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Resumo 

 
A internet ganha cada vez mais importância nos processos políticos, principalmente pela 
possibilidade de interação entre políticos e cidadãos e entre os próprios sujeitos. Com os 
recursos possibilitados pelo desenvolvimento da rede, os políticos buscam novos tipos de 
interação com a população. O Twitter é o recurso do momento, sendo utilizado cada vez mais 
por políticos. Esse artigo procura investigar o uso do Twitter por políticos, destacando suas 
características que promovem a sociabilidade e como elas podem influenciar diretamente na 
construção da imagem pública política, colocando no jogo político novos elementos e 
ferramentas. Foi escolhido, como complemento ao estudo, a página no Twitter do governador 
de São Paulo, José Serra. 
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1. Twitter e Política: Investigando as possibilidades de uma relação 

 

O que está acontecendo? É com essa pergunta que o Twitter pede que você divida com 

as pessoas o que ocorre agora, em qualquer lugar do mundo. E é exatamente isso o que 

milhões de pessoas fazem todos os dias através do site. O Twitter foi eleito a palavra do ano, é 

o fenômeno tecnológico da vez3. Os políticos também o descobriram e cada vez mais fazem 

parte da rede. Os modos de interação promovidos pelo Twitter têm se mostrado capazes de 

abrir possibilidades para construção de imagem pública a partir de um processo interacional 

notadamente marcado por novas formas de sociabilidade. E é essa possibilidade do Twitter 

que nos propomos a discutir nesse artigo. Para início de conversa, a seguinte reportagem 

ilustra bem o quanto o Twitter levanta instigantes questões para se problematizar a relação 

entre comunicação e política:  

 

                                                 
1 Este artigo teve orientação do Professor Rennan Mafra e foi apresentado à coordenação do curso de pós-
graduação em comunicação – especialização em Imagens e Culturas Midiáticas da FAFICH/UFMG, como 
atividade de conclusão do curso. 
2 Publicitária com especialização em Imagens e Culturas Midiáticas pela UFMG. E-mail: laurinhahp@gmail.com 
/ http://www.twitter.com/laurabaptista 
3 Disponível em <http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1231970/Tweet-victory-Twitter--used-English-
word.html> Acesso em 30 nov 2009 
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Depois de cair nas graças dos políticos em Brasília, o serviço de microblog Twitter 
tem se revelado uma verdadeira “tribuna virtual”. De desfiliação de senadores a 
brigas partidárias como a recente crise na bancada do PT, tudo passa pelos campos 
de digitação do site. Em alguns dos principais embates travados (...) no Senado, os 
parlamentares levaram ao microblog uma sucessão de troca de farpas e anúncios de 
decisões importantes.  (Disponível em 
<http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL1276023-5601,00.html> Acesso em 
07 set 2009) 

 

O principal embate que repercutiu na mídia originou de uma postagem do senador 

Aloísio Mercadante, que informou em seu Twitter
4: “Subo hoje à tribuna para apresentar 

minha renúncia da liderança do PT em caráter irrevogável”5 e ainda alfinetou políticos que 

deixaram o partido: “Ao contrário dos que estão deixando o partido, saio da liderança para 

disputar, junto à militância, a concepção do PT [em] que eu acredito”6. Por fim o senador não 

renunciou, e aquele pequeno texto de menos de 140 caracteres repercutiu em toda mídia, entre 

os próprios políticos e entre a sociedade: 

 
Minutos depois de o petista concluir o pronunciamento, o deputado Fernando 
Gabeira (PV-RJ) já alfinetava pelo Twitter: “Pobre Mercadante: até para sair da 
liderança tem que pedir autorização ao Lula”. Na mesma linha, Cristovam Buarque 
(PDT-DF) postou uma crítica: “Continuará o líder no pragmatismo da aliança entra 
Lula, Renan [Calheiros], [Fernando] Collor e Sarney.” (Disponível em 
<http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL1276023-5601,00.html> Acesso em 
07 set 2009) 

 
 Depois Mercadante foi obrigado a se retratar e pedir desculpas. Este caso mostra 

como o Twitter – uma ferramenta relativamente recente e com usos ainda por serem testados – 

tem se inserido de modo significativo junto a relações sociais e políticas, por apresentar uma 

série de peculiaridades, modificando os quadros de interação entre os sujeitos e o sistema 

político. 

