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Resumo 

 

Este trabalho tem três objetivos principais: (1) Discutir as principais questões teóricas e 

fenômenos empíricos  presentes na literatura sobre campanhas online, com ênfase nos  

sites para redes sociais (social networking sites), em especial o Twitter; (b) Examinar 

aspectos metodológicos que têm norteado os estudos analíticos sobre a comunicação 

eleitoral no Twitter; (c) Compreender, a partir da proposta metodológica desenvolvida, 

quais funções estratégicas e políticas foram atribuídas às diferentes dimensões 

comunicacionais do Twitter pelos três principais candidatos a presidente do Brasil em 

2010. As análises dos perfis de campanha de Dilma Rousseff, então candidata pelo 

Partido dos Trabalhadores (PT), Marina Silva, candidata pelo Partido Verde (PV), e José 

Serra, candidato pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), permitiram 

compreendes quas funcionalidades e sentidos foram atribuídos aos diferentes recursos do 

Twitter na primeira vez em que sites para redes sociais foram usados em campanhas 

políticas no Brasil. A pesquisa realizada apresenta similaridades e diferenças nos 

propósitos, objetivos e funções atribuídas às diferentes dimensões comunicativas do 

Twitter pelas três campanhas examinadas. Em termos conclusivos, as eleições 

presidenciais brasileiras de 2010 foram marcadas por um nível significativo de interação 

discursiva entre eleitores e campanhas no Twitter, contrariando uma das tendências de 

normalização das campanhas online.  

Palavras-Chave: Eleições; Twitter; Campanhas Online; Social Media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

This dissertation aims to reach three main goals: (a) contextualize and discuss the online 

campaigning’s main theoretical issues and empirical evidences, especially those 

regarding the actual phase of this phenomenon defined by social media use as a 

communication channel for parties and candidate to perform political strategies, 

especially on Twitter; (b) Develop a new methodological approach to analyze different 

Twitter’s communication dimensions regarding its political functionalities in electoral 

contests (hyperlinks; hashtags; interactive features; with whom candidates interact; con 

tent and political functions of messages and what type of tweets attracts the greater 

number of retweets); (c) Verify how Twitter was used by the three main presidential 

candidates in 2010 Brazilian presidential election (the first time Brazilian Electoral 

Courte permitted the use of social media by political campaigns) using the 

methodological approach developed.  The analysis of official Twitter accounts of Dilma 

Rousseff (Labour Party), Marina Silva (Green Party) and José Serra (Brazilian Social 

Democracy Party) was helpful to test the methodological approach developed in this 

dissertation in order to fulfill some analytical gaps and mistakes in online campaigning’s 

literature such as the methods that are used by many scholars to verify if and how 

Twitter’s interactive features has being used by parties and candidates to communicate 

directly with citizens – and to fully comprehend what role Twitter played in the first 

Brazilian presidential election in which social media could be used by political 

campaigns. The empirical evidences reported in this study shed light to some singularities 

of Brazilian political campaigns on Twitter and make available important conclusions and 

data for future international comparative studies.  

 

Key-Words: Elections; Twitter; Online Campaigning; Social Media 
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Introdução  

Internet e Campanhas Políticas 

 

Poucos fenômenos sociais e políticos no mundo contemporâneo se fazem 

plenamente compreensíveis sem que se considere o papel das tecnologias digitais na 

comunicação cotidiana. Do consumo de bens culturais à organização e fomento de 

protestos civis, passando pela economia de produção e consumo de informação e a 

comunicação institucional da política, os dispositivos digitais e a internet têm sido 

determinantes para as grandes transformações contemporâneas.  

Listar todos os fenômenos surgidos ou imbricados com a comunicação online 

tornou-se uma tarefa quase impossível, ainda que o início da popularização da internet 

remonte a pouco mais de vinte anos. No entanto, é possível quantificar e descrever, 

brevemente, algumas das transformações sociais que tomaram proporções globais e 

reconfiguraram relações de consumo na comunicação. Todas relacionadas, intimamente, 

ao redimensionamento das interações humanas em razão da inserção social das 

tecnologias digitais.  

As amplas transformações no mundo da indústria fonográfica, por exemplo, se 

deram a partir do barateamento e disseminação de hardwares e softwares que permitiram 

a cópia e reprodução de arquivos de áudio. Paralelamente, foram criados programas de 

uso doméstico no modelo P2P (peer-to-peer) que fizeram com que esses arquivos 

copiados e reproduzidos, rodassem o mundo através da internet. As dimensões formativas 

e estéticas do consumo musical ganharam novos contornos desde que o Napster permitiu, 

pela primeira vez, que todo e qualquer cidadão conectado à internet, em qualquer parte 

do mundo, se transformasse em polo de emissão e recepção de arquivos de áudio digitais. 

O mesmo se deu, em medida similar, com a porção audiovisual da indústria cultural. 

Produtoras cinematográficas e televisivas tiveram que ajustar seus modelos de negócio 

aos novos regimes digitais de consumo e distribuição de seus produtos.  

Na dimensão das transformações da produção e do consumo notícias, a queda na 

audiência de telejornais e da venda/assinatura de veículos impressos tem sido 

frequentemente relacionada ao crescente aumento de cidadãos com acesso à internet e à 

abundância na oferta de informações online. Grandes empresas jornalísticas e 

conglomerados de comunicação – dentre eles alguns com credibilidade mundial como o 

The New York Times e do The Wall Street Journal – anunciaram medidas para se adaptar 
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às demandas dos consumidores de notícias online como medida de sobrevivência de seus 

negócios. Soma-se a esse fato a insurgência de pequenos grupos e indivíduos que 

passaram a produzir informações e notícias apenas no formato online e independente de 

grandes empresas jornalísticas. Em outras palavras, novos atores sociais se inseriram 

como produtores ou intérpretes de fatos cotidianos, acumulando diferentes níveis de 

audiência e prestígios social e jornalístico na esfera pública digital. As disputas 

hermenêutica e produtiva da notícia ganharam novos players a partir da evolução 

tecnológica da internet, ainda que o jornalismo empresarial continue mantendo seu poder 

de pautar o debate público, inclusive na esfera pública online.  

Na arena política das organizações, movimentos e protestos sociais, dispositivos 

móveis e diversos aplicativos digitais têm sido elencados como determinantes para que 

levantes civis fossem planejados e executados em atos públicos. Entre as ocorrências mais 

recentes, pode-se citar a Primavera Árabe, os protestos de rua de junho no Brasil em 2013 

e os protestos que tomaram conta das ruas da Espanha em 2011 – reconhecidos pela 

alcunha de 15M ou Movimiento de Los Indignados (ARAGÓN et al., 2013). Embora não 

exista qualquer estudo que aponte, de fato, quais as relações causais entre a comunicação 

online e os recentes protestos civis, bem como quais efeitos esses novos arranjos 

exerceram no desenvolvimento destes eventos, considera-se que a disseminação de 

informações para formular estratégias de ação, pautar coberturas jornalísticas nacional e 

internacionalmente e convocar novos participantes, não teriam ocorrido do modo como 

ocorreram sem a apropriação social de diferentes sites para redes sociais como Facebook 

e Twitter e compartilhadores de conteúdo como o YouTube por parte dos cidadãos.  

Ainda no campo das iniciativas sociais com vistas à produção de efeitos sobre a 

política, grupos de interesse e organizações não governamentais têm formulado e 

gerenciado soluções para o aumento do controle social do poder público através de 

ferramentas online que permitem gerar maior transparência nos processos políticos que 

se dão no interior do Estado (GOMES, 2010; MARQUES, 2008). A compreensão de 

como se constituem iniciativas da sociedade civil no mundo contemporâneo implica, 

portanto, em considerar também a porção digital que lhes define.  

Finalmente, refletir acerca dos problemas e perspectivas da democracia 

contemporânea sob o ponto de vista institucional têm implicado em considerar os 

alcances e limites das oportunidades ofertadas pela comunicação digital. Diferentes 

perspectivas do universo da pesquisa científica, representadas em áreas como 

administração, ciência política, ciências da informação e da comunicação, têm constituído 
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um campo sólido de estudos interdisciplinares sobre democracia digital e governo 

eletrônico. Meios, mecanismos e oportunidades digitais para o incremento da participação 

social, da promoção da transparência pública e o fortalecimento de processos de 

accountabilitty são algumas das possibilidades de fortalecimento de princípios, valores e 

práticas democráticas presentes nas reflexões do campo científico e em planos e 

iniciativas concretas de instituições e órgãos do Estado. 

É nesta última dimensão fenomenológica intrinsecamente associada à 

comunicação digital que está inserido o objeto desta tese de doutoramento: as campanhas 

eleitorais online. Assim como os protestos de rua, as relações de consumo de bens 

culturais, as iniciativas políticas da esfera da cidadania, as práticas democráticas e de 

governança e a economia de produção e consumo de informação, as campanhas políticas 

nos últimos 20 anos não se fazem compreensíveis em sua essência sem a consideração da 

dimensão digital que as constitui. Em outras palavras, não considerá-la significa subtrair 

uma porção cada vez mais indispensável para se compreender os desdobramentos da 

comunicação política em períodos eleitorais.   

 

“Os estudos sobre as campanhas online ocupam uma pequena, porém 

crescente e importante área de estudos da ciência política. Situada na interseção 

das literaturas sobre comunicação política, campanhas eleitorais e 

transformações nos sistemas partidários, esse fenômeno tem levantado novas e 

provocativas questões que indagam se os processos eleitorais estão se tornando 

mais participativos, engajados e em qual medida a utilização da comunicação 

digital tem interferido nos resultado das eleições.” (GIBSON, 2013. p. 77).  

 

Internet e campanhas políticas  

 

As campanhas online surgem na década de 1990 e se misturam ao 

desenvolvimento tecnológico da internet e às perspectivas teóricas que vislumbravam na 

comunicação digital soluções para os déficits das democracias liberais contemporâneas 

(BIMBER, DAVIS, 2003; STROMER-GALLEY, 2013; CARLSON, GORAN, 2001). O 

viés participativo do modelo deliberativo de democracia serviu como base para trabalhos 

que se dedicaram ao estudo da apropriação de ferramentas e recursos da internet por 

partidos e candidatos em disputas eleitorais (JOHNSON, KAYE, 2003; KAID, 2002; 

STROMER-GALLEY, 2013). Assim como foram vislumbradas possibilidades que 

permitiam maior influência cidadã nos processos de tomada de decisão no interior do 
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Estado com a comunicação digital, as campanhas digitais eram encaradas como uma nova 

forma de relação entre eleitores e políticos, capazes de promover maior transparência, 

debate e colaboração em torno de propostas e projetos.  

Ao longo da evolução tecnológica da internet, novos recursos, ferramentas e 

dispositivos surgiram no horizonte da comunicação online fazendo com que as ênfases 

teóricas sobre o fenômeno mudassem de acordo com as mutações sofridas pelas 

experiências concretas. O controle sobre a informação, as possibilidades de compensação 

da falta de visibilidade de campanhas pequenas, o engajamento e mobilização de eleitores 

e diferentes facetas da participação são algumas das questões-chave da literatura que se 

constituiu em torno do fenômeno das campanhas online.  

Websites, e-mails, fóruns online, blogs, proto-redes sociais digitais, 

compartilhadores de conteúdos e sites para redes sociais são as marcas tecnológicas e 

instrumentais que traduzem as etapas de evolução das campanhas online até o estágio 

atual de desenvolvimento. A internet passou por mudanças graduais que, aos poucos, foi 

tornando a comunicação interpessoal cada vez mais engajada na produção, consumo e 

partilha de conteúdos e informação. Os sites para redes sociais, associados a 

compartilhadores e armazenadores de conteúdos como o YouTube, alçaram as 

experiências online a um status social sem precedentes na comunicação digital. A partir 

dos social networking sites1, grande parte da população online mundial se aglomerou nos 

mesmos ambientes através da construção de perfis públicos e semi-públicos para fins 

diversos, cujo pressuposto fundamental é a criação de laços com outros indivíduos, 

organizações ou instituições a partir de interações sociais.  

                                                           
1 Nos termos conceituais usados nesta tese, os sites para redes sociais ou sites de redes sociais (social 

networking sites) são entendidos com um tipo de “social media” cujo pressuposto fundamental de 

funcionamento está atrelado à construção de redes sociais (ou redes de relacionamento) entre seus usuários. 

Embora existam particularidades de funcionamento e propósitos singulares em cada um dos sites de redes 

sociais existentes atualmente, dois princípios os unem: a) a construção de perfis que definem a identidade 

de sujeitos, grupos, organizações ou associações e b) a criação de associações entre perfis (redes sociais ou 

de contato) calcadas em laços de amizade, conhecimento ou afinidades diversas que permitem a 

comunicação interpessoal e a partilha de informações e conteúdos. Os social media são também formados 

por plataformas sociais cujas práticas de uso não pressupõem a formação de redes para troca de 

informações, conteúdos e comunicação interpessoal, mas sim para o simples compartilhamento de 

conteúdos. O YouTube e o Instagram são exemplos des compartilhadores desse tipo. Por fim, faz-se 

necessário chamar a atenção para a existência de outros parâmetros – não usados como referência tipológica 

nesta tese - que distinguem os conceitos de “social media” e “social networking sites”. Murthy (2013) 

sustenta que os “social networking sites” são plataformas sociais em que indivíduos interagem com 

membros de suas redes sociais pré-existentes, como amigos e familiares, ao passo que nos “social media” 

as interações sociais se dão por vínculos de interesse e não de proximidade íntima ou social. Segundo o 

autor “o Facebook e outros social networking sites são estruturados para fortalecer laços pré-existentes e 

não para ampliar redes de relacionamento e, consequentemente, a audiência” (MURTHY, 2013, p. 11). 

Para Dhiraj Murthy, portanto, o Twitter é um tipo de social media.  
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Este é um ponto de virada para as campanhas online: estar nos sites para redes 

sociais é estar onde eleitores e militantes em potencial estão. Onde os votos e o apoio para 

conseguir mais votos estão. É exatamente sob a perspectiva da aproximação das 

campanhas com pessoas que Barack Obama acabou entrando para a história atraindo a 

atenção do mundo inteiro para os potenciais estratégicos dos social media (GOMES et 

al., 2009).  

Se desde o final da década de 1990, a internet já dava sinais claros de que poderia 

servir como ferramenta estratégica para a comunicação de campanha – a exemplo do bem-

sucedido caso de Jesse Ventura nos Estados Unidos – nos anos 2000, demonstrou mais 

uma vez seu poder com o pré-candidato do partido democrata americano Howard Dean 

e, finalmente, sacramentou seu valor com as marcas alcançadas por Barack Obama 

(HENDRICKS, DENTON, 2010). Se ainda pairavam dúvidas acerca da importância da 

internet para compreender a comunicação eleitoral contemporânea, os recordes 

alcançados pelo atual presidente americano nas eleições americanas de 2008 trataram de 

demonstrar que as tecnologias digitais de comunicação e informação dão acesso a arenas 

públicas indispensáveis a candidatos e partidos, atualmente (HENDRICKS, DENTON, 

2010).  

Dessas arenas públicas, o Twitter pode ser considerado o principal e mais 

profissionalizado locus do debate público online. Isto porque há uma presença maciça de 

atores sociais e políticos relevantes que, invariavelmente, fomentam o debate e a 

circulação de informações políticas nas diferentes redes sociais do site (SMALL, 2010; 

YARDI, BOYD, 2010; TUMASJAN et al., 2011). Ativistas, políticos profissionais, 

instituições do Estado, organizações de advocacia dos interesses da esfera civil, 

militantes, partidos políticos, líderes de opinião2, veículos de comunicação e cidadãos 

comuns engendram uma ecologia comunicacional propícia para que o Twitter abrigue, 

provavelmente, o debate público mais pregnante da comunicação política digital na 

atualidade. 

Uma esfera de interação social em que os radares da cobertura jornalística estão 

presentes, militâncias partidárias atuam, partidos políticos se apresentam, grupos 

                                                           
2 A definição de líderes de opinião é emprestada do conceito desenvolvido por Katz e Lazarsfeld (2006) na 
obra “Personal Influence: The Part Played by People in the Flow of Mass Communication”, originalmente 
publicada em 1926. Líderes de opinião são pessoas que acumulam prestígio e capacidade de persuadir 
outros indivíduos em grupos e comunidades graças a determinadas características demográficas e suas 
posições nas redes por onde passam os fluxos da comunicação massiva (KATZ e LAZARSFELD, 2006). 
Jornalistas, colunistas de jornais impressos e telejornais e intelectuais com trânsito pelos meios de 
comunicação massivos fazem parte dessa categoria.  
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organizados disseminam seus posicionamentos, ideias e ações e cidadãos comuns 

navegam com diferentes disposições e objetivos, inclusive políticos, torna-se o habitat 

natural para qualquer campanha eleitoral que busque visibilidade, votos e apoio. Por essa 

razão que o Twitter tem ganhado não apenas mais usuários ao redor do mundo, como 

também um contingente cada vez mais expressivo de autoridades públicas e de candidatos 

e partidos em campanha (PARMELEE, BICHARD, 2012).  

Se as disputas eleitorais travadas na internet até metade dos anos 2000 se 

desdobravam pelo modo como os disputantes gerenciavam seus websites oficiais, e-mails, 

blogs e fóruns de discussão, a partir de meados de 2007 as campanhas online tomam sua 

forma mais expressiva nos sites de redes sociais. As circunstâncias sociais e tecnológicas 

da internet somadas às características e qualidades desses sites – incluindo o crescimento 

exponencial no número de usuários – tornaram o Twitter, ao lado do Facebook, a 

ferramenta mais importante dos esforços estratégicos em comunicação digital das 

campanhas.  

Há um universo relativamente pertinente de debate científico acerca do Twitter 

como fenômeno social e tecnológico. Muitas diretrizes e vertentes foram adotadas por 

pesquisadores para estudar fenômenos relacionados a este social media, tais como: a 

relação entre o jornalismo, consumo e produção de notícias sob chaves teóricas e 

analíticas como do agenda-setting ou do jornalismo cívico (MURTHY, 2013); A 

cobertura de fatos, especialmente catástrofes naturais, por cidadãos comuns (Idem, 2013) 

e um volume extenso de pesquisas atreladas a desmembramentos políticos da utilização 

do Twitter por grupos, movimentos civis, cidadãos, instituições e líderes políticos 

3(PARMELEE, BICHARD, 2012; MURTHY, 2013). A discrepância entre pesquisas 

desenvolvidas para a compreensão dos fenômenos políticos relacionados ao Twitter em 

relação ao volume de pesquisas com o mesmo propósito, mas focada no Facebook, é um 

sinal da importância política do primeiro em face do segundo (AGGIO, REIS, 2014).  

Uma das vertentes mais proeminentes dos estudos sobre a relação da comunicação 

política com o Twitter é a apropriação feita desse social media por partidos e candidatos 

em disputas eleitorais - essa posição de destaque é dividida com pesquisas dedicadas a 

análises da utilização do Twitter por representantes eleitos (GRANT, MOON, GRANT 

                                                           
3 O conceito de líderes políticos é entendido como referente a atores que gozam de prestígio na esfera da 
política institucional. Trata-se de autoridades públicas, como representantes eleitos, ocupantes de cargos 
públicos, líderes de Estado e integrantes dos quadros políticos de agremiações partidárias. 
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2010; GLASSMAN, STRAUS, SHOGAN, 2009; KIM, PARK, 2012; HEMPHILL, 

OTTERBACHER, SHAPIRO, 2013).  

É nesta corrente de estudos dedicados à compreensão das diferentes dimensões 

comunicativas do Twitter, em campanhas políticas, que o trabalho desenvolvido nesta 

tese se insere. Embora os avanços de pesquisa para a compreensão das campanhas online 

nesse social media sejam evidentes, algumas lacunas teóricas e metodológicas persistem 

na literatura e demandam debates e contribuições.  

Foge ao objetivo desta seção a apresentação e discussão das propriedades 

empíricas, metodológicas e teóricas que deram origem e sustentam o interesse científico 

pelo Twitter. Seções específicas que integram esta tese serão dedicadas a esse propósito. 

No entanto, é impossível não adiantar a exposição de elementos fundamentais da 

discussão acerca do fenômeno das campanhas online na delimitação do corpus, das 

questões e dos objetivos deste trabalho.  

 

As dimensões comunicativas do Twitter a partir das eleições para presidente do 

Brasil em 2010  

 

As curtas mensagens de 140 caracteres que definem a identidade do Twitter 

camuflam a rede complexa de recursos e possibilidades que caracteriza a comunicação 

em suas redes internas. De recursos voltados à interação discursiva, passando pela 

categorização temática de mensagens, uso de hyperlinks e mecanismos para a ampliação 

da visibilidade pública de assuntos e perfis diversos, o Twitter, em sua porção política, 

levanta questões teóricas e inspiram premissas e pressupostos que demandam esforços 

metodológicos e analíticos que discriminem suas diferentes dimensões comunicativas 

para torná-lo plenamente compreensível.  

Quais fundamentos teóricos amparam as expectativas e reivindicações da 

horizontalidade comunicativa nas campanhas online? Como o Twitter, em particular, 

serve a este propósito? Há interação dialógica? Quais funções e significados são 

atribuídos a recursos como hyperlinks e hashtags por partidos e candidatos neste social 

medium? A quais estratégias políticas os conteúdos das mensagens das campanhas 

servem? Quais tipos de publicação incitam outros usuários do Twitter a republicar 

conteúdos das campanhas? Essas são algumas das questões que o estudo aqui proposto 

busca responder a partir de um recorte empírico das eleições para presidente do Brasil em 

2010.  
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Decorrem destas indagações problemas e lacunas metodológicas nos estudos 

dedicados às campanhas online no Twitter. Esforços e muitos avanços têm sido aplicados 

e alcançados a partir de estudos analíticos empregados em diversas realidades nacionais. 

No entanto, é notável a existência de problemas que demandam ajustes de pesquisa para 

que aspectos desse fenômeno sejam esclarecidos devidamente. Tome-se como exemplo 

as análises voltadas à aferição do quão são dialógicas as campanhas no Twitter. Há uma 

predominância de pesquisas que se dedicam apenas a quantificar a utilização dos recursos 

de menções a outros usuários ou replicações de mensagens e tomá-las como evidência da 

existência de diálogo entre campanhas e usuários do site (ARAGÓN et al., 2013; 

KLINGER, 2013; BAXTER, MARCELLA, 2013; GRUNSELL, NORD, 2012; 

HOLOTESCU et al., 2010; CRIADO, MARTÍNEZ-FUENTES, SILVA, 2012; ENLI, 

SKORGERBO, 2013).  

Esta simples identificação não amparada por uma análise pormenorizada dos 

enunciados pode criar uma falsa constatação de interatividade, não ajudando a elucidar o 

quanto e de que forma os candidatos e partidos podem estar dialogando com eleitores no 

Twitter. Isto porque uma menção a alguém pode não conter qualquer traço de intenção 

ou reciprocidade argumentativa. Replicações sem quaisquer intervenções discursivas 

podem ser meras reproduções de mensagens, assim como considerá-las como desprovidas 

da capacidade de estabelecer diálogo pode induzir a equívocos conclusivos. Constatar a 

presença desses recursos, portanto, além de não ser suficiente para lançar luz sobre esse 

aspecto interativo das campanhas online no Twitter, também compromete a compreensão 

acurada dessa dimensão comunicativa.  

Apenas a pesquisa realizada por Graham et al. (2013) desenvolveu algo próximo 

ao que será proposto aqui – considerando os limites de conhecimento bibliográfico 

presentes neste trabalho. Ao analisarem perfis de candidatos nas campanhas gerais do 

Reino Unido em 2010, os autores distinguem a presença de menções, replicações e 

replicações contendo comentários4. A distinção proposta aponta para um caminho 

conclusivo seguro acerca da dimensão dialógica das campanhas no Twitter. No entanto, 

por descuido ou falta de precisão nas tipologias criadas e na análise desempenhada, ao 

examinarem essas publicações, os autores chegaram a considerar como interativas ou 

dialógicas mensagens que sequer continham referência a algum usuário. Um simples 

                                                           
4 O termo “replicação”, no singular ou plural, é usado nesta tese com o sentido de reprodução. Trata-se 
de uma tradução livre do termo “retweet”, recurso do Twitter que permite que seus usuários reproduzam 
mensagens de terceiro integralmente ou com alterações e acréscimos textuais. 
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enunciado convocando, genericamente, todos a se manifestarem sobre um assunto 

qualquer, foi considerado interativo. Ou seja, as conclusões acerca de como os recursos 

de comunicação horizontal do Twitter estão, realmente, sendo usados para fins dialógicos 

pelas campanhas, permanecem pouco confiáveis.  

Os recursos para a interação discursiva são uma das sete dimensões comunicativas 

consideradas fundamentais, neste trabalho, para compreender, da forma mais completa 

quanto possível, o Twitter enquanto instrumento de campanha eleitoral. São propostas 

categorias e procedimentos analíticos para que se compreenda a existência de (a) 

diferentes formas de apropriação do Twitter em momentos distintos da disputa eleitoral; 

(b) que funções políticas e estratégicas são atribuídas às mensagens publicadas pelos 

candidatos e partidos; (c) a frequência e função do emprego de hyperlinks e hashtags nos 

tweets publicados; (d) quais os perfis de interlocutores com que cada uma das campanhas 

interagem; (e) quais tipos de mensagens tendem a ser mais replicadas por outros usuários 

do Twitter, culminando na ampliação da visibilidade pública de uma candidatura e, 

finalmente, (f) quão efetivamente interativas, em termos discursivos, são as campanhas 

nesse site para redes sociais, como já descrito acima.  

As dimensões comunicativas (ou recursos comunicativos) consideradas 

analiticamente nesta tese são, portanto: (1) A frequência de postagens realizadas em perfis 

oficiais de campanha e a distribuição temporal desse quantitativo; (2) O teor funcional 

dos conteúdos dos tweets publicados em perfis de campanhas; (3) O papel do emprego de 

hyperlinks; (4) A função do uso de hashtags; (5) Com qual frequência e como, 

efetivamente, os recursos para interação discursiva são usados; (6) O perfil dos 

interlocutores das campanhas; (7) Que tipos de mensagens publicadas nos perfis de 

candidatos ou partidos são mais propensas a serem reproduzidas por outros usuários do 

Twitter.  

Este esforço metodológico tem dois objetivos: (a) discriminar, 

pormenorizadamente, os significados e as funcionalidades dos recursos comunicativos 

que determinam o perfil de qualquer campanha política que se lance no Twitter; (b) 

contribuir com a pesquisa em campanhas online propondo soluções para algumas lacunas 

e insuficiências encontradas na literatura. O corpus analítico ao qual este esforço será 

aplicado foi extraído da primeira eleição presidencial brasileira em que a utilização de 

sites para redes sociais em campanhas foi permitida.  

Dilma Rousseff, José Serra e Marina Silva foram os três principais presidenciáveis 

das eleições de 2010 que inauguraram a utilização dos sites de redes sociais por 
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campanhas políticas no Brasil. Isto porque o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vedava, 

até então, a incorporação de quaisquer recursos que não websites oficiais no instrumental 

das campanhas digitais.5 Em termos de eleições presidenciais brasileiras, portanto, tem-

se à disposição apenas um padrão de adoção do Twitter por campanhas. Pesquisar a 

importância e as características nacionais deste site para redes socias na disputa pelo mais 

alto cargo da República do país significa lançar luz sobre o único objeto brasileiro dessa 

natureza disponível até o momento.  

A análise dos perfis oficiais desses três candidatos permite não apenas a aplicação 

do modelo metodológico proposto, mas também a identificação de indícios de padrões 

brasileiros – e tendências - de utilização do Twitter em campanhas eleitorais, além de 

situar essas experiências nos padrões existentes e registrados na literatura internacional. 

A escolha da disputa presidencial se justifica não apenas pelo ineditismo e por ser a única 

baliza disponível para compreender o Twitter em disputas presidenciais no Brasil, mas 

também por se tratar do pleito cujas campanhas dispõem de mais recursos financeiros e 

humanos para explorar em maior extensão as possibilidades do site.  

As particularidades dos três candidatos escolhidos também contribuem para a 

formação de um corpus rico de características para que sejam testadas hipóteses de 

pesquisa. Marina Silva, que concorreu pelo Partido Verde, foi a candidata com menor 

tempo de televisão e rádio do HGPE (Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral) dentre 

os três. José Serra, que concorreu pelo PSDB, foi o candidato que se encontrava no 

Twitter há mais tempo na ocasião. Dilma Rousseff era quem dispunha de mais tempo no 

HGPE e quem figurou como favorita nas sondagens de opinião ao longo de boa parte do 

período de análise considerado nesta tese. Essas variáveis particulares são de grande valia 

para identificar eventuais distinções nas apropriações feitas por cada um deles no Twitter 

e para quais semelhanças existiram a prescindir delas.  

Questões como qual o nível de interação discursiva adotado pelos candidatos, o 

quanto os recursos interativos foram utilizados para estabelecer relações interativas 

efetivas, a quais funções políticas e estratégicas as publicações serviram, quais as 

características dos hyperlinks usados, com qual intuito as hashtags foram utilizadas e 

quais tipos de mensagens mais estimularam outros usuários do Twitter a replicar 

publicações das campanhas são alguns dos pontos que serão discutidos. O recorte 

                                                           
5 Os artigos 19 e 20, III, da Resolução nº 23.191 e 57-A da Lei nº 9504/97 autorizaram a propaganda 

eleitoral na internet, incluindo o uso de sites próprios, blogs, sites para redes sociais, dentre outras 

ferramentas digitais, com início no dia 06 de julho de 2010.  
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longitudinal adotado também é fundamental para compreender padrões distintos de 

utilização em diferentes momentos das campanhas. Cabe salientar que o Twitter talvez 

tenha sido o único canal de comunicação com potencial massivo usado pelos candidatos 

no período de pré-campanha e, por isso, essa fase foi contemplada na análise 

desenvolvida.  

 

Estrutura da Tese 

 

Este trabalho se divide em quatro partes. O primeiro capítulo é dedicado a traçar 

um panorama histórico das campanhas online a partir da literatura especializada. 

Questões de pesquisa, análises de experiências, diferentes ênfases e focos analíticos e a 

evolução das campanhas online ao longo de seus 20 anos de existência serão abordados 

a partir dos elementos-chave que demarcam os diferentes períodos do fenômeno - dos 

websites aos social media. A dissertação de mestrado intitulada “Campanhas Políticas 

Online: a discussão do estado da arte seguido de estudo de caso sobre os websites dos 

candidatos à prefeitura de Salvador em 2008” defendida em 2010 por este autor será usada 

como base para a revisão de literatura no referido capítulo.  

O segundo capítulo será dedicado, exclusivamente, às reflexões teóricas e ao 

estado da arte dos estudos que relacionam comunicação política e Twitter com ênfase, 

evidentemente, nas campanhas online. Serão apresentadas características de casos 

internacionais, as opções teóricas e metodológicas predominantes nesse ramo de pesquisa 

e as lacunas e insuficiências identificadas na literatura às quais as propostas 

metodológicas e analíticas desta tese visam ajudar a superar. A primeira hipótese de 

trabalho será apresentada e discutida neste mesmo capítulo.  

No terceiro capítulo se encontram os termos da proposta metodológica 

desenvolvida para a análise de campanhas eleitorais no Twitter. Serão apresentadas e 

discutidas as justificativas e objetivos da seleção do corpus, as categorias, indicadores e 

variáveis desenvolvidas e a quais questões de pesquisa as análises empreendidas 

buscaram responder.  

O quarto capítulo é dedicado à análise dos perfis oficiais dos três principais 

candidatos a presidente do Brasil nas eleições de 2010. Foram coletadas e analisadas todas 

as mensagens publicadas por Dilma Rousseff (PT – Partido dos Trabalhadores), José 

Serra (PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira) e Marina Silva (PV - Partido 

Verde) ao longo de 204 dias que antecederam o dia de votação no segundo turno (31 de 
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outubro de 2010). Os resultados e discussões das análises foram feitos em separado, para 

cada candidato, e no conjunto geral das publicações. Ou seja, na análise quantitativa da 

presença de recursos voltados para a interação, por exemplo, foram contabilizados tanto 

os números individuais de cada candidato quanto o somatório geral para que fossem 

permitidas algumas generalizações conclusivas das eleições presidenciais de 2010 no 

Twitter. Também são apresentadas e discutidas, nessa mesma seção, as oito hipóteses de 

trabalho que norteiam a parte empírica desta tese. 

O quinto e último capítulo é dedicado a uma discussão ampla dos resultados 

obtidos e das conclusões sugeridas pelo estudo. Três questões centrais de pesquisa 

guiarão a referida seção: (a) como as primeiras campanhas para presidente do Brasil com 

presença no Twitter se inserem nas características e tendências internacionais presentes 

em registros na literatura; (b) que contribuições efetivas para a pesquisa em campanhas 

online, em geral - e em campanhas no Twitter, especificamente - a proposta metodológica 

desenvolvida nesta tese oferece a partir dos resultados encontrados; (c) se e como o 

Twitter conduziu as campanhas eleitorais a níveis de comunicação horizontal superiores 

ao constatado na literatura. Busca-se idesinticar quais contribuições as experiências dos 

três principais candidatos à presidente em 2010 no Brasil podem dar para elucidar essas 

questões.  

No que tange ao aspecto interativo, buscou-se verificar se o Twitter serve como 

ponte de passagem de um modelo essencialmente broadcasting para um modelo 

interativo/dialógico, ou seja, se a comunicação das campanhas conciliaram a distribuição 

de mensagens e conteúdos sem endereçamentos diretos e individuais com iniciativas de 

interação direta com o público no Twitter.  
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Capítulo I – Questões-chave para a compreensão das campanhas online 

enquanto fenômeno de comunicação política  

 

A primeira experiência de um candidato com as tecnologias digitais de informação 

e comunicação remonta às eleições presidenciais de 1996 nos Estados Unidos. No início 

da abertura social e da popularização da web, Bill Clinton, então candidato à presidente 

pelo partido democrata americano, lançou um website de campanha para prover 

informações, diretamente, a diferentes segmentos do público interessado na disputa 

eleitoral daquele ano (DAVIS, OWEN, 1998; STROMMER-GALLEY, 2014). Seções 

dedicadas a releases para a imprensa, propostas, agenda do candidato, matérias 

jornalísticas e endereço de e-mail para interessados entrarem em contato definiram a 

comunicação da primeira campanha online de que se tem registro. 6 

Tomando a história da evolução da comunicação digital como perspectiva, o início 

da década de 1990 representa o estágio mais rudimentar da internet pública. Bandas 

restritas, baixa velocidade no fluxo de dados, formatos de linguagem limitados e 

instabilidade de conexão refletiam nos limites recursivos daquela década. No entanto, 

pesquisadores já atribuíam às campanhas online qualidades que poderiam diferenciá-la 

no escopo da comunicação eleitoral (KLOTZ, 1998; KAID, 2002; GIBSON et al., 2003).  

Mesmo apelidados de “panfletos eletrônicos” por alguns pesquisadores 

(KAMARCK, 1999; STROMER-GALLEY, 2013; GOMES et al., 2009; BIMBER, 

DAVIS, 2003), os websites de campanha surgem como alternativa para que candidatos 

se comuniquem com diferentes segmentos do eleitorado sem mediações dos filtros 

jornalísticos. Tomando o contexto americano como exemplo, essa qualidade torna-se 

ainda mais significativa uma vez que as inserções televisivas e radiofônicas de campanha 

são pagas diretamente pelos partidos e são muito dispendiosas, uma vez que não existe 

um sistema de horários gratuitos de propaganda eleitoral. No caso brasileiro, essa 

vantagem é reduzida mas não eliminada, uma vez que a comunicação via websites de 

candidatos pode compensar, em alguma medida, o pouco tempo que determinados 

candidatos dispõem no HGPE.  

                                                           
6 Segundo Myers (1993), Bill Clinton já havia utilizado a internet como instrumento de campanha em 1992 

quando se elegeu presidente dos Estados Unidos pela primeira vez, mas apenas através de mensagens de e-

mail. O então candidato não investiu na construção de websites e equipes especializadas por uma razão 

simples: não tinha razão para tal. Em 1992 poucos cidadãos americanos tinha acesso à web, o que tornaria 

um esforço dessa natureza pouco rentável eleitoralmente.  
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A prescindir desses aspectos estratégicos e, em certa medida, compensatórios, 

essa primeira fase das campanhas online também foi encarada como um sinal de que 

candidatos e suas equipes poderiam contornar as predileções e interesses do campo do 

jornalismo por eventos e fatos da corrida eleitoral (horse-race). Sob essa perspectiva, as 

campanhas teriam espaço e tempo para abordarem questões substantivas relacionadas a 

seus projetos políticos pouco atrativos aos critérios de noticiabilidade jornalísticos 

(LAWSON-BORDERS, KIRK, 2005; DAVIS, OWEN, 1998; GULATI, WILLIAMS, 

2007; WILLIAMS, TRAMMEL, 2005). Por mais rudimentar que fossem, as campanhas 

online já esboçavam um potencial singular de contribuir para a comunicação política 

trazendo à tona no debate público mais informações e discussões acerca de plataformas e 

projetos das campanhas (SCHWEITZER, 2008; SCHWEITZER, 2005; WARD, 

GIBSON, 2003; NOVOTNY, 2002; FERNANDEZ, 2005). 

Conforme argumenta Bimber (2003), os websites permitem que informações de 

campanha sejam (a) atualizadas constantemente, (b) arquivadas e (c) tornadas disponíveis 

integral e ininterruptamente a todo e qualquer cidadão com acesso. Esse é um diferencial 

relevante tanto sob o ponto de vista estratégico das campanhas quanto sob o ponto de 

vista do incremento do valor cognitivo da esfera pública. Ao contrário dos meios de 

comunicação tradicionais, os visitantes das páginas dos candidatos e partidos não 

dependem da temporalidade das grades de programação televisiva ou radiofônica para 

obter informações sobre as agendas, planos e posicionamentos das campanhas. Para tanto, 

basta que acessem, quando assim desejarem, esses sítios digitais.  

Segundo Kamarck (2006), as especificidades das informações políticas atreladas 

a outros recursos e potenciais das campanhas online são tratadas na literatura como 

potenciais remédios para déficits das democracias contemporâneas, a exemplo do 

crescente desinteresse dos cidadãos pela política, em geral, e pelo descrédito popular de 

partidos e políticos profissionais, em específico. A discussão sobre as campanhas 

eleitorais na internet não nasce, portanto, num vácuo dos estudos em comunicação 

política, mas sim como ramificação de uma preocupação ampla e geral com formas de 

corrigir desajustes e insuficiências do Estado e incrementar valores e práticas 

democráticas (KAMARCK, 2006). Sob esta perspectiva, recuperar o provimento de mais 

e melhores informações acerca de planos de governo e aprofundar o debate sobre questões 

públicas nas disputas eleitorais é um dos caminhos para recuperar o interesse geral pela 

política e promover, eventualmente, maior participação social - mesmo que em cotas 

mínimas, como o ato de votar.  
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A desvinculação de parte da comunicação das campanhas dos meios noticiosos a 

partir da adoção dos websites é visto como uma retomada parcial de certo controle dos 

candidatos, partidos e suas equipes sobre a informação que produzem e disseminam. O 

fenômeno do encurtamento das sonoras de agentes da política (soundbites) nos noticiários 

televisivos ao longo do século XX é usado como evidência de que a comunicação digital 

tem o potencial de reparar algumas mudanças no cenário político consideradas 

prejudiciais às campanhas eleitorais.7 (DAVIS, OWEN, 1998; KLOTZ, 1998; KAID, 

2002; GIBSON et al., 2003; FARNSWORTH, OWEN, 2004; ESPERIDIÃO, RENO, 

2008; LUSOLI, WARD, 2005).  

Ao longo da década de 1990, a internet passou por profundas mudanças 

tecnológicas que possibilitaram a convergência mediática na comunicação online. A 

linguagem HTML (HyperText Markup Language), responsável pela evolução gráfica na 

web, passou a expandir-se apenas na metade da década de 1990 – por essa razão que só 

em 1996 a primeira campanha online surgiu. Mesmo com a evolução a gráfica que tirou 

a internet da bidimensionalidade gráfica do DOS para sistemas operacionais e websites 

mais sofisticados graficamente, as larguras de banda e velocidades de acesso até o final 

dos anos 1990 tornavam o uso de recursos gráficos e multimediáticos inviáveis devido à 

lentidão de carregamento. Apenas no início dos anos 2000 que fotos, vídeos e áudio 

passaram a fazer parte do cardápio geral de consumo de informação na internet (WARD, 

GIBSON, 2003).  

Informações sobre propostas e projetos que, necessariamente, vinham na forma 

de textos na primeira fase das campanhas online, puderam, ao menos em termos 

potenciais, ser apresentadas em linguagens alinhadas com as gramáticas do consumo 

audiovisual e com atrativos gráficos que diversificassem as dinâmicas de leitura. 

Informações sobre projetos e propostas, agendas de campanha, registros de eventos, 

instruções e materiais voltados para a mobilização, dentre outros materiais de 

comunicação de campanha, ganharam novas dimensões formativas. Além do 

armazenamento e oferta de registros de participação de candidatos em eventos variados, 

as campanhas também puderam se valer da exibição de produtos visuais ou sonoros 

                                                           
7 Os soundbites se referem ao tempo de duração das sonoras nos telejornais. Nos Estados Unidos, 
principalmente, constatou-se uma redução gradativa do tempo concedido aos agentes do campo da 
política na televisão. Em contrapartida, constatou-se o aumento na inserção de falas de outros atores 
sociais, principalmente de jornalistas (HALLIN, 1994).  
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servindo a diferentes propósitos, incluindo comentários sobre políticas públicas 

contempladas em seus projetos.  

Como se observa, ainda que os recursos rudimentares da primeira fase das 

campanhas online restringissem a criação de estratégias mais sofisticadas e complexas, o 

simples vislumbre de maior controle político e técnico na produção e emissão de 

informações já ajudava a atribuir à comunicação digital uma relevância política singular 

no horizonte da comunicação eleitoral. O processo de convergência mediática apenas 

adicionou um ingrediente estético e formativo a uma função política que já havia sido 

engendrada antes dos anos 2000, mas que certamente ampliou significativamente as 

experiências de comunicação dos candidatos e partidos.  

Gomes et al. (2009) criaram uma taxomonia que divide, temporalmente, o 

fenômeno das campanhas online em três fases. Embora não considerem os websites 

elementos de destaque na segunda fase do fenômeno (fase web) - ou seja, em estágio 

pleno de convergência mediática – ao tratarem da primeira fase, intitulada proto-web, os 

autores destacam o e-mail como ferramenta principal nos anos iniciais das campanhas 

online. O grupo de pesquisadores tende a atribuir a essa ferramenta um caráter pouco 

singular no conjunto de estratégias de campanha:  

 

“Da mesma forma, vimos em um intervalo de no máximo quinze anos 

campanhas que, grosso modo, podem ser designadas de proto-web, web, e pós-

web. As primeiras começam com um uso tímido da internet no início dos anos 

1990, em que basicamente reconhecia-se uma importante ferramenta da internet: 

o e-mail. A dimensão online dessas campanhas, claramente de natureza off-line, 

consistia em empregar computadores em rede como se fossem uma combinação 

de máquina de escrever e aparelho de fax, servindo basicamente para 

correspondência a distância” (GOMES et al, 2009, p. 32)  

 

  

 No entanto, autores como Gibson et al. (2003) chamam atenção para as 

possibilidades do envio de informativos personalizados para eleitores cadastrados nos 

websites de candidatos. Gomes et al. (2009) acertam ao caracterizar, analogicamente, os 

correios eletrônicos como uma ferramenta composta por elementos do fax e de máquinas 

de escrever, no entanto há singularidades que tornam esse instrumento diferencial em 

muitos sentidos. A economia de tempo e espaço da comunicação via e-mail, ao contrário 

daquela via correios tradicionais, permite que eleitores recebebam informativos com 

maior velocidade e frequência sobre questões de campanha que podem variar de 

instruções para a mobilização ao esclarecimento de propostas e projetos de planos de 

governo hiper-atualizados.  
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A comunicação impressa, via panfletos, além de submetida aos entraves logísticos 

de transporte que inviabilizam tão dinâmica, ágil e diversificada de distribuição como o 

e-mail, é sensivelmente mais dispendiosa do que sua contraparte eletrônica. Conteúdos e 

informações acerca de questões públicas, sob o controle das campanhas e passíveis de 

serem personalizadas para segmentos específicos do eleitorado, encontram no e-mail um 

instrumento de emissão diferenciado (HOWARD, 2005; HOWARD, 2006). 

O tópico da personalização de conteúdos e informações em sites de campanha 

também ganhou certa relevância na literatura por destacar estratégias de endereçamento 

a segmentos específicos do público. Do mesmo modo como os websites foram 

compreendidos como ferramentas estratégicas para o aprofundamento do debate em torno 

de questões públicas, propostas e projetos – a prescindir do estado de desenvolvimento 

tecnológico em que se encontravam – valor similar lhes foi atribuído por conta da 

possibilidade de oferecer informações específicas a grupos e segmentos do eleitorado 

ligados a interesses ou causas particulares.  

 

Outra tecnologia da web que candidatos a presidente adotaram é o 

microsite. Eleitores podem não estar interessados em visitar o website principal 

de um candidato, mas podem se interessar por acessar um sítio relacionado a 

uma proposta específica. Um microsite é um pequeno website, desvinculado de 

um endereço de alguma organização ou de websites principais de campanhas, 

com um domínio próprio (ou URL) e oferece conteúdos mais específicos e 

direcionados a um item, questão ou conceito de uma plataforma específica.” 

(RACKAWAY, 2007, p. 469).  

 

Assim como fez Obama, em 2008, ao criar páginas específicas com propostas 

políticas direcionadas a diferentes minorias étnicas, Howard Dean – então pré-candidato 

a presidente pelo partido Democratas em 2004 – criou páginas específicas para a corrente 

política americana dos libertários e para estudantes (HOWARD, 2005; HOWARD, 2006; 

RACKAWAY, 2007). Além do cálculo estratégico para atingir segmentos do público que 

se permitem organizar a partir de temas, interesses ou posições sociais, os websites de 

campanha podem contribuir para um debate eleitoral mais qualificado na medida em que 

oferece ao eleitorado a organização de informações específicas concernentes a diferentes 

tópicos da agenda das campanhas.  

Em tese, os cidadãos podem conhecer, à fundo, as intenções, posicionamentos e 

propostas decorrentes do entendimento que um determinado candidato e partido têm 
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sobre temas específicos. Tanto em termos de organização das ideias, aprofundamento 

argumentativo, quanto da disponibilidade pública ininterrupta aos leitores interessados, 

os microsites (ou seções específicas no websites de campanha oficiais) se distinguem dos 

limites de tempo e espaço de fala de que gozam candidatos em outras arenas mediáticas, 

como na televisão, no rádio ou em veículos impressos. Pode-se considerar esse potencial 

ao longo da cronologia das campanhas online, atribuindo à fase-web, por óbvio, as 

qualidades formativas que permitem que tais conteúdos sejam apresentados em diferentes 

formatos.  

Há, no entanto, vozes na literatura que se contrapõem a esse potencial de 

segmentação de mensagens e conteúdos. Howard (2005) alerta para o risco da criação de 

uma cognição pública fragmentada que, ao dedicar atenção a pontos específicos do debate 

público eleitoral, se distancia da compreensão de outros elementos tão ou mais 

importantes, embora externos a seus interesses pessoais. Ao assumir essa posição, Philip 

Howard dialoga com as expectativas de a internet se tornar uma esfera pública digital que 

cumpra requisitos normativos da democracia com mais eficiência, incluindo a expansão 

cognitiva da cidadania e o convívio com o contraditório (HOWARD, 2005). 

Partindo desse princípio, Howard (2005) não vê com bons olhos a fragmentação 

das informações políticas de campanha. O autor defende que em um cenário de hiper-

seleção de conteúdos, cidadãos deixariam de se expor a assuntos e temas relevantes e se 

concentrariam apenas nos tópicos mais restritos a seus interesses particulares. Embora a 

reflexão do autor seja legítima, seu ponto de vista carece de certo realismo social e 

político: a segmentação de interesses e posições sociais é imprescindível para que 

indivíduos se organizem em grupos ou atuem individualmente em favor de causas 

específicas. Profundas transformações democráticas advieram dessa segmentação, como 

a conquista dos direitos de minorias sociais e políticas, por exemplo. Em campanhas 

eleitorais, a segmentação de conteúdos pode ser um instrumento de grande valia tanto 

para candidatos (que podem atingir públicos específicos e esclarecer questões) quanto 

para eleitores interessados em monitorar e comparar projetos e propostas direcionadas a 

questões públicas específicas.   

Páginas com plataformas, ideias ou que funcionem como facilitador de debates e 

discussões de interesses específicos são de grande valia para grupos atuantes 

politicamente. Pode-se argumentar que aqueles que pertencem a minorias sexuais 

discriminadas desejem apreciar conteúdos com posições claras e específicas em websites 

dedicados a pontos caros de suas reivindicações por políticas públicas e direitos. O 
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interesse por questões específicas desse tipo não resulta, a rigor, em um efeito alienante 

que fará com que esses indivíduos ignorem debates acerca da qualidade dos serviços 

públicos como educação ou saúde, por exemplo. Homossexuais podem ser contemplados 

por conteúdos segmentados e específicos no tocante a seus direitos, mas seus interesses e 

anseios sociais e políticos não necessariamente se resumem a questões atreladas a suas 

orientações sexuais. O pleito de Howard (2005), por mais legítimo que seja, parece 

reduzir a complexidade dos interesses e predileções da cidadania e, com isso, não atribui 

às estratégias de customização de conteúdos o valor democrático devido.  

 

 Paridade de Disputa  

 

 O problema da assimetria de oportunidades de comunicação e a consequente 

discrepância nos níveis de visibilidade pública entre partidos e candidatos também se 

instauraram nas discussões da literatura sobre campanhas online (MYERS, 1993; 

TKACH-KAWASAKI, 2003; GIBSON et al., 2003; JOHNSON, KAYE, 2003). Como já 

adiantado brevemente acima, uma das preocupações com que lidam a ciência e a 

comunicação políticas nas reflexões sobre eleições é a simetria da paridade de disputa 

eleitoral. Idealmente, presume-se que uma competição justa deve ser feita com simetria 

de oportunidades concedidas aos competidores. Diferentes democracias com diferentes 

regulamentações sobre a publicidade de campanhas lidam com essa questão.  

 Mesmo com menor audiência que a televisão na maioria dos países, a internet foi 

encarada como um canal de comunicação promissor para que partidos com pouca 

projeção pública e baixo orçamento pudessem compensar ou equilibrar a discrepância de 

visibilidade pública com campanhas de grande aporte financeiro (GIBSON et al., 2003; 

JOHNSON, KAYE, 2003; KLUVER, 2004; SCHWEITZER, 2005; SCHWEITZER, 

2008; GULATI, WILLIAMS, 2007; DRUCKMAN et al., 2007).  

 Parece razoável admitir que a internet seja fundamental para campanhas que 

dispõem de orçamentos ínfimos a ponto de privarem candidatos e partidos de fazerem 

com que suas ideias, propostas e posições cheguem a uma porção relevante do eleitorado 

e se tornem viáveis eleitoralmente. Isto porque o baixo custo para a criação e manutenção 

de canais de comunicação digital permite que estratégias de engajamento, mobilização e 

circulação de informações atinjam segmentos da população que não seriam alcançados 

por campanhas com baixa exposição televisiva.  



32 
 

 

Howard Dean é um exemplo importante: quando disputava a nomeação para 

candidato a presidente pelo Partido Democrata dos Estados Unidos em 2004, Dean 

dispunha de baixo orçamento, pouco capital político e baixa visibilidade pública. Através 

de estratégias online para o engajamento de eleitores, o postulante conseguiu uma 

cobertura mediática inesperada, atraiu doadores de campanha e foi considerado o 

fenômeno daquelas eleições, ainda que não tenha conseguido ser nomeado como 

candidato à presidente pelo Partido Democrata americano (HINDMAN, 2008).  

Caso similar ocorrido no Japão entre 2000 e 2001, foi registrado na literatura.  

Tkach-Kawasaki (2003) relata que a internet foi crucial para que partidos de oposição que 

enfrentavam fortes restrições mediáticas impostas pelo governo japonês tivessem acesso 

a canais de comunicação para levar seus projetos e propostas ao conhecimento de eleitores 

que, por conta da opacidade mediática, sequer sabiam da existência dessas agremiações.  

 A evolução tecnológica da internet, a partir fase web – conforme a tipologia de 

Gomes et al. (2009) - comprometeu parte dessa força compensatória das campanhas 

online. Isto porque, se ao longo da década de 1990 a escassez de recursos nivelava a 

qualidade geral dos websites, a partir dos anos 2000, com a convergência multimediática, 

oportunidades para a sofisticação e diversificação de conteúdos despontaram exigindo 

maiores investimentos em mão de obra qualificada e ferramentas para adequar conteúdos 

à gramática da web.   

Ao longo dos anos 1990, os websites de campanha eram compostos basicamente 

por textos e poucas imagens que não permitam uma diferenciação qualitativa entre 

campanhas com diferentes orçamentos. A partir da fase web, vídeos, gráficos, sons e 

animações passaram a compor o cenário da internet e, certamente, impor barreiras 

qualitativas às campanhas de pequeno porte. Pode-se argumentar que esses incrementos 

são puramente cosméticos e irrelevantes perante a qualidade das informações ofertadas, 

no entanto é evidente que a diversidade de formatos de conteúdo estabelece uma 

gramática de consumo que modela hábitos e exigências de quem os consome. Cultiva 

familiaridade e gera expectativas, assim como estranhamento e frustrações em face de  

inadequações e rupturas. Portanto, adequar-se a essa diversificação de formatos é mais 

do que incrementar decorativamente os websites. Significa adequar-se a uma lógica 

estética pertencente ao horizonte de expectativas dos que navegam pela web.  

Estendendo a cronologia do fenômeno das campanhas online até a fase atual, 

intitulada fase pós-web – ainda segundo tipologia de Gomes et al.  (2009) - as 

discrepâncias de sofisticação entre campanhas com altos e baixos orçamentos tendem a 
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aumentar. Isto porque – como se verá mais adiante na discussão acerca da interatividade 

e do engajamento – novos canais e elementos estratégicos são inseridos ao arsenal de 

comunicação digital das campanhas. A atuação nos social media demandou ainda mais 

conhecimento técnico e inteligência para gerenciar estratégias de aproximação a 

diferentes públicos, contemplar suas demandas através de ações de monitoramento e gerir 

páginas e perfis com conteúdos variados. Quanto mais expandido e sofisticado o campo 

de atuação, mais profissionais, técnicas e recursos são requeridos e isso gera custos que 

tendem a aumentar as discrepâncias entre campanhas em termos qualitativos (KLUVER, 

2004; TKACH-KAWASAKI, 2003; GULATI, WILLIANS, 2007).  

Um outro fator agrava essas assimetrias: campanhas com grande visibilidade 

mediática tendem a converter o conhecimento público de que gozam em vantagem na 

internet. Nas duas primeiras fases das campanhas online - onde certamente a exposição 

acidental ou inadvertida a conteúdos se dava em grau sensivelmente menor que na fase 

atual – eleitores se valiam com muito mais frequência de ferramentas de busca para 

acessar o site de uma campanha, candidato ou partido. O conhecimento prévio da 

existência de uma candidatura, então, também se tornou um fator determinante para 

atribuir maiores vantagens às campanhas com maior visibilidade pública.  

 Finalmente, ainda que essas assimetrias sejam inquestionáveis sob qualquer ponto 

de vista, a internet ainda tem a capacidade de oferecer às campanhas com poucos recursos, 

se não uma significativa redução da disparidade competitiva com seus adversários, ao 

menos uma importante ferramenta para compensar a falta de visibilidade mediática que 

lhes acomete (WARD, GIBSON, 2003).  Sob essa perspectiva, a atuação de campanhas 

de menor porte em sites para redes sociais pode gerar ganhos de visibilidade se suas 

equipes souberem explorar estratégias que façam seus conteúdos e mensagens atingirem 

diferentes redes sociais através do fenômeno da exposição acidental. Se bem sucedidas, 

essas estratégias podem fazer com que a exposição de um candidato ou partido extrapole, 

inclusive, as barreiras da comunicação digital e conquiste cotas de visibilidade na 

cobertura jornalística, gerando dividendos eleitorais importantes.  

  

Engajamento e Mobilização 

 

 Engajar eleitores que simpatizam com um partido, candidato ou campanha 

específica talvez seja a estratégia mais tradicional e elementar da comunicação eleitoral 

(STROMER-GALLEY, 2014). Trata-se, grosso modo, de converter, provisoriamente, 
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cidadãos em unidades de apoio que podem atuar nas arenas da comunicação ordinária e 

cotidiana. A inserção desses agentes em diferentes instâncias sociais é determinante para, 

por exemplo, identificar e influenciar aqueles líderes de opinião responsáveis pela 

mediação dos sentidos das informações políticas que circulam no fluxo da comunicação 

massiva e que são determinantes na formação da opinião pública (KATZ, 

LAZARSFELD, 1926). As campanhas online adicionam novas camadas de sentido e 

possibilidades às estratégias de mobilização de eleitores.  

 Antes da convergência mediática do início dos anos 2000, Jesse Ventura, então 

candidato ao governo do estado americano de Minnesota nas eleições de 1998, tornou 

disponível em seu website um fórum eletrônico para que simpatizantes pudessem 

interagir e publicar informações acerca de planos para ações presenciais de apoio ao 

candidato. O mesmo fórum foi usado pela equipe de comunicação da campanha como 

espaço de divulgação de informações sobre a agenda de eventos de Ventura em diferentes 

cidades do estado (HINDMAN, 2008).  

Essa solução digital permitiu que simpatizantes de localidades próximas 

tomassem conhecimento uns dos outros e unissem esforços para ajudar o candidato 

organizando ações independentes do comando central de sua campanha (HINDMAN, 

2008; BIMBER, 2003). Os resultados foram notáveis: Jesse Ventura, que se candidatava 

por um partido de terceira via (third-party)8 conseguiu se eleger e, dez anos antes de 

Barack Obama, já atribuía parte do feito ao modo como sua campanha conseguiu 

empregar as tecnologias digitais em suas estratégias de comunicação.  

 Fóruns eletrônicos, salas de bate-papo (chat-rooms) e outros recursos que 

permitissem algum nível de comunicação interpessoal serviram como base para que 

campanhas imprimissem estratégias para mobilizar eleitores nas duas primeiras fases das 

campanhas online (proto-web e web). Percebe-se, pela ilustração acima, que esses canais 

de interação digital serviram, essencialmente, como suporte para que as estratégias 

tradicionais de engajamento fossem empregadas.  

No entanto, admitir que serviram como suporte implica em considerar que há 

incrementos particulares advindos das características desses canais: no caso de Ventura, 

por exemplo, os fóruns serviram para que pessoas com predileções eleitorais comuns, 

                                                           
8 Termo americano usado para distinguir os partidos Republicano e Democrata de todas as outras 

agremiações partidárias existentes no país. Refere-se, portanto, a pequenos partidos americanos que não 

fazem parte da polarização existente entre democratas e republicanos.  Jesse Ventura foi eleito pelo Partido 

Reformista (Reform Party of the United States of America)  
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mas separadas pelo desconhecimento da existência uma das outras, superassem essa 

distância comunicacional e se engajassem coletivamente. Sem um canal de comunicação 

direto, síncrono ou assíncrono, talvez aqueles eleitores jamais tivessem se encontrado e 

unido forças para alavancar a campanha de Jesse Ventura. Isto porque, certamente, 

dependeriam de mecanismos que são muito mais difusos, porém menos precisos e 

pessoais, como a cobertura jornalística ou materiais impressos de campanha (HOWARD, 

2005; GIBSON, MCALLISTER, 2006). 

 Em 2004, Howard Dean – já mencionado acima quando da discussão acerca da 

paridade de disputa eleitoral – deve grande parte de seu feito ao engajamento de 

simpatizantes através da comunicação digital. A campanha de Dean descobriu que 

eleitores simpáticos à sua candidatura estavam montando pequenas comunidades online 

num site que funcionava como uma espécie de proto-rede social online.  

O Meetup é um site criado para que seus usuários conheçam grupos de pessoas de 

uma mesma região que compartilham gostos similares para o esporte, expressões 

artísticas, culinária e etc. O propósito principal dessa plataforma é o de fazer com que 

esses sujeitos se conheçam e organizem reuniões presenciais para trocar ideias, assistir a 

jogos reunidos, degustar itens gastronômicos, etc. A equipe de comunicação de Howard 

Dean descobriu que no meio de grupos formados por fanáticos por baseball e vinhos, 

existiam grupos de simpatizantes de sua campanha.  

A partir dessa descoberta, sua equipe fomentou a comunicação com os grupos 

existentes e estimulou a criação de outros, associando o Meetup ao website oficial da 

campanha (HINDMAN, 2005; GRAEFF, 2009). De forma similar ao caso de Jesse 

Ventura, esse canal de comunicação serviu como instrumento para a expansão de contatos 

interpessoais e o incremento de estratégias tradicionais de mobilização.  

No Brasil, o único exemplo significativo de que sem tem registro na literatura se 

deu nas eleições presidenciais de 2002. O então candidato José Serra, do PSDB, criou um 

grupo chamado Pelotão 45, que chegou à marca de 25 mil voluntários cadastrados. O 

objetivo da estratégia era de coordenar ações essencialmente digitais em sites que 

oferecessem espaços para discussões e enquetes. A partir de um monitoramento da 

cobertura noticiosa, de críticas e sugestões, o comando de campanha enviava ao pelotão 

missões a serem executadas online: votar na enquete de um site de determinada maneira, 

rebater acusações em fórum de discussão, etc. (GRAEF, 2009, p. 35). 

 Um estudo realizado por mim, em 2010, permitiu a identificação do crescimento 

da importância do engajamento e da mobilização na literatura sobre campanhas online no 
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decorrer dos anos. O desenvolvimento tecnológico da internet - que atinge seu ápice com 

a inserção de novas práticas e sentidos sociais graças aos social media - certamente é um 

dos fatores determinantes para esse fenômeno.  

Se em um primeiro momento as campanhas empreendidas por candidatos e  

partidos chamavam a atenção sobre os potenciais efeitos dos websites na escolha do voto 

e nos possíveis diferenciais em comparação aos  modos tradicionais de campanha, no 

início do século XXI as preocupações de pesquisa se voltam para (a) as características e 

modos diferenciados de provimento de informação; (b) mudanças no cenário das disputas 

eleitorais, com maior paridade de disputa entre os concorrentes e (c) as variáveis eleitorais 

que incidem sobre diferentes padrões de qualidade das campanhas online, como o tipo de 

cargo em disputa.  

Conforme a web passa a sofrer mudanças tecnológicas que possibilitam maior 

velocidade e volume de tráfego de dados e requisita maior participação dos internautas 

na produção e publicação de conteúdos, atingindo o estatuto de web 2.0, as questões de 

pesquisa teóricas e empíricas passam a lidar com plataformas sociais e blogs, com ênfase 

no potencial de participação e mobilização do eleitorado. (AGGIO, 2010, p. 427)  

 Além de terem se tornado espaços em que a maioria dos que acessam a internet 

diariamente ingressa para consumir informação, interagir interpessoalmente e 

compartilhar conteúdos com forma e propósitos variados, os sites para redes sociais 

deram vazão a formas peculiares de sociabilidade entre seus usuários e tornaram 

disponíveis às campanhas novas frentes de ação para alcançar e envolver novos 

simpatizantes. 9 

Algumas reflexões que faz o professor Wilson Gomes acerca da interface entre as 

possibilidades digitais e o engajamento de eleitores são de grande valia para compreender 

a fase atual das campanhas online. Segundo o estudioso, ações voltadas para engajamento 

e mobilização também fazem parte de uma campanha tradicional, mas as campanhas 

digitais podem incrementar estas ações de dois modos: a) injetando mais inteligência nos 

processos de engajamento e mobilização e b) engajando e mobilizando novos públicos. 

                                                           
9 Sociabilidade é compreendida aqui como as práticas que definem as relações sociais estabelecidas entre 

os sujeitos inseridos nos sites de redes sociais. Dentre ações e princípios diversos que regem as interações 

nesses sites, é salutar destacar (a) a atenção detectável que os usuários desses sites dão a membros de suas 

redes sociais, tanto no que tange às solicitações de comunicação direta e interpessoal quanto nos conteúdos 

que os sujeitos publicam; (b) a alimentação dos perfis com informações e conteúdos que se tornam visíveis 

a outros usuários; (c) o compartilhamento e reprodução de informações e conteúdos produzidos por 

membros de suas redes; (d) a interação entre os sujeitos para fins de comunicação interpessoal ou 

constituição de debates em fóruns formados em comunidades ou espaços de comentários; (e) a reprodução 

de informações e conteúdos pelos membros desse sites de redes sociais. 
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Os recursos digitais, ainda segundo Gomes, oferecem oportunidades mais sensíveis aos 

diferentes perfis presentes do público, onde o grau de envolvimento e os tipos de 

atividades e ações oferecidas se ajustam às possibilidades e desejos dos eleitores dispostos 

a se engajar, sem que ninguém precise ser retirado de sua zona de conforto. 10 

Essa dimensão engloba um conjunto de esforços para a elaboração e 

gerenciamento de ações voltadas a estimular os eleitores a ingressarem na campanha e 

inseri-los em ações de mobilização. Empreender estratégias desse tipo requer 

competências para criar eventos e circunstâncias atraentes para os eleitores que queiram 

se engajar nas campanhas.  Gomes lista um conjunto de ações digitais atreladas a essa 

dimensão, como: (a) coordenação de ações de campanha na blogosfera; (b) coordenação 

de ações em plataformas de redes sociais; (c) criação e manutenção de conferências, 

debates e entrevistas; (d) gestão de banco de dados (eleitores cadastrados), (e) produção 

de aplicativos e games, dentre outros. 11 

 Esse conjunto de ações listado por Wilson Gomes se entrelaça com outras 

dimensões da comunicação digital, como a informação política e as possibilidades de 

comunicação direta com eleitores através de múltiplas plataformas. No que tange ao 

quesito informação, os conteúdos produzidos pelas campanhas são a matéria-prima para 

que militantes e simpatizantes executem ações de apoio circunscritas ao ambiente digital. 

Isto porque a dinâmica de compartilhamento de conteúdos de plataformas como 

Facebook e o Twitter, permite que informações atrativas e persuasivas circulem por 

diferentes redes sociais, graças ao volume de compartilhamentos de eleitores engajados 

em alguma campanha. São ações desse tipo que produzem a disseminação massiva de 

algum conteúdo, aquilo que se convencionou chamar de efeito viral (HENDRICKS, 

DENTON, 2010).  

 Essa dinâmica de circulação se torna possível graças à conjunção de duas 

características dos social media: (a) a estrutura que organiza os usuários desses sites em 

redes interligadas por diferentes nós de conexão, permitindo a circulação de conteúdos 

entre diferentes grupos com características geográficas, políticas e sociais diversas; (b) a 

ética comportamental predominante nesses sites, definida pela interação dos sujeitos com 

seus pares a partir da comunicação interpessoal, pelo compartilhamento de informações 

                                                           
10 Considerações feitas informalmente pelo pesquisador Wilson Gomes em reuniões do grupo de pesquisa 

Comunicação, Internet e Democracia.   
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e conteúdos e por ações de intervenção sobre publicações de terceiros em forma de 

avaliações, comentários ou reprodução dessas publicações: 

  

“Tal estruturação possibilita que um determinado conteúdo atinja uma exposição 

pública sem que todos os membros desse público sejam acionados diretamente pelas 

campanhas ou, em outras palavras, sem que exista uma associação direta entre os perfis 

oficiais das campanhas e todos os que são atingidos por seus conteúdos e mensagens. Tal 

desenho estrutural específico, que organiza o público em redes interligadas, permite o que 

se convencionou chamar de “viralização” - que nada mais é do que uma metáfora 

biológica que compara esses sites a organismos vivos, compostos por células (seus 

usuários) interligadas através de nós com diferentes níveis de aproximação 

(GRANOVETTER, 1973) que podem ser contaminadas por um “vírus” sem que tenha 

havido contato direto com a primeira “célula” contaminada” (AGGIO e REIS, 2014). 

 

Claro que se deve considerar o poder que os sites de notícia, com grandes 

audiências, têm de gerar essa “viralização”. Atrair a cobertura do jornalismo é, portanto, 

uma das estratégias para conseguir uma grande projeção pública de um conteúdo. No 

entanto, não faltam casos em que esse processo funcionou inversamente: vídeos que se 

tornaram pauta do jornalismo por terem alcançado uma quantidade expressiva de 

compartilhamentos e visualizações. A eleição para presidente dos Estados Unidos de 

2008 traz um bom exemplo. Um vídeo, intitulado “Obama Girl” e produzido por uma 

empresa independente chamada Barely Political, tornou-se febre na web e gerou ampla 

visibilidade mediática ao tornar-se pauta de diversos veículos de comunicação tradicional 

dos EUA (AGGIO, REIS, 2010).  

No Brasil, em 2010, a campanha da candidata do PT, Dilma Rousseff, 

compartilhou um vídeo similar que gerou grande repercussão nos sites de redes sociais. 

O grande número de visualizações e compartilhamentos atraiu a atenção do jornalismo. 

Assim como o vídeo “Obama Girl” – concebido como uma peça publicitária que fugia ao 

padrão dos anúncios de campanha pelo tempo estendido de duração e por optar por uma 

estética de videoclipe – Dilmaboy consistiu num registro videográfico do estudante 

goiano Paulo Reis cantando uma canção elogiosa à candidata do Partido dos 

Trabalhadores. O vídeo chegou a ser o mais assistido no mundo na categoria “humor”, 

segundo o site Zocial.Tv12.     

                                                           
12 Notícia divulgada pela revista Exame em 16/07/2010. Último acesso em 07/01/2014: 
http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/dilmaboy-video-humor-mais-compartilhado-mundo-
579100 

http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/dilmaboy-video-humor-mais-compartilhado-mundo-579100
http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/dilmaboy-video-humor-mais-compartilhado-mundo-579100
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Sites voltados para o armazenamento e compartilhamento de conteúdos, como o 

YouTube, foram determinantes para que se constituísse uma ecologia de distribuição de 

informações na fase atual da comunicação digital. Os fenômenos listados acima não se 

fariam possíveis não fossem as facilidades de que dispõe qualquer pessoa com acesso à 

internet para armazenar vídeos e divulgá-los a partir de hyperlinks em diferentes canais 

digitais. Ter às mãos recursos que dinamizam os processos de armazenamento e 

divulgação são pré-requisitos para que campanhas desenvolvam estratégias de 

engajamento para gerar maior visibilidade pública.  

 Embora sites de compartilhamento sejam imprescindíveis para que conteúdos 

possam ser compartilhados – como no que se refere ao YouTube e a vídeos online – outros 

recursos também podem ser listados como preponderantes. Conforme será discutido em 

maior profundidade no segundo capítulo desta tese, o Twitter oferece mecanismos 

simples que demandam pouco esforço dos cidadãos para que mensagens de campanha 

ganhem visibilidade em diferentes rede da plataforma.  

A simples replicação de uma mensagem ou a inserção de marcações (como as 

hashtags) no corpo de um tweet, pode direcionar mensagens, conteúdos, nomes de 

candidatos ou slogans de campanha a diferentes redes sociais constituídas no Twitter. 

Essas ações também visam projetar uma campanha no topo da visibilidade pública do 

Twitter: o quadro contendo os assuntos mais comentados do momento, os chamados 

Trending Topics. Para alcançar tais objetivos, as campanhas devem se valer de estratégias 

que estimulem um quantidade significativa de pessoas a reproduzir uma determinada 

mensagem, palavra ou slogan em seus perfis.   

 Finalmente, faz-se necessária uma breve discussão de caráter normativo acerca 

das novas possibilidades de engajamento através da comunicação digital. Alguns autores, 

como Klotz (2007) e Howard (2005), escreveram sobre a legitimidade e a relevância 

política das ações de mobilização próprias dos ambientes digitais quando em comparação 

àquelas tradicionais, de caráter presencial.  

 Klotz (2007) cria uma tipologia contrastante entre essas duas formas de 

engajamento. De um lado, a tradicional e espontânea, considerada pelo autor como 

legítima e relevante por demandar maior esforço, envolvimento, tempo disponível, 

conhecimento e dedicação dos eleitores. Do outro lado, o engajamento digital, 

considerado fraco, passivo que não garante uma inserção imersiva dos participantes e não 

envolvem os eleitores em processo de discussão, debate, mobilização e decisão. Segundo 
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Howard (2005), que esboça crítica similar, esse processo caracterizaria uma cidadania 

frágil, inconsistente e vazia (thin citzenship).  

 Há algumas inconsistências conceituais nos juízos feitos por Klotz (2010) ao 

ilustrar quais atividades são consideradas genuínas e legítimas e quais aquelas 

consideradas passivas. Por um lado, Klotz (2010) acredita que repassar as mensagens de 

campanha não é de fato uma mobilização a se desejar, a prescindir do efeito e da 

funcionalidade da atividade. Seu argumento está ancorado no esforço e tempo dedicados, 

que não corresponderia a um engajamento, de fato, genuíno e dedicado. No entanto, 

quando olhamos para os tipos de atividades de engajamento listados pelo pesquisador, 

percebemos que entre as atividades classificadas como legítimas estão as doações 

financeiras para campanhas. Ora, quais de fato são os esforços e tempo gastos pelos 

eleitores para escolher a quantia de doação, digitar o número de seus cartões de crédito e 

autorizar a transferência online? (AGGIO, 2010)  

 Aparentemente, há certo apego do pesquisador a uma idealização de práticas e 

valores tradicionais, fruto de uma perspectiva desconfiada frente ao novo. Não parece 

plausível atribuir convicção política, dedicação e interesse apenas a atividades que 

demandam que os sujeitos se desloquem fisicamente, que carreguem bandeiras e 

distribuam panfletos, que batam de porta em porta para persuadir vizinhos ou frequentem 

reuniões de comitês de campanha.  

Claro que essas atividades continuam sendo fundamentais, tanto que continuam 

existindo e a comunicação digital também as ampara e amplifica. No entanto, o descuido 

conceitual e pragmático de Klotz (2007) lança luz sobre a fragilidade da taxonomia que 

propõe. Fazer doações para contribuir com o fundo de campanha pode demandar pouco 

ou nenhum esforço que venha a atrapalhar ou desvirtuar as obrigações rotineiras do 

sujeito. Do mesmo modo, as ações de engajamento nos meios digitais podem demandar 

apenas cliques, mas podem ser tão eficientes e importantes quanto doar alguma quantia 

em dinheiro.  

 Conforme defende Wilson Gomes, as tecnologias digitais permitem que cidadãos 

se envolvam politicamente sem necessariamente serem retirados de suas zonas de 

conforto ou sem que tenham comprometidos outros afazeres e obrigações de suas 

demandas sociais e profissionais. Extrair desse fato a ideia do surgimento de um 

engajamento político despretensioso, preguiçoso e irrelevante parece equivocado.  

A prescindir dos exemplos já descritos anteriormente e que dão conta dos 

benefícios da comunicação online para as atividades de mobilização tradicional, pode-se 
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argumentar que muitas das atividades políticas circunscritas ao universo online se 

assemelham, em importância e características, ao engajamento tradicional: segurar 

bandeiras, usar broches e colocar adesivos de campanha em carros podem ser tão efetivos 

quanto usar elementos gráficos que façam menção a algum candidato ou partido em 

avatares nos social media.  

Expor marcas em ambientes presenciais e digitais serve ao mesmo propósito: levar 

a existência de uma campanha ao conhecimento de terceiros ou, simplesmente, manifestar 

sua preferência eleitoral a outros. Problemas de escala dessa exposição são relativos. Em 

países como os Estados Unidos e alguns escandinavos, cujo acesso à internet é quase 

universal, a exibição de um slogan de campanha em algum website pode ganhar mais 

visibilidade do que adesivos em carros ou broches presos às roupas.  

Bater de porta em porta e ingressar em discussões com eleitores no intuito de 

oferecer-lhes argumentos e influenciar suas decisões pode ser equivalente aos fóruns de 

discussão que se formam em torno de temas políticos em plataformas sociais, como o 

Twitter e o Facebook. O fato da comunicação digital ser mediada por aparatos 

tecnológicos, não exclui desta as qualidades discursivas e argumentativas que estão 

presentes na comunicação presencial. O efeito persuasivo do uso de argumentos, ideias e 

debates se faz presente na comunicação digital tanto quanto na comunicação presencial.   

Reuniões presenciais para a formulação de estratégias de campanha e instrução de 

simpatizantes também ganharam versões digitais. A campanha de José Serra instruiu 

militantes digitais sobre como e onde atuar em ações de campanha. Barack Obama 

desenvolveu algo similar em 2008 com maior sofisticação e alcance. O website MyBo foi 

criado exclusivamente para que simpatizantes do candidato criassem perfis, construíssem 

redes de relacionamento e produzissem informações em seus blogs pessoais.  

A campanha de Obama ainda criou uma estratégia lúdica que concedia 

condecorações aos eleitores que desempenhavam mais atividades online. Dentre as 

atividades, estava a reprodução de notícias que melhorassem o desempenho de 

determinados tópicos relacionados ao candidato em resultados de pesquisa de 

mecanismos de busca. Com tal iniciativa, aqueles que buscavam informações acerca da 

posição de Barack Obama frente a políticas de saúde, por exemplo, se deparavam com o 

conteúdo produzido pela campanha logo nas primeiras ocorrências dos resultados 

orgânicos (HENDRICKS, DENTON, 2010).  

Há mais continuidades entre as duas formas de engajamento e mobilização do que 

previram Klotz (2007) e Howard (2005). Na verdade, falta a esses críticos a percepção de 
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que o engajamento nos ambientes digitais pode funcionar tanto como suporte 

comunicacional para as atividades tradicionais quanto de forma independente. Muitos 

trabalhos dedicados à análise da influência dos social media em protestos, por exemplo, 

demonstram que esses sites funcionaram para a amplificação de ações, divulgação de 

notícias, coordenação de estratégias e transmissão de eventos presenciais que 

adicionaram uma nova camada comunicacional às mobilizações presenciais 

(AGUILERA et al., 2013). 

 As três fases que traçam a cronologia do fenômeno das campanhas online são 

entrecortadas pelos potenciais de engajamento da comunicação digital. Como já dito, na 

verdade, as reflexões em torno desse aspecto crescem de acordo com a evolução da 

internet. O advento e popularização dos sites para redes sociais aglutinaram a maioria dos 

que acessam a internet em busca de informações e interações interpessoais. Além de 

arregimentar, naturalmente, potenciais eleitores, os recursos técnicos e a sociabilidade 

construída nos sites para redes sociais os tornaram ambientes propícios para a aplicação 

de estratégias de mobilização e recrutamento de simpatizantes pelas campanhas.  

Essa ênfase presente na literatura é acompanhada de outro componente tão ou 

mais importante para a compreensão do fenômeno das campanhas online: os potenciais 

interativos e as consequentes reivindicações teóricas de comunicação horizontal entre 

partidos e candidatos com eleitores. Os desmembramentos dessa questão entre os 

pesquisadores do fenômeno variam de perspectivas que vislumbram possibilidades de 

transformar as campanhas eleitorais em empreendimentos políticos constituídos 

coletivamente e de forma difusa até aquelas que veem no contato direto das campanhas 

com eleitores um instrumento valioso para engajar simpatizantes. Outras perspectivas 

vêem a interação dialógica como forma de estabelecer uma relação de reciprocidade entre 

candidatos, campanhas e eleitores de forma a esclarecer dúvidas, responder a questões ou 

coletar as opiniões e anseios públicos para fins diversos.  

 

A comunicação horizontal nas campanhas digitais 

 

Como observa Kamarck (2006), as reflexões e discussões científicas acerca das 

campanhas políticas em ambientes digitais não nasceram num vácuo teórico. Muito do 

que se almejava com as possibilidades da internet para o incremento da democracia foi 

adaptado para o contexto eleitoral. Nesse jogo de transposições teóricas, o potencial 
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interativo da internet foi e continua sendo um dos elementos mais importantes – se não o 

mais importante – das discussões sobre campanhas online.  

A comunicação política em ambientes digitais é discutida no campo de pesquisa 

da comunicação a partir do modo como ela se diferencia dos meios de comunicação 

tradicionais. A constituição de um campo de estudos dedicado à reflexão e análise de 

fenômenos políticos online não existiriam se o pressuposto fosse o de encontrar nesses 

meios as mesmas características da televisão, do rádio ou dos veículos impressos, por 

exemplo. Procura-se, portanto, o que há de particular na comunicação digital tanto sob o 

ponto de vista descritivo quanto normativo.  

Essa perspectiva já ficou clara, de algum modo, quando da discussão do 

tratamento da informação política nas campanhas online, feita anteriormente. Nesse 

quesito, muitos autores cogitaram a possibilidade de a comunicação digital, em 

campanhas, recuperar o ideal da racionalidade democrática perdida ao longo da 

comunicação política moderna (KAID, 2002; PUOPOLO, 2001; KAID, POSTELNICU, 

2005). Websites e outros recursos, segundo esses autores, poderiam contornar a tendência 

da cobertura jornalística privilegiar fatos da corrida eleitoral e do jogo político em 

detrimento da discussão do que define, substancialmente, uma campanha eleitoral: a 

discussão de questões públicas, projetos e plataformas.  

Embora fundamentais e indispensáveis para promover a transparência dos 

negócios públicos, provocar constrangimentos nos agentes da política e estimular o 

accountability político, os media noticiosos não se constituíram como um espaço para a 

comunicação direta entre o público e a política institucional. São indispensáveis como 

mediadores da informação política, como guias hermenêuticos dos fatos políticos, mas 

não como pontes para a comunicação dialógica entre sua audiência e os políticos. Tal 

característica decorre, certamente, dos limites recursivos da televisão, do rádio e dos 

veículos impressos. Limites estes superados pelas tecnologias digitais (STROMER-

GALLEY, 2013; CARLSON, DJUSPUND, 2001). 

Desde a primeira fase das campanhas online, vislumbrou-se nas ferramentas como 

e-mail, fóruns online e salas de bate-papo, a constituição de verdadeiras arenas 

deliberativas que aproximassem, horizontal e diretamente, especialistas, candidatos, 

membros do partido e suas equipes a partir de discussões e debates sobre tópicos políticos 

relevantes da agenda pública. Os mecanismos tecnológicos que poderiam servir para 

incrementar a participação social na condução dos negócios públicos através, inclusive, 

de processos deliberativos (MARQUES, 2008), são concebidos com os mesmos 
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propósitos participativos na relação entre campanhas e eleitores. Em geral, portanto, 

refