, independente das preferências individuais. 

Tendo como objeto um deputado federal, analisamos o real sentido de informar, a 

objetividade associada à forma de apresentação da informação. É preciso considerar que há 

caráter persuasivo, pois sabemos que, neste caso, é impossível a ausência de interesses. 

Durante o período analisado, o deputado foi objetivo em quase todas as lives, com 

exceção das lives números 02, 07 e 09. Na live 02, feita no dia 03 de abril, ele convidou 

muitas pessoas para a transmissão, fugiu do assunto e somente depois de 3 minutos começou 

a falar o que realmente interessava.  

Pimenta reuniu vários deputados para fazer essa transmissão, que teve duração de 43 

minutos. Participaram da live: Wadih Damous e Benedita da Silva (PT/RJ), Paulo Teixeira e 

Vicentinho da Silva (PT/SP) e Leonardo Monteiro (PT/MG).  

Charaudeau (2017) explica que, sendo a política um domínio de prática social, para 

ser exercida, precisa estar fundamentada sobre a legitimidade. O reconhecimento de um 

sujeito, no caso de Lula, por outros sujeitos (os convidados que participaram da live) legitima 

a ação. Há que se considerar que o fato de o deputado ter levado para a transmissão tantos 

políticos do PT foi para validar o discurso. Neste mesmo sentido, Charaudeau (2017) ainda 

afirma que o político costuma reunir as elites (os deputados) em torno de um projeto de 

governo (tirar Lula da prisão), em busca de obter a dominação legítima. No dia seguinte a 



 

 

 

essa live, aconteceria a sessão histórica do Supremo Tribunal Federal (STF), o julgamento do 

habeas corpus do ex-presidente Lula. 

Já a live 07 foi transmitida no dia 16 de agosto, quando o PT deu início à campanha 

eleitoral e Pimenta começou a campanha pela sua terra natal, Santa Maria. Num momento 

mais descontraído, fazendo a transmissão do Calçadão (região central da cidade), o deputado 

deu o recado somente depois de 3 minutos. 

Na live 09, o deputado não é objetivo. O cansaço é perceptível, ele aparenta sinais de 

esgotamento físico e mental, isso o faz prolongar seu discurso. Supõe-se que a falta de 

objetividade seja por esse motivo. 

Nas lives 01 e 04, o deputado é objetivo e enfático na sua fala. Assim como nas lives 

03 e 06, quando iniciou a fala e foi direto ao assunto. Aqui mais uma vez, valemo-nos de 

Charaudeau (2017) para justificar a objetividade, pois para o pesquisador no discurso das 

mídias o sujeito informante tem necessidade de credibilidade, uma vez que o desafio dessa 

situação é transmitir uma informação clara, não truncada e, sobretudo, aceita pelo público que 

espera autenticidade. 

Pimenta segue um padrão de apresentação nas transmissões. Ele inicia 

cumprimentando os internautas: “Prezados amigos, prezadas amigas, queridos companheiros 

de todo Brasil”; e ainda: “Vou pedir para vocês dizerem a cidade de onde estão falando”. 

Na live 05, ele não cumprimenta como de costume e começa sua fala dando o recado 

que se propôs. Nesta live, é possível perceber a popularidade e a visibilidade do deputado, 

indícios de que há capital social, pois a transmissão, que durou apenas 13 minutos, teve 331 

mil visualizações. Na live 06, realizada durante a marcha Lula Livre, chegando em Brasília, o 

deputado também foi objetivo e inflamado. 

A carta do ex-presidente Lula direcionada à Pimenta foi lida pelo deputado na live 08. 

Por ser uma transmissão em que ele fez a leitura da carta, há objetividade na transmissão. O 

deputado inicia a live fazendo, diretamente, a leitura do documento. 

 



 

 

 

 

Imagem 1: live 02, dia 03 de abril, Pimenta reúne os deputados Wadih Damous, 

Benedita da Silva e Paulo Teixeira 

 

 4.1.2 Vocabulário 

 

Existem algumas expressões que são muito comuns em nosso cotidiano, algumas 

delas mostram traços culturais de determinada região onde são utilizadas. O uso dessas 

expressões é muito importante para a comunicação, pois podem aproximar o emissor do 

receptor. Por esse motivo, decidimos incluir nas categorias de análise o vocabulário. 

Verificamos quais expressões o deputado se apropria, se elas já existiam ou foram criadas por 

ele. 

Das lives selecionadas, apenas na live 01, não é possível identificar o uso de alguma 

expressão. Na transmissão 02, feita no dia 03 de abril – um dia antes do julgamento do ex-

presidente Lula –, Pimenta se refere às manifestações pró-Lula pelo país como 

“minifestações”. A expressão foi criada pelo deputado e quer dizer que poucas pessoas 

participaram do ato, ou seja, “mini” significa quantidade pequena de público. Em dois 

momentos da live, Pimenta se apropria dessa expressão quando diz: “não é uma 

manifestação, é uma minifestação”; e também quando afirma que: “estamos assistindo o 

Brasil hoje sobre minifestações”. 

Nosso vocabulário e as expressões que utilizamos para nos comunicarmos nos 

caracterizam de forma exclusiva, isso resulta na individualização do nosso discurso. Segundo 

Charaudeau (2017), o discurso é um local de trocas simbólicas (entre um campo de ação e um 



 

 

 

campo de enunciação), cujo resultado chamou de contrato de comunicação. As significações 

e os efeitos deste contrato de comunicação resultam no entrecruzamento dos saberes e das 

crenças que são construídos.  

Este processo explica o fato de o deputado iniciar as transmissões cumprimentando 

seu público, utilizando as expressões: companheiro e companheira. Essa expressão que, 

costumeiramente, ele usa para iniciar as transmissões, além de identificar o discurso petista, 

personaliza o discurso, tornando-o único, exclusivo. E essa mesma expressão pode ser 

justificada pelo entrecruzamento dos saberes e das crenças construídos com o seu público, 

durante a trajetória política. 

Na live 03, ele utiliza as expressões “bom dia, companheiros; bom dia, 

companheiras”. As expressões se repetem nas lives 05 “cada companheiro, cada 

companheira”; live 07 “prezados amigas e amigos, companheiros e companheiras de todo 

Brasil”; e live 08 “eu não poderia, prezados companheiros, queridas companheiras, deixar de 

compartilhar com vocês”. Pimenta faz questão de fazer a diferenciação de gênero masculino e 

feminino. Na live 03, ele ainda usa “questões que estão em jogo” e “o que está em jogo hoje é 

uma interpretação da constituição federal”, referindo-se ao julgamento do ex-presidente Lula 

no STF e a essa disputa entre petistas que torcem pela liberdade de Lula e antipetistas
24

 que 

querem ver Lula preso. 

Já, na live 04, Pimenta utiliza uma expressão idiomática
25

: “pedaladas fiscais”, que 

são manobras, consideradas crimes de responsabilidade fiscal, feitas com o objetivo de 

“aliviar”, momentaneamente, as contas do governo. Nessa transmissão, o deputado ainda usa 

“mineirinho” para se referir a Aécio Neves (PSDB), que, na época, se acreditava que seria 

candidato ao Senado por Minas Gerais, o que não se confirmou.  

O deputado afirma que “o mineirinho vai perder foro privilegiado” e “o mineirinho 

vai ter que responder”, ao se referir à disputa pela vaga entre ele e a ex-presidente Dilma 

Rousseff. Pimenta define o que a Globo faz com o povo brasileiro com uma expressão pouco 

usual: “imbecialização”, ou seja, o que torna imbecil: “esta capacidade de mobilização, de 

                                                
24 Sentimentos partidários negativos em relação ao PT. O antipetismo é um fenômeno que emerge no contexto brasileiro 

atual, por exemplo, a consideração de que a legenda esteve à frente do governo federal no período compreendido entre 2003 

e 2016 até o afastamento da então presidente Dilma Rousseff, por meio do impeachment em 31 agosto. Uma variável que 

pode impactar a aprovação ou rejeição ao partido incumbente, bem como a avaliação das políticas implementadas ao longo 

de mais de uma década. Fonte: http://dx.doi.org/10.1590/1807-01912016223638 OPCampinasV22N3. Acesso em: 07 set. 

2018 
25 Uma expressão idiomática ocorre quando um termo ou frase assume significado diferente daquele que as palavras teriam 

isoladamente. Assim, a interpretação é captada globalmente, sem necessidade da compreensão de cada uma das partes. 

Usamos expressões idiomáticas a todo instante. Elas se encontram no linguajar diário, no noticiário da televisão, em 

anúncios dos jornais, no rádio, na tv, em discursos políticos, campanhas eleitorais, por exemplo. Disponível em: 

https://www.soportugues.com.br/secoes/expressoesIdiomaticas/. Acesso em: 20 set. 2018. 

https://www.soportugues.com.br/secoes/expressoesIdiomaticas/


 

 

 

imbecialização do povo brasileiro que a Globo tem”. Para descrever o que a Globo faz no 

país, segundo Pimenta, desde o golpe de 64, ele utiliza a expressão: “criminalizar o PT, 

criminalizar o Lula e criminalizar a política”. 

Nesta mesma live, Pimenta critica a postura das comentaristas da Globo News ao 

noticiarem, em março, a hostilidade com a caravana de Lula pelo Brasil. Ele desabafa: “as 

comentaristas vão ter que costurar a boca”, “as comentaristas riram”. Como forma de 

incentivar seus seguidores e simpatizantes, pois, no dia em que essa transmissão foi realizada, 

o presidente Lula decidiu se entregar à Polícia Federal de Curitiba. O deputado declara: “Lula 

vale a luta”, “vamos continuar de cabeça erguida”; e ainda usa uma expressão de Che 

Guevara: “eu prefiro morrer de pé do que viver ajoelhado”. 

 A live 05 foi feita no dia em que Pimenta visitou Lula na cadeia, em frente à Polícia 

Federal de Curitiba. Ele relata como está o ex-presidente e, para dar ênfase ao sentimento de 

Lula, Pimenta utiliza repetidas vezes a palavra indignado: “ele está animado, determinado, 

mas está indignado”. O deputado repete a expressão “companheiros e companheiras”, no 

final da transmissão quando convoca os seguidores a rezar pelo presidente Lula: 

“companheiros e companheiras que, antes de dormir todas as noites, torcem para que ele 

esteja bem”. 

A live 06 foi feita no dia 14 de agosto, data da inscrição da candidatura do ex-

presidente Lula. O deputado foi categórico ao iniciar a transmissão, pedindo para os 

internautas usarem as hastags
26

 #lulalivre #lulapresidente e #lulainocente. 

A live 07, no dia 16 de agosto, aconteceu quando iniciou a campanha eleitoral no 

Brasil. Pimenta faz essa transmissão de sua terra natal, Santa Maria, e inicia com o 

cumprimento de costume: “prezadas amigas e amigos, companheiros e companheiras de todo 

Brasil”. Ele pede para os seguidores usarem as hastags #foratemer #lulalivre e 

#lulaécandidato. Utiliza a expressão: “estamos vivendo uma encruzilhada histórica”, para 

definir a situação política do país, registro da candidatura de Lula e o que ele representava, 

naquele momento, como futuro candidato.  

O deputado convoca as pessoas para a campanha quando afirma: “a gente precisa 

fazer uma grande corrente” e dá a dimensão de como será a corrida às urnas quando declara: 

“vamos precisar de muita força na nossa narrativa”.  

                                                
26 Hashtag é uma expressão bastante comum entre os usuários das redes sociais na internet. Consiste em uma palavra-chave 

antecedida pelo símbolo #, conhecido popularmente no Brasil por "jogo da velha" ou "quadrado". As hashtags são utilizadas 

para categorizar os conteúdos publicados nas redes sociais. Fonte: Revista Info. 



 

 

 

Pimenta também apresenta a nova hastag, da sua campanha para deputado federal, 

#pimenta1307. O deputado enumerou as vezes em que o PT foi convidado por outros 

governos para ajudar na gestão de empresas estatais, entre elas: “quando a coisa estava no 

fundo do poço chamou, o Olívio Dutra para o Estado, ele não vendeu um parafuso”. Nessa 

frase, o deputado destaca que, quando não teve outro recurso, o adversário convidou Olívio 

Dutra para ajudar na administração da máquina pública. Pimenta ressalta que o petista não 

precisou se desfazer de empresas ou bens para resolver a situação.  

Na concepção de Charaudeau (2006), sob o olhar das Ciências Sociais, a mídia é uma 

fábrica de produção de sentidos. Os discursos são múltiplos e é preciso entender a informação 

contida neles.  

 

Discurso informativo e discurso propagandista
27

 têm em comum o fato de estarem 

particularmente voltados para o alvo. O propagandista, para seduzir e persuadir o 

alvo, o informativo, para transmitir-lhes saber. Em ambos, especificamente a 

respeito dos imaginários nos quais este se move (CHARAUDEAU, 2006, p. 60).  

 

Percebe-se um pouco desses dois discursos nas falas de Pimenta. O deputado sabe 

utilizar, de forma equilibrada, ora informando, ora seduzindo. 

O deputado foi repetitivo na live 08, feita no dia 07 de setembro, quando lê uma carta 

assinada pelo ex-presidente Lula. Como já foi destacado, Pimenta refere-se aos seguidores 

como: “companheiros e companheiras, amigos e amigas”. Tratando-se de vocabulário, nesta 

live, apenas essas observações podem ser analisadas, já que se trata da leitura de uma carta, 

que não foi escrita por ele. 

Na transmissão 09, feita no dia em que o PT anuncia oficialmente Fernando Haddad 

candidato à Presidência, Pimenta usa a expressão “farsa jato”, referindo-se à operação da 

Polícia Federal Lava Jato. A palavra farsa, no contexto usado pelo deputado, pode ser 

entendida como fraude. Pimenta ainda usa “aberração jurídica” para qualificar como 

monstruosidade o que a Justiça fez com o presidente Lula, que inclui o pedido de habeas 

corpus negado, a prisão, o registro da candidatura negado, entre outros. Nessa transmissão, o 

deputado cantarola a seguinte letra de música: “Apesar de você, amanhã há de ser outro dia”, 

referindo-se ao cansaço físico, e afirma que espera acordar no dia seguinte com outra 

disposição, “outra pegada”, termo utilizado por ele. 

Nas falas do deputado, também é possível observar que ele se inclui, utilizando a 

terceira pessoa do plural. Charaudeau (2017, p.174) corrobora para o entendimento do porquê 

                                                
27 O discurso propagandista compreende tanto o “publicitário” quanto o “político”, embora com especificidades (Para a 

diferença, ver artigo Le discours publicitaire, un genre discursif, na revista Mscope, n.8, setembro 1994, CRDP Versailles). 



 

 

 

Pimenta opta pelo uso deste pronome. Segundo o pesquisador, a “enunciação elocutiva é 

expressa com a ajuda dos pronomes pessoais”, entre eles o “nós”, isso contribui para a 

instalação do ethos
28

 de “solidariedade”, ou seja, reafirma o sentimento de pertencimento ao 

fato. 

Charaudeau (2017) acrescenta que utilizar essa identidade discursiva (eu/nós) 

caracteriza uma identidade do singular-coletivo, ou seja, o político é a voz de todos, na sua 

voz. 

 

O político, em sua singularidade, fala para todos como portador de valores 

transcendentais: ele é a voz de todos na sua voz, ao mesmo tempo em que se dirige 

a todos como se fosse apenas o porta-voz de um Terceiro, enunciador de um ideal 

social. Ele estabelece uma espécie de pacto de aliança entre estes três tipos de voz - 

a voz do Terceiro, a voz do Eu, a voz do Tu-todos que terminam por se fundir em 

um corpo social abstrato, frequentemente expresso por um Nós que desempenha o 

papel de guia (Nós não podemos aceitar que sejam ultrajados os direitos legítimos 

do indivíduo) (CHARAUDEAU, 2017, p.80, grifo do autor). 

 

 No discurso, da instância política e também religiosa, o representante ocupa uma voz 

de ordem sagrada – de um deus social ou de um deus divino – e é provedor de um sonho 

coletivo ou individual. Portanto, é preciso inspirar confiança e admiração. 

 

4.1.3 Mensagem-chave 

 

A mensagem-chave constitui-se na ideia principal a ser comunicada. Através dela, é 

verbalizado o objetivo daquilo que se pretende comunicar. Essa categoria de análise foi usada 

para que pudéssemos apontar com clareza a ideia do deputado. 

O discurso político pode ser entendido como um processo e uma influência social. 

Para Charaudeau (2017), não há política sem discurso e a linguagem contida nele é o que 

motiva a ação, orienta e lhe dá sentido. A linguagem é o fenômeno de circulação dos 

discursos e a política depende dessa ação para estabelecer relações de influência. Neste 

sentido, cada mensagem-chave selecionada tem isso como propósito. 

Pimenta inicia a transmissão da live 01 afirmando que faz dois anos que o Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) não julga a representação feita por ele, contra crimes cometidos 

por Moro (interceptação telefônica de Dilma, interceptação de conversas de Dona Marisa e 

ligações que não diziam respeito às investigações).  
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 De acordo com Aristóteles, que dividiu os meios discursivos em três categorias, logos, ethos e pathos, os dois 

últimos pertencem ao domínio da emoção e tornam possível emocionar. Tanto ethos quanto pathos participam 

de demonstrações psicológicas daquilo que desperta no público (CHARAUDEAU, 2017). 



 

 

 

O deputado aponta o dedo indicador para a câmera. Essa expressão indica que ele está 

questionando o público e colocando-o em dúvida. Pimenta faz a seguinte pergunta: “por que 

a Secretaria Nacional de Justiça (SNJ) não julga? Moro cometeu ou não um crime?”, e, ao 

mesmo tempo, dá a resposta: “porque, se julgar, teria que declarar Moro criminoso e, se não 

declarar Moro criminoso, está dizendo que qualquer juiz de 1ª Instância a partir de agora 

poderá grampear presidentes, senadores, deputados, ou seja, se o que Moro fez não é crime, 

todos poderão fazer”. Agindo dessa forma, faz o público refletir e pensar sobre o fato, ao 

mesmo tempo em que indica uma resposta. 

A live 02 foi feita no dia 03 de abril, um dia antes do julgamento do habeas corpus do 

ex-presidente Lula. A mensagem principal é a sessão histórica do STF. Já a live 03 é 

transmitida no dia 04 de abril, data do julgamento do ex-presidente Lula. Nela, o deputado 

aponta as questões que estão em jogo e as decisões que serão tomadas pelo STF, 

especialmente, acerca de uma interpretação da constituição que terá reflexo no processo 

democrático brasileiro.  

Explicar à população brasileira porque o ex-presidente Lula decidiu se entregar à 

polícia é a mensagem da live 04. Pimenta usa a transmissão para responder as perguntas dos 

internautas sobre o porquê de o ex-presidente não ter fugido do país ou pedido abrigo em 

alguma embaixada. 

No dia 24 de maio, o deputado fez a transmissão da live 05. Nesse dia, ele visita Lula 

na sede da Polícia Federal, em Curitiba. O deputado faz um relato de como está o ex-

presidente e afirma que, no dia 15 de agosto, o partido irá inscrever Lula candidato. Pimenta 

também transmite aos internautas uma mensagem de Lula, que afirma estar bem e animado 

por saber que não está sozinho, que milhares de pessoas torcem por ele. Já a mensagem da 

live 06 é a de que o ex-presidente Lula será candidato e, mesmo preso, lidera pesquisas e 

enquetes. Pimenta afirma que o povo tem a palavra final e quer Lula presidente.  

O início da campanha eleitoral do Partido dos Trabalhadores no país é retratado na 

live 07. Nela, o deputado dá início à disputa, fala da importância da campanha devido ao 

momento que o país vive e destaca o poder das redes sociais e da narrativa que deverá ser 

usada para que o partido obtenha êxito. 

Na live 08, Pimenta faz a leitura de uma carta enviada a ele pelo ex-presidente Lula. 

Nessa transmissão, o próprio deputado quer mostrar o quanto ele e sua trajetória no Partido 

dos Trabalhadores são importantes para o próprio partido e para a campanha e o quanto o ex-

presidente Lula acredita no seu trabalho. Durante esta leitura, ele usa entonações de voz 

diferentes, com nuances que alternam entre alto e baixo, para dar destaque ao que foi escrito e 



 

 

 

como forma de interpelar e sensibilizar o público. Percebe-se que Pimenta busca fazer com 

que seu discurso entre na casa das pessoas. Verifica-se, ainda, que há capital social, pois o 

fato de o ex-presidente Lula enviar uma carta endereçada ao deputado representa 

reconhecimento social. 

A carta enviada à Pimenta pelo ex-presidente Lula caracteriza o ethos de 

“competência”, denominado por Charaudeau (2017) como habilidade de provar que tem os 

meios, o poder e a experiência necessários para obter resultados positivos.  

 

Os políticos devem mostrar que conhecem todas as engrenagens da vida política. 

Acontece, às vezes, de ser o próprio político que evidencia em suas declarações as 

características de seu percurso para invocar esse ethos de (competência): herança, 

estudos, funções exercidas, experiência adquirida (CHARAUDEAU, 2017, p.125, 

grifo do autor). 

 

Na transmissão 09, no dia 11 de setembro, o deputado fala do anúncio do PT em 

relação à candidatura de Fernando Haddad à Presidência no lugar de Lula e que toda a 

nominata do partido representa uma única pessoa: o ex-presidente Lula. Pimenta afirma 

durante a transmissão: “o Paulo Pimenta é o Lula, o Haddad é o Lula, a Manoela é o Lula, o 

Rosetto é o Lula, a Gleisi é o Lula, o Wadih é o Lula, nós somos o Lula”, endossando a 

responsabilidade perante às eleições e ao cenário político. Nesta live, é possível constatar que 

há capital social pela mensagem que o deputado passa. Quando ele cita nomes reconhecidos 

no partido e na política nacional, incluindo o dele, verifica-se que há prestígio. 

 

4.1.4 Referências a Lula 

 

De acordo com Buarque de Holanda (1987 p. 1214), referência significa “ato ou efeito 

de referir, aquilo que refere ou relata. Alusão, menção, insinuação, relação que existe entre 

certas coisas”, é o ato de mencionar. A palavra referência também pode ser encontrada em 

um sentido mais representativo, ou seja, como aquilo que serve de modelo a seguir. É com 

base nesses significados que pretendemos explorar essa categoria. 

O panorama social, econômico e político brasileiro sofreu uma mudança quando o 

candidato do Partido dos Trabalhadores, Luís Inácio Lula da Silva, foi eleito em 2002 depois 

de três tentativas. Durante os governos petistas, houve uma transformação nas estruturas da 

desigualdade e da injustiça, através da execução de políticas públicas e programas sociais. A 

chegada de Lula ao Planalto representou um momento fundamental na ascensão das classes 

subalternas. 



 

 

 

Pimenta destaca esse processo e o credita a Lula, referindo-se ao ex-presidente como 

o responsável por isso. A única live que o deputado não faz referência a Lula é a 02, 

transmissão do dia 03 de abril, que mostra a expectativa do movimento Lula Livre, um dia 

antes do julgamento do ex-presidente. 

Na maioria das lives em que Pimenta faz referências a Lula, percebe-se que ele serve 

como porta-voz do ex-presidente. Charaudeau (2017) denomina isso como soberania e a 

relaciona com representação.  

 

É quando representamos, falamos (ou agimos) em nome de uma entidade que nos 

supera e que nos delegou - provisoriamente - esse poder de falar em seu nome. Não 

somos essa entidade, somos apenas indicados por ela, mas, ao mesmo tempo, nos 

confundimos com ela ao nos fazermos portadores dos valores que constituem seu 

poder (CHARAUDEAU, 2017, p.69). 

 

Entre as lives analisadas, nas de número 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09, ele faz alusões 

ao ex-presidente. Na live 01, feita um dia antes do julgamento do habeas corpus preventivo 

de Lula, impetrado pela defesa com o objetivo de evitar a prisão do ex-presidente, Pimenta 

faz críticas à Justiça, que, segundo ele, além de proteger Sérgio Moro, rompeu todos os 

prazos para garantir o julgamento de Lula de maneira ilegal e imoral.  

A live 03 foi feita no dia em que inicia o julgamento do ex-presidente Lula, 04 de 

abril. Durante a transmissão, Pimenta destaca que: “devemos manter o foco da nossa 

mobilização e fazermos um esforço enorme para garantir a mobilização nas ruas e uma ação 

contundente da defesa do presidente Lula junto ao STF”. 

No dia em que Lula decide se entregar à Polícia Federal, 04 de abril, Pimenta faz a 

live 04. O deputado afirma que: “Lula é hoje, sem dúvida, a maior liderança política de 

esquerda”; “Lula é hoje muito superior para a história do que Getúlio Vargas”; e ainda “nós 

vamos lutar todos os dias pela liberdade do Lula, é isso que Lula espera de nós, coragem, 

determinação e disposição de luta para defender a democracia e seu legado #lulalivre 

#lulavalealuta #eusoulula”. 

A live 05, feita no dia em que Pimenta visita Lula na cadeia, é a com maior número de 

visualizações entre as lives selecionadas, 331 mil. Nessa transmissão, o deputado afirma três 

vezes que Lula é o candidato do PT. Pimenta diz: “vamos inscrever Lula candidato no dia 15 

de agosto e eleger Lula presidente”; “o Lula é o nosso candidato, não existe qualquer hipótese 

de ele não ser”; e “faremos um grande ato nacional, onde vamos lançar Lula presidente e 

nossos governadores”. Ainda, referindo-se ao ex-presidente, Pimenta declara: “a confiança 

que Lula tem de que pode tirar o Brasil dessa situação é algo extraordinário”.  



 

 

 

Na live 06, transmitida no dia 14 de agosto, data em que é feita a inscrição da 

candidatura de Lula, Pimenta utiliza o recurso para ressaltar que o povo brasileiro está com 

saudade do Lula, está com pressa de ver ele novamente na Presidência. O deputado avalia 

que: “são dezenas de pessoas que sabem que o presidente Lula voltando a governar esse país 

o povo vai voltar a ter soberania, dignidade”. 

Na live 07, do dia 16 de agosto, data em que inicia a campanha eleitoral no Brasil, 

Pimenta está em sua terra natal, Santa Maria, e a transmissão é feita do Calçadão. Nessa live, 

que tem a duração de 11 minutos, o deputado cita o nome do ex-presidente Lula 13 vezes, o 

mesmo número do Partido dos Trabalhadores. Considerando o tempo da live, o deputado fala 

o nome do ex-presidente mais de uma vez por minuto.   

A maioria das referências que Pimenta faz à Lula, na live 07, é sobre a inscrição de 

sua candidatura à Presidência. O deputado usa frases como: “a constituição garante ao Lula o 

direito de ser candidato. Para eles tentar tirar o Lula, eles vão ter que rasgar a constituição”; 

ou ainda: “estamos vivendo uma encruzilhada histórica, eles não acreditavam que a gente ia 

conseguir inscrever o Lula candidato”. 

Na live 08, do dia 07 de setembro, Pimenta faz a leitura de uma carta escrita pelo ex-

presidente Lula e endereçada a ele. Então, as referências ao ex-presidente acontecem somente 

depois da leitura, quando Pimenta conclui seu discurso. O deputado se refere a Lula tecendo 

elogios por sua generosidade e como um mestre que lhe transmitiu ensinamentos. 

Já na live 09, feita no dia 11 de setembro, quando o PT anuncia a candidatura de 

Fernando Haddad à Presidência no lugar de Lula, Pimenta refere-se ao ex-presidente como 

um mártir, como aquele que se sacrifica por suas crenças. O deputado afirma: “nós vamos 

dizer todos os dias nós somos Lula, eu quero de volta o Brasil de Lula”; “aonde um de nós 

estiver, é o Lula presente, é a sua palavra presente”. 

 



 

 

 

 

Imagem 2: live 08, dia 07 de setembro, Pimenta faz a leitura de uma carta enviada a 

ele pelo ex-presidente Lula 

 

 

4.2 CATEGORIA VISUAL 

 

4.2.1  Expressão gestual 

 

Aristóteles
29

 dizia que nossas mãos são uma ramificação do nosso cérebro, um está 

estritamente ligado ao outro e com as mãos realizamos aquilo que imaginamos com a mente. 

Por isso, mãos e cérebro são considerados complementares. Para Guglielmi (2014), a 

expressão gestual tem um significado preciso e, muitas vezes, revela algo importante sobre 

nossa opinião, pensamento, visão de mundo e postura em relação ao que estamos ouvindo e 

vendo. A autora arrisca dizer que as palavras podem enganar, mas o corpo, no entanto, não 

sabe mentir. 

Por isso, a expressão gestual está presente numa das categorias desta análise. Ela 

representa habilidade, característica essencial para que a comunicação tenha êxito. O 

deputado, que é formado em Jornalismo pela UFSM, demonstra ter essa habilidade e conhece 

as técnicas de comunicação não verbal. 

                                                
29  Filósofo grego, aluno de Platão e professor de Alexandre, o Grande. Seus escritos abrangem diversos assuntos, como a 

física, a metafísica, as leis da poesia e do drama, a música, a lógica, a retórica, o governo, a ética, a biologia e a zoologia. 

Juntamente com Platão e Sócrates (professor de Platão), Aristóteles é visto como um dos fundadores da filosofia ocidental. 

Fonte: Coleção Os Pensadores. Disponível em: https://www.pensador.com/autor/aristoteles/ . Acesso em: 02 nov. 2018. 

https://www.pensador.com/autor/aristoteles/


 

 

 

Em vários momentos na live 01, Pimenta aponta o dedo indicador para a câmera, 

interpelando os internautas. Essa expressão indica que ele está questionando o público e 

colocando-o em dúvida. Já a expressão facial do deputado – levantar a sobrancelha enquanto 

fala – revela que está surpreso, quer uma resposta do público e questiona: “juiz de 1ª 

Instância pode grampear alguém com foro especial como a Presidente da República?”. 

Na live 02, enquanto os convidados falam, o olhar dele está voltado para o canto 

esquerdo da tela. Pimenta está atento para as manifestações dos internautas e interage com 

eles. Comenta o nome das pessoas que estão assistindo a live, a cidade de onde são e pede 

para que usem #foratemer, #lulainocente, #lulapresidente, #lula2018.  

As lives 03 e 04 foram feitas na vertical, com zoom. Então, os movimentos do 

deputado ficam limitados. As expressões que podemos notar são as da face e Pimenta 

interage com o público acompanhando com o olhar os comentários dos internautas. Ele faz 

acenos com a cabeça, inclinando-se levemente para frente e para o lado, indicando confiança, 

concordância e apoio. 

Na live 05, feita depois da visita do deputado ao ex-presidente Lula na cadeia, ele 

gesticula e usa de maneira descontrolada o dedo indicador, o dedo mais expressivo, que 

indica poder e comando. A maneira como Pimenta posiciona as mãos (dedo indicador 

apontado para a câmera e com a palma voltada para baixo) assume um tom mais autoritário. 

Na live 06, o deputado está participando da chegada da marcha Lula Livre em 

Brasília. Ele gesticula com as duas mãos e os dedos indicadores apontados para o chão, 

indicando que, naquele momento, está ali, caminhando com os manifestantes e reafirmando 

seu compromisso com a democracia. Pimenta, mais uma vez, utiliza as mãos, sinalizando 

para o chão na live 07, indicando que está no Calçadão em Santa Maria, sua terra natal. Ele 

franze a testa, inclinando as sobrancelhas para o alto, indicando surpresa ou espanto. 

Durante a leitura da carta que Lula escreveu para o deputado, na live 08, como são 

usadas duas câmeras, a expressão gestual se limita a troca de câmara. Em contrapartida, como 

a live é editada, no início da transmissão, ele olha para o horizonte, como se estivesse 

vislumbrando o futuro.  

A mesma limitação pode ser percebida na live 09, na qual o deputado gesticula pouco. 

O zoom da câmera impede que seja observada a gesticulação com as mãos, sendo possível 

analisar apenas a expressão facial. Essa transmissão foi realizada na sala de embarque de um 

aeroporto – acredita-se que seja em Curitiba, porque Pimenta afirma que passou o dia na 

capital paranaense. O deputado, já no início da transmissão, comprime os lábios, dobra-os 

para dentro e apertando-os com força, o que pode significar resistência para se comunicar. 



 

 

 

Essa resistência pode ser justificada pelo cansaço verbalizado e enfatizado por Pimenta no 

início da transmissão. 

 

       

 Imagem 3: live 01, dia 03 de abril, um dia antes do julgamento do habeas corpus de 

Lula 

 

4.2.2 Ambientação 

 

O cenário é o ambiente onde acontecem as ações visuais de um produto. Como o 

próprio nome diz, faz parte da encenação e da construção de sentidos de uma imagem. A 

escolha do cenário pode agregar valor ao produto e dar credibilidade àquilo que se propõe. 

Pimenta procura explorar os locais onde as transmissões são realizadas, de forma com que 

isso contribua para sua audiência. 

Para Joly (1996), é preciso considerar a imagem como uma mensagem visual 

composta por diversos signos e também como uma ferramenta de expressão e comunicação. 

A autora destaca que a imagem também pode servir de instrumento de mediação entre o 

homem e o próprio mundo. No caso, a imagem não é tão considerada em seu aspecto de 

comunicação, quanto “como produção humana que visa estabelecer uma relação com o 

mundo” (JOLY, 1996, p.59). 



 

 

 

As lives 01 e 02 são feitas num gabinete com os quadros de Lula e Dilma ao fundo e, 

na live 02, a câmera filma com mais zoom. O deputado veste camisa e gravata em ambas as 

transmissões. Já as lives 03 e 04 são feitas na vertical, a 03 num gabinete e a 04 tem uma 

cortina ao fundo. Nessas transmissões, Pimenta está de camisa, apenas, na live 03, usa 

gravata. Na live 05, o deputado está acompanhado do colega José Guimarães (PT/CE), em 

frente ao prédio da Polícia Federal de Curitiba, pois acaba de sair da visita ao ex-presidente 

Lula. A transmissão é feita em frente à sede da PF e há o cuidado de que, na imagem, apareça 

a fachada do prédio com a identificação da polícia. Pimenta está vestindo uma camisa, pouco 

informal, de acordo com o que o momento exige, ao contrário de outras lives, em que ele opta 

por camisa e gravata. 

Na rua, caminhando com manifestantes e vestindo uma camiseta vermelha com a 

estrela do PT, o deputado faz a transmissão da live 06. O momento é da chegada da marcha 

Lula Livre à Brasília, no dia em que é feito o registro da candidatura de Lula. É uma live em 

movimento, a única do período analisado. Pimenta está no meio do povo, que também veste a 

cor do partido e carrega faixas, cartazes e as bandeiras do Brasil e do Movimento dos Sem 

Terra (MST). 

Na live 07, Pimenta está no Calçadão de Santa Maria, ao fundo (na diagonal), tem a 

Caixa Econômica Federal – citada pelo deputado durante a transmissão – e o movimento de 

pessoas de diferentes idades, etnias, circulando no final da tarde. As imagens captadas neste 

ângulo mostram a pluralidade, pessoas de diferentes raças e culturas caminhando no 

Calçadão. Pimenta aproveita este cenário e faz uma analogia com sua trajetória: “eu fiz 

questão de iniciar minha campanha em Santa Maria. Eu sou uma pessoa que nasci aqui na 

cidade, foi aqui que estudei, sempre estudei em escola pública toda minha vida. Ensino 

Fundamental, Ensino Médio, faculdade, foi aqui que construí minha vida. Minha família é 

daqui, minha trajetória profissional e como político. Primeiro como liderança na UFSM na 

época da ditadura militar, enfrentando inúmeras dificuldades”.  

A live 08, quando o deputado lê a carta que o presidente Lula escreveu para ele, é 

feita numa sala. Pimenta está sentado numa poltrona preta e, no chão, há um tapete nas cores 

vermelha e bege. O fundo é branco. Acredita-se que tenha sido gravada com fundo cromaqui 

e a transmissão tenha sido editada, pois os trechos mais importantes da carta aparecem 

sobrepostos ao lado da imagem do deputado.  

Depois que ele lê a carta, dirige-se para a câmera, com os óculos na mão e a carta em 

outra. Há indícios de que a transmissão foi feita com duas câmeras, porque ele olha para uma 

e para outra. No final da live, aparece uma coletânea de fotos de Lula com Pimenta. No 



 

 

 

fechamento, aparece uma fotografia de Pimenta durante um comício, pois há uma multidão 

ao fundo. Nesta imagem, está sobreposto o nome do deputado, o número e o slogan da 

campanha. 

A transmissão 09 é feita na sala de embarque de um aeroporto, conforme já foi citado, 

suspeita-se que seja em Curitiba. A live é feita na vertical e com zoom, o que limita a 

visualização do cenário por inteiro, mas, ao fundo, percebem-se as cadeiras da sala de 

embarque. Esse zoom é explicado por Joly (1996) como uma sensação de proximidade. 

Acredita-se que o deputado queira mostrar ao público um momento em que está fragilizado, 

cansado, por isso, a aproximação. 

 

 

Imagem 4: live 07, dia 16 de agosto, início da campanha eleitoral no Brasil, calçadão 

de Santa Maria 

 

 

4.2.3 Estado emocional 

 

 Escolhemos essa categoria de análise por acreditarmos que ela se soma às categorias 

analisadas a partir do momento em que as emoções afetam o comportamento humano. Como 

o objeto desta pesquisa é um produto visual, é possível descrever os sentimentos e, com isso, 

fazer uma análise com mais precisão. 

 Para Charaudeau (2017), não se pode descartar os sentimentos em nenhum processo 

de linguagem, porém é preciso saber distinguir convicção de persuasão. A primeira estaria 



 

 

 

relacionada ao raciocínio, ao estabelecimento da verdade, e a segunda pertenceria aos 

sentimentos. 

 O pesquisador vai mais fundo e assegura que as estratégias discursivas usadas pelos 

políticos para atrair a simpatia do público dependem de vários fatores: sua própria identidade 

social, a maneira como ele percebe a opinião pública, aa posição de outros atores políticos 

(parceiros ou adversários). 

Na live 01, é possível verificar que Pimenta está indignado e revoltado com o fato de 

que faz dois anos que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) não julga a representação feita 

por ele, contra crimes cometidos por Moro. O deputado repudia o posicionamento do CNJ. 

Nesse sentimento de indignação, Pimenta fala forte, o que Charaudeau (2017, p.171) define 

como “evocar um imaginário de potência”. O orador deve demonstrar força, usando uma 

gestualidade ampla e enérgica, assim como a oratória. Já Benevenuto, Ribeiro e Araújo 

(2015) define esse jeito de falar como força do sentimento, ou seja, a intensidade como um 

sentimento é expresso. 

A live 02 foi feita um dia antes da sessão do STF julgar o habeas corpus do ex-

presidente Lula. Pimenta estava em Brasília e, durante a transmissão, disse estar otimista e 

confiante. O deputado pareceu motivado, chamou outros colegas para participarem da live e 

afirmou: “se Deus quiser, amanhã nesta hora, estaremos fazendo nossa transmissão, 

transmitindo a vitória da democracia”. 

No dia 04 de abril, o deputado fez a live 03. Neste dia, iniciou o julgamento do ex-

presidente Lula. Pimenta estava sereno, confiante e focado. Podemos perceber isso na 

seguinte afirmação: “vou falar de três ou  questões, temas relevantes para que a gente possa 

ter uma leitura adequada do dia de hoje”, dita num tom de voz mais calmo e pausado. Outra 

declaração do deputado feita durante a transmissão que corrobora com a percepção deste 

estado emocional é: “não vamos entrar numa histeria exacerbada em grupos de whatsapp e 

redes sociais, que, neste momento, só nos tiram o foco e a energia e a capacidade de trabalho 

daquilo que nós realmente precisamos fazer”.  

A partir de Benevenuto, Ribeiro e Araújo (2015, p.04), inferimos que a subjetividade 

exteriorizada pelo deputado nesta declaração expressa seus sentimentos pessoais. “Uma 

sentença objetiva fala de um fato ou informação, é pontual, enquanto que sentenças 

subjetivas expressam sentimentos pessoais ou opiniões, entender se um conjunto de dados 

possui sentenças objetivas e subjetivas pode influenciar os resultados” No dia em que o 

presidente Lula se entrega à Polícia Federal em Curitiba, 07 de abril, o deputado faz a 

transmissão 04. Pimenta está visivelmente cansado, ele próprio afirma isso durante a 



 

 

 

transmissão quando diz: “estou aqui para conversar com vocês nesta noite em que estamos 

todos muito abalados”. O deputado também está sensibilizado e emocionado com as 

demonstrações de carinho dos militantes do PT e Benevenuto, Ribeiro e Araújo (2015) 

caracteriza esse sentimento como sendo negativo. 

Pimenta estava confiante, motivado, emocionado e animado quando fez a live 05. 

Neste dia, o deputado visitou o ex-presidente Lula na cadeia. Ele relata o estado emocional 

do presidente e afirma estar contagiado: “encontrei um presidente Lula animado, disposto, 

preparado para ser presidente do Brasil. É uma coisa impressionante, mesmo passado todos 

esses dias, a gente chega e encontra o Lula que nos inspira com sua energia, coragem e 

vontade”. Outro trecho da transmissão que demonstra a confiança do deputado é quando ele 

destaca: “o Lula é o nosso candidato. Não existe qualquer hipótese de ele não ser, o nome 

dele será referendado no dia 09 e, no dia 15 de agosto, será aclamado”. 

 Na live 06, feita durante a marcha Lula Livre em Brasília, o deputado está 

emocionado e confiante. Ele caminha entre os manifestantes e alegra-se: “o povo brasileiro 

está com saudade do Lula, está com pressa do Lula ser presidente de novo. São dezenas de 

pessoas que sabem que o presidente Lula voltando a governar esse país, o povo vai voltar a 

ter soberania e dignidade”; e conclui a transmissão dizendo: “é por isso que nós estamos aqui 

entusiasmados. Primeiro, pelo sucesso da marcha Encontro do Brasil que chega na capital 

federal para reafirmar a inocência do Lula”. 

Charaudeau (2017) adverte que, à medida que as emoções se constituem por uma 

mistura de julgamentos, opiniões e apreciações, elas podem desencadear comportamentos ao 

mesmo tempo em que podem ser utilizadas para tentar seduzir, ameaçar, aterrorizar ou atrair. 

“O discurso político realiza a encenação seguindo o clássico dos contos populares e das 

narrativas de aventura: uma situação inicial que descreve o mal, a determinação de sua causa, 

a reparação desse mal pela intervenção do herói natural ou sobrenatural” (CHARAUDEAU, 

2017, p.91). Pimenta se apropria dessa técnica de narrativa em várias lives, aliando a ela seu 

poder de persuadir e sensibilizar o público. Esse processo desencadeia sensações e afeta o 

público. É o efeito cascata. 

O sentimento demonstrado por Pimenta na live 07 é de saudosismo, otimismo e 

humildade. O deputado lembra-se da trajetória pessoal e profissional em sua terra natal, Santa 

Maria. Neste relato, é possível identificar o capital social, por meio da autoridade que o 

deputado representa, afinal ele possui uma carreira política. Nessa transmissão, ele lança, 

oficialmente, sua campanha eleitoral a deputado federal e a de Fernando Haddad a presidente. 



 

 

 

Sua fala é serena, sem ofensas ou críticas aos concorrentes. Posicionamento típico dos 

candidatos em início de campanha, quando a movimentação não está acalorada.  

 Na live 08, o deputado faz a leitura de uma carta – endereçada a ele – escrita pelo ex-

presidente Lula. Parece tranquilo e sereno ao ler a declaração de Lula tecendo elogios a ele. É 

enfático ao ler alguns trechos, faz pausas, dando destaque para as palavras que deseja 

evidenciar. Pimenta deixa entender que está emocionado e grato pela confiança nele 

depositada. 

 É visível o cansaço do deputado na live 09, feita na sala de embarque de um aeroporto 

– pelo discurso, suspeita-se que seja de Curitiba –, enquanto aguarda o voo. Pimenta está 

abatido, fala pausadamente e confessa que o dia foi difícil: “após um dia extremamente 

cansativo, fisicamente, psicologicamente”. A entonação de voz linear também corrobora para 

reafirmarmos que o deputado está no limite da exaustão. 

 

                                 

Imagem 5: live 09, dia 11 de setembro, data em que o PT anuncia candidatura de 

Fernando Haddad à Presidência 



 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho se propôs a investigar como o deputado Paulo Pimenta constitui capital 

social a partir da publicação de lives no Facebook. Acreditamos que o objetivo principal, que 

era relacionar as lives e verificar como o conteúdo gera capital social, foi cumprido. Após a 

escolha das lives, fizemos a decupagem e a categorização por tema, o que facilitou as etapas 

seguintes. O próximo passo foi definir as categorias de análise, conforme os temas foram se 

apresentando ao longo de nossa averiguação. A partir da metodologia escolhida – análise de 

conteúdo, imagem e sentimento –, foi possível relacionar as categorias de análise.  

Um trabalho de pesquisa é como um quebra-cabeça. Para montá-lo, é preciso seguir 

alguns passos. Primeiro, pegamos as peças da caixa e as espalhamos na superfície. Depois, 

agrupamos as peças que se parecem, que têm os mesmo traços e cores. Então, é hora de 

começar o jogo, tentar encaixar uma peça na outra para cumprir com a meta que é montar o 

quebra-cabeça. Assim, é um trabalho de pesquisa, precisamos fazer um espelho do trabalho, 

para poder visualizar aquilo que queremos (os temas que iremos tratar com seus respectivos 

autores, os quais conversam entre si). Mais tarde, partimos para a leitura dos teóricos que nos 

darão suporte para o entendimento do tema e para escrever as análises. É neste momento que 

as peças da nossa pesquisa começam a se encaixar. Feito isso, teremos clareza para avaliar se 

a pesquisa cumpriu com a proposta inicial. 

Essa organização e esse planejamento de trabalho possibilitaram que os objetivos 

fossem atingidos. O deputado Paulo Pimenta constitui capital social a partir dos valores 

construídos nas redes sociais, como visibilidade, reputação, popularidade e autoridade, tendo 

seu reconhecimento por meio das relações na rede. 

 O deputado utiliza as redes sociais para prestar contas do seu mandato às parcelas da 

sociedade brasileira que o apoiam. Este ambiente virtual, no qual Pimenta está inserido, é o 

local onde as ideias circulam de forma ampla. O fato de ele ser jornalista corrobora para que 

valorize a comunicação, que esteja sempre atento e em busca de novidades para estreitar a 

relação com o público e conquistar novos seguidores. Ele é um dos poucos políticos que sabe 

se apropriar das ferramentas tecnológicas de forma adequada e construir valores nas redes 

sociais. 

Se até há pouco tempo os políticos utilizavam apenas sites e blogs para divulgar seus 

trabalhos, que eram produzidos pelas assessorias, a era da convergência das mídias 

possibilitou a produção de conteúdo pessoal e a interação. Ou seja, a cultura da participação, 

onde os políticos opinavam a respeito das pautas, transformou-se em cultura da interação, 



 

 

 

onde eles conseguem interagir com o público, sem interferências de assessores e da imprensa. 

Esse processo de interação, entre atores e conexões, além de fazer o conteúdo circular, 

garante que laços sejam estabelecidos. Na tentativa de consolidar esses vínculos com o 

público, há uma aceleração no fluxo de conteúdo. Pimenta tem compreensão dessas conexões 

sociais e as usa a seu favor.  

A produção de imagens alterou a atividade política e exigiu novas habilidades. 

Portanto, o novo político (novo no sentido de adaptar-se aos novos meios de produção de 

conteúdo) preserva as qualidades do político tradicional, mas agrega o valor midiático que 

traduz visibilidade, poder e atenção. O deputado está neste seleto grupo de políticos 

adaptados aos novos meios de produção. Mas não é só isso, ele demonstra preocupação com 

a qualidade do produto e como ele está chegando até os usuários, pois, em todas as lives, 

pergunta como está o áudio e o vídeo, se as pessoas conseguem escutá-lo com clareza e se a 

imagem está nítida. Pimenta também possui intimidade com a linguagem jornalística –  

expressa-se com clareza – e com a abordagem do meio do qual se utiliza, as transmissões ao 

vivo. 

O mundo da política é uma fábrica que produz e administra personagens para o 

consumo midiático. Pimenta é um personagem. Em 2019, assumirá seu quinto mandato como 

deputado federal, esse fato o credencia como personalidade política e significa que tem 

valores característicos de quem constitui capital social. Pimenta possui visibilidade e as 

informações publicadas em suas páginas no Facebook – nos três perfis – alcançam mais de 

377 mil usuários. Sua equipe possui uma agenda de pautas e produção de lives, feitas todos 

os dias por volta das 21 horas. Fogem a essa regra pautas que surgem de última hora, cujos 

assuntos sejam de interesse nacional.  

Ser eleito para o quinto mandato demonstra que o deputado tem reputação e prestígio 

entre os eleitores. Pimenta também tem popularidade, possui muitos seguidores nas redes 

sociais, comunica-se com facilidade, circula em muitos ambientes – desde a Câmara onde 

cumpre a rotina da agenda de um deputado, até locais menos informais como reuniões-

jantares nos municípios onde tem boa votação. O deputado ainda é uma autoridade dentro do 

Partido dos Trabalhadores, foi líder da bancada do PT na Câmara e está sempre engajado e à 

frente das ações. Fora do partido, Pimenta integra a nominata que é referência quando o 

assunto é o PT. 

Aliado a tudo isso, o deputado possui o ethos discursivo, ou seja, Pimenta constrói 

uma imagem de si, pensando em garantir o sucesso na oratória. Ele utiliza seu discurso para 

produzir sentidos no público, estreitando os laços e aumentando o engajamento. 



 

 

 

Não podemos ignorar que as relações estabelecidas pelo deputado (ator) e seu público, 

nesta rede de conexão que é o Facebook, são laços fortes, ou seja, laços construídos pelas 

interações e pelo sentimento de pertencimento. Nesse processo de interação, o deputado 

procura despertar o pensamento crítico sobre a realidade social e gera questionamentos sobre 

as relações sociais de poder. 

Por fim, esperamos que os novos tempos, que estão por vir no país a partir de 2019, 

permitam que cada vez mais a voz e a imagem dos representantes legais e discordantes do 

novo governo possam ser vistas e ouvidas por brasileiros que lutam contra a opressão e a 

censura ao regime democrático. 
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