Logicamente, o processo instaurado pelo Twitter acontece em meio a uma série de 

outras modificações causadas pelo aparecimento das novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs), que podem ser representadas pelo termo generalista “internet”. Em 

linhas gerais, os usos das TICs na política serviram como uma forma de se buscar alcançar um 

novo parâmetro comunicacional que não seguisse o estilo dos anteriores, capaz de abrir um 

caminho de interação entre cidadão e governo. Silva (2005) entende que a internet pode se 

constituir como um novo espaço mediatizador da discussão política, não apenas entre os 

membros da sociedade, mas também entre um eleitor e seu candidato.  

                                                 
4 < http://twitter.com/Mercadante>  
5 <http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL1276023-5601,00.html> acesso em 07 set 2009 
6 <http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL1276023-5601,00.html> acesso em 07 set 2009 
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Assim, a internet é vista como uma potencialidade tecnológica, um local que apresenta 

uma oportunidade de articulação entre os cidadãos e revitalização da relação entre sociedade 

civil e Estado (SILVA, 2005). A internet é chamada de potencialidade porque ainda se discute 

as formas de se transformar esse potencial de propiciar um meio de discussão política em 

realidade. A internet apresenta um grande número de informações, que não advém apenas de 

fontes oficiais. Ela também 

 
reduz os custos da participação política e permite envolver diferentes parceiros de 
interlocução desde a troca de e-mails numa base cidadão-cidadão, os chats e os 
grupos eletrônicos de discussão até as amplas conferências. (MAIA, 2000, p. 1). 

 

Desse modo a internet apresenta um potencial de interação diferente dos meios 

tradicionais. A web acaba por proporcionar um local peculiar para a comunicação entre 

público e políticos, abrindo o debate e a troca de informações de forma rápida e sem os 

entraves burocráticos usuais. Como nos lembra Maia (2000), as comunidades virtuais criam 

plataformas suplementares para a participação política. 

 O Twitter, de acordo com a Wikipédia
7
, é “uma rede social e servidor para 

microblogging que permite aos usuários que enviem e leiam atualizações pessoais de outros 

contatos (em textos de até 140 caracteres, conhecidos como ‘tweets’)” 8. Foi criado em 2006, 

porém o reconhecimento do sistema só se deu em 2007, durante o festival South by Southwest 

(SXSW)9, em que o uso do Twitter triplicou e começaram a ser criados aplicativos para 

complementarem seu uso. Outro ponto importante para o crescimento e divulgação do Twitter 

foi a campanha para a eleição do atual presidente dos EUA, Barack Obama, que em 2008 se 

utilizou da rede para divulgar seus eventos de campanha. 

 
No Brasil, o Twitter foi acessado por 23% dos internautas que navegam em casa ou 
no trabalho em julho, o que representa 8,3 milhões de pessoas, de acordo com o 
Ibope Nielsen Online. É um aumento de 66% em comparação com junho. A 
proporção de usuários em relação ao total de internautas é maior aqui do que em 
outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, o número de visitantes do Twitter 
foi maior (21,5 milhões de pessoas em julho), mas representou um porcentual menor 
em relação ao todo, com 11%. (Disponível em 
<http://info.abril.com.br/noticias/internet/twitter-o-que-voce-ganha-com-ele-
28102009-9.shl> Acesso em 28 out 2009) 
 
 

                                                 
7 Disponível em: <http://www.twitter.com> Acesso em: 06 jul. de 2009. 
8 Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Twitter> Acesso em: 06 jul. de 2009. 
9 Uma série de festivais e conferências sobre música, filmes e interatividade que acontece todo ano na cidade de 
Austin, no Texas. (<http://en.wikipedia.org/wiki/South_by_Southwest> acesso em 06 jul de 2009) 
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Além disso, é válido destacar que o blog do caderno Link10 do Jornal Estadão lista 

todos os políticos que se utilizam da ferramenta e, até a finalização desse artigo, eram mais de 

240 – desconsiderando Twitters de partidos políticos e ministérios.11 Sendo assim pode-se 

levantar hipóteses sobre porque o Twitter possui esse grande número de adeptos na política. 

Grosso modo, o Twitter permite o envio de mensagens para o sistema por meio de short 

message service (SMS), instant messenger (IM), pela web, por internet móvel e por 

aplicativos desenvolvidos por usuários, o que o torna capaz de ficar conectado em qualquer 

lugar. A comunicação, como se percebe no sistema, é dada de maneira assíncrona, ou seja, 

“ele não serve para as pessoas baterem papo e, sim, para acompanharem uma às outras à 

distância” (SPYER apud ZAGO, RECUERO, 2008).  

Porém essa característica não é totalmente verdadeira ao se tratar do uso real do 

Twitter. O site possui o botão reply, que permite respostas ou comentários de um usuário a 

uma pergunta ou comentário de outro usuário. E é nessa possibilidade de forjar uma interação 

que o Twitter cresce no meio político, pois permite que um cidadão possa se comunicar com 

seu político através de uma mensagem, sem supostos entraves burocráticos, de forma direta e 

em qualquer lugar. Obviamente os políticos estão também em outras redes sociais – 

atualmente muitos possuem Orkut
12 e canais no Youtube13 - mas nenhuma oferece essa 

possibilidade de comunicação e interação tão direta e rápida como o Twitter. Alex Primo 

(2009) acredita que “o Twitter oferece a sensação de intimidade”14 e ‘humaniza’ o político. 

Dessa forma o Twitter abre possibilidades para construção da imagem pública – 

questão essencial para a política - a partir de um processo interacional constituído por meio de 

sociabilidade, forjada ou não. Desse modo, é curioso destacar que essa nova tecnologia se 

pauta não por fazer um político baseado em mídias explicitamente controladas por 

profissionais do marketing, mas é capaz de construir imagem pública tendo em vista: 1) esse 

político como sujeito – controlado ou não pelos profissionais - e 2) um determinado público 

que vai se formar e construir uma imagem desse político em um processo interacional 

peculiar, questão que será investigada a seguir.  

 

 

                                                 
10 <http://blog.estadao.com.br/blog/link/> Acesso em 07 set 2009 
11 <http://blog.estadao.com.br/blog/link/?title=lista_dos_politicos_no_twitter&more=1&c=1&tb=1&pb=1> 
Acesso em 07 set 2009 
12 <http://www.orkut.com>  
13 <http://www.youtube.com> 
14 < http://www.interney.net/blogs/alexprimo/2009/08/25/politicos_brasileiros_sonham_em_ser_obam/> Acesso 
em 13 nov 2009 
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2. A Construção da Imagem Pública no Twitter: Uma Sociabilidade Forjada? 

 

A imagem pública não pode ser considerada definitiva, ela existe na tensão entre o 

“vínculo entre imagem de algo ou alguém e esse algo ou alguém enquanto realidade externa e, 

(...), pela inexistência de homologia entre imagem e coisa imaginada” (GOMES, 2004, p. 

266). É desse modo que as imagens públicas podem se mostrar modificáveis em relação ao 

que elas presumivelmente refletem, uma vez que a instância geradora de imagem é a 

subjetividade humana. Existem profissionais de comunicação que trabalham diretamente com 

a emissão de mensagens, programando como será a percepção de imagem de um produto, 

instituição ou pessoa. Considerando imagens públicas políticas, 

 

a tentativa de atores-políticos administrarem a visibilidade e fazerem repercutir 
discursos e versões do próprio interesse, no espaço de visibilidade dos mídia, 
constitui-se num campo de estratégias e contra-estratégias do jogo político Além de 
empreender esforços para criação de uma imagem adequada a seus propósitos, os 
políticos devem monitorá-la permanentemente e lidar com o que é feito dela em 
outros domínios. (LIMA, 1992: 17; ALBUQUERQUE, 1999: 171-181; GOMES, 
1999; MAIA, 2003 apud LUNA, MAIA, 2005, p. 96). 

 

A partir desse raciocínio, é válido considerar que os modos de interação do Twitter 

permitem emergir um novo tipo de estratégia política – que se volta à constituição da imagem 

pública - pautada essencialmente por um tipo de sociabilidade, ou seja, por interações mais 

livres e ‘supostamente’ mais despretensiosas. 

Simmel apud Maia (2002) afirma que “a sociabilidade é um jogo no qual as pessoas, 

na verdade, jogam/desempenham a sociedade” (SIMMEL apud MAIA, 2002, p. 9). Em seu 

trabalho, Simmel (apud Maia, 2002) aborda a dimensão da espontaneidade na vida social, 

afirmando que nenhuma regulamentação normativa pode substituir completamente a 

naturalidade da sociedade. Assim ele foca sua atenção nos ‘detalhes’, nas ‘falas 

descompromissadas’, nas ‘banalidades’ da vida social. Esse seria um processo de integração 

social, de socialização para sujeitos, que estabilizam o papel da sociedade como um conjunto 

de relações interpessoais. Porém, Simmel (apud MAIA 2002) destaca a dificuldade de se 

assegurar a reciprocidade nas relações nas sociedades, pois o desenvolvimento cultural segue 

vários níveis de diferenciação. Se de um lado a multiplicação das possibilidades de relações 

sociais permitiu contatos mais freqüentes entre as pessoas, por outro a diferenciação introduz 

novas fontes de desigualdade. 

Podemos considerar que o Twitter proporciona um espaço para essa espontaneidade 

social, em que os usuários podem se utilizar da plataforma como forma de interação, para 
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destacar a naturalidade e as ‘banalidades’ da vida social. Simmel (apud MAIA 2002) falou 

sobre a dificuldade de uma sociedade com níveis de diferenciação produzir interações livres, 

sem desigualdade, destacando a dificuldade de reciprocidade nas relações. Podemos dizer que 

o Twitter atua justamente nessa questão – assim como na relação de espontaneidade social – 

pois ele permite que o usuário fale diretamente com o político, sem os entraves de outros 

meios. Como dito anteriormente, Primo (2009) considera que o Twitter ‘humaniza’ o político, 

provocando uma sensação de intimidade, desse modo, o site apresenta características que se 

voltam a suprimir essa diferenciação na sociedade. 

A formação da imagem pública de um político depende da relação entre o 

endereçamento de sentidos e a subjetividade da pessoa ao percebê-los, assim criam-se 

estratégias para a criação dessa imagem. A sociabilidade - vista como um jogo em que se 

desempenha a sociedade - pode ser considerada um ponto importante como estratégia na 

formação de imagem pública política. Em um olhar intencional o Twitter poderia funcionar, 

desse modo, como uma espécie de catalisador desse processo, uma vez que os modos de 

operação da plataforma - que permitem que se sigam as atualizações e que um cidadão possa 

se comunicar com seu político através de uma mensagem, sem entraves burocráticos, de 

forma direta e em qualquer lugar – fazem emergir o processo interacional como novo recurso 

para estratégias políticas nesse sentido.  

É interessante notar que se o público descobre que por trás do Twitter de um político 

existe uma equipe que o atualiza, o poder de sociabilidade do Twitter parece perder um pouco 

sua força, já que “fere-se uma regra do jogo de sociabilidade da tecnologia”. Em uma visita à 

China, o presidente dos EUA, Barack Obama foi questionado se o Twitter deveria ser 

utilizado livremente pelos chineses. Então veio a surpresa, Obama – que possui quase 3 

milhões de seguidores15 - afirmou que nunca utilizou o Twitter.16 Com uma simples busca 

podemos ver que muitas pessoas – que destacam que até achavam que Obama poderia não 

estar por trás das atualizações – ficaram decepcionadas com o fato de que nenhuma das 

mensagens foi postada pelo presidente. Como exemplos temos a seguinte mensagem deixada 

no blog Link: “Essa do Obama nunca ter usado o Twitter apenas prova que tem toda a razão a 

desconfiança do cidadão com os políticos”17, ou o comentário deixado no site Techcrunch: 

                                                 
15 <http://twitter.com/BARACKOBAMA> 
16 Disponível em < http://info.abril.com.br/noticias/internet/obama-admite-nunca-ter-usado-twitter-16112009-
3.shl > Acesso em 20 nov 2009 
17 Disponível em 
<http://blog.estadao.com.br/blog/link/?title=barack_obama_nunca_usou_o_twitter&more=1&c=1&tb=1&pb=1> 
Acesso em 07 dez 2009 
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“isso pode ser a verdade, e nós poderíamos até saber em nossas cabeças, mas quando o 

próprio Obama diz, nós ficamos desapontados”18. 

Atualmente vários profissionais do marketing político fazem apresentações explicando 

aos políticos como agir no Twitter, o que fazer e o que não fazer19. Um ponto em comum 

nessas apresentações é que destacam o uso que o Governador de São Paulo, José Serra20, faz 

da plataforma. Certamente ele a utiliza como um espaço de estratégias, mas, ao mesmo 

tempo, parece ser ele mesmo que twitta, o que é visto pelo o ar autoral, os horários em que 

acessa a internet, os comentários em programas como Jô Soares e CQC, e as conversas banais 

- de gosto musical a futebol. Serra aborda também assuntos políticos, mas seus comentários 

são pessoais, e não apenas links para suas realizações. Assim, o político mais seguido do 

Brasil, com mais de 140 mil21, segue utilizando recursos de interação do Twitter entremeados 

às estratégias do jogo político.  

 

3. O Caso Serra 

 

 Em entrevista ao Jornal Estado de São Paulo, o governador de São Paulo José Serra 

fez a seguinte afirmação: “sou o governador twitteiro e já ganhei até diploma de 

‘especialização em relações twitteiras’, do programa CQC, da TV Bandeirantes”22. Serra 

virou a referência brasileira quando se fala de Twitter de políticos. Além dessa entrevista em 

que ele aborda o uso da internet na política, o governador já falou sobre a ferramenta em 

vários programas de TV. Ele destaca a importância do Twitter para seu governo: 

 

Como o Twitter tem ajudado o seu trabalho como governador? 
Eles (internautas) me dão dicas, fazem sugestões, apoiam medidas do governo, 
elogiam, mas também criticam, cobram, reclamam de coisas que não estão 
funcionando direito. Repasso para todas as áreas do governo, cobro dos secretários, 
tiro dúvidas com eles, vejo se as reclamações procedem. Os mais acionados pelos 
meus seguidores e por mim são o Barradas (secretário da Saúde), o Paulo Renato 
(secretário da Educação), as áreas de segurança e de transportes. É aí que a internet 
é fantástica. Poupa tempo, aumenta a eficácia, abre um canal direto entre o governo 
e o cidadão, para o governante ouvi-lo, prestar contas em tempo real e até para 
corrigir medidas. Isso para um governante não tem preço. (Disponível em: < 

                                                 
18 Tradução de comentário disponível em < http://www.techcrunch.com/2009/11/15/president-obama-twitter/> 
Acesso em 07 dez 2009 
19 Exemplos dessas apresentações podem ser vistos nos links: <http://www.slideshare.net/mapadigital/politicos-
brasileiros-e-as-redes-sociais> e <http://www.slideshare.net/tomcomunicacao/expectativas-para-a-utilizao-das-
mdias-sociais-no-marketing-poltico> 
20 http://twitter.com/joseserra_ 
21 Até o dia 30 nov 2009 
22 Disponível em <http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20090824/not_imp423633,0.php> Acesso em 05 
dez 2009 
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http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20090824/not_imp423633,0.php> 
Acesso em 05 dez 2009) 

 

 Ainda que o governador fale sobre suas atuações políticas no Twitter, ele o faz com 

comentários pessoais, apenas informando sobre um dia de trabalho, como no tweet abaixo: 

 

 
Disponível em http://twitter.com/joseserra_/status/6227154517 

 

Ao invés de apenas falar sobre sua obra política, ele inclui um comentário sobre sua 

infância, fazendo com que a informação não pareça uma propaganda, e sim um comentário 

sobre seu dia de trabalho. É assim que grande parte de seus tweets são de interação com seus 

seguidores e opiniões sobre assuntos fora do mundo político: 

 

O Sr. Também faz comentários pessoais... 
Há o lado lúdico também. Quando disse lá no Twitter que gosto de cinema e de 
trabalhar ouvindo música, muitos seguidores passaram a me mandar dicas e links 
de canções, cantores, bandas, trechos de filmes. Também fazem muitas perguntas 
sobre a minha vida, o governo, o que eu acho disso e daquilo. Claro que não 
consigo responder tudo e fico até aflito, às vezes, mas sempre dá para conversar um 
pouco. De que outro jeito isso seria possível? Só no Twitter mesmo. (Disponível 
em: < http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20090824/not_imp423633,0.php> 
Acesso em 05 dez 2009) 
 

 

 O próprio governador afirma que só no Twitter ele tem essa possibilidade de conversar 

e responder as pessoas. E, ao analisarmos seus tweets, vemos que esse tem sido o grande 

diferencial de José Serra em relação a outros políticos: 

 

 
Disponível em <http://twitter.com/joseserra_/status/6363834162> 
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Como disse o governador um dos temas recorrentes de seu Twitter é o fato dele gostar 

de música e ser fã dos Beatles, o que faz com que muitos seguidores mandem vídeos e 

questões sobre a banda para o governador, como no exemplo acima em que um seguidor 

sugere que ele faça a ‘hora dos Beatles’ quando for presidente. Serra responde brincando, 

como indicado pelo rs (risos na linguagem de internet), provocando uma interação. Podemos 

imaginar se o fato de as pessoas perceberem que ele interage, respondendo questões que lhe 

são feitas, faz com que ele tenha mais seguidores.  

A entrevista do Jornal Estado de São Paulo destaca também outra questão que 

podemos observar ao ler o Twitter do governador, o fato de que ele twitta de madrugada e 

dorme pouco: 

São duas horas da madrugada. O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), 
deixa de lado os jornais, liga o aparelho de som e espera o sono vir com os Beatles 
ao fundo. A cena da intimidade de um dos possíveis candidatos à Presidência da 
República em 2010 foi registrada por ele mesmo em seu microblog na rede Twitter. 
"Vim dormir. Ia ler o clipping da imprensa da semana, mas desisti. Preferi ouvir o 
Abbey Road inteiro dos Beatles e zapear na TV sem som", escreveu na noite de 13 
de julho. (Disponível em: < 
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20090824/not_imp423633,0.php> 
Acesso em 05 dez 2009) 

 
Esse cenário de intimidade é reforçado quando o governador responde questões sobre 

seus hábitos de sono: 

 

 
Disponível em < http://twitter.com/joseserra_/status/5968304311> 

 

Assim – falando sobre sua paixão pelos Beatles, sua infância e hábitos de sono - o 

governador José Serra deixa de ser apenas um político e vai se ‘humanizando’ para as pessoas 

que o seguem. Mas vale destacar que ele não se torna sujeito apenas por abordar assuntos do 

cotidiano em seu Twitter. O senador Delcídio Amaral fez a seguinte afirmação: "O Twitter é 

ágil. É quase uma prestação de contas. E ainda dá liberdade para falar de tudo. Falo até de 

esporte e cinema. Do ponto de vista político é inovador, porque cria uma relação direta com 

as pessoas e possibilita ouvir opiniões mais facilmente"23, porém ao entrarmos em sua página 

                                                 
23 < http://www.estadao.com.br/noticias/tecnologia+link,febre-do-twitter-tambem-atinge-o-
congresso,2810,0.shtm>  
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– com pouco mais de 6 mil seguidores24 – vemos que ele não respondeu nenhum seguidor. O 

que significa que ele pode até ler as opiniões, mas não as responde, não criando esse processo 

interacional pelo qual o Twitter de José Serra está ficando famoso e virando referência no 

marketing político. 

 Tão famoso que Serra chegou a conhecer o criador do Twitter
25, Biz Stone26, que lhe 

prometeu uma conta verificada27 e disse que iria segui-lo (ambas as promessas foram 

cumpridas), e Serra, claro, twittou: 

 

 
Disponível em < http://twitter.com/joseserra_/status/5062039043> 

 

 E a imagem pública, antes construída por mecanismos e estratégias ligadas a 

explicitação de um profissionalismo, precisa se adaptar às banalidades, espontaneidade e aos 

contratos comunicativos estabelecidos pela tecnologia do Twitter. Ainda assim, mesmo sem 

garantia de sucesso na corrida política, esse novo recurso tecnológico abre possibilidades 

interacionais inusitadas, e parece exigir não apenas dos profissionais do marketing político, 

mas do próprio político como sujeito, com competências e habilidades interacionais. 

 

4. Considerações Finais 

 

Esse artigo se propôs a apresentar como os modos de interação promovidos pelo 

Twitter têm se mostrado capazes de abrir possibilidades para construção de imagem pública a 

partir de um processo interacional notadamente marcado por novas formas de sociabilidade.  

Os modos de operação do Twitter permitem uma nova forma de interação, em que um 

cidadão pode se comunicar com um político através de uma mensagem, sem entraves 

burocráticos, de forma direta e em qualquer lugar. É nessa possibilidade de se suprimir a 

                                                 
24 < http://twitter.com/delcidio>  
25 Vídeo do encontro disponível em: < http://www.youtube.com/watch?v=1MN8zORL46o> 
26 <http://twitter.com/biz> 
27 “São contas oficiais verificadas e identificadas com um logotipo Verified Account, e é visto em vários perfis 
de celebridades bem conhecidas.” Disponível em < http://www.planetatwitter.com/2009/09/como-ter-sua-conta-
verificada-no.html> Acesso em 05 dez 2009 
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diferenciação nos níveis da sociedade que o Twitter constrói possibilidades para formação da 

imagem pública política.  

Vimos aqui o caso do governador de São Paulo, José Serra, que se apropriou dessas 

possibilidades da ferramenta como forma de criar um processo interacional com seus 

seguidores. Destacamos o ar autoral dos tweets do governador, que levantam a questão da 

importância de se pensar o político como sujeito, mais espontâneo e não aparentemente 

controlado por profissionais do marketing. Ainda assim, é importante levantar a questão se 

Serra é o político mais seguido apenas por sua utilização que privilegia a reciprocidade na 

ferramenta, será que ele já não seria o mais seguido por ser o governador do maior estado do 

Brasil? Ou por sua trajetória política, uma vez que já foi Ministro da Saúde e candidato a 

presidência em 2002? 

Outra questão é a que ponto é importante o próprio político, como sujeito e com suas 

próprias habilidades interacionais, twittar? Ou é necessário que apenas pareça que ele escreve 

os tweets? O caso Obama é um bom exemplo de como profissionais do marketing utilizam a 

ferramenta – nesse caso para parecer que Barack Obama quem escrevia os tweets – mas que 

depois, se o público descobre a verdade, cria-se um clima de desapontamento e até 

desconfiança. 

Outros estudos são necessários, e o Twitter, - apesar de trazer uma série de novidades 

na relação entre profissionais, sujeitos e sistema político - não altera por completo as regras 

do jogo político, que continua sendo um campo de estratégias e de contra-estratégias, no qual 

a construção da imagem pública - numa sociedade moderna, pluralista e democrática - ainda 

continua sendo um dos principais desafios. Contudo, para utilizar o Twitter, é preciso 

considerar, não de modo fictício ou persuasivo, mas de maneira real, a existência do cidadão - 

o sujeito que apóia e que é contra, o sujeito que negocia e exige explicações, o sujeito que 

elege ou que tira os votos na corrida eleitoral. 
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