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RESUMO 

O presente trabalho pretende analisar o discurso empregado nas publicações do Blog do 

Eliomar (O Povo) durante o período do segundo turno das Eleições Municipais 2012, em 

Fortaleza, mais especificamente sobre as notícias que trataram das coligações político-

partidárias, e os comentários no blog nesses posts. A partir disso, buscamos compreender 

como a opinião pública se construiu nesse ambiente on-line, percebendo como o ambiente 

virtual do blog foi utilizado para a participação dos leitores no espaço de comentários. O 

trabalho faz uso da análise de discurso como metodologia, que serviu de base para saber como 

esse momento político foi construído nesse espaço on-line. 

Palavras-chave: webjornalismo,Blog do Eliomar,eleições,discurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

This study aims to examine the discourse employed in publications of Blog Eliomar (The 

People) during the second round of the 2012 Municipal Elections in Fortaleza, more 

specifically on the news that dealt with the political party coalitions, and comments on the 

blog these posts. From this, we seek to understand how public opinion is built in this online 

environment, noticing how the virtual environment blog was used for the participation of 

readers in the comments space. The work makes use of discourse analysis as a methodology, 

which formed the basis for how this political moment was built in the online space.  

Keywords: web journalism, Blog Eliomar, election, speech. 
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INTRODUÇÃO 

A Internet já pode ser considerada como um novo espaço público. Nela, temos 

diversas ferramentas que proporcionam uma extensão do mundo real, que não se retém mais 

somente ao material, integra-se, agora, ao virtual. Para uma sociedade democrática, a Internet 

se mostra bastante importante, pois facilita a interação entre indivíduos e cria um novo espaço 

para a sociabilidade. Consequentemente, modifica nosso sistema político, com novas formas 

de se organizar, temos novas formas de participação pública e são criados novos movimentos 

populares. 

No Jornalismo, não é diferente. A mídia está se reinventando com a Internet e outras 

ferramentas tecnológicas que constantemente estão em construção e atualização. A Internet e 

essas outras tecnologias proporcionam uma pluralização da informação, já que facilitam a 

criação e a divulgação de conteúdos jornalísticos na web e fora dela. 

Partindo da ideia de que o jornalismo possui o papel de contribuir para a formação da 

opinião pública, o objetivo desta pesquisa é entender quais são os discursos criados nas 

publicações do Blog do Eliomara respeito das alianças político-partidários durante o período 

do segundo turno das Eleições Municipais 2012, em Fortaleza, e os comentários desses posts, 

para, assim, saber como a opinião pública se constrói nesse ambiente. 

No primeiro capítulo deste trabalho, falamos sobre democracia, mais precisamente 

sobre democracia representativa. É importante sabermos como se constrói ou se desconstrói 

uma democracia, principalmente a representativa, que tem como característica as eleições 

diretas e é o sistema que vivenciamos aqui no Brasil. Assim, também apresentamos algumas 

considerações sobre como se forma o sistema eleitoral brasileiro, quais as possibilidades 

anotadas em lei que se materializam como estratégia política durante as eleições. 

Ainda no primeiro capítulo,falamos da relação entre mídia e política, ou como se 

constrói hoje a relação entre as duas. A partir disso, discutimos o jornalismo político, desde 

conceitos a contextualizações e relação entre poder no jornalismo político e a formação da 

opinião pública.No final do capítulo, falamos sobre como a Internet e outras tecnologias estão 

influenciando a democracia quando é apresentado o conceito de democracia digital, que 

proporciona mais participação pública. 

O segundo capítulo visaapresentar como a comunicação se constrói na Internet, quais 

são as possibilidades na dita Comunicação Mediada por Computador (CMC) e quais as 

características do webjornalismo, novo tipo de se fazer jornalismo que está mudando o rumo 
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da profissão. Por último, ainda neste capítulo, falamos dos blogs, tipos de site que são 

bastante importantes para a história da Internet e que foramincorporados pelo jornalismo, 

tornando-se uma vertente do webjornalismo. Nesse sentindo, nesse capítulo,ainda falamos dos 

blogs de política e a grande “arena pública” dos comentários: como se formam e as 

características que se destacam. 

No último capítulo, fazemos uma análise que visa compreender quais são os 

discursos criados nas publicações e comentários do Blog do Eliomar durante o período do 

segundo turno das Eleições Municipais 2012, em Fortaleza, mais especificamente sobre 

alianças político-partidárias em torno das candidaturas de Elmano Freitas (PT) e Roberto 

Cláudio (PSB), que disputaram o segundo turno. Com essa análise,objetivamos compreender 

como o jornalismo na Internet se fez nesse momento político tão importante para a nossa 

sociedade, e como o espaço público virtual dos comentários pode ser utilizado como meio de 

participação e debate.  

Ao fim desta pesquisa, esperamos contribuir para o aprofundamento das temáticas 

propostas neste estudo e, principalmente, conquistar mais interessados em pesquisar a 

respeito. 
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1 DEMOCRACIA, MÍDIA E JORNALISMO POLÍTICO 

 

Desde o surgimento da comunicação em massa1, não podemos deixar de citá-la como 

importante elemento que ajudou a tornar sociedades mais ou menos igualitárias socialmente. 

O poder das mídias – impressa, rádio, TV e Internet – muitas vezes determinou o caminho 

político de um país ao mobilizar multidões para um governo democrático ou autoritário.  

Atualmente, com o surgimento de tecnologias capazes de fortalecer veículos de 

comunicação em massa, mas, ao mesmo tempo de fortalecer o surgimento de novas formas de 

organização, vemos que a mídia está mais do que nunca presente no cotidiano das pessoas 

que, de certa forma, estão mais participativas e realmente interessadas em mudar a situação 

política de seu país, seja no Oriente Médio ou no Brasil.  

A história realmente dá várias voltas e, às vezes, repete-se. Enquanto muitos 

brasileiros ainda temem o fantasma de regimes autoritários, em alguns lugares do mundo, a 

democracia – do jeito que conhecemos hoje – é um sonho que ainda não foi alcançado. Por 

outro lado, um Estado que se considere democrático, não quer dizer que ele se construa 

realmente dentro do significado real de democracia. 

Por isso, nesse primeiro capítulo,falamos brevemente sobre como se constrói uma 

democracia representativa, sistema político que vivemos no Brasil. Além disso, qual a relação 

que a mídia possui com a esfera política brasileira,como a população participa ou não das 

decisões e o quantoisso vem mudando com o aparecimento de tecnologias capazes de 

aproximar as esferas política e pública.  

Apresentando essas temáticas, podemos compreendernossa realidade política e 

midiática atual e, a partir disso, saber como uma interfere na outra e quais as possibilidades de 

participação pública nas discussões políticas. 

 

1.1 Democracia representativa e eleições 

 

A humanidade é repleta de formas de governo que foram criadas no intuito de 

organizar a política, a economia e as relações de uma comunidade e/ou um país. Essa 

organização é construída conforme as relações de poder existentes entre os indivíduos que 

moram no mesmo lugar.  

                                                           
1 Segundo Thompson (2007, p. 287), “A expressão ‘massa’ deriva do fato de que as mensagens transmitidas 

pelas indústrias da mídia são, geralmente, acessíveis a audiências relativamente amplas”. 
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Nem sempre esses sistemas de governo são democráticos, ou seja, algumas vezes, ou 

na maioria delas, são autoritários e dão privilégio de poder político a um pequeno grupo, uma 

pessoa ou classe dominante. Recentemente, por exemplo, o Brasil viveu uma Ditadura Militar 

(1964-1985), que mantinha nas mãos dos militares o poder de governar o País, agindo de 

forma autoritária contra quaisquer posicionamentos políticos diferentes dos deles.  

Embora a palavra “democracia”, do grego demokratía, signifique “governo do 

povo”, o seu nascimento se deu em uma época em que o poder estava nas mãos de poucos, na 

Grécia Antiga, mais especificamente no século V a.C. 

Nas cidades gregas que a adotavam [a democracia], todos os homens, adultos e 

livres, reunidos em praça pública, podiam participar das decisões, geralmente 

relativas à realização de festas coletivas e atribuição de encargos. Era um regime de 

iguais, mas excluía as mulheres, os escravos e estrangeiros (SOARES, 2009, p. 78). 

Se na democracia grega tínhamos os homens, as mulheres, os escravos, os 

estrangeiros ou qualquer outro tipo de divisão que separasse os iguais e os desiguais, na 

democracia atual, teoricamente, todos são cidadãos livres que possuem direitos e, de alguma 

maneira, poder de decisão. Pelo menos é o que explicam alguns autores. Rodrigues (2002) 

cita Rousseau, Montesquieu e Bobbio para dizer que o fundamento da democracia é a 

cidadania e que “nesta forma de governo a lei é igual para todos, a liberdade é um bem 

essencial” (p. 99). 

Bobbio (1997, p. 11) ainda esclarece que: “regime democrático entende-se 

primariamente como um conjunto de regras de procedimento para a formação de decisões 

coletivas, em que está prevista e facilitada a participação mais ampla possível dos 

interessados”. 

Diante do conceito contemporâneo de democracia, que evoluiu a ponto de 

considerarmos que um regime democrático se fundamenta na “realização dos direitos 

fundamentais do homem” (SILVA, 1990, p. 117 apud ROCHA, 2005, p. 2), os gregos não 

viviam realmente uma democracia, já que privilegiavam as decisões, direitos e cidadania a um 

pequeno grupo, excluindo os demais.  

Apesar do questionamento se era um regime democrático ou não, a democracia grega 

é considerada uma democracia direta, pois todos os que eram considerados cidadãos se 

reuniam presencialmente em uma assembleia e participavam das decisões. Se a democracia 

direta for aplicada realmente de forma a privilegiar todos que fazem parte de um lugar, temos 

um governo puramente democrático, já que todos participam diretamente das decisões que 

dizem respeito a todos. 
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Embora algumas características da democracia direta perdurem até hoje, como a 

ideia de plebiscito e referendo, a aplicação desse tipo de democracia como forma de governo 

de um país ficou, na maioria dos lugares, praticamente inexecutável.Tal fato aconteceu 

principalmente após a Primeira Guerra (1914-1918), com o aumento da população nos países 

democráticos. A partir desse momento surgiu, então, a democracia representativa, na qual “as 

deliberações que dizem respeito à coletividade inteira, são tomadas não diretamente por 

aqueles que dela fazem parte, mas por pessoas eleitas para esta finalidade” (BOBBIO, 1997, 

p. 43). 

Entretanto, o aumento da população não pode ser considerado o único fator que 

acarretou o surgimento da democracia representativa, embora esse seja também um 

importante fator nesse processo. 

As sociedades atuais têm populações muito maiores, são muito heterogêneas e mais 

complexas. Mas, além disso, há um consenso entre os autores de que a forma da 

democracia contemporânea deve muito mais aos desenvolvimentos políticos 

realizados a partir de instituições e práticas medievais europeias, por meio das quais 

os governantes buscavam a aprovação de suas políticas, em particular a elevação de 

impostos, por representantes dos três “estados”: a nobreza, o clero e a burguesia. As 

assembleias desses representantes estão na origem dos parlamentos atuais 

(SOARES, 2009, p. 79). 

A escolha de representantes, característica principal de uma democracia 

representativa, ocorre através da realização das eleições. Estas ocorrem periodicamente e os 

eleitores, que são aqueles considerados cidadãos, escolhem seus representantes – os que irão 

governar. Ou seja, as pessoas nomeiam quais serão aqueles que irão tomar as decisões 

políticas que afetam a todos. Mas, existe um problema nesse processo. Soares (2009, p. 87) 

cita Miguel (2003) para dizer que 

a democracia baseia-se na ideia de igualdade entre todos os cidadãos, enquanto a 

eleição implica seleção, ou seja, introduz a ideia de que existem indivíduos mais 

bem preparados para os cargos públicos, sendo, por isso, um mecanismo 

aristocrático, destinado a estabelecer uma distinção entre os cidadãos. 

Essa ideia nos faz entrar na concepção da democracia progressista, desenvolvida por 

Lippmann e explicada por Noam Chomsky (2003). A teoria diz que existem dois tipos de 

cidadãos: os da “classe especializada”, uma pequena parcela da população que debate, analisa 

e decide o que fazer para todos os outros; e todos os outros, que são a grande maioria, o 

chamado “rebanho assustado”. A classe especializada é responsável por deixar os outros sob 

controle e tomar livremente as decisões certas para todos, tanto para a própria “classe 
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especializada”, quanto para o “rebanho assustado”, que deve ser um mero espectador 

(CHOMSKY, 2003). 

Mas, será que vivemos mesmo em uma democracia progressista e as decisões só 

ficam realmente por conta de uma classe especializada? Na democracia contemporânea existe 

mais do que somente eleições, existem outros meios pelos quais a população pode participar 

das decisões. 

Soares cita Dahl (2001) ao dizer que em uma democracia representativa são 

necessárias, além das eleições, diversas instituições políticas básicas. Com essas instituições, 

a participação da população é possível além do voto, principalmente através da liberdade de 

expressão. 

A liberdade de expressão é condição para que as pessoas participem realmente da 

vida política, para que adquiram uma compreensão esclarecida das ações do 

governo. Dahl escreve que para adquirir competência cívica, as pessoas precisam 

expressar seus pontos de vista, aprender umas com as outras, discutir, decidir, 

questionar especialistas e políticos. As pessoas devem ter o direito de se manifestar, 

inclusive sobre questões políticas, fazendo críticas ao governo, ao regime, aos 

funcionários, à ordem socioeconômica e à ideologia dominante. Finalmente, é pela 

liberdade de expressão que as pessoas podem influenciar as decisões e ações do 

governo (SOARES, 2009, p. 83). 

Não só existem meios para o debate, como é cada vez mais comum, principalmente 

com o avanço da tecnologia, que tenhamos uma população mais participativa, já que hoje 

vivemos uma circulação de informações bem maior e a Internet propiciou um espaço 

democrático para que os cidadãos possam expressar seus pontos de vista.  

Além disso, as pessoas escolhidas por meio do voto também fazem parte da 

sociedade e podem ter nascido em qualquer lugar, em qualquer classe econômica, ter 

participado de um movimento popular que em algum momento lutou para participar mais 

ativamente das decisões. Esse indivíduo só pôde chegar a ser um representante por causa 

desse caráter de liberdade dentro da democracia, mesmo que esse caminho tenha sido bem 

longo.  

Porém, mesmo que existam todos esses meios de participação, nem todo mundo tem 

acesso e alguma formação política para entender que possui direitos. Isso acontece devido às 

diferenças sociais e econômicas existentes e como elas bloqueiam essa tal liberdade e deixam 

uma parcela da população sem o mínimo de participação, que se caracteriza apenas pelo voto 

ou, às vezes, nem isso.  
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Ainda que possa ser o mínimo de participação, o voto possui um grande poder, 

afinal, é através dele que escolhemos nossos representantes. É nesse momento que o poder de 

decisão está diretamente nas mãos dos cidadãos. 

A eleição, além de constituir o meio para a alternância no poder, é o momento de 

origem da representação e o momento em que os representados julgam seus 

representantes no mandato anterior, o que vem sendo chamado de responsividade, 

ou prestação de contas (SOARES, 2009, p. 87). 

O processo eleitoral implica na escolha de representantes que, por sua vez, devem 

(ou deveriam) pensar na coletividade no momento de qualquer decisão. Isso faz com que 

tenham uma responsabilidade muito grande.  

Contudo, escolher os representantes não garante que tenhamos um governo 

verdadeiramente democrático e que se paute nas principais necessidades de um país. Na 

verdade, a escolha feita talvez não seja a melhor opção, ou dentre as opções, não teria nenhum 

que a maioria quisesse ou acreditasse que seria um bom representante.  

No Brasil, inclusive, há quem não se sinta representado por nenhum dos 

representantes eleitos. Nas eleições de 2012, cerca de 22,7 milhões de eleitores não votaram 

no primeiro turno2. Isso em todo país. O que é um fenômeno interessante, já que temos 32 

partidos registrados, segundo o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Todas as siglas se 

identificam com ideologias diversas, mas, na prática, a maioria delas possui políticos que 

saem e entram em outros partidos constantemente. 

Por possuir um campo político tão complexo e uma desigualdade social, econômica e 

política tão grande, o Brasil acaba se encaixando em um tipo específico de democracia 

representativa, típica dos países latino-americanos, a democracia delegativa: “especificidade 

de democracia representativa com prevalência de lideranças personalistas, eleições 

plebiscitárias e voto clientelista sobre relações parlamentares e partidárias” (RODRIGUES, 

2002, p. 101). 

Um dos motivos que faz com que nossa democracia seja delegativa talvez esteja na 

ideia que Chaui (2006) expõe. De acordo com a autora, 

a sociedade brasileira é totalmente hierarquizada ou vertical e nela as relações 

sempre são entre alguém visto ou posto como superior e alguém visto ou posto como 

inferior [...] Na política, o representante, que possui nosso mandato, em vez de ser 

mandatário, torna-se um mandante, senhor dos favores e rodeado por clientelas 

(CHAUI, 2006, p. 135).  

                                                           
2 Portal G1. Disponível em:<http://g1.globo.com/politica/eleicoes/2012/noticia/2012/10/abstencao-no-primeiro-

turno-das-eleicoes-supera-16.html>. Acesso: 22/10/2013. 

http://g1.globo.com/politica/eleicoes/2012/noticia/2012/10/abstencao-no-primeiro-turno-das-eleicoes-supera-16.html
http://g1.globo.com/politica/eleicoes/2012/noticia/2012/10/abstencao-no-primeiro-turno-das-eleicoes-supera-16.html
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Tal cenário pode ser percebido nas siglas partidárias que são construídas no Brasil. 

Todas possuem ideologias diferentes, mas a maioria acaba por se igualar quando assumem o 

que é descrito por Chaui como clientelismo e populismo. 

Uma vez que a cidadania é outorgada pelos dominantes e os partidos políticos são 

oligárquicos, assumindo sempre duas formas: a clientelista e a populista. Assim, a 

representação se converte em relação de favor (no clientelismo) e de tutela (no 

populismo). A essas duas formas, é preciso acrescentar outra, vinda da tradição das 

esquerdas: a vanguardista, na qual a direção partidária substitui a classe trabalhadora 

e mantém com ela uma relação pedagógica, cuja finalidade é trazer aos 

trabalhadores alienados a "consciência correta” (CHAUI, 2006, p. 138). 

Embora existam essas especificidades típicas da cultura política brasileira, o país 

possui uma legislação eleitoral organizada e que pode ser considerada, até certo ponto, 

democrática, já que a escolha dos principais líderes é definida pela maioria. 

 

1.1.1 O processo eleitoral brasileiro 

 

Atualmente, o país é regido pela Constituição da República Federativa do Brasil, 

promulgada em 19883, que foi criada depois de muitos anos de autoritarismo no país. Em 

relação às eleições, o Brasil tem um Código Eleitoral que foi instituído em 19654 e determina, 

entre outras coisas, o exercício de votar e ser votado, a possibilidade de qualquer cidadão 

concorrer a um cargo eletivo, “respeitadas as condições constitucionais e legais de 

elegibilidade e incompatibilidade”, e multa por não votar.  

Porém, hoje em dia, além do Código Eleitoral, o Brasil possui a Lei dos Partidos 

Políticos5, que define a “livre criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos 

cujos programas respeitem a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e 

os direitos fundamentais da pessoa humana”.  

Outra lei relacionada às eleições é a própria Lei das Eleições, que estabelece as 

normas de seu funcionamento6. 

Art. 1º As eleições para Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e 

Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, Prefeito e Vice-Prefeito, Senador, 

                                                           
3 Após 21 anos de Regime Militar (1964-1985), a Constituição de 1988 estabelece o Brasil como um Estado 

Democrático “destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o 

bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, 

pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, 

com a solução pacífica das controvérsias”.  
4 O Código Eleitoral foi instituído na Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965.  
5 Lei nº 9.096, de 16 de setembro de 1995.  
6 Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. 
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Deputado Federal, Deputado Estadual, Deputado Distrital e vereador dar-se-ão, em 

todo o País, no primeiro domingo de outubro do ano respectivo. 

Na lei, fica também estabelecido que em eleições para Presidente, Governador e 

Prefeito ganha aquele que obtiver a maioria absoluta dos votos. Quando isso não acontecer, 

deve ser feito um segundo turno da eleição no último domingo de outubro com os dois 

candidatos mais bem votados. Assim, quem obtiver maioria dos votos é considerado eleito. 

No primeiro e segundo turnos, só são computados os votos válidos, ou seja, para a escolha do 

representante não são contados os votos brancos e nulos.  

Outra determinação da Lei das Eleições diz respeito às coligações partidárias: 

Art. 6º É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar 

coligações para eleição majoritária, proporcional, ou para ambas, podendo, neste 

último caso, formar-se mais de uma coligação para a eleição proporcional dentre os 

partidos que integram a coligação para o pleito majoritário. 

As coligações são bastante utilizadas nas eleições brasileiras. Porém,  

embora essa estratégia seja racional para partidos e políticos, que assim conseguem 

mais recursos eleitorais previstos em lei, para os eleitores torna mais difícil perceber 

claramente as alternativas eleitorais, em alianças que variam a cada eleição e em 

cada lugar (SOARES, 2005, p. 95). 

Existem diversas leis, leis complementares, decretos, resoluções, portarias ou 

quaisquer outros regulamentos que determinam como se organiza e funciona todo o processo 

eleitoral brasileiro. Além dessas leis que foram citadas, ainda existem outras, como a Lei de 

Inelegibilidade e a Legislação Correlata, que não convém um maior aprofundamento neste 

trabalho. 

Compreender como a eleição no Brasil funciona faz com que possamos entender um 

pouco mais sobre como a política no país se constrói.Afinal, é nesse momento que a 

democracia representativa se consolida e toda a esfera política se movimenta com o intuito de 

chegar ou se consolidar no poder, fazendo com que políticos e partidos utilizem de tudo ou 

quase tudo para angariar votos e ganhar a eleição. Um elemento, então, essencial para esse 

momento é a mídia, que, historicamente, foi utilizada para obtenção de poder, seja em 

governos autoritários ou democráticos. 

 

1.2 Mídia e política 
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Elemento essencial para a democracia contemporânea e fator importante que 

influencia nas decisões e formações de opinião, a mídia possui uma relação muito íntima com 

a política, que a utiliza a mídia omo plataforma de interação com o público e como ferramenta 

para obtenção de poder. 

Compreendendo que a política é uma atividade “associada à questão do exercício do 

poder, mas está igualmente associada à ideia do que é público, do que é publicamente 

discutido e publicamente decidido” (TEMER, 2011, p. 13) e que público significa o “aberto à 

consideração de qualquer um” (SÁ, 2002, p. 36), nada mais justo que a política seja uma 

atividade visível para todos.  

Com isso, é a mídia um instrumento de disseminação de informações, que transmite 

para o público o que acontece na vida política, “tornando visíveis decisões que antes eram 

restritas aos gabinetes” (TEMER, 2011, p. 14). A mídia, então, tornou-se elemento essencial 

para uma democracia, fazendo com que seu acesso seja “uma das condições básicas para a 

realização dos direitos políticos da cidadania no mundo contemporâneo” (TEMER, 2011, p. 

11).  

Porém, a maioria dos veículos de comunicação em massa são propriedades privadas 

e possuem seus próprios interesses – a audiência, o lucro ou até mesmo interesses políticos – 

que, na maioria das vezes, não são perceptíveis aos olhos do espectador, apesar de serem 

também ferramentas de controle social. 

Do ponto de vista do receptor, o aparelho de rádio e o televisor são 

eletrodomésticos, como liquidificador ou a geladeira. Do ponto de vista do produtor, 

são centros de poder econômico (tanto porque são empresas privadas como porque 

são uma mercadoria que transmite e vende outras mercadorias) e centros de poder 

político ou de controle social e cultural (CHAUI, 2006, p. 44). 

Justamente por querer lucro, a mídia acaba criando estratégias de cobertura política, 

como o agendamento. É comum vermos a mídia agendando a política, priorizando pautas no 

Legislativo sobre assuntos que irão polemizar e criar grande repercussão na população. A 

política, por sua vez, teme os assuntos que são tratados nos veículos de comunicação, 

exatamente por saber que a mídia possui grande influência na formação de opinião do 

público, que “identifica-se com que os mass mediapublicizam. O não selecionado por eles 

praticamente não acontece” (RODRIGUES, 2002, p. 18). 

A teoria do agendamento, ou agenda-setting, “implica que jornalistas determinem a 

agenda do público pelo que creem prioritário” (RODRIGUES, 2002, p. 25). O conceito de 
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agenda-setting desenvolveu-se com o passar dos anos e hoje pode ser dividido em três fases, 

compondo três linhas de pensamento distintas: 

1.ª = a dos precursores Shaw e McCombs: a imprensa influencia o que as pessoas 

pensam; 2.ª = põe os jornalistas mais como receptores de influências terceiras do que 

como remetentes; 3.ª = considera uma troca de informações e efeitos entre diferentes 

esferas sociais (RODRIGUES, 2002, p. 25). 

Não só a mídia agenda a política e, consequentemente, o público, como também a 

própria política agenda a mídia. Ou melhor, os três âmbitos – política, mídia e público – 

agendam-se entre si, todos “com valores e pesos diferentes, mas a relação mídia-política 

supera a relação mídia-público.” (RODRIGUES, 2002, p.33). 

Enquanto a mídia agenda na política assuntos que visam à audiência e o lucro, 

fazendo com que as câmaras, assembleias, congresso etc. priorizem os assuntos tratados pela 

mídia, justamente por temer uma cobrança da sociedade, a política também agenda a mídia, 

através de “pressão para pôr temas em pauta ou criar situações que atraiam a imprensa, item 

fartamente observável nas eleições brasileiras, [...] caravanas, carreatas e o que mais tenha 

efeito midiático” (RODRIGUES, 2002, p. 27).  

O público, por sua vez, raras vezes agenda diretamente a política. O agendamento do 

público para com a política é mais perceptível em momentos de grande mobilização social 

que gerem grande repercussão na mídia, como foram os casos das Diretas Já, do 

impeachment7 do presidente Fernando Collor de Melo e das manifestações que aconteceram 

em junho de 2013, quando a população foi às ruas cobrar mais investimentos em educação, 

saúde e segurança, bem como o combate à corrupção. 

Embora a mídia e a política tracem esse “combate”, no qual os interesses de cada um 

regem essa disputa, a opinião pública é um importante elemento nesse processo. É ao 

manipular o público que governos autoritários tomam o poder e é o público que consome os 

meios de comunicação em massa.  

Mais do que isso.A autora Sena (2007) cita Burdeau ao dizer que ele “admite 

indirectamente a existência e a força da opinião pública como legitimadora das acções 

políticas, pois ‘é de admitir que a sociedade preexiste no Estado’.” (SENA, 2007, p. 293). 

Mas, o que é e como se forma a opinião pública? 

Certamente, opinião pública pode ser entendida, por um lado, como opinião do 

público (sentido subjetivo), ou seja, pode-se dizer que a opinião pública no sentido 

subjetivo faz referência ao conjunto de sujeitos que sustentam uma mesma opinião. 

                                                           
7 Impugnação ou cassação de mandato. 
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De outro, como opinião sobre aquilo que é público (sentido objetivo). Ainda atribui-

se um terceiro sentido a opinião pública que teria a ver com a idéia de pública como 

sinônimo de visível ou transparente. [...] Há também o que se pode chamar de 

sentido instrumental, no qual se equipara a opinião pública com os meios de 

comunicação. Assim, estaríamos diante de um quarto uso da expressão opinião 

pública quando se apresenta a imprensa ou os meios de comunicação de massa em 

geral, como o canal ou a via através da qual se cria e se forma a opinião (SÁ, 2002, 

p. 10). 

Analisando pelo sentido mais concreto – o objetivo – que diz respeito a opiniões 

sobre o que é público, percebemos que a opinião pública está diretamente ligada à liberdade 

de expressão – aquela que é um dos fundamentos básicos das democracias – e, 

consequentemente, aos meios de comunicação de massa. Pois, para que se forme a opinião 

pública é necessário que haja liberdade de expressão, que também é fundamento essencial 

para o pleno funcionamento da mídia. 

Portanto, só existe opinião se houver liberdade de expressão e, se existe liberdade de 

expressão, consequentemente, existe liberdade de imprensa. Mas, além de liberdade de 

expressão, outras condições, apresentadas por Fernando Sá (2002), são necessárias para que 

exista na teoria e na prática a opinião pública objetiva, então, três condições: 

1. Que exista um regime geral de liberdade de expressão, esta entendida num sentido 

amplo, ou seja, que inclua todas as liberdades civis e políticas vinculadas à livre 

expressão de idéias e opiniões. Desde a liberdade de pensamento, até a liberdade de 

imprensa, passando pelo direito de voto e também pelos direitos de associação ou de 

reunião; 2. que estas liberdades se desenvolvam num contexto de sociedade aberta, 

onde exista suficiente acesso às informações sobre as ações do poder, mas também, 

de todo o processo de formação da opinião e da vontade política da sociedade civil; 

3. que a opinião se forme sem pré-julgamentos ou apriorismos, ou seja, que seja o 

resultado da pública e livre deliberação dos cidadãos (SÁ, 2002, p. 25). 

Com essas condições apresentadas, percebemos que em um regime democrático é 

necessário que a liberdade de expressão seja usada para que a população seja informada, pois 

“só existe opinião pública se houver informação, acesso aos mais diversos assuntos que 

porventura interessam aos cidadãos.” (SENA, 2007, p. 295). Ou seja, do ponto de vista 

político, que tenhamos um governo visível, com a mídia exercendo esse papel de trazê-lo à 

visibilidade – como já foi dito antes. Porém, ao fazer isso, ela “interfere no próprio 

funcionamento do Estado, alterando internamente e externamente suas relações” (TEMER, 

2011, p. 14). 

É necessário considerar, no entanto, que transparência e visibilidade não são a 

mesma coisa. A mídia dá visibilidade aos políticos e à política, muitas vezes 

tornando públicas suas ações. Sobretudo a mídia dá visibilidade aos políticos, que 

acabam desenvolvendo ações estratégicas para conseguir maior visibilidade na 

mídia. A mídia, portanto, se torna um campo de disputa de visibilidades, o que 
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muitas vezes transforma as ações dos políticos e da política em espetáculos que 

carregam significados simbólicos, mas que não representam uma verdadeira 

transparência na tomada de decisões (TEMER, 2011, p. 14). 

Esses espetáculos são bastante recorrentes na cobertura política brasileira, fazendo 

com que o jornalismo político seja bastante criticado. 

 

1.2.1 Jornalismo político 

 

A cobertura da esfera política pode ser caracterizada como uma tarefa difícil para os 

jornalistas, pois a esfera política é uma típica área de interesses, o que pode prejudicar o seu 

trabalho. Se por um lado o jornalista de política realiza uma tarefa democrática, trazendo à 

tona o que diz respeito ao público, por outro lado, ele nem sempre faz isso de modo a 

privilegiar a formação de uma população crítica e estimular o debate sobre assuntos realmente 

relevantes para todos. Devemos pensar que o jornalista também possui seus próprios 

interesses e que, às vezes, pode ir contra o que é de real interesse público.  

Várias questões importantes permeiam o debate sobre o funcionamento do 

jornalismo político. Uma delas é a espetacularização do meio político, que transforma a 

cobertura política em uma obra de ficção. “A mídia de massa não cobre simplesmente eventos 

observáveis e reporta fatos; ela os anima, transformando-os em narrativas com roteiros e 

atores”. Assim, compara-se o jornalismo ao cinema: 

Os filmes usam os artifícios do cinema para contar uma história, criando 

personagens em um mundo factível; as notícias fazem um serviço semelhante para 

os eventos sob seu foco. Os repórteres também contam histórias. Eles descrevem a 

busca de ambições políticas, as rivalidades e os pactos, as fragilidades humanas e a 

força de vontade. Carreiras políticas às vezes assumem formas épicas, acabando em 

tragédia ou triunfo; mais freqüentemente, tomam o aspecto de uma novela 

(STREET, 2001, p. 36,apud ROTHBERG, 2005, p. 17). 

Nas eleições, então, percebemos isso de forma mais intensa, quando as coberturas de 

todo o pleito são “tipicamente representadas como a culminância de batalhas titânicas nas 

quais líderes combatem pela supremacia” ou caracterizadas como uma corrida de cavalos, na 

qual “especialistas em opinião pública agem como agenciadores de apostas, e o dia da eleição 

é o ponto de chegada. Os comentários são guiados pelas pesquisas e outras estimativas sobre 

as chances de sucesso dos partidos” (STREET, 2001, p. 47,apud ROTHBERG, 2005, p. 25). 

A justificativa para esse mecanismo criado, talvez, esteja na formação profissional do 

jornalista e em sua rotina de produção, que exigem em um curto período de tempo uma 

informação sucinta, clara e agradável, para que o público compreenda e o veículo possa lucrar 



21 
 

com isso. O problema está, às vezes, na complexidade do tema, que exige um maior 

aprofundamento e um conhecimento anterior. 

A arte de contar histórias na política constitui-se, a exemplo do ocorrido na Guerra 

do Golfo, com o uso de representações, apelos, metáforas e contextualizações 

históricas que favorecem a criação de um amálgama atraente ao público. Trata-se da 

necessidade de simplificar um conjunto complexo de informações para tornar certas 

situações mais palatáveis ao público consumidor dos produtos da mídia comercial. 

Isso significa privilegiar determinadas visões exatamente aquelas mais adequadas à 

construção de um produto mais comercializável, que apresente elementos 

reconhecíveis e uma narrativa mais fácil de compreender. Isso resulta na tendência 

de a mídia selecionar determinados materiais informativos semelhantes em sua 

capacidade de prover visões similares [...] Na política, o processo tem efeito 

desastroso. As narrativas simplificam a complexidade de um mundo em constante 

transformação, projetam pessoas em detrimento de organizações coletivas, 

privilegiam emoções no lugar dos fatos, obscurecem o papel das instituições e 

caracterizam as disputas como meros jogos motivados por interesses pessoais. Desta 

forma, a mídia dá vida a um tipo específico de política, que precisa ser apontado, do 

ponto de vista teórico, e continuamente apurado pela pesquisa empírica. Neste 

contexto, as notícias tornam-se meramente mais um gênero de produção com o qual 

as empresas de mídia podem perseguir seus objetivos de maximização de lucros 

(ROTHBERG, 2005, p. 22). 

Mais uma vez voltamos à questão da visibilidade. Por criar o seu próprio mecanismo 

de contar histórias, “o mundo político é recortado da realidade pelos jornalistas: um mundo 

artificial criado do mundo real.” (RODRIGUES, 2002, p. 26). Ou, como diz Marilena Chaui 

(2006, p. 17), a mídia cria um simulacro, uma “encenação do acontecimento.”. Porém, mesmo 

que essa espetacularização não existisse, ao trazer à visibilidade um assunto, o jornalista 

sempre irá realizar isso sob o seu ponto de vista. 

Até anos atrás, o jornalismo político brasileiro era totalmente diferente do que é hoje. 

Se agora os meios de comunicação se preocupam em separar o que é informação e opinião, 

antes, “os jornais, em sua maioria, tinham um caráter quase partidário. E se dirigiam também 

a um leitor razoavelmente partidarizado. Para um e para outro, a opinião era tão ou mais 

importante que a notícia.” (MARTINS, 2008, p. 17).  

No entanto, ao se fazer jornalismo político do jeito que era antes ou com a 

preocupação maior de informar mais do que opinar, como é hoje, o seu papel sempre foi dar 

visibilidade à esfera política, fazendo com que a população crie opinião sobre os assuntos que 

estão sendo tratados e dos partidos e políticos. Mesmo assim, é necessário se questionar até 

que ponto uma notícia é criada somente para informar ou, como se diz, se ela é imparcial. 

Ao redigir um texto, até mesmo na forma de abordagem e na abertura, já fazemos 

uma escolha. Assim, a liberdade do jornalista começa com a sua parcialidade. Stuart 

Mill afirmouque “liberty is to make a choice”. A liberdade é fazer uma escolha. A 

imparcialidade é virtude inatingível (SANTAYANA, 2006, p. 42). 
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A partir do momento que o jornalista traz à visibilidade um fato ou um assunto, ele 

irá limitar o que é visível ou não. “Ora, trazer à visibilidade é [...] simplesmente mostrar o 

mundo do ponto em que ele deve ser visto e esse ponto, por si mesmo, já é disciplinar: a 

educação da visão pela determinação do visível” (GOMES, 2003, p. 75). Ao determinar o que 

e como deve ser visto, o jornalismo assume um papel de controle e poder.  

Enquanto mostram, as mídias disciplinam pela maneira do mostrar, enquanto mostra 

ela controla pelo próprio mostrar. É em relação à disciplina que se diz que se não 

passou pelas mídias não há poder de reivindicação; é em relação a controle que se 

diz que se não passou pelas mídias não existe (GOMES, 2003, p. 77). 

É justamente aqui que se prova que os meios de comunicação em massa influenciam 

na opinião da população.  

Nas sociedades complexas e massivas do nosso tempo, as correntes de opinião não 

se formam na praça pública, relacionando-se uns cidadãos com outros e conversando 

democraticamente, ou por efeito de uma consciência comum de classe, mas 

basicamente como resultado de um processo complexo que se inicia com cada um 

em sua casa lendo o mesmo jornal (hoje diríamos também e principalmente, vendo 

televisão e ouvindo rádio) e disperso num vasto território (SÁ, 2002, p. 18). 

Ao penetrar no cotidiano das pessoas, o discurso jornalístico pode determinar o 

discurso do público. É aqui que mora o perigo. Se em um regime autoritário a força física é 

utilizada além do discurso feito para manipular, em uma democracia, o discurso é o principal 

meio de controle. É o que o próprio Chomsky (2003) aponta como o uso de técnicas de 

propaganda para manter o “rebanho assustado” sob controle. 

No caso de um Estado totalitário ou militarista, como se diz hoje em dia, é fácil. 

Você apenas segura um cassetete sobre suas cabeças e, se saírem da linha, você 

arrebenta seus crânios. Mas, na medida em que a sociedade se torna mais livre e 

democrática, você perde esta capacidade. Portanto você tem que recorrer às técnicas 

da propaganda. A lógica é clara: a propaganda está para a democracia assim como o 

cassetete está para o Estado totalitário (CHOMSKY, 2003, p. 19). 

Nesse sentido, de certa forma, o que pode fazer com que tenhamos uma sociedade 

mais democrática é a pluralidade de veículos e informações, ou seja, uma série de 

visibilidades. Preferencialmente, visibilidades que não sejam construídas na lógica do capital, 

do lucro. É justamente agora que isso está começando a acontecer.  

Na dita Sociedade da Informação, a tecnologia, encabeçada pela Internet, está 

proporcionando uma maior liberdade de expressão e, consequentemente, na formação da 

opinião de cada um. Mas, há controvérsias. Tudo tem o lado bom e o lado ruim. Nesse caso, 
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um lado mais democrático e outro que possibilita um reforço aos meios de comunicação 

tradicionais, que ainda monopolizam a comunicação. 

 

1.3 Democracia e Internet 

 

Muito se diz que a Rede Mundial de Computadores, mais conhecida como Internet, é 

um espaço sem dono, onde qualquer um pode fazer o que quiser. Até certo ponto isso é 

verdade, pois mesmo que polícias e governos tenham intensificado o controle e 

monitoramento de práticas virtuais como assédio, pedofilia ou qualquer outro crime, ainda 

existe um espaço bem obscuro da Internet, mais constantemente chamado de “Deep Web” 

(Web profunda)8, que restringe o acesso, mas, ao mesmo tempo, facilita a disseminação de 

crimes e atos que ferem os direitos humanos. 

Na superfície da Internet, lugar mais facilmente acessado por todos, por isso mais 

democrático, diversas ferramentas garantem um espaço onde qualquer um pode falar sobre o 

que pensa, seja através da criação de um blog, um site ou um perfil em uma rede social. 

Quando esse espaço é utilizado para a participação política, a Internet se torna ainda mais 

democrática, pois propicia que opiniões e posições políticas sejam disseminadas e debatidas 

em fóruns, redes sociais ou qualquer outra ferramenta que propicie interação entre internautas.  

Essa particularidade da Rede, que proporcionaa participação pública e o debate 

político, faz com que criemos um espaço público que não é mais delimitado pela presença 

física. 

Desde o aparecimento dos media electrónicos de comunicação que o espaço público 

social já não se detém necessariamente nas fronteiras do espaço geográfico de cada 

país. Aliás, o acesso a um meio tecnológico como a Internet permite integrar um 

espaço público destituído de fronteiras físicas e destituir eventuais condicionalismos 

impostos a um espaço público pertencente a um sítio geográfico definido (SENA, 

2007, p. 292). 

Se anteriormente a formação da opinião pública se dava em reunião de cidadãos em 

praças, cafés e clubes, e, posteriormente, essa mesma opinião começou a se formar com cada 

um em sua casa lendo o jornal, com o advento dessas tecnologias, não é fácil saber o ponto de 

partida dessa opinião pública.Ou melhor, surge uma nova concepção desse conceito, a 

chamada opinião pública publicada, que facilita e amplia a participação pública, pois qualquer 

                                                           
8 Espaço da Rede que não pode ser encontrado por buscadores, como Google e Bing. Portal EBC. Disponível 

em: <http://www.ebc.com.br/tecnologia/2013/08/deep-web-riscos-e-usos-possiveis>. Acesso: 03/01/2014. 

http://www.ebc.com.br/tecnologia/2013/08/deep-web-riscos-e-usos-possiveis
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um pode expressar sua opinião na Rede e essa opinião fica exposta para todos verem, 

inclusive, uma opinião política. 

Não menos importante é o lugar da opinião política na internet entendida como 

repertórios multimídia de conteúdos, uma vez que a maior parte pode ser 

corretamente compreendida como opinião publicada, voltada para a produção de 

convencimento e para a defesa de posições e interpretações a respeito de temas em 

disputa. Características específicas da rede dotam esse estoque de opiniões de 

propriedades algo diferentes das opiniões publicadas circulantes nos meios de 

comunicação de massa. Antes de tudo porque, em princípio, qualquer um, com 

baixo investimento e ampla possibilidade de efeito, pode ser um editor de 

mensagens e informações políticas. Sendo tais materiais alcançáveis pelos aparatos 

tecnológicos de busca on-line, um determinado repertório de opinião publicado num 

site de um megaportal e outro disponível numa página de um obscuro provedor de 

um lugar qualquer na “periferia” do mundo têm praticamente as mesmas chances de 

“audiência” (GOMES, 2001, p. 4). 

Quando se fala em participação política ampliada pela tecnologia e Internet, o termo 

chamado “Democracia Digital”, ou outros como democracia eletrônica, e-democracy, 

democracia virtual e ciberdemocracia, determinam esse novo momento que estamos vivendo. 

Basicamente, a democracia digital “é constituída, essencialmente, no cruzamento entre as 

dimensões da democracia e das tecnologias digitais.” (SAMPAIO, AZEVEDO e ALMADA, 

2013, p. 179). Ou melhor, 

a “democracia digital” (e outros verbetes concorrentes) é, neste sentido, um 

expediente semântico empregado para referir-se à experiência da internet e de 

dispositivos que lhe são compatíveis, todos eles voltados para o incremento das 

potencialidades de participação civil na condução dos negócios públicos (GOMES, 

2005, p. 217). 

Essa facilidade possibilitada pela Internet também mexeu no funcionamento do 

jornalismo. Se antes ele era dominado por veículos de comunicação em massa, hoje em dia é 

cada vez mais comum que tenhamos produtores de conteúdo independentes que, às vezes, 

vem contribuir com a pluralidade da informação. Isso começa a se refletir nas demandas 

sociais de hoje e nas atitudes e participações políticas do cidadão.  

Na sociedade da informação a mídia de massa começa a perder seu absolutismo 

enquanto esfera mediadora entre lutas e conquistas sociais. Outras bases 

comunicacionais materializam tais espaços de debate público e aqueles propiciados 

pela Internet dão mostras cabais de que a humanidade (ou a elite desta) começa a 

apropriar-se de novos instrumentos, mais competentes enquanto espaços de 

construção de opinião, logo, de participação, pois em nosso entendimento, uma é 

consequência da outra (BRITTES, 2002, p. 14). 
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Nos últimos anos, o jornalismo está se renovando com o advento de tecnologias, 

principalmente com a Internet. Mas, quais são as possiblidades e o futuro do jornalismo com 

essas ferramentas?  

É necessário entender o processo pelo qual a Internet chegou ao que é hoje e, 

também, o processo que fez com que o jornalismo chegasse ao que é hoje com essas 

tecnologias para, assim, compreender quais são suas contribuições para com o auxílio da 

Internet no momento político atual e futuro. 
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2 COMUNICAÇÃO EM REDE 

Se observarmos a história da comunicação humana, é fato que a tecnologia sempre a 

acompanhou e foi importante para o seu desenvolvimento. Não há dúvida que uma tecnologia 

que influenciou toda a comunicação mundial foi a prensa gráfica. Criada por Gutenberg, no 

século XV, esta invenção mudou a comunicação da cultura oral e escrita, que prevaleciam na 

comunicação daquela época, para a cultura tipográfica, favorecendo, assim, o 

desenvolvimento também da linguagem. 

Outra tecnologia desenvolvida que também está mudando, de um modo geral, as 

relações sociais, e que só foi possível criá-la por causa do desenvolvimento de outras 

tecnologias no decorrer de todos esses anos, é a Internet. Considerando o ponto de vista 

histórico, a Internet é uma ferramenta ainda bem jovem, mas, em relação ao seu 

desenvolvimento, sua história já é extensa e pode ser dividida em várias fases – desde a 

criação da ARPANET9, em 1969, passando pelo conceito de WWW (World Wide Web)10, até 

a Web 2.011, e agora, o princípio da Web 3.012.  

A relevância dessas ferramentas fica registrada por vários pesquisadores. Entre eles, 

McLuhan (1972), que escreveu a obra Galáxia de Gutenberg, revelando a relação “homem e 

tecnologia” antes e depois da tipografia; depois Castells (2001), fazendo referência a 

McLuhan, com a Galáxia da Internet, ou um “novo mundo de comunicação [...] que permite, 

pela primeira vez, a comunicação de muitos com muitos, num momento escolhido, em escala 

global” (CASTELLS, 2001, p. 8).  

Porém, é importante ressaltar que não só a cultura tipográfica e a Internet foram 

tecnologias indispensáveis para as suas épocas e para história em geral, mas, outros meios de 

comunicação, desenvolvidos após a invenção de Gutenberg e graças à evolução contínua da 

tecnologia, também foram criados ou aperfeiçoados, passando a se tornarem parte da nossa 

                                                           
9 Criada pela organização do Departamento de Defesa norte-americano AdvancedResearchProjectsAgency (Arpa 

– Agência de Pesquisa e Projetos Avançados), a ARPANET era uma “rede nacional de computadores, que servia 

para garantir comunicação emergencial caso os Estados Unidos fossem atacados por outro país.” (FERRARI, 

2008, p. 15). Ela foi o início da Internet. 
10 Traduzindo para o português significa “teia de abrangência mundial”. Podendo ser chamada apenas de Web, 

foi criada em 1980 por Tim Berners Lee para que a Rede tivesse uma interface gráfica mais amigável, “baseada 

em hipertexto e sistemas de recursos para a Internet.” (FERRARI, 2008, p. 16). 
11 Termo surgiu em 2004 para determinar a segunda fase da Web, “caracterizada por potencializar as formas de 

publicação, compartilhamento e organização de informações.” (OLIVEIRA; GLANZMANN, 2010, p. 101). 
12 “Web semântica” ou “Web inteligente” é a terceira geração da web, que prevê maior personalização de 

conteúdos para cada internauta, permitindo “colocar dados na web que não apenas se tornem acessíveis às 

pessoas, mas também permitam a análise por máquinas de conteúdos RDF, sigla em inglês de ‘Estrutura de 

Descrição de Recursos’” (ROSA; ISLAS, 2009, 175). O termo Web 3.0 foi criado pelo jornalista John Markoff, 

do New York Times. 
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vida em algum momento da história, tais como, a fotografia e os meios eletrônicos: telégrafo, 

telefone, rádio, TV e satélite. 

A ciência e a tecnologia da comunicação produzem constantemente inovações cada 

vez mais sofisticadas. A vinculação dos meios de comunicação com os de 

processamento de dados gerou uma nova ciência: a informática. A invenção dos 

microcomputadores promete colocar ao alcance de qualquer pessoa os recursos 

informativos de centenas de bancos de dados distribuídos em todos os países 

(BORDENAVE, 1995, p. 30). 

É justamente por causa da invenção e utilização de outras tecnologias que a Internet 

pôde ser o que é hoje. Ou melhor, mais precisamente, aparelhos e dispositivos são as 

ferramentas físicas que tornam possível o ciberespaço13, que é o “mundo virtual, onde 

transitam as mais diferentes formas de informação e onde as pessoas que fazem parte da 

sociedade da informação se relacionam virtualmente, por meios eletrônicos” (RIBEIRO, 

2001, p. 140), no qual se inclui a Internet. Cientificamente falando, todo esse processo pode 

ser definido com o “desenvolvimento de aparelhos (hardware) e das técnicas de programação 

e produção (software)” (BORDENAVE, 1995, p. 33). 

Nos dias atuais, a Internet conseguiu dividir o mundo em on-line14 e off-line15, 

tornando-se, então, não só mais uma tecnologia desenvolvida para comunicação e informação, 

mas uma ferramenta essencial para as atividades sociais, econômicas e políticas. Por isso, é 

necessário entender como ela funciona como um meio de comunicação e de informação, e 

como o uso dela, juntamente com outras tecnologias, influencia a sociedade em geral.  

Pensando nisso, surgem os estudossobre a Comunicação Mediada pelo Computador 

(CMC), fundamentais“para a compreensão da sociabilidade na contemporaneidade” 

(RECUERO, 2012, p. 21). Esse estudo 

abarca todo um conjunto de práticas sociais decorrente das apropriações 

comunicativas das ferramentas digitais e é discutida por diversos autores desde o 

princípio dos estudos a respeito do impacto do ciberespaço como ambiente 

comunicacional na vida social (RECUERO, 2012, p.22). 

Dentre as várias funções que o computador pode proporcionar ao usuário, a Internet 

pode ser considerada a ferramenta principal para que exista o tipo de comunicação que só hoje 

é possível, que permite “transcender às determinações ligadas ao espaço e ao tempo” 

(BRITTES, 2002, p. 12) e que “estreita” as relações entre nações do mundo todo, mesmo que 

ela não seja uma realidade para todos ou que nem sempre seja utilizada de forma 

                                                           
13 O termo “ciberespaço” foi inventado pelo escritor William Gibson em seu romance Neuromancer, de 1984. 
14 Significa “estar em linha”, ligado à Rede. 
15 “Fora de linha”, não ligado à Rede. 
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democrática.Hoje em dia, é possível manter contato entre pessoas de lugares diferentes do 

mundo, através dessas tecnologias, fato que acontecia antes com outras tecnologias, mas que 

não era tão fácil e rápido como é hoje. 

Recuero (2012) entende que a principal forma de Comunicação Mediada pelo 

Computador é a conversação, que é tomada como estudo por várias áreas que dividem a 

prática da conversação em várias vertentes – aquela que estuda o discurso produzido ou a 

linguagem específica, as trocas sociais e culturais e os efeitos dessas trocas.  

De um lado, uma perspectiva linguística de estrutura e organização; de outro, os 

aspectos culturais das apropriações; e, finalmente, os efeitos dessas trocas a partir 

desses dois elementos. É a partir daí que vemos a conversação em rede: trata-se de 

um fenômeno novo, que exige dos estudiosos e pesquisadores novas formas e 

perspectivas de estudo. Essa conversação em rede é uma das formas de CMC 

(RECUERO, 2012, p. 25). 

A conversação virtual que acontece é observada por pesquisadores como sendo, 

geralmente, mais informal e oral do que a linguagem escrita, quando feita pelas principais 

ferramentas que são usadas para a comunicação em Rede. Sendo importante também 

examinar, especificamente, essas conversações, para que se compreenda esse novo tipo de 

linguagem e os novos grupos sociais que surgem da Rede, e como isso tudo influencia e se 

materializa no mundo off-line. 

A Internet é o que possibilita a CMC, que pode ser feita “de um indivíduo a outro, de 

um a muitos, de muitos a muitos.” (GOMES, 2001, p. 2). Em ambiente on-line, através desse 

tipo de comunicação que 

a qualquer momento, sem autorização social e sem grandes investimentos em 

recursos (a) qualquer sujeito pode se tornar emissor, (b) qualquer receptor pode se 

tornar emissor e vice-versa, (c) qualquer receptor pode se transformar em provedor 

de informação, produzindo informação e distribuindo-a por rede ou simplesmente 

repassando informações produzidas por outro (GOMES, 2001, p. 2). 

É nesse sentido que essa comunicação se torna democrática, quando qualquer um 

pode criar o seu conteúdo, inclusive jornalístico, fazendo com que a Internet e o avanço de 

outras tecnologias propiciem a chamada Sociedade da Informação, entendida como “aquela 

sociedade cuja principal atividade econômica é a informação” (MELO, 2002, p. 38). 

Percebendo essas funcionalidades da Rede, das quais o jornalismo também se 

apropriou e já está se reinventando por causa disso, seja pelas possíveis visibilidades que a 

Internet propicia, como em todas as suas funcionalidades e especificidades que estão 

mudando a forma de se fazer jornalismo. 
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2.1 Webjornalismo 

 

A Internet, indiscutivelmente, já se tornou uma plataforma bastante importante para 

todos os âmbitos da sociedade. Assim, não é diferente nos meios de comunicação social. Essa 

ferramenta, que já se tornou essencial para as relações sociais de hoje, configura-se, também, 

como uma já não tão nova forma de se fazer jornalismo.  

O jornalismo praticado na internet já está mudando a forma de produzir jornalismo 

em todas as suas vertentes. O próprio jornalismo tradicional (impresso, rádio e TV) está 

mudando sua forma de produzir por causa da Internet, devido a todas as suas funcionalidades 

e aos novos meios que estão surgindo por causa da Rede, proporcionando uma maior 

pluralidade de informações. 

De acordo com Mielniczuk (2003, p. 40), “ainda não há um consenso sobre a 

terminologia a ser utilizada quando nos referimos ao jornalismo praticado na Internet, para a 

Internet ou com o auxílio da Internet”. Por isso, a autora decidiu reunir e, de certa forma, 

conectar autores que tentaram classificar nomes e conceitos para que possa, assim, definir 

toda a classificação do jornalismo praticado na Rede e com ferramentas tecnológicas.  

Vários são os termos que surgiram para determinar o jornalismo praticado na internet 

e com o uso de ferramentas tecnológicas.Tais como, jornalismo eletrônico, jornalismo digital, 

ciberjornalismo, jornalismo on-line e webjornalismo. De acordo com Mielniczuk, uma das 

tentativas de estabelecer termos específicos para cada tipo foi feita por Bastos e Machado 

(2000). 

Bastos, após realizar um levantamento bibliográfico apresentando a opinião de 

diversos autores, utiliza o termo “jornalismo eletrônico” para englobar “jornalismo 

on-line” e o “jornalismo digital” (JE = JO + JD) [...] Já Machado (2000), pensando a 

questão do suporte, prefere a denominação “jornalismo digital”. Segundo o autor, o 

conceito de “digital” remete à particularidade deste novo suporte e o termo “on-

line”, mais restrito do que digital, refere-se a apenas uma característica do meio e 

não contemplaria todas as especificidades da nova realidade, por isso seria melhor 

utilizar o termo “jornalismo digital” (MIELNICZUK, 2003, p. 40). 

Portanto, ao reunir termos já definidos por outros autores, Mielniczuk (2003) 

determinou o que significa cada uma das terminologias. Jornalismo eletrônico, que é aquele 

que é feito com auxílio de ferramentas eletrônicas, sejam elas analógicas ou 

digitais.Jornalismo digital ou multimídia, aquele feito com o uso de ferramentas digitais.O 

ciberjornalismo, que é o que utiliza o ambiente do ciberespaço para a prática do jornalismo.O 

jornalismo on-line, “desenvolvido utilizando tecnologias de transmissão de dados em rede e 
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em tempo real”.E o webjornalismo, que “diz respeito à utilização de uma parte específica da 

Internet, que é a web” (MIELNICZUK, 2003, p. 44). 

Vemos que essas nomeações esclarecem a produção jornalística e a publicação de 

informações. Por exemplo, um jornalista do impresso pode utilizar o ambiente do ciberespaço 

para realizar sua apuração, ele estará praticando o ciberjornalismo.Podemos perceber que o 

jornalismo eletrônico quase sempre existiu, já que sempre foram utilizadas ferramentas 

eletrônicas para imprimir um jornal impresso, por exemplo, ou transmitir ondas radiofônicas.  

Por outro lado, o jornalismo digital só foi possível com o avanço da tecnologia e a 

criação de ferramentas digitais, tais como, câmeras fotográficas digitais, filmadoras digitais 

etc. Hoje em dia, então, praticam-se todas as terminologias determinadas aqui. 

Na rotina de um jornalista contemporâneo estão presentes atividades que se 

enquadram em todas as nomenclaturas definidas. Vejamos, pois, ao consultar o 

arquivo da empresa na qual trabalha, o profissional poderá assistir a uma reportagem 

gravada em fita VHS (jornalismo eletrônico); usar o recurso do e-mail para 

comunicar-se com uma fonte ou mesmo com seu editor (jornalismo online); 

consultar a edição anual condensada – editada em CD-ROM – de um jornal 

(jornalismo digital); verificar dados armazenados no seu computador pessoal 

(ciberjornalismo); ler em sítios noticiosos disponibilizados na web material que 

outros veículos já produziram sobre o assunto (webjornalismo) (MIELNICZUK, 

2003, p. 44). 

Compreendemos, assim, as vastas ferramentas para o jornalismo contemporâneo, o 

que também caracteriza esse jornalista multimídia que tanto falam. Esse jornalista não é só 

visto nos veículos de comunicação que produzem conteúdo para a Internet, mas em todos os 

âmbitos do jornalismo. 

Mas, o que diferencia o jornalismo feito na Internet e fora dela? Quais características 

fazem do webjornalismo único? São perguntas como essas que fazem essa vertente do 

jornalismo ser bastante estudada dos anos 1990 até hoje. 

Definitivamente, o webjornalismo já se consolidou como um tipo de jornalismo, e, 

como qualquer outra mídia, possui as suas peculiaridades. Dentro da história recente do 

jornalismo na Internet, várias características, medidas de acordo com as ferramentas ou 

potencialidades que a Rede oferece já foram percebidas para determinar e diferenciar o 

webjornalismo dos demais. Mas, além do que a Internet oferece para alimentar esse 

jornalismo, devemos perceber como o internauta se comporta na Rede para pensar na melhor 

forma de chegar até ele. 

A forma com que a informação chega ao internauta ou leitor deve ser levada muito 

em consideração, já que quem “vive” no ambiente da web sabe que informação é o que não 
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falta na Internet e que temos o costume de “passar pelos sites muito mais do que lê-los 

assiduamente” (FERRARI, 2008, p. 47).Então, esse talvez seja o primeiro grande desafio do 

jornalista que produz para a Internet: produzir material relevante dentro do mar de 

possibilidades de produções jornalísticas independentes ou que não existem na Rede. 

Além de pensar no viés da recepção da informação por parte do público, devemos 

categorizar as principais características que formam o webjornalismo, e que o diferenciam das 

outras mídias. Aos poucos, pesquisadores desse tipo de jornalismo foram percebendo o que as 

potencialidades da Internet proporcionam de interessante para o webjornalismo. 

Palacios (2003) apresenta seis características: Multimidialidade/Convergência, 

Hipertextualidade, Personalização, Memória, Instantaneidade e Interatividade, que “refletem 

as potencialidades oferecidas pela Internet ao jornalismo desenvolvido para a web” 

(PALACIOS, 2003, p. 17). Valendo ressaltar que “tais elementos não são utilizados de 

maneira uniforme entre publicações distintas e tampouco as diferentes características são 

utilizadas de forma equilibrada dentro da mesma publicação” (MIELNICZUK, 2003, p. 10) e 

que, 

tais possibilidades abertas pelas Novas Tecnologias (NTC) não se traduzem, 

necessiariamente, em aspectos efetivamente explorados pelos sítios jornalísticos, 

quer por razões técnicas, de conveniência, adequação à natureza do produto 

oferecido ou ainda por questões de aceitação do mercado consumidor (PALACIOS, 

2003, p. 17). 

Senão, vejamos: 

Customização de Conteúdo/Personalização – esse elemento talvez seja o começo 

do futuro da Internet no mundo todo. No jornalismo, o internauta escolhe o que quer acessar 

ou receber como notícia. “Há sítios noticiosos que permitem a pré-seleção dos assuntos, bem 

como, a sua hierarquização e escolha de formato de apresentação visual (diagramação)” 

(PALACIOS, 2003, p. 19). 

Hipertextualidade – é o uso de hiperlinks, recurso que permite ligar uma página a 

outra por apenas um clique, para que o assunto abordado no texto possa ser aprofundado pelo 

leitor. Esse trabalho facilita a navegação do internauta e proporciona um maior 

aprofundamento do assunto. Essas outras páginas podem levar tanto para outros textos, 

imagens, áudios, vídeos, animações, além de “outros sítios relacionados ao assunto, material 

de arquivo de jornais, textos jornalísticos ou não que possam gerar polêmica em torno do 

assunto noticiado, publicidade etc.” (PALACIOS, 2003, p. 19). 
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Multimidialidade/Convergência – Devido à vasta variedade de recursos que a 

Internet proporciona ao usuário, cabe ao jornalista usá-la da melhor forma possível. Então, na 

produção de seu texto, ele pode utilizar imagens, sons, vídeos, fazendo com que o leitor não 

se canse com textos longos que, às vezes, passam despercebidos pelo usuário. Nessa 

perspectiva, é que pode entrar o que chamamos hoje de Jornalista Multimídia, que lida com as 

várias plataformas, a fim de levar de diversas maneiras possíveis, a informação ao seu leitor, 

fotografando o fato, filmando, criando infográficos etc. Nessa característica, podemos 

considerar um aspecto da Interatividade, com a participação do leitor, mandando fotos e 

vídeos para contribuir com a cobertura de algum fato.  

Memória – Um dos maiores problemas que o jornalismo sempre enfrentou em sua 

história foi o armazenamento dos conteúdos produzidos, sejam eles no impresso, rádio ou TV. 

A característica de Memória no webjornalismo é verificado justamente pela acumulação de 

informações no decorrer dos anos.  

Instantaneidade/Atualização Contínua – Aspecto que aproxima o webjornalismo a 

uma mídia já tradicional, o rádio. A Instataneidade se caracteriza pela atualização contínua de 

informações.  

A rapidez do acesso, combinada com a facilidade de produção e de disponibilização, 

propiciadas pela digitalização da informação e pelas tecnologias telemáticas, 

permitem uma extrema agilidade de atualização do material nos jornais da web. Isso 

possibilita o acompanhamento contínuo em torno do desenvolvimento dos assuntos 

jornalísticos de maior interesse (PALACIOS, 2003, p. 20). 

Isso pode ser bastante observado nos últimos anos, principalmente quando está 

acontecendo um evento bastante importante para a sociedade e as informações são 

transmitidas em tempo real, através da Internet, com a plataforma do texto, da imagem, do 

som e do vídeo. Podemos perceber também esses aspectos, quando ocorre um fato de grande 

repercussão, e as informações que são apuradas vão logo sendo publicadas nos portais ou 

blogs jornalísticos.  

Porém, essa facilidade de se disponibilizar informações na Rede, combinada com o 

acúmulo de conteúdos, característica da memória, talvez seja um problema para a Sociedade 

da Informação. 

Quanto mais informações, mais equivocados ficam os leitores. Criamos uma 

sociedade com uma consciência sem história, sem passado, voltada para a 

atemporalidade da ‘inteligência artificial’. Vivemos a sociedade da informação que 

não informa, apenas absorve grandes quantidades de dados (LÉVY, 1999,apud 

FERRARI, 2008, p. 21). 
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Mais do que isso, essa instantaneidade, que não é só característica do webjornalismo, 

é o que rege o jornalismo atual, não interessa mais a verdade, e sim a rapidez com que a 

informação é passada, é isso que vende mais.  

O termo “jornalista” significa exatamente “analista de um dia”. Supõe-seportanto 

que ele analisa o que se passou no próprio dia, ainda que deva ser muito rápido para 

consegui-lo! Mas hoje, com a transmissão direta, e em tempo real, é o instante que é 

preciso analisar. A instataneidade tornou-se o ritmo normal da informação. Portanto, 

um jornalista deveria chamar-se um “instantaneista”, ou um “imediatista” 

(RAMONET, 2007, p. 74). 

A última característica apontada por Palacios (2003) é a interatividade:fazer com que 

o leitor participe da produção da notícia, usando ferramentas como e-mail, fóruns, 

comentários, enquetes etc. Cabe ao jornalista incentivar o leitor dessas diversas maneiras a 

trazer mais informações, abrir discussão sobre o assunto e passar adiante a informação já 

veiculada pelo profissional.  

Essa característica, de certa forma, aproxima o jornalista e o seu leitor, criando uma 

maior intimidade e confiança por parte do internauta. Além disso, a interatividade também 

pode ser percebida de uma forma mais ampla, fazendo com que o leitor exerça a 

interatividade antes mesmo de ler a notícia e clicando em hiperlinks, já que “diante de um 

computador, o usuário estabelece relações: a) com a máquina; b) com a própria criação; c) 

com outras pessoas – autor(es) ou outro(s) leitor(es) – através da máquina” (PALACIOS, 

2003, p. 19), interagindo, assim, de diversas formas, nos meios tecnológicos (computador e 

web). 

Aliás, a interatividade é um assunto que é bastante discutido por autores das áreas de 

comunicação e jornalismo, pois, hoje em dia, é uma forma bastante utilizada pelos meios de 

comunicação, não somente através da Rede, mas também em outras mídias. 

Da forma como é utilizada nos meios de comunicação, interatividade pode remeter a 

vários significados, entre tantos outros, pode referir-se a: a) característica de um 

programa de televisão, no qual o espectador pode escolher, através de ligações 

telefônicas, num menu de três possibilidades, o final do enredo; b) um canal de 

televisão pay-per-view em que o assinante “encomenda” a programação dentre as 

opções oferecidas por uma grade de programas; c) um programa de rádio onde é 

feita uma sondagem de opinião, através da exposição das opiniões de leitores via 

telefone; d) a possibilidade de trocar e-mails com o editor de uma revista on-line ou 

com outros leitores da publicação; e e) pode ser também um jogo de videogame em 

que o jogador executa comandos de forma a agir como se fosse um dos personagens 

do jogo (MIELNICZUK, 2001, p. 173). 
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Por estar bastante presente nas mídias e na vida das pessoas hoje em dia e por “haver 

muita confusão e imprecisão na utilização deste conceito” (MIELNICZUK, 2001, p. 174), 

essa funcionalidade se torna bastante importante para ser discutida atualmente. Basicamente, 

interatividade está relacionada às ideias de comunicação de mão dupla e ao feedback 

do usuário, como diz o pai da usabilidade Jakob Nielsen. E também à colaboração 

do receptor na construção da narrativa, encorajada pelo emissor, na visão de 

RandallPacker e Ken Jordan, autores do livro Multimedia: from Wagner to virtual 

reality (ANDRIGUETI, 2010, p. 98). 

Interatividade vem da palavra “interação”, que “como propõem Primo (1999) e 

Moraes (1999), conclui-se que se trata de uma ‘ação entre entes’ (inter + ação = ação entre)” 

(MIELNICZUK, 2001, p. 174). Porém, há quem diga que há uma diferenciação entre 

interação e interatividade. A primeira estaria relacionada ao contato interpessoal, enquanto a 

segunda seria mediada (MIELNICZUK, 2001).Podemos, então, dizer que a interatividade 

poderia ser classificada por uma interação que é mediada, já que, mesmo mediada, existe uma 

interação entre indivíduos. 

Lemos (1997) diz que “experimentamos, todos os dias, formas de interação ao 

mesmo tempo técnica e social” (apud MIELNICZUK, 2001, p. 179). Para isso, o autor 

classifica os tipos de interação presentes em nosso cotidiano. 

interação social: diz respeito à relação homem-homem, também é denominada 

simplesmente interação; interação técnica: refere-se à relação homem-técnica. [...] 

Em outras palavras, está instância, também denominada interatividade, caracteriza-

se pela ação dialógica entre o homem e a máquina. O autor ainda divide a 

interatividade – interação técnica – em analógico-mecânica ou eletrônico-digital. 

Esta última permite ao usuário, além de interagir com a máquina (única 

possibilidade oferecida pela interação analógico-mecânica), também interagir com o 

conteúdo, ou seja, com a informação (MIELNICZUK, 2001, p.179). 

A maior diferença existente entre as tecnologias eletrônico-digitais, que fazem parte 

do nosso cotidiano hoje, e as demais tecnologias desenvolvidas anteriormente é, justamente,o 

fato de existir um tipo de interação hoje nunca antes vista em outras tecnologias. Nesse 

sentido, Consoni (2010) cita Thompson (1998) ao dizer que existe uma interação de muitos 

para muitos, ou “redes de computadores possibilitam a comunicação de ida-e-volta que não se 

orienta para outros específicos, mas que é de ‘muitos para muitos’” (THOMPSON, 1998, p. 

235,apud CONSONI, 2010, p. 33). 

Enfim, a interatividade, juntamente com as outras particularidades e possibilidades 

proporcionadas pela Web apresentadas direcionam o jornalismo criado na Internet, 

determinando o que conhecemos como webjornalismo hoje. 
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O jornalista on-line tem que fazer escolhas relativamente ao(s) formato(s) 

adequado(s) para contar uma determinada história (multimídia), tem que pesar as 

melhores opções para o público responder, interagir ou até configurar certas 

histórias (interatividade) e pensar em maneiras de ligar o artigo a outros artigos, 

arquivos, recursos, etc., através de hiperligações (hipertexto) (DEUZE, 2006, p. 

18,apud RODRIGUES, 2009, p. 16). 

Todas essas características marcam o webjornalismo, tipo de jornalismo que “está 

empurrando a profissão para sua maior transformação desde o surgimento dos jornais, há 

quase 350 anos” (CASTILHO, 2005, p. 234,apud RODRIGUES, 2009, p. 19). 

Como já foi dito antes, a Internet e outras tecnologias contemporâneas 

proporcionaram o momento que estamos vivendo com a Sociedade da Informação, que, no 

jornalismo, é caracterizada por uma infinidade de possibilidades e visibilidades. Uma 

ferramenta da Rede que é um exemplo de como utilizar suas possiblidades de uma forma 

fácil, que faz com que qualquer um seja um criador de conteúdos, é o blog. Mesmo que, 

também, já apropriados pelos grandes veículos de comunicação, o formato do blog facilita a 

propagação de informações e intensifica a democratização do jornalismo. 

 

2.2 Os blogs 

 

Se a Internet modifica o modo pelo qual nos comunicamos, ao passar de uma 

comunicação de um-um ou um-muitos para muitos-muitos, o que propicia um ambiente mais 

democrático, no qual qualquer um pode, de alguma forma, ter espaço e voz, os blogs, dentro 

da história da Web 2.0, mostram-se como grandes responsáveis por isso.  

Devido ao seu formato e à forma com que as pessoas os apropriaram, os blogs são 

grandes responsáveis por fomentar a participação pública em Rede e por desenvolver um tipo 

de comunicação e produção de conteúdo mais horizontal, quando mais pessoas (jornalistas ou 

não) podem se dedicar a fazer jornalismo. 

Esse fenômeno constrói novas possibilidades de se consumir informações que não 

necessariamente venham dos grandes veículos de comunicação em massa, que se configuram 

como uma “fonte de informação vertical, ou seja, dos emissores para os receptores” 

(PENTEADO; SANTOS; ARAÚJO, 2009, p. 136). 

O termo “blog” é uma derivação de “weblog”, e foi criado em 1997 por JornBarger 

para classificar “páginas hipertextuais que remetiam aos sítios e seus conteúdos” (ANTOUN, 

2009, p. 278), ou seja, sites que “‘colecionavam’ e divulgavam links interessantes na web [...] 

Daí o termo ‘web’ + ‘log’ (arquivo web), que foi usado por Jorn para descrever a atividade de 
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‘loggingthe web’” (AMARAL; RECUERO; MONTARDO, 2009, p. 28). Porém, 

principalmente após a criação de ferramentas de criação e publicação de blogs, eles foram 

sendo apropriados para outros fins. 

Em 1999, a Pitas lançou a primeira ferramenta de manutenção de sites via web, 

seguida, no mesmo ano, pela Pyra, que lançou o Blogger. Esses sistemas 

proporcionaram uma maior facilidade na publicação e manutenção dos sites, que não 

mais exigiam o conhecimento da linguagem HTML e, por isso, passaram a ser 

rapidamente adotados e apropriados para os mais diversos usos [...] Uma das 

primeiras apropriações que rapidamente se seguiu à popularização dos blogs foi o 

uso como diários pessoais (AMARAL; RECUERO; MONTARDO, 2009, p. 28-29). 

Essa utilização dos blogs como diário pessoal faz com que comumente sejam 

classificados somente como diários pessoais, mesmo que essa não seja a única apropriação 

que se fez e se faz dos blogs. Em busca de uma definição mais ampla do que é um blog, e 

quais suas diferenças com os outros tipos de sites da Internet, quase sempre ele é classificado 

somente pelo seu aspecto técnico, como 

um site da web que se compõe de entradas individuais chamadas anotações ou 

histórias dispostas em ordem cronológica inversa. Cada história publicada fica 

arquivada com sua própria direção URL e atrelada a outras, assim como a data e 

hora de sua publicação (ORIHUELA, 2006, p. 34,apud BRAGA, 2009, p. 165). 

Além disso, os blogs são geralmente “acompanhados de espaços para comentários 

dos leitores” (TRASEL, 2009, p. 93). Mas, devido ao avanço da tecnologia e da difusão das 

possibilidades dentro da Rede, é muito difícil definir o que é blog hoje somente por seu 

aspecto técnico, principalmente, devido a todas as ferramentas que frequentemente eram dos 

blogs, como as citadas acima, terem sido apropriadas por portais, redes sociais etc. e pela 

própria apropriação que os blogs fizeram de ferramentas comuns a outros tipos de sites.  

Com isso, existem autores que procuraram definir o que é blog a partir de diferentes 

ângulos além do técnico. Amaral, Recuero e Montardo (2009) apresentam definições distintas 

de blog conceituadas por diversos autores. Esse aspecto técnico apresentado anteriormente é 

classificado pelas autoras como definição estrutural, que “foi baseada na estrutura da 

publicação resultante do uso do blog” (p. 29).  

Outro grupo de autores defende o conceito que chamaremos funcional. Esses autores 

vêem os weblogs a partir de sua função primária como meio de comunicação [...] 

Para esses autores, o blog é mais do que uma ferramenta de publicação caracterizada 

pelo seu formato: é uma ferramenta de comunicação, que é utilizada como forma de 

publicar informações para uma audiência (AMARAL; RECUERO; MONTARDO, 

2009, p. 30-31). 
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Por último, existe a definição sob o aspecto de “artefato cultural”, que pode ser 

entendido como “um símbolo de comunhão [...] Um artefato cultural se torna infinitamente 

mutável e gera muitas autorreferências e narrativas mutuamente definidoras mais do que cria 

uma narrativa mestra linear.” (SHAH, 2005,apud AMARAL, RECUERO; MONTARDO, 

2009, p. 31).  

Compreendendo os blogs como um artefato cultural, vemos a infinidade de 

possibilidades para apropriação dos blogs, não só para diários virtuais, mas para produção de 

conteúdos jornalísticos, humorísticos, artísticos, de cunho mercadológico etc. e, a partir disso, 

é possível perceber as motivações dos blogueiros. Contudo,  

independentemente de os blogs serem interpretados sob um viés estrutural, funcional 

ou como artefato cultural, eles consistem em suportes para a comunicação mediada 

por computador, ou seja, permitem a socialização online de acordo com os mais 

variados interesses (AMARAL; RECUERO MONTARDO, 2009, p. 35). 

Esse é o aspecto mais significativo trazido pelos blogs, que, de certa forma, 

determina o que é a Internet hoje: um lugar de comunicação de muitos para muitos. Consoni 

(2010) cita Ali-Hasan e Adamic (2007), ao apresentar as comunicações ou interações 

geralmente presentes e possíveis nos blogs, sejam elas homem-homem ou homem-máquina. 

São elas: blogrroll links; citation link; e comment link. “O blogrroll é uma relação de links de 

links para outros blogs que normalmente estão dispostos no menu lateral ao lado das 

postagens [...] As citações nos blogs são os links que um autor publica junto a suas postagens” 

(CONSONI, 2010, p. 58). 

O comment link é o espaço destinado a comentários dos leitores dos blogs. “Sistema 

que, tecnicamente, assemelha-se aos fóruns online que existem desde os primórdios da web” 

(ESCOBAR, 2009, p. 221) e que, de acordo com Primo e Smaniotto (2006, p. 230), “indica 

um espaço onde blogueiros e leitores/comentaristas se encontram” (apud CONSONI, 2010, p. 

58). 

Através do espaço dos comentários, ferramenta que possibilita uma interação 

homem-homem, o fenômeno da conversação, típico da Comunicação Mediada Por 

Computador (CMC), instaura-se.Isso gera “ambientes de discussão na web que promovem 

locais de encontro do internauta, onde ele expõe suas opiniões ao interagir com outros 

visitantes daquele espaço. Forma-se um local virtual para conversar com outros internautas.” 

(CONSONI, 2010, p. 12). 

Esse local representa bem o tipo de participação pública que a Internet propicia, pois 

possibilita “um espaço de interação, de debate, de ‘arena pública’, em que visitantes podem 
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deixar seus comentários, criticar, interagir com o(a)blogueiro(a), e com os(as) demais 

visitantes” (BRAGA, 2009, p. 78). Além disso, “os comentários feitos também podem 

adicionar informações novas à primeira informação disponibilizada.” (CONSONI, 2010, p. 

14).  

Essa última característica é típica dos blogs jornalísticos, que são cada vez mais 

comuns na Internet, sejam blogs de opinião ou noticiosos, sejam blogs de jornalistas já 

conceituados no meio da comunicação, sejam pessoas que não são jornalistas, mas que criam 

conteúdos de cunho jornalístico.  

A apropriação que o jornalismo fez da ferramenta blog já permite que este possa ser 

classificado como uma vertente do webjornalismo, que cada vez mais está transformando as 

formas de se produzir informação, possibilitando que o jornalismo seja mais participativo e 

horizontal. 

 

2.2.1 Blogs jornalísticos 

 

O primeiro grande uso dos blogs como jornalismo foi durante o atentado às Torres 

Gêmeas do World Trade Center, em 11 de setembro de 2001, quando os blogs pessoais de 

quem presenciou o atentado foram usados para informar sobre o que aconteceu durante o 

atentado. Esse fenômeno ocorreu principalmente “devido ao caos que se tornou a busca por 

qualquer tipo de informação sobre o que estava acontecendo nos locais dos atentados e 

também porque, do outro lado, havia pessoas no local que desejavam compartilhar suas 

histórias” (FOLETTO, 2009, p. 199). 

Talvez sejam justamente esses dois aspectos que fizeram como que o jornalismo se 

aproximasse dos blogs: a facilidade de publicação, que exprime bem o desejo de jornalistas 

em publicar notícias rapidamente e fazer “furos”, ser o primeiro a noticiar sobre o fato.Depois 

pelo fato de os blogs serem essencialmente um espaço individual e pessoal, configurando-se 

um lugar essencial para o jornalismo opinativo, que é bastante presente nos blogs. 

Por isso, e por possuir características próprias que o diferenciam de outros formatos, 

que o “jornalismo de blog pode estar se apresentando como a primeira categoria de 

webjornalismo nascida genuinamente a partir da internet” (ESCOBAR, 2009, p. 228). Mas, 

como ocorre a aproximação entre jornalismo e blog? Como o blogjornalismo pode mudar a 

forma de se fazer jornalismo?  
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Palacios (2006,apud FOLETTO, 2009) apresenta diversos efeitos que o jornalismo 

está tendo com sua aproximação com os blogs.Entre eles, a “subversão do lugar de emissão”, 

quando “qualquer um pode criar um blog e postar o que quiser nele, inclusive informação de 

relevância jornalística” (FOLETTO, 2009, p. 203). O “questionamento do habitat do campo”, 

com nãojornalistas produzindo jornalismo nos blogs, fica a dúvida de quem pode ou não 

exercer a profissão no meio.  

E ainda a “ampliação do debate pela via de comentários dos usuários”, quando “da 

mesma forma como a criação de um blog é feita de forma fácil e rápida, a interatividade dele 

com o usuário da internet através da ferramenta de comentários também o é” (FOLETTO, 

2009, p. 205), propiciando o debate entre jornalistas e leitores. Por conseguinte, a 

“potencialização do jornalismo público”, ampliação do jornalismo participativo, quando o 

cidadão participa da produção da notícia.  

Com isso, Foletto (2009) apresenta três diretrizes que são classificadas como 

consequência desses efeitos apresentados anteriormente e formam os tipos de jornalismo que 

geralmente são praticados nos blogs: 

1) Jornalismo difuso: “uso do blog como instrumento de reportagem – ou de um 

testemunho, de uma crônica – de determinado local onde fatos de extrema relevância 

jornalística estão acontecendo” (FOLETTO, 2009, p. 208). Nesse tipo de jornalismo, um 

quesito fundamental é deixado de lado. 

A apuração, que acaba sendo de menor qualidade, é compensada pelo maior uso da 

opinião do blogueiro que, estando no local dos acontecimentos, tem a possibilidade 

de melhor contextualizar a sua informação com ações que o jornalismo tradicional 

não teria interesse, condições e liberdade para fazer, como, por exemplo, ouvir todo 

o tipo de pessoas (mesmo que elas não sejam categorizadas como “fontes 

confiáveis”) e usar a primeira pessoa para relatar uma experiência vivida 

(FOLETTO, 2009, p. 208). 

2) Jornalismo de recuperação da informação residual (“jornalismo lateral”): 

produção de notícias que não possuem relevância na mídia tradicional. 

3) Jornalismo de aprofundamento da colaboração (“jornalismo colaborativo”): 

esse tipo de jornalismo é propiciado pelas capacidades técnicas que a Internet proporciona 

para o webjornalismo, através da interatividade presente no espaço de comentários dos blogs 

e pela hipertextualidade. 

A capacidade conversacional dos blogs por meio da blogosfera traz a possibilidade 

de se produzir uma informação de relevância jornalística em que mais pessoas 

estejam envolvidas em sua produção, e até mesmo na sua apuração. Isso ocorre de 

duas formas: através da ferramenta de comentários, e, principalmente, dos links, que 
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possibilitam uma interligação de diversas pessoas, ao mesmo tempo, apurando e 

complementando a informação praticamente até o seu esgotamento completo 

(FOLETTO, 2009, p. 210). 

Atualmente, vemos que a “blogosfera”16 é constituídapor incontáveis blogs que são 

formados para diversas intenções, inclusive jornalísticas. O blogjornalismo é formado por 

diversos jornalistas e nãojornalistas, ligados a veículos de comunicação em massa ou não, que 

vêm contribuir para um maior leque de possibilidades de consumir informações sobre 

determinado fato ou assunto, o que não garante que tenhamos também um maior leque de 

visibilidades, já que não se pode acreditar em tudo que se vê na Rede, e que a maioria dos 

blogs conhecidos e que possuem autoridade jornalística são de jornalistas já conhecidos fora 

da web ou que estejam ligados a um grande veículo de informação. 

O fato é que, mesmo com todas as desconfianças e monopolizações presentes no 

jornalismo brasileiro, vemos que estamos vivenciando um momento em que há mais espaço 

para criar sua própria visibilidade, contribuindo, assim, para a multivisibilidade tão 

importante para o jornalismo. 

Acabou a exclusividade do jornalista quanto à divulgação de informações. O fluxo 

da notícia, até então um monopólio de profissionais acostumados à via de mão única 

da comunicação, passa a ter um novo personagem, desafiando princípios 

consolidados da estrutura midiática e convidando o jornalista para um curioso 

debate, por que não, com o seu leitor (BORGES, 2010, p. 43).  

Mais do que isso, vemos que as formas de participação pública foram ampliadas com 

o avanço das tecnologias. Existe uma “horizontalidade” na produção da comunicação, que só 

foi possível graças também aos blogs, que “associados à pluralização da emissão de 

conteúdos, à autoexpressão e à interação e cooperação entre autores e leitores, os blogs 

poderiam apontar para uma experiência de comunicação horizontal” (ALDÉ; ESCOBAR; 

CHAGAS, 2007, p. 29). 

Essa característica é bastante importante para termos uma democracia e um 

jornalismo mais participativo, principalmente quando presente em blogs de política, que 

noticiam e opinam sobre fatos e temas que são da nossa esfera política e de relevância política 

para os cidadãos, que, por sua vez, comentam e debatem no próprio espaço do blog, o que faz 

com que tenhamos um “lugar de discussões e tomada de posição pública” (ALDÉ; 

ESCOBAR; CHAGAS, 2007, p. 29). 

 

                                                           
16 Termo criado para se referir a todos os blogs existentes na web. 
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2.2.2 Blogs de política 

 

A cobertura política em si já é importante para trazer a público assuntos que são do 

interesse de todos em uma democracia representativa – a votação de um projeto de lei, o 

processo eleitoral, as pautas do congresso, das câmaras etc. Como já foi dito antes, dar 

visibilidade a esses assuntos é essencial para a democracia e para a formação da opinião 

pública política. Nesse sentido, é óbvio que a Rede também está participando desse processo, 

seja através da cobertura de assuntos políticos feita por portais e blogs de veículos de 

comunicação ou não, seja através de ferramentas disponíveis na Internet que propicia que 

qualquer um possa ser um emissor de informação e, consequentemente, ser um cidadão mais 

participativo.  

Ao juntar a cobertura política feita em blogs com a característica comum a esse 

formato da web, que é o espaço de comentários, temos um ambiente propício para a 

participação e o debate público. Sejam eles blogs noticiosos ou opinativos, mais uma vez a 

tecnologia veio contribuir com as discussões e a tomada de decisões. Mas, mesmo que o 

espaço exista, ele não necessariamente é usado pelos leitores para esse processo, pois os blogs 

tornam a participação na esfera política mais confortável e acessível, mas não a 

garantem. Seja porque a discussão política on-line está limitada para aqueles com 

acesso a computadores e à internet, seja porque aqueles com acesso à internet não 

necessariamente buscam discussões políticas, seja, enfim, porque discussões 

políticas são freqüentemente dominadas por poucos (GOMES, 2005, p. 221).  

Quando utilizado, o espaço de comentários pode servir para a circulação da opinião 

pública na web, a dita opinião publicada, que fica disponível via web para que qualquer um 

veja. “Os blogs [...] alçam os leitores a contribuintes nesse (ciber)espaço privilegiado de 

contrução da opinião política” (ALDÉ; CHAGAS, 2005, p. 6). Mesmo que na maioria dos 

blogs que compõem a gigantesca blogosfera não exista muita participação por parte dos 

leitores, “nos blogs mais populares, as áreas de comentário correspodem a verdadeiras mesas 

de botequim virtuais” (ALDÉ; ESCOBAR; CHAGAS, 2007, p. 32). 

Para a cobertura política, essa interação promovida pelos blogs é um fenômeno novo, 

que coloca jornalistas e leitores em um lugar inédito.  

Assim, os jornalistas, embora desempenhem papel importante na legitimação e 

difusão de temas e prioridades políticas, passam a participar de um espaço opinativo 

mais permeável à interação entre emissores e receptores. Em termos de debate 

público, tal transformação tende a horizontalizar e pluralizar as relações de 
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conhecimento e autoridade presentes na construção das opiniões e atitudes políticas 

dos cidadãos (ALDÉ; CHAGAS, 2005, p. 6). 

O jornalista de blog, porém, fica em um lugar privilegiado em relação ao leitor. Ele é 

quase um mediador que cria e conduz os assuntos e que dita as regras, podendo apagar 

qualquer comentário, já que ele que media todo aquele espaço. O leitor, por sua vez, tem a seu 

favor o anonimato. Aldé, Escobar e Chagas (2007, p. 35) citam Marques (2005) ao dizer que 

“se o discurso escrito já corrompe expressões emocionais e entonações, o anonimato anularia 

também a identidade do emissor”.  

Ainda de acordo com Aldé, Escobar e Chagas (2007), que analisaram a cobertura da 

crise política de 2005 em blogs de política, “o debate gerado no foro de comentários de um 

weblog está mais voltado para a ‘formação complementar de opiniões’ do que para o debate 

decisório que ocupa foros políticos institucionais, como o parlamento” (p. 37). O que se 

forma é somente um espaço de conversação civil que ocorre através da CMC. Por isso, no 

espaço de comentários,  

os leitores estão preocupados em opinar, isto é, emitir, muito mais do que em 

deliberar. Isso nos permite compreender, por exemplo, o fato de muitos leitores 

tenderem à polarização político-ideológica, estrutura que incentiva a estereotipagem 

dos leitores em grupos (PTelhos e tucanalhas). Os grupos confrontam-se, mas as 

vozes mais independentes e racionais, não raro, se perdem em meio aos discursos 

apaixonados. Muitos leitores torcem tão enfaticamente por seus políticos ou partidos 

que tendem a interpretar todos os discursos em um mesmo registro, enquadrando 

como partidárias mesmo as declarações de objetividade jornalística (ALDÉ; 

ESCOBAR; CHAGAS, 2007, p. 37). 

Contudo, o mais importante é perceber um tipo de informação mais horizontal do 

que vertical que está contaminando não só a Internet, mas outros meios também, o que faz 

com que tenhamos uma maior liberdade de expressão e de construção de opinião pública. 

Consequentemente, espera-se que tenhamos uma população mais participativa, que entende 

mais do processo político e escolhe melhor seus representantes e um governo com mais 

visibilidade e mais atento às demandas sociais.  
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3 A ANÁLISE 

 

Após apresentarmos, ao longo deste trabalho, diversos entendimentos a respeito da 

democracia, da mídia, do jornalismo político, e da apropriação que a Internet fez desses 

assuntos, bem como suas particularidades, chegamos ao capítulo derradeiro desta monografia.  

Depois de todoo caminho percorrido, temos embasamento suficiente para 

realizarmos uma análise que visa compreender como se materializa o jornalismo aplicado à 

web, mais especificamente aos blogs, e como o espaço de comentários é apropriado pelos 

internautas. 

Dito isso, apresentamos a análise do discurso produzido nos posts do Blog do 

Eliomar durante o período do segundo turno das Eleições Municipais 2012, em Fortaleza, 

mais especificamente, análise de publicações sobre as coligações partidárias. Através desse 

recorte, podemos compreender como esse momento político foi apropriado pela mídia em 

questão e como a opinião pública se estabeleceu pelos leitores que participaram nos 

comentários do blog. 

 

3.1 Metodologia 

 

O método de pesquisa utilizado foi a análise do discurso, que é um tipo de 

metodologia criada no campo da Linguística e constantemente usada nas Ciências Sociais. 

Tendo Chegado ao Brasil, principalmente, através de teóricos franceses, a análise do discurso 

foi uma disciplina desenvolvida a partir do final da década de 1960 e tem como objeto de 

estudo o “discurso” (SARFATI, 2010, p. 11).  

O dito “discurso” pode ser compreendido de diversas formas. De acordo com Sarfati 

(2010, p. 20), “além da acepção usual (‘desempenho oratório’, ‘pronunciamento’), a noção de 

discurso envolve, no campo das ciências da linguagem, uma enorme diversidade de 

acepções”. Entre essas acepções, podemos entender que 

no sentido proposto por Benveniste, o discurso designa antes de tudo a instância da 

enunciação (o ‘eu-aqui-agora’ do falante). Num sentido restrito, especializado, 

discurso designa todo enunciado contemplado em sua dimensão interativa. Discurso 

se opõe aqui a relato. No relato, tudo se passa como se nenhum sujeito falasse, e os 

acontecimentos parecem ser relatados por si mesmos; já o discurso se caracteriza por 

uma enunciação que supõe um locutor e um ouvinte, e pela vontade do locutor de 

influenciar seu interlocutor [...] De maneira mais específica, [outro sentido diz que] 

a palavra discurso designa a conversação. Essa acepção diz respeito, de maneira 

geral, à análise da conversação, assim como a uma teoria da linguagem diretamente 

vinculada à microssociologia (SARFATI, 2010, p. 20) [grifo meu]. 
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Por possuir um locutor e um receptor, uma das características principais do discurso 

é de ser interativo, pois “toda enunciação, mesmo produzida sem a presença de um 

destinatário, é, de fato, marcada por uma interatividade constitutiva (fala-se também de 

dialogismo)”. Além disso, essa enunciação “é uma troca, explícita ou implícita, com outros 

enunciadores, virtuais ou reais, e supõe sempre a presença de uma outra instância de 

enunciação à qual se dirige o enunciador e com relação à qual constrói seu próprio discurso” 

(MAINGUENEAU, 2011, p. 54). 

É a partir disso que compreendemos o discurso através de seu sentido intersubjetivo. 

Em um processo de construção de discurso não existe uma verdade absoluta, já que ele é 

produzido conforme a interação entre emissor e receptor e também pelo seu “modo de 

transporte e de recepção do enunciado” (MAINGUENEAU, 2011, p. 72). 

A intersubjetividade nos obriga a refutar a visão ingênua de que o discurso poderia 

conter uma verdade intrínseca ou uma literalidade [...] Ora, se o discurso depende de 

sujeitos para existir, isso significa que é produzido por esses sujeitos – não apenas 

pelo autor da fala ou enunciador, mas também pelo sujeito que lê. O discurso é, 

assim, opaco, não-transparente, pleno de possibilidades de interpretação (BENETTI, 

2007, p. 108). 

Com isso, vemos como a análise do discurso é importante para a pesquisa em 

jornalismo. Compreender o discurso jornalístico é compreender o discurso que é lido por 

diversas pessoas todos os dias e que, de certa forma, contribui para a formação do discurso de 

cada um, ou seja, a formação de uma opinião. Mas, quais são as características do discurso no 

jornalismo? 

Segundo Benetti (2007), o discurso jornalístico é: “a) dialógico; b) polifônico; c) 

opaco; d) ao mesmo tempo efeito e produtor de sentidos; e) elaborado segundo condições de 

produção e rotinas particulares” (p. 107). Por isso, para a autora, a aplicação da análise do 

discurso no jornalismo produz dois tipos de estudo: o mapeamento das vozes e a identificação 

dos sentidos.  

O primeiro visa identificar as diversas vozes presentes no discurso jornalístico 

(polifonia), que nem sempre significa diferentes sentidos, e o segundo tem como objetivo 

analisar os sentidos presentes no texto jornalístico. Nesse tipo de análise, “é preciso visualizar 

a estrutura do texto, compreendendo que esta estrutura vem ‘de fora’: o texto é decorrência de 

um movimento de forças que lhe é exterior e anterior” (BENETTI, 2007, p. 111). A análise, 
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então, é feita identificando as formações discursivas (FDs)17 presentes no texto. Nesse tipo de 

metodologia, contudo, “fazemos o caminho inverso do discurso: partimos do texto para o que 

lhe é anterior e exterior” (BENETTI, 2007, p. 115). 

Tanto em um ou outro tipo de análise do discurso aplicada ao jornalismo, o mais 

importante é perceber o discurso jornalístico conforme as características citadas 

anteriormente. Ao se dizer que o discurso no jornalismo é dialógico, admitimos que exista 

uma relação entre sujeitos (emissor e receptor), e ao dizermos que o discurso é polifônico, 

quer dizer que existem várias vozes presentes no discurso, seja “as fontes, o jornalista-

indivíduo que assina o texto, o jornalista instituição quando o texto não é assinado, o leitor 

que assina a carta publicada” (BENETTI, 2007, p. 116).  

Nesse sentido, ao estudar o discurso produzido pela produção jornalística, admite-se 

que “o jornalismo é um modo de conhecimento: ele tanto produz um conhecimento particular 

sobre os fatos do mundo, quanto reproduz os conhecimentos gerados por outros atores.” 

(BENETTI, 2007, p. 110). 

 

3.2 Panorama das Eleições Municipais 2012 

 

Durante o primeiro turno, as Eleições Municipais 2012 foram marcadas em Fortaleza 

por 10 candidatos a prefeito e 1.148 candidatos a vereador para 43 vagas18. Os candidatos a 

prefeito foram: André Ramos (PPL); Professor Valdeci (PRTB); Elmano de Freitas (PT); 

Gonzaga (PSTU); Heitor Férrer (PDT); Inácio Arruda (PC do B); Marcos Cals (PSDB); 

Moroni Torgan (DEM); Renato Roseno (PSOL); e Roberto Cláudio (PSB). 

O primeiro turno da eleição ocorreu no dia 7 de outubro, no primeiro domingo do 

mês, conforme determina a Legislação Eleitoral. O resultado levou os candidatos Elmano de 

Freitas, com 318.262 votos válidos (25,44%), e Roberto Cláudio, com 291.740 votos, 

(23,32%) ao segundo turno19. A surpresa ficou por conta do terceiro lugar, Heitor Férrer, que 

nas pesquisas divulgadas20 um dia antes da eleição estava previstono quarto lugar, com média 

                                                           
17 A FD nada mais é do que “uma espécie de região de sentidos, circunscrita por um limite interpretativo que 

exclui o que invalidaria aquele sentido – este segundo sentido, por sua vez, constituiria uma segunda FD” 

(BENETTI, 2007, p. 112).  
18 Informações do sistema DivulgaCand do site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Disponível em: 

<http://divulgacand2012.tse.jus.br/divulgacand2012/abrirTelaPesquisaCandidatosPorUF.action?siglaUFSelecion

ada=CE#>. Acesso: 26/12/2013. 
19 Informações do site do TSE. Disponível em: <http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleicoes-

2012>. Acesso: 26/12/2013. 
20 Pesquisas do IBOPE e Datafolha. Informações do Portal UOL. Disponível em: 

<http://eleicoes.uol.com.br/2012/pesquisas-eleitorais/fortaleza/1-turno/>. Acesso: 26/12/2013. 

http://divulgacand2012.tse.jus.br/divulgacand2012/abrirTelaPesquisaCandidatosPorUF.action?siglaUFSelecionada=CE
http://divulgacand2012.tse.jus.br/divulgacand2012/abrirTelaPesquisaCandidatosPorUF.action?siglaUFSelecionada=CE
http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleicoes-2012
http://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleicoes-2012
http://eleicoes.uol.com.br/2012/pesquisas-eleitorais/fortaleza/1-turno/
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de 14% nas intenções de votos, mas, no resultado final chegou aos 20,97%. Outro destaque 

foram as colocações dos candidatos já tradicionais da disputa majoritária na cidade: Moroni 

Torgan (13,75%) e Inácio Arruda (1,82%), que dessa vez ficaram em quarto e sétimo lugar, 

respectivamente. 

No último domingo de outubro, dia 28, ocorreu o segundo turno das eleições. O 

resultado garantiu Roberto Cláudio como novo prefeito de Fortaleza. Com 650.607 dos votos 

válidos (53,02%), o candidato desbancou Elmano de Freitas, que, por sua vez, garantiu 

576.435 votos (46,97%). Os votos válidos corresponderam a 91,30%, contra 6,19% de nulos e 

2,51% de brancos21.  

As pesquisas eleitorais durante o segundo turno apontavam empate técnico entre os 

dois e um percentual relativamente grande de indecisos e de votos brancos e nulos.O IBOPE 

(Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística) apontou 10% de brancos e nulos e 4% 

de indecisos; e o Instituto Datafolha 9% para brancos e nulos e 7% de indecisos22. 

Mesmo que seja comum nas eleições brasileiras, talvez essa porcentagem de eleitores 

sem preferência tenha sido um dos motivos do grande interesse dos dois lados em buscar 

aliados políticos. Para o primeiro turno, cada candidato formou sua coligação: Roberto 

Cláudio criou a coligação “Para renovar Fortaleza” (PRB / PP / PTB / PMDB / PSL / PSDC / 

PHS / PMN / PTC / PSB / PRP / PSD / PT do B) e Elmano de Freitas a coligação “Pra cuidar 

das pessoas” (PT / PTN / PSC / PR / PV). 

No segundo turno, a busca dos prefeituráveis foi pelo apoio dos outros candidatos do 

primeiro turno e seus respectivos partidos. O candidato Roberto Cláudio obteve aliança da 

maioria dos outros candidatos a prefeito e seus partidos, tais como, André Ramos (PPL), 

Valdeci Cunha (PRTB), Moroni Torgan (DEM), Inácio Arruda (PC do B), além do PDT (sem 

adesão de Heitor Férrer) e PPS.Enquanto que Elmano conseguiu apenas uma aproximação 

com o PTC. Alguns candidatos e partidos, porém, optaram por não apoiarninguém no 

segundo turno. Foi o caso de Renato Rosenoe o seu partido (PSOL), Heitor Férrer, embora o 

PDT tenha declarado apoio a Roberto Cláudio, Gonzaga e o seu partido (PSTU) e o PSDB. 

Outro marco das Eleições de 2012 em Fortaleza foi o “apadrinhamento” que os 

candidatos do segundo turno tiveram, o que também pode ter influenciado nos resultados. 

Elmano de Freitas foi “apadrinhado” pela prefeita da época, Luizianne Lins (PT), que já 

                                                           
21 Informações do Portal UOL. Disponível em: <http://placar.eleicoes.uol.com.br/2012/2turno/ce/fortaleza>. 

Acesso: 26/12/2013. 
22 Informações do Portal UOL. Disponível em: <http://eleicoes.uol.com.br/2012/pesquisas-eleitorais/fortaleza/2-

turno/>. Acesso: 26/12/2013. 

http://placar.eleicoes.uol.com.br/2012/2turno/ce/fortaleza
http://eleicoes.uol.com.br/2012/pesquisas-eleitorais/fortaleza/2-turno/
http://eleicoes.uol.com.br/2012/pesquisas-eleitorais/fortaleza/2-turno/
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estava em seu segundo mandato. Já Roberto Cláudio foi “apadrinhado” por Cid Gomes 

(PSB), governador do Ceará, que também estava em seu segundo mandato. 

 

3.3 Apresentação do corpus da análise 

 

Primeiramente, apresentaremos o Blog do Eliomar, objeto desta pesquisa, quando foi 

criado e qual o perfil do jornalista que cuida do blog, para depois conhecermos as publicações 

e comentários que serão analisados em seguida, no último tópico. 

 

3.3.1 O Blog do Eliomar 

 

Criado em 2006, o Blog do Eliomar é administrado pelo jornalista cearense Eliomar 

de Lima. Implantado originalmente no endereço <http://eliomardelima.zip.net/>, o blog hoje é 

ligado ao Grupo de Comunicação O Povo e funciona no 

link:<http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/>. 

Essencialmente noticioso, o blog possui uma rotina de publicações muito intensa, são 

notícias sobre atualidades, política e outros assuntos, entrevistas em vídeo com políticos e 

personalidades.Além de artigos de opinião de outros jornalistas, personalidades ou 

especialistas cearenses, reproduções de matérias do jornal O Povo, O Povo Online, agências 

de notícias etc.  

Com o slogan “Informação sem preconceito”, o Blog do Eliomar possui uma 

interface comum aos blogs, com posts publicados em ordem cronológica inversa, cada qual 

com a data e o horário da publicação, e sempre acompanhados com um espaço para 

comentários, que também mostra dia e horário de publicação de cada comentário.  

Além disso, o blog possui uma barra d’O Povo Online e suas respectivas seções na 

parte superior da página, bem como o perfil do blogueiro e as demais ferramentas disponíveis 

no blog, como um buscador, tags, posts recentes, arquivos, categorias etc. no canto direito do 

blog. 

 

 

http://eliomardelima.zip.net/
http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/
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Figura 1 – Parte superior do blog e perfil do blogueiro.

 

Figura 2 – Parte do canto direito do blog. 
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A respeito do blogueiro, além de jornalista, Eliomar de Lima nasceu em Fortaleza no 

dia 11 de dezembro de 1962 e é radialista, professor e escritor. Começou a carreira aos 21 

anos na Rádio Uirapuru. Hoje, além do blog, também possui uma coluna no jornal O Povo, 

intitulada Coluna Vertical, que é publicada tanto no impresso, como no site. Em 2012, foi 

considerado um dos 30 cearenses mais influentes segundo a revista Fale!23 

 

3.3.2 O corpus da análise 

 

Esta pesquisa se concentra, basicamente, em analisar os discursos em publicações e 

os respectivos comentários desses posts no Blog do Eliomar durante o período do segundo 

turno das Eleições Municipais 2012, em Fortaleza, ou seja, do dia 8 ao dia outubro – a partir 

de um dia depois do primeiro turno até o dia da votação do segundo turno.  

Esse recorte visa delimitar um espaço de tempo razoável para se realizar uma análise 

e compreender como se construiu o discurso jornalístico no blog que, de certa forma, 

contribuiu para a formação da opinião pública a respeito dos candidatos e partidos durante a 

eleição. Bem como, analisar a própria opinião publicada pelos leitores que participaram, 

através do espaço de comentários do blog e também os que contribuíram para a formação da 

notícia, complementando ou discordandodo que foi dito pelo jornalista no post, e 

contribuindo, assim, para a construção de um espaço público durante esse momento político 

tão importante para a sociedade fortalezense e denso para nossa esfera política. 

Com isso, constatou que foram publicados no Blog do Eliomar 290 posts durante os 

21 dias pesquisados que tinham como tema principal a eleição do segundo turno em Fortaleza 

ou que falavam algo a respeito durante o texto. Isso fez uma média de 13,8 publicações por 

dia de notícias; entrevistas em vídeo; charges; montagens; artigos de opinião de jornalistas, 

candidatos, políticos, colaboradores e especialistas. 

Além de reproduções de notícias, reportagens, editoriais e artigos do jornal O Povo, 

O Povo Online, Rádio O Povo/CBN, Blog Segunda Leitura (O Povo) e Agência Brasil, único 

veículo com matérias reproduzidas que não é do Grupo de Comunicação O Povo. O dia com 

mais publicações foi justamente o dia da eleição (28/10), com 46 posts, quase todos sobre 

acontecimentos do dia da votação, e os dias com menos publicações foram 12 e 13 de 

outubro, ainda no começo do segundo turno, com seis posts cada um. 

                                                           
23<http://www.revistafale.com.br/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=20>. 

Acesso: 04/01/2014. 

 

http://www.revistafale.com.br/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=20
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Das 290 publicações, 219 possuem ao menos um comentário, o que mostra uma 

participação significativa do público leitor, mesmo que se considere que os dois candidatos 

possam terutilizado os comentários como estratégia de propaganda política. Porém, o post 

com mais comentários durante o período do segundo turno é de uma notícia do dia 28, 

publicada às 19h45, com a apuração das urnas já encerrada e com todos já sabendo que o 

candidato Roberto Cláudio foi eleito. A publicação obteve 82 comentários e se tratou de uma 

notícia sobre uma declaração que o Roberto Cláudio fez de que em seu primeiro dia de 

trabalho como novo prefeito de Fortaleza, ele irá visitar postos de saúde24. 

Diversos foram os fatos e assuntos relativos ao segundo turno da eleição que 

ocuparam os veículos jornalísticos – troca de insultos entre candidatos ou entre Luizianne 

Lins e Cid Gomes, críticas de Heitor Férrer às pesquisas eleitorais realizadas no primeiro 

turno, a vinda de Lula a Fortaleza, debates eleitorais transmitidos pelas tevês etc. Outro 

assunto em destaque durante todo o período do segundo turno foi alianças político-partidárias. 

Em busca de mais votos, os candidatos à Prefeitura de Fortaleza se lançaram à procura de 

alianças, principalmente dos outros candidatos que concorreram no primeiro turno. 

Com isso, visto a importância desse assunto, especialmente durante as Eleições 2012, 

que foram cruciais para o resultado da eleição, já que Roberto Cláudio conseguiu bem mais 

coligações e alianças políticas que o Elmano, e por uma questão metodológica que necessita 

um recorte do corpus para análise, essa pesquisa se concentra em analisar especificamente 

publicações a respeito das alianças construídas no segundo turno. Através desse recorte, 

podemos perceber o discurso predominante a respeito dos dois candidatos e das alianças 

conquistadas ou não nas publicações do blog e nos comentários. 

Sobre esse assunto, foram publicadas 65 matérias que, para efeito de análise, serão, 

posteriormente, divididas por temas. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Quantitativo dos temas selecionados 

                                                           
24 Disponível em: <http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/2012/10/28/prefeito-eleito-avisa-no-primeiro-dia-

de-trabalho-visitara-postos-de-saude/>. Acesso: 28/12/2013. 

http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/2012/10/28/prefeito-eleito-avisa-no-primeiro-dia-de-trabalho-visitara-postos-de-saude/
http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/2012/10/28/prefeito-eleito-avisa-no-primeiro-dia-de-trabalho-visitara-postos-de-saude/
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Tema Quantidade de posts 

Heitor Férrer e o PDT 24 

PC do B 08 

Moroni Torgan 07 

Demais partidos e políticos 19 

Fonte: Tabela produzida pelo autor. 

Primeiramente, publicações a respeito de Heitor Férrer e seu partido (PDT), pelo fato 

de o político ter ficado em terceiro lugar no primeiro turno e por sua vontade de se 

permanecer “neutro” no segundo, mesmo com seu partido optando por se aliar ao candidato 

do PSB.Outro tema é o PC do B, justamente por se aliar a Roberto Cláudio, contrariando as 

expectativas, visto que este partido era aliado do PT, tanto local como nacionalmente. Moroni 

Torgan, por ser um político já tradicional em Fortaleza e sua aliança com Roberto Cláudio 

tenha rendido vários posts no blog.E os demais partidos e políticos, tanto os que se aliaram a 

Roberto Cláudio ou Elmano, quanto os que se mantiveram neutros. 

Tabela 2 – Quantitativo de comentários das notícias publicadas 

Tema Título das publicações Comentários 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heitor 

Férrer e 

o PDT 

PPS, parceiro do PDT no primeiro turno, quer apoiar Roberto Cláudio 04 

PDT apoiará Roberto Cláudio 13 

Presidentes estaduais do PDT e PPS confirmam apoio a Roberto Cláudio 02 

Roberto Cláudio ganha adesão do PDT/PPS 19 

Heitor falará sobre disputa em Fortaleza na 2ª feira 02 

Heitor anuncia posição na segunda-feira 00 

Heitor confirma coletiva para esta 2ª feira quando dirá seu rumo na disputa 

em Fortaleza 

08 

Sem surpresa: Heitor não vai apoiar ninguém neste segundo turno 15 

Heitor não autoriza nenhum partido a usar seu nome ou imagem em 

campanha 

16 

Roberto Cláudio ganha apoio de vereadores, suplentes e militantes do PDT e 

do PPS 

03 

Heitor Férrer vai entrar na Justiça contra programa de Elmano de Freitas 06 

Propaganda eleitoral de Elmano no rádio usa fala de Heitor que critica o 

PSB 

03 

Uso da fala de Heitor sem autorização é para ser reprovado 14 

Heitor autoriza Roberto Cláudio a usar trecho de coletiva onde critica 

Elmano 

02 

Justiça Eleitoral manda retirar da propaganda do PT trecho da entrevista de 

Heitor 

04 

Plácido pede respeito à decisão de Heitor 06 

Em caso de vitória, PDT espera participar da gestão de Roberto Cláudio 04 

Marqueteiro reprova neutralidade de Heitor Férrer 08 

Deputado diz que Heitor protege “pelo silêncio” a administração de 

Luizianne Lins 

05 

A campanha de Heitor Férrer foi menor do que ele merecia? 01 

Charge do Clayton (charge com candidatos e Heitor) 00 

Patrícia Saboya aparece na campanha de Roberto Cláudio 11 

Patrícia Saboya e Carol Bezerra puxam caminhada pró-Roberto Cláudio 05 

Facebook de Heitor é hackeado para publicar críticas contra PT 04 

O caso da fala de Heitor usada em campanha eleitoral do PT ainda rende 03 
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 Total de comentários 158 

 

 

 

 

 

PC do B 

PCdoB só define domingo com quem vai neste segundo turno em Fortaleza 03 

PCdoB anuncia nesta 2ª feira posição sobre a disputa em Fortaleza 03 

PCdoB anuncia apoio a Roberto Cláudio 27 

Lula Morais explica o porquê do apoio a Roberto Cláudio 00 

Roberto Cláudio tem reunião com PCdoB e ganha discurso de ex-secretário 

de Luizianne 

04 

Chico Lopes diz que apoio a Roberto Cláudio foi “decisão política” 07 

Eleições mudam ditos populares – Parte II (arte-montagem) 00 

Roberto Cláudio acompanhou voto de Inácio 03 

 Total de comentários 47 

 

 

 

 

Moroni 

Torgan 

Moroni deve anunciar posição nesta 2ª feira 00 

Negociações com Moroni ocorrem em Brasília 02 

Moroni vai apoiar Roberto Cláudio 14 

Moroni confirma adesão e já participa de ato pró-Roberto Claúdio 09 

No ato da militância do PSB, ex-prefeitos e até ex-militante petista 03 

Tucano destaca apoio de Moroni a Roberto Cláudio 12 

Moroni Torgan faz caminhada para reforçar campanha de Roberto Cláudio 03 

 Total de comentários 43 

 

 

 

 

 

 

 

Demais 

Partidos 

Políticos 

PTC define hoje apoio no segundo turno 03 

Carlos Mesquita quer inaugurar estátua em homenagem a Juraci Magalhães 00 

PSTU de Fortaleza apregoa voto nulo neste segundo turno das eleições 03 

PPL deve anunciar apoio a Elmano de Freitas? 00 

PPL anuncia apoio a Roberto Cláudio no 2º turno 08 

PRTB deve anunciar apoio pró-Roberto Cláudio 04 

Capitão Wagner já aparece na telinha pedindo votos para Elmano de Freitas 13 

Roberto Cláudio fatura mais uma adesão 00 

Valdeci Cunha agora é robertista 06 

PTC fecha apoio a Elmano de Freitas 18 

Palanque pesado e com rejeitados 00 

Ex-candidato do PPL participa de comício com Roberto Cláudio no Antonio 

Bezerra 

02 

Apoio do PTC a Elmano é questionado 02 

PTC oficializa apoio a Elmano de Freitas nesta 2ª feira 06 

Marcelo Mendes diz que tentou evitar debandada do PTC 04 

Depois da motoneta, agora é senador que pede votos montado em bicicleta 20 

Marina Silva anuncia apoio a Elmano na propaganda eleitoral desta 5ª feira 21 

Roberto Cláudio votará com caravana de aliados 00 

Campanha de Roberto Cláudio faz denúncia contra vereador eleito Capitão 

Wagner 

00 

 Total de comentários 110 

Fonte: Tabela produzida pelo autor. 

 

Heitor Férrer e o PDT –Um assunto que indiscutivelmente foi bastante tratado pela 

imprensa durante o segundo turno foi a busca dos candidatos pela aliança de Heitor Férrer, 

terceiro lugar no primeiro turno e, consequentemente, a repercussão que se deu em seu 

partido. No Blog do Eliomar, não foi diferente. Foram 24 publicações sobre o tema e grande 

participação do público nos comentários.  

A cobertura a respeito do assunto começou dia 11 com a anunciação do vice de 

Heitor, Alexandre Pereira (PPS), de que iria apoiar Roberto Cláudio e que, se dependessedele, 
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seu partido estaria totalmente engajado na campanha do candidato do PSB25. No mesmo dia, 

outra notícia para dizer que o PDT também deveria apoiar o candidato; esta notícia obteve 13 

comentários26. No dia seguinte, a notícia sobre oficialização do apoio rendeu 19 

comentários27. 

Já no dia 15, o blog noticia que Heitor anunciou, em uma entrevista coletiva, que não 

iria apoiar ninguém no segundo turno, ao contrário da vontade de seu partido28. A publicação 

alcançou 15 comentários. Porém, mesmo com a decisão do político, os candidatos Elmano 

Freitas e Roberto Cláudio tentaram, de alguma forma, aproveitar-se da boa imagem que 

Heitor estava perante a maioria dos fortalezenses após o primeiro turno.  

O caso mais repercutido foi o uso na propaganda política de Elmano de uma fala de 

Heitor na qual critica o PSB. O fato repercutiu bastante no blog e na mídia em geral. No blog, 

o assunto apareceu depois da reprodução de uma notícia do jornal O Povo, que diz que Heitor 

entraria na justiça contra o programa do Elmano29.O assunto gerou várias publicações 

posteriores no blog, como uma entrevista com o jornalista Plínio Bortolotti comentando o 

fato30, que gerou 14 comentários dos internautas, e a autorização de Heitor para que Roberto 

Cláudio use também uma fala dele que critica Elmano31.  

Outros assuntos relativos ao PDT e ao Heitor Férrer abordados durante o período são 

artigos relativos à posição de “neutralidade” de Heitor, o fato de seu perfil na rede social 

Facebook ter sido hackeado para postagem de críticas a Elmano e à ativa participação de 

Patrícia Saboya (PDT) na campanha de Roberto Cláudio. 

PC do B –O PC do B virou destaque no blog após as lideranças do partido 

divulgarem o apoio à candidatura de Roberto Cláudio, contrariando as expectativas. Durante o 

período, foram feitas oito postagens que traziam em seu conteúdo o PC do B.A cobertura 

sobre o PC do B começou com uma entrevista em vídeo, um dia após o primeiro turno, com 

Patinhas, presidente regional do partido, que definiu uma data para a divulgação do apoio no 

                                                           
25 Disponível em: <http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/2012/10/11/pps-parceiro-do-pdt-no-primeiro-turno-

quer-apoiar-roberto-claudio/>. Acesso: 29/12/2013. 
26 Disponível em: <http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/2012/10/11/pdt-apoiara-roberto-claudio/>. Acesso: 

29/12/2013. 
27 Disponível em: <http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/2012/10/12/roberto-claudio-ganha-adesao-do-

pdtpps/>. Acesso: 29/12/2013. 
28 Disponível em: <http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/2012/10/15/sem-surpresa-heitor-nao-vai-apoiar-

ninguem-neste-segundo-turno/>. Acesso: 29/12/2013. 
29 Disponível em: <http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/2012/10/16/heitor-ferrer-vai-entrar-na-justica-

contra-programa-de-elmano-de-freitas/>. Acesso: 29/12/2013. 
30 Disponível em: <http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/2012/10/16/uso-da-fala-de-heitor-sem-autorizacao-

e-para-ser-reprovado/>. Acesso: 29/12/2013. 
31 Disponível em: <http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/2012/10/16/heitor-autoriza-roberto-claudio-a-usar-

trecho-de-coletiva-sobre-elmano/>. Acesso: 29/12/2013. 
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segundo turno32. Depois, no dia 15, veio o anúncio de que o PC do B iria apoiar Roberto 

Cláudio, o que pegou todos de surpresa. Essa notícia alcançou a marca de 27 comentários33. 

A cobertura durante todo o segundo turno sobre o partido se deu basicamente sobre 

esse fato – Lula Morais explica, na Assembleia Legislativa, a adesão à campanha de Roberto 

Cláudio34; Chico Lopes (PC do B) foi explicar que a aliança foi uma decisão política35 etc. A 

única postagem sem relação direta com explicação sobre o porquê da adesão do partido à 

candidatura de Roberto Cláudio é a do dia 28, que simplesmente divulgou que o ex-candidato 

à prefeitura pelo PC do B, Inácio Arruda, votou acompanhado do candidato do PSB36. 

Moroni Torgan –Outra adesão que repercutiu no blog foi a de Moroni Torgan, ex-

candidato do DEM. Foram sete postagens que tiveram como tema central o democrata. Tudo 

começou dia 14, com a notícia de que Moroni iria divulgar sua posição no segundo 

turno37.Até que, no dia 17, é noticiado que o ex-candidato confirma o apoio a Roberto 

Cláudio, esta foi uma notícia reproduzida do jornal O Povo, que rendeu 14 comentários no 

blog38. 

A partir daí, as matérias relacionadas ao democrata só são relacionadas a sua 

participação na campanha do antigo pecebista. A única exceção é uma nota que o político 

Fernando Hugo (PSDB) mandou especialmente para o blog sobre a adesão de Moroni a Pró-

Roberto Cláudio39. 

Demais partidos e políticos –As outras 19 postagens que restam a respeito das 

coligações e alianças político-partidárias são de outros partidos e políticos que tomaram ou 

não posição durante o segundo turno. Foram considerados aqui políticos que não são dos 

mesmos partidos dos candidatos, como a vinda de Lula (PT) e Romário (PSB) ao Ceará para 

apoiar os prefeituráveis de seus partidos, pois já é normal esse tipo de apoio para políticos dos 

próprios partidos. 

                                                           
32 Disponível em: <http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/2012/10/09/pcdob-so-define-domingo-com-quem-

vai-neste-segundo-turno-em-fortaleza/>. Acesso: 30/12/2013. 
33 Disponível em: <http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/2012/10/15/pcdob-anuncia-apoio-a-roberto-

claudio/>. Acesso: 30/12/2013. 
34 Disponível em: <http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/2012/10/16/lula-morais-explica-o-porque-do-apoio-

a-roberto-claudio/>. Acesso: 30/12/2013. 
35 Disponível em: <http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/2012/10/16/chico-lopes-diz-que-apoio-a-roberto-

claudio-foi-decisao-politica/>. Acesso: 30/12/2013. 
36 Disponível em: <http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/2012/10/28/roberto-claudio-acompanhou-voto-de-

inacio/>. Acesso: 30/12/2013. 
37 Disponível em: <http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/2012/10/14/moroni-deve-anunciar-posicao-nesta-2a-

feira/>. Acesso: 30/12/2013. 
38 Disponível em: <http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/2012/10/17/moroni-vai-apoiar-roberto-claudio/>. 

Acesso: 30/12/2013. 
39 Disponível em: <http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/2012/10/18/tucano-destaca-apoio-de-moroni-a-

roberto-claudio/>. Acesso: 30/12/2013. 
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Este tópico, então, diz respeito à posição de nãoapoio já esperada do PSOL, que 

rendeu dois posts40.A posição de não apoiar ninguém do PSTU41.Apoio a Roberto Cláudio 

pelos partidos PPL, do ex-candidato André Ramos, e PRTB, do ex-candidato Valdeci 

Cunha42.A aproximação que o PTC fez da candidatura de Elmano, que culminou na liberação 

dos filiados do partido devido a divergências surgidas entre seus membros43.Participações do 

vereador mais votado na eleição, Capitão Wagner (PR), e da ex-candidata à presidência, 

Marina Silva, na campanha do petista44.Participação do Senador Eunício Oliveira (PMDB) na 

campanha de Roberto Cláudio45.Além de um artigo do jornalista Luiz Henrique Campos 

sobre a grande adesão de partidos à campanha do pecebista46. 

No próximo tópico, dedicamo-nos à análise que foi direcionada a dois dos quatro 

tópicos apresentados, devido ao grande número de postagens, e para termos mais sucesso em 

nossa análise ao compreender o discurso predominante nas postagens sobre o mesmo partido 

ou político. 

 

3.4 Análise das publicações e comentários 

 

A análise foi aplicada a publicações a respeito de Heitor Férrer e seu partido, por 

causa da grande repercussão que o assunto tomou no blog; e publicações sobre o PC do B, 

devido a grande surpresa da adesão do partido à campanha de Roberto Cláudio e por ser um 

partido histórico no estado e na disputa pela Prefeitura de Fortaleza, com o político Inácio 

Arruda. 

A partir dessa escolha dos temas, analisamos as três postagens com mais comentários 

de cada tema, por considerarmos que esse aspecto determina, de certa forma, maior 

                                                           
40 Disponível em: <http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/2012/10/10/psol-confirma-nao-vai-de-elmano-de-

freitas-nem-de-roberto-claudio/> e <http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/2012/10/21/psol-manda-nota-

reafirmando-postura-de-neutralidade-neste-segundo-turno-em-fortaleza/>. Acesso: 30/12/2013. 
41 Disponível em: <http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/2012/10/14/pstu-de-fortaleza-apregoa-voto-nulo-

neste-segundo-turno-das-eleicoes/>. Acesso: 30/12/2013. 
42 Disponível em: <http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/2012/10/16/ppl-anuncia-apoio-a-roberto-claudio-no-

2o-turno/> e <http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/2012/10/18/valdeci-cunha-agora-e-robertista/>. Acesso: 

30/12/2013. 
43 Disponível em: <http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/2012/10/25/marcelo-mendes-nega-apoio-a-

candidatura-elmano-de-freitas/>. Acesso: 30/12/2013. 
44 Disponível em: <http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/2012/10/17/capitao-wagner-ja-aparece-na-telinha-

pedindo-votos-para-elmano-de-freitas/> e <http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/2012/10/25/marina-silva-

anuncia-apoio-a-elmano-na-propaganda-eleitoral-desta-5a-feira/>. Acesso: 30/12/2013. 
45 Disponível em: <http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/2012/10/25/depois-da-motoneta-agora-e-senador-

que-pede-votos-montado-em-bicicleta/>. Acesso: 30/12/2013. 
46 Disponível em: <http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/2012/10/21/palanque-pesado/>. Acesso: 30/12/2013. 
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repercussão pública, pois obteve maior participação. Valendo salientar que as publicações 

analisadas estão no anexo dessa monografia. 

Antes de começarmos a análise das publicações, é importante apresentarmos 

brevemente Heitor Férrer e Inácio Arruda, bem como a relação deles com seus respectivos 

partidos e a política cearense. 

Nascido em Lavras da Mangabeira, município do centro-sul cearense, Heitor é 

médico e entrou na política como vereador de Fortaleza em 1989,pelo PDT, partido que 

integra até hoje. Atualmente é deputado estadual do Estado e líder do PDT no Ceará47. 

Inácio Arruda nasceu em Fortaleza e é filiado ao PC do B desde 1981, antes foi 

presidente da Federação de Bairros e Favelas de Fortaleza. Começou sua vida política como 

vereador de Fortaleza, em 1988. Também já foi deputado estadual e federal, mas atualmente é 

senador federal. Além de 2012, Inácio já disputou a Prefeitura de Fortaleza em 2000 e 200448. 

 

3.4.1 Heitor Férrer e o PDT 

 

Com o título “Roberto Cláudio ganha adesão do PDT/PPS”, a primeira notícia a ser 

analisada foi publicada dia 12 de outubro, às 10h25min, e alcançou 19 comentários. Antes 

dessa publicação, um dia antes, o jornalista publicou uma notícia dizendo que“o presidente 

regional do PDT, André Figueiredo, ‘deverá’ anunciar apoio a Roberto Cláudio em ato na 

sede pedetista”49, com o título “PDT apoiará Roberto Cláudio”, o que de fato ocorreu no outro 

dia. Nessa notícia, a única voz presente no texto é a do jornalista, que não informa nenhuma 

fonte da informação. Provavelmente publicada sem apuração, a notícia visa somente a 

alimentar a vontade de realizar um “furo”, ou seja, ser o primeiro a noticiar o fato.  

Já no dia do ato, foi publicada uma notícia em forma de lembrete de que o partido 

iria divulgar sua posição ainda na manhã daquele dia50. Aqui, o jornalista aproveitou a 

facilidade em se publicar na Internet para atualizar o assunto, que dessa vez veio com uma 

fala de André Figueiredo, confirmando a decisão do partido para o blog, antes mesmo do ato.  

Nas duas publicações, foi também informado que Heitor Férrer não se juntaria à 

aliança.A respeito desse assunto, foi colocada a seguinte informação na primeira postagem: 

                                                           
47 Disponível em: <http://www.al.ce.gov.br/index.php/deputados/nomes-e-historico/23-partidos/132>. Acesso: 

22/01/2014. 
48 Disponível em: <http://inacio.com.br/conheca-inacio/>. Acesso: 22/01/2014. 
49 Disponível em: <http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/2012/10/11/pdt-apoiara-roberto-claudio/>. Acesso: 

31/12/2013. 
50 Disponível em: <http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/2012/10/12/presidentes-estaduais-do-pdt-e-pps-

confirmam-apoio-a-roberto-claudio/>. Acesso: 31/12/2013. 

http://www.al.ce.gov.br/index.php/deputados/nomes-e-historico/23-partidos/132
http://inacio.com.br/conheca-inacio/
http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/2012/10/11/pdt-apoiara-roberto-claudio/
http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/2012/10/12/presidentes-estaduais-do-pdt-e-pps-confirmam-apoio-a-roberto-claudio/
http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/2012/10/12/presidentes-estaduais-do-pdt-e-pps-confirmam-apoio-a-roberto-claudio/
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“Sem surpresas e sem Heitor Férrer, postulante derrotado. Quem passou boa parte do mandato 

denunciado escândalos do governo, tem que preservar a coerência”. Frase que fica clara a 

opinião do jornalistasobre a decisão de Heitor. 

Contudo, na publicação derradeira sobre a oficialização no ato anteriormente 

marcado da adesão do PDT e seu coligado PPS, que estamos analisando,vemos que o 

jornalista escolheu o verbo “ganhar”, tanto no título, quanto no lead para informar a adesão 

dos partidos, o que denota uma conquista e merecimento por parte de Roberto Cláudio. O 

mesmo verbo foi utilizado com o mesmo sentido em notícia publicada na noite do mesmo dia 

a respeito do mesmo ato, mas com enfoque diferente, com o título “Roberto Cláudio ganha 

apoio de vereadores, suplentes e militantes do PDT e PPS”51. 

Além disso, a notícia da oficialização publicada na manhã, que é acompanhada por 

uma foto do evento, possui quatro parágrafos e não tem grande cobertura do ato.Sem citações 

diretas, traz somente algumas informações adicionais, como o caso de Heitor Férrer não ter 

comparecido, Roberto Cláudio ter agradecido a aliança juntamente com seu vice, o presidente 

municipal do PDT também estar presente e a incorporação de propostas de Heitor à campanha 

de Roberto Cláudio. 

Com todas essas notícias publicadas sobre o mesmo fato em um curto período de 

tempo e com as mesmas informações, compreendemos que a ideia de que “uma vez publicado 

e esclarecido, o fato perde o seu valor-notícia” (SILVA, 2006, p. 52), não é levada em 

consideração no blog e diz um pouco do retrato do jornalismo de hoje, ou seja, 

rápido, barato, inexato [...] mescla de informações aleatoriamente obtidas e pouco 

confiáveis, não-investigativo, opinativo ou assertivo, detentor da credibilidade e da 

plausibilidade, o jornalismo se tornou o protagonista da destruição da opinião 

pública (CHAUI, 2006, p. 14). 

Porém, como se trata de um ambiente web, as vozes publicadas na página são 

ampliadas devido ao espaço de comentários. Com a disputa da eleição, os leitores também 

encarnam o espírito que a mídia impulsiona de que as eleições são “batalhas titânicas nas 

quais líderes combatem pela supremacia” (STREET, 2001, p. 47,apud ROTHBERG, 2005, p. 

25).  

Por isso, vemos que os comentários são, em sua maioria, marcados pela defesa de 

alguns políticos e partidos que, na opinião de cada um, são os melhores e devem ganhar essa 

batalha e os outros simplesmente são totalmente incompetentes para ocupar tal cargo. Como é 

                                                           
51 Disponível em: <http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/2012/10/15/roberto-claudio-ganha-apoio-de-

vereadores-suplentes-e-militantes-do-pdt-e-do-pps/>. Acesso: 01/01/2014. 

http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/2012/10/15/roberto-claudio-ganha-apoio-de-vereadores-suplentes-e-militantes-do-pdt-e-do-pps/
http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/2012/10/15/roberto-claudio-ganha-apoio-de-vereadores-suplentes-e-militantes-do-pdt-e-do-pps/
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o caso dos comentários postados pelos internautas identificados na notícia do ato de anúncio, 

como “RonisomVesgueiro”, que disse: “Heitor não pode e nem deve colar a sua imagem com 

a de Ruinzianne Lins. Não pode colar a sua imagem nesse tal de Elmano, pois, significaria um 

retrocesso muito grande na sua carreira política [...]”(18/10/2012); e o internauta “MACEDO 

ROCHA!!!” que publicou: “QUEM É HEITOR NOA VOTA EM POSTE,, EU SOU 40 XO 

PT...”(sic)(12/10/2012).52 

O que percebemos em geral nos comentários dos leitores éuma aparente preferência 

e prioridade pelo ex-candidato Heitor Férrer, fato que não se reflete em seu partido, o PDT. 

Vimos esse favoritismo nos comentários acima e em outros, que também expressam certo 

desgosto pelo seu partido, como de “Luciano Alves”, que publicou:“Esqueceram de dizer para 

o André Figueiredo, o eleitor votou foi no Heitor, e não no PDT, portanto o apoio é só dele, 

Heitor não vai querer colar a imagem dele com a do Cid, seria muita falta de coerência dele.” 

(12/10/2012); e “J.GOMES” que disse: “Até o dia 28 decidirei se voto nulo ou no RC. 

Concordo com o Luciano. Quem votou no HEITOR votou nele e não no PDT [...]” 

(12/10/2012).  

A outra publicação deste tópico é a notícia que fala do anúncio de Heitor Férrer 

durante uma coletiva na Assembleia Legislativa, de que iria se manter no segundo turno. 

Publicada dia 15, às 09h51, e intitulada “Sem surpresa: Heitor não vai apoiar ninguém neste 

segundo turno”, a notícia obteve 15 comentários.  

Antes dessa postagem, o blog já havia noticiado em três postagens sobre o 

pronunciamento de Heitor em um caminho parecido com a divulgação do apoio do PDT. 

Primeiramente, a notícia de que ele marcou a coletiva para dizer sua decisão referente ao 

segundo turno53, depois uma reprodução da notícia do jornal O Povo, basicamente com a 

mesma informação antes publicada, a de que ele iria divulgar sua posição em coletiva54, e 

uma notícia de que Heitor confirmou a coletiva55. Porém, ao contrário do que aconteceu com 

o apoio do PDT, nesse caso o blog não informou antes da divulgação oficial qual a posição de 

Heitor. 

                                                           
52 Durante as Eleições 2012, Elmano foi apelidado de “poste”, principalmente poisLuizianne tinha dado uma 

entrevista para uma TV local anos antes dessa eleição em que disse que elegeria em 2012 até um poste. 
53 Disponível em: <http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/2012/10/12/heitor-falara-sobre-disputa-em-

fortaleza-na-2a-feira/>. Acesso: 31/12/2013. 
54 Disponível em: <http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/2012/10/13/heitor-anuncia-posicao-na-segunda-

feira/>. Acesso: 31/12/2013. 
55 Disponível em: <http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/2012/10/14/heitor-confirma-coletiva-para-esta-2a-

feira-quando-dira-seu-rumo-na-disputa-em-fortaleza/>. Acesso: 31/12/2013. 

http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/2012/10/12/heitor-falara-sobre-disputa-em-fortaleza-na-2a-feira/
http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/2012/10/12/heitor-falara-sobre-disputa-em-fortaleza-na-2a-feira/
http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/2012/10/13/heitor-anuncia-posicao-na-segunda-feira/
http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/2012/10/13/heitor-anuncia-posicao-na-segunda-feira/
http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/2012/10/14/heitor-confirma-coletiva-para-esta-2a-feira-quando-dira-seu-rumo-na-disputa-em-fortaleza/
http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/2012/10/14/heitor-confirma-coletiva-para-esta-2a-feira-quando-dira-seu-rumo-na-disputa-em-fortaleza/
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Quando chegamos ao anúncio de Heitor feito na coletiva, que o jornalista faz questão 

de dizer no lead da matéria que começou exatamente às 9h33min, vemos que a única 

informação realmente nova é justamente a sua neutralidade. Também sem maior 

aprofundamento, o texto só traz uma citação de uma fala de Heitor durante a coletiva no 

terceiro parágrafo: “Heitor, entre algumas frases, disse que o seu eleitorado ‘não era de curral 

eleitoral, mas livre, independente e extremamente politizado’”. A notícia foi acompanhada de 

uma foto que não tem nenhuma ligação temporal e local com a coletiva. Nela, Heitor entrega 

panfletos de sua campanha em algum terminal de ônibus de Fortaleza. 

Com isso, aparentemente percebemos que o jornalista não foi à coletiva, que recebeu 

a informação na própria redaçãoe, mais uma vez munido pela instantaneidade característica 

do webjornalismo, publicou-a o mais rápido possível. Com o início da coletiva às 9h33min e 

publicação da notícia às 9h51min, o blog usufruiu bem essa característica típica do “triunfo da 

informação e do conhecimento do ponto de vista da superação do espaço geográfico” 

(BRITTES, 2002, p. 12), que a Internet e outras tecnologias proporcionam hoje. 

Além disso, percebemos aqui também a característica comum à cobertura política, 

que constantemente criam “peças que seguem parâmetros ficcionais” (ROTHBERG, 2005, p. 

17). Na notícia, Heitor, personagem bastante importante no segundo turno, faz uma grande 

revelação, típica de última cena de um capítulo de novela. 

Em relação aos comentários, que foram 15, de forma geral, a notícia foi recebida 

com críticas a sua neutralidade. Percebemos isso, por exemplo, nos comentários de “joao 

batista sousa”, que disse: “Caro Heitor. Que pena que você optou pela pior das posições: a 

neutralidade [...] Somente as pessoas descompromissadas e fracas, para se esconderem, se 

afirmam neutras [...]” (15/10/2012); e de “Vitor”: “Vai ficar em cima do muro? Se os projetos 

dele foram todos incorporados ao plano de governo do Roberto, não entendo por que não 

apoiá-lo. Ou o candidato era mais importante que os seus projetos?”(15/10/2012). 

Além disso, vemos comentários que visam interpretar o fato, atitude que poderia ter 

sido feita pelo blogueiros, em sua posição de jornalista político e detentor de seu próprio 

veículo jornalístico. É o caso do comentário do leitor identificado como “João Romário”: 

Nada tão limitado quanto o olhar utilitarista de que alguém seria obrigado a apoiar 

projetos ruins. A lei nos obriga a votar, mas não necessariamente a escolher entre 

algum dos candidatos à disposição, principalmente quando nenhum deles se coadune 

com as nossas aspirações. A marca do Heitor Férrer foi a independência em relação 

às duas máquinas. Foi isso que garantiu uma votação tão expressiva a ele. Declarar 

apoio a qualquer um dos lado agora, sim, seria fraqueza, incoerência e derrota da 

parte dele. Coisa que, graças a Deus, não aconteceu (15/10/2012). 
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A última publicação relacionada a Heitor e seu partido em análise, diz respeito a não 

autorização de Heitor Férrer a utilizar seu nome ou imagem na campanha de ambos os 

candidatos. Publicada também dia 15, sendo que às 12h31min, a notícia levou o título “Heitor 

não autoriza nenhum partido a usar seu nome ou imagem em campanha” e ganhou 16 

comentários. 

No lead da matéria: “Depois que anunciou, nesta segunda-feira, posição de 

neutralidade na disputa em Fortaleza, Heitor Férrer, candidato derrotado a prefeito pelo PDT, 

recebeu visita do coordenador da campanha do petista Elmano de Freitas”,vemos que o tal 

coordenador da campanha de Elmano não possui seu nome citado nenhuma vez e nem será 

citado nos outros dois parágrafos do texto. Segundo a matéria, “os dois conversaram alguns 

minutos” e durante a conversa “Heitor deixou claro que não autorizava nenhum partido a usar 

seu nome ou imagem em campanha”. 

Neste caso, temos a impressão de que existe a intenção de polemizar sobre o assunto 

ou criar uma discussão antes mesmo que fatos agendem o assunto na mídia, como aconteceu 

depois, com o uso de uma fala de Heitor na propaganda de Elmano. O blog, então, agenda o 

tema, fazendo outra característica típica do jornalismo político que, “ao privilegiar espaço 

para bastidores e negociatas [...], aclara que sua referência não é o público. Na política, pouco 

se sabe do que o outro diz, e a imprensa escreve ‘para ler-se a si mesma’ e para as fontes” 

(RODRIGUES, 2002, p. 105). 

Embora saibamos que o público não é totalmente apático ao que sai na imprensa, é 

fato que ele absorve o que foi posto forçadamente na mídia ao privilegiar um pequeno 

comentário durante uma conversa entre políticos sem ao menos uma citação direta. Isso 

mostra que o jornalista fez uma escolha ao dar visibilidade à parte da conversa. Nesse caso, 

vemos claramente que não existe imparcialidade no jornalismo, pois, mesmo em um blog 

essencialmente noticioso, existem em todo o processo da construção da notícia, e também 

neste caso, escolhas que visam dar audiência, lucro e polemizar. 

Nos comentários da notícia, além das defesas a uns e críticas a outros, vemos que 

dessa vez existiu uma maior conversação entre leitores, o que não é sempre comum nos 

comentários do blog, diferentemente de comentários que são destinados diretamente ao 

jornalista, quase sempre acompanhadas com um “Caro Eliomar” ou “Prezado Eliomar” no 

começo do comentário.  

O caráter dialógico entre leitores é visto, então, em comentários como o de 

“ISMAEL LUIZ SANTOS DE SOUSA”, que disse “Caro Pedro Albuquerque, embora não 
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prive de sua intimidade, tenho-lhe grande respeito. Discordo de seu “conselho” ao Heitor [...]” 

(15/10/2012); e “Pedro Albuquerque”, ao responder: “Prezado ISMAEL LUIZ SANTOS DE 

SOUSA, referi-me apenas à apresentação de propostas, pois qualquer dos candidatos poderia 

assumir certas propostas que o Heitor Ferrer fez durante a campanha. Avaliei mal quando eu 

disse que nenhum dos candidatos iria usar o nome do Heitor em vão. Errei redondamente [...]” 

(16/10/2012). 

Nesse sentido, existe um princípio de debate que vai além da mera interação ao 

comentar no blog. Mas que se constitui, como foi dito no segundo capítulo, mais como uma 

“‘formação complementar de opiniões’ do que para o debate decisório que ocupa foros 

políticos institucionais, como o parlamento” (ALDÉ; ESCOBAR; CHAGAS, 2007, p. 37). 

 

3.4.2 PC do B 

 

Partimos agora para a análise das publicações relativas à adesão do PC do B à 

candidatura de Roberto Cláudio. A primeira postagem é a do anúncio de apoio a Roberto 

Cláudio. A notícia foi publicada dia 15, às 11h21min, e ganhou grande participação do 

público, com 27 comentários. 

Ao contrário do anúncio “sem surpresa” de Heitor no segundo turno, nessa notícia, 

muitos foram pegos de surpresa, mas, dessa vez, o jornalista não transpassou isso no título – 

“PC do B anuncia apoio a Roberto Cláudio” – ou no texto da notícia. E, diferentemente do 

que foi colocado na notícia de adesão do PDT, Roberto Cláudio não “ganhou” o apoio, o PC 

do B que anunciou o apoio. 

A notícia também é acompanhada de uma foto com políticos do partido, como Lula 

Morais, Chico Lopes e Inácio Arruda, ex-candidato a prefeitura que, na foto, está falando ao 

microfone. Além deles, estão na fototambém Roberto Cláudio e seu vice, Gaudêncio Lucena 

(PMDB). 

Nos comentários, muitos leitores criticam a posição do partido.Como os que seguem, 

todos publicados no mesmo dia (15/10/12): “Tenório”: “Que coisa mais maluca, PCdoB 

aliado histórico do PT apoiando os Ferreira Gomes. Onde está a coerência programática? 

[...]”; “Eronildes”: Lamentavelmente PC do B apoiará PSB. Inácio Arruda aqui em Fortaleza 

não ganhará mais nem para Vereador [...]”; “Carlos Andrade”: “Que pena essa do PCdoB, 

Inácio se enterra de vez agora!!!”; e “Luiz Carlos”: “Por essas e outras O Inacio Arruda ta 

perdendo sua relevancia politica no nosso estado” (sic). 
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Porém, alguns leitores se excederam, como “Renato”: “Tertulio, se você tem certeza 

que o eleitorado do Inácio não vai votar no Roberto Cláudio, mas sim no POSTE, então 

porque perdes o teu tempo aqui? heheh” (sic) (15/10/2012). Isso rendeu um comentário do 

próprio jornalista. Identificado com uma estrela antes de seu nome, Eliomar postou: 

“Obrigado por suas colocações, caro José Maia. Democracia é isso mesmo”, comentário em 

resposta a um anterior, que disse “As ofensas dirigidas pelo desinformado leitor não refletem 

a verdade dos fatos. É estranho que neste espaço permitam-se postagens levianas, insultuosas 

e de tão baixa estatura [...]” (15/10/2012).  

Durante o período do segundo turno, comentários de insultos a candidatos foram 

comuns no blog, fato que se prova com uma postagempara alertar os leitores sobre os 

excessos nos comentários, que o jornalista publicou dia 2456, no qual diz que “o editor do 

Blog também responde perante a legislação por excessos dos senhores comentaristas”. 

A partir desses comentários, podemos confirmar que no Blog do Eliomar, assim 

como em outros blogs de política, “na hora de comentarem e se posicionarem, é mais comum 

os leitores usarem o caminho da declaração e desqualificação por posicionamento, do que 

argumentarem dialeticamente a partir dos posts e comentários lidos” (ALDÉ; ESCOBAR; 

CHAGAS, 2007, p. 37). 

Além disso, percebemos que, assim como aconteceu nas urnas, o PC do B está em 

baixa com o eleitorado fortalezensee o fato de apoiar Roberto Cláudio só piorou a situação de 

Inácio Arruda, pois passou a ideia de que o PC do B está somente interessado em se manter 

no poder a qualquer custo, mesmo em campanha contra o PT, partido que geralmente se alia 

nas eleições estaduais e municipais. 

Outra notícia, intitulada “Roberto Cláudio tem reunião com PCdoB e ganha discurso 

de ex-secretário de Luizianne”, foi publicada dia 16, às 12h05min, e ganhou quatro 

comentários. Mais uma vez, foi priorizado uma parte ou um trecho de um fala de um evento 

maior para ser priorizado na construção da notícia.  

Com um parágrafo apenas, a notícia começa com uma fala de Roberto Cláudio e 

também possui enfoque na presença de Evaldo Lima, ex-secretário da gestão de Luizianne 

Lins. Sobre esse fato, a notícia diz que Evaldo teve direito à fala, mas “em nenhum momento, 

cuspiu no prato que comeu até bem pouco tempo. Ou seja, nada de crítica à gestão Luizianne 

Lins (PT)”, com diz o próprio texto. Nesse momento, percebemos um tom mais informal na 

                                                           
56 Disponível em: <http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/2012/10/24/blog-e-um-alerta-fundamental/>. 

Acesso: 02/01/2014. 

http://blog.opovo.com.br/blogdoeliomar/2012/10/24/blog-e-um-alerta-fundamental/
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notícia, o que mostra certa liberdade do jornalista perante um espaço que, mesmo ligado a um 

grande grupo de comunicação, é dele. 

Dos quatro comentários, três foram criticando e um elogiando o posicionamento do 

partido. Além disso, é interessante perceber que em todos os comentários Evaldo Lima é 

citado, como no comentário de “ELEITOR CONSCIENTE”, que disse: “EVALDO… QUEM 

TE VIU… QUEM TE VÊ…LARGOU O OSSO ( ERA SECRETÁRIO DE LUIZIANNE ) 

ATÉ OS 45 DO 2º TEMPO [...]”(sic) (16/10/2012); e “Profeta”: “Muito abrigado Sr. Inácio e 

professor Evaldo Lima, pela decepção e a falta ética com o eleitor da Fortaleza quase que 

totalmente bela.Comunistas apoiando PPS dos gomes travestidos de PSD” (sic) (16/10/2012). 

Nesses comentários, percebemos muitos erros de digitação, o que demonstra o fato 

de ser um ambiente bastante informal, mas que pode demonstrar, também, nesses casos, uma 

grande vontade de expor sua opinião,o que faz com que cometa os erros ou até uma vontade 

de ser visto, como o caso do primeiro comentário que está todo em caixa alta. 

A última publicação, ao contrário de todas as outras, é uma entrevista em vídeo, 

postada no blog, através do canal que Eliomar mantém no YouTube57. É comum termos 

entrevistas em vídeo no blog, geralmente ocorrem no Aeroporto Pinto Martins, com diversos 

políticos e personalidades cearenses, às vezes, são publicadas várias entrevistas em um dia. 

Nesse post, que além do vídeo possui um texto para acompanhar, o entrevistado é o 

deputado federal Chico Lopes (PC do B), que falou da adesão de seu partido à campanha de 

Roberto Cláudio. Com a utilização dessas duas mídias – texto e vídeo – o blog usufrui das 

possibilidades presentes na Internet, que pode ser caracterizada no webjornalismo como 

multimidialidade ou convergência e 

refere-se à convergência dos formatos das mídias tradicionais (imagem, texto e som) 

na narração do fato jornalístico. A convergência torna-se possível em função do 

processo de digitalização da informação e sua posterior circulação e/ou 

disponibilização em múltiplas plataformas e suportes, numa situação de agregação e 

complementariedade (PALACIOS, 2003, p. 18). 

Com a adesão do PC do B ainda em pauta na mídia política cearense, o jornalista 

aproveitou a oportunidade para entrevistar, em sua posição de autoridade, um dos líderes do 

PC do B.  

A entrevista fez com que sete leitores comentassem. Desses, alguns se dirigiram 

diretamente a Chico Lopes, como “Antonio Morais”, que publicou: “Prezado Chico Lopes. 

Um dia eu vi a revolta de um velhinho de tua idade contra o apoio do Inácio a reformar da 

                                                           
57<http://www.youtube.com/user/flashdoeliomar>. Acesso: 04/01/2014. 

http://www.youtube.com/user/flashdoeliomar
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previdência. Inácio está colhendo o que plantou. Fiquem atentos nas próximas eleições: 

poderá haver o restante da colheita”. Talvez essa liberdade com que os leitores escrevem, 

como agora ao chamar o deputado de “velhinho”, e em outros casos que já vimos, deva-se ao 

anonimato proporcionado pela ferramenta, o que deixa um espaço para insultos e 

xingamentos. 

Contudo, esse descontentamento com o PC do B reflete pouco no resultado das 

Eleições, já que Roberto Cláudio ganhou de Elmano e um dos fatores que determinou a 

vitória foi, justamente,as alianças que Roberto Cláudio conseguiu bem mais que Elmano.  

Além disso, o que percebemos nas publicações e comentários sobre as alianças é o 

fato de Elmano quase não ser lembrado pelos leitores e pelo jornalista. O fato de não entrar 

em pauta por não conseguir alianças, pode ter prejudicado a imagem de Elmano que, 

apelidado de “Poste”, apareceu bem menos que seu concorrente Roberto Cláudio, ficando em 

pauta somente com fatos negativos como o uso da fala de Heitor. Por outro lado, os padrinhos 

políticos dos candidatos, Cid e Luizianne, foram citados constantemente.  

Porém, quando falamos de Heitor, observamos que ele estava em um ótimo momento 

político e sua imagem bastante enaltecida, tanto pelas publicações, com frases como “Quem 

passou boa parte do mandato denunciado escândalos do governo, tem que preservar a 

coerência”; e comentários como o de “Joao Romario” na notícia de anúncio que Heitor não 

apoiaria ninguém, que disse:“Justo, muito justo. Sinal de coerência [...]” (15/10/2012). Por 

isso, a adesão de Heitor para uma ou outra candidatura poderia ter sido essencial e poderia 

modificar completamente o resultado das eleições. Mas, o fato de ter se mantido “neutro”, 

pode lhe garantir um futuro político mais promissor. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quando falamos que o jornalismo contribui para a formação da opinião pública, 

estamos querendo dizer que em sua posição de porta-voz da informação, ele elege um assunto 

e o reporta a sua maneira. O público, por sua vez, absorve esses fatos e assuntos 

bombardeados pela mídia que, teoricamente, são de interesse público. 

Em eleições, não é diferente. O que é imposto pelo jornalismo pode influenciar sim 

nos resultados. Por isso, Traquina (2012), cita Maxwell McCombs (1992) ao dizer que 

numas eleições políticas [...] a conclusão a tirar é clara: os atributos enfatizados pelo 

campo jornalístico podem influenciar diretamente a direção da opinião pública. 

Tanto a seleção das ocorrências e/ou das questões que constituirão a agenda, como a 

seleção dos enquadramentos para interpretar essas ocorrências e/ou questões são 

poderes importantes do campo jornalístico e os seus profissionais (p. 205). 

Chega-se, então, à conclusão de que realmente “a fabricação do consenso está em 

pleno funcionamento” (CHOMSKY, 2003, p. 55).Mas, por outro lado, com a Sociedade da 

Informação, várias são as visibilidades trazidas pelas mídias e qualquer um, também, pode 

trazer a sua visibilidade. Aumentaram-se as possibilidades de participação e de criação de 

conteúdo para veiculação pública. 

Fato que não determina que tenhamos uma sociedade realmente mais participativa 

quando falamos em política, já que nem todos aproveitam essas possibilidades. O público 

ainda está acostumado a se agendar na mídia, julgando importantes somente assuntos que são 

tratados nos veículos de comunicação em massa que, nem sempre, são os mais relevantes 

socialmente. 

De fato, os veículos de comunicação são importantes para uma democracia, mas, 

regidos pela audiência e o lucro, eles podem ser prejudiciais para a formação da opinião 

pública e a própria formação de uma cultura de forma geral, pois não teremos uma sociedade 

mais politizada com um jornalismo que reporta fatos somente para polemizar. 

Em uma visão otimista de todo o processo que estamos passando atualmente com a 

Sociedade da Informação, deve acarretar numa sociedade democrática para todos,pois  

a sociedade da informação deve ser entendida como um estágio para atingirmos a 

sociedade do conhecimento. Não adianta ficarmos na disponibilização de dados, 

equipamentos, tecnologias. Urge incrementar os processos cognitivos em toda a 

população, para que todo cidadão possa usar os conteúdos e, portanto, atuar na 

construção de uma nova sociedade (MELO, 2002, p. 41). 
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Vemos, ainda, que na Internet, o jornalismo possui infinitas possibilidades nunca 

antes vistas, que estão mudando a forma de se produzir conteúdo jornalístico. A Internet 

também é bastante útil para a sociedade civil, que a utiliza para suas relações sociais, culturais 

e políticas. Enfim, a horizontalidade da comunicação já está visível, mas, ainda precisa 

evoluir muito mais. 

Porém, o jornalismo que se constrói na Internet ainda segue os mesmos padrões das 

outras mídias, basta observarmos o que analisamos no terceiro capítulo. Mesmo que se 

proponha a noticiar fatos de “última hora”, ainda há uma responsabilidade em agendar no 

público assuntos que não corroborem com uma opinião pública bem mais politizada. Existem 

mais espaços na mídia que se preocupam em polemizar um assunto, do que espaços 

destinados a tratar assuntos que façam desenvolver uma sociedade mais democrática e mais 

preocupada com assuntos políticos e sociais. 

Nas eleições, momento em que a participação pública é elevada ao máximo em uma 

democracia, termos uma sociedade preocupada nesses assuntos é bastante importante para 

termos um país mais justo e democrático. Não que a mídia seja a única culpada nisso tudo, 

mas que possui grande contribuição para isso, é verdade.Ainda “reféns” dos meios de 

comunicação em massa, nós ainda não sabemos realmente os próximos passos para a 

verdadeira democracia. 
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ANEXOS 

Matérias analisadas:
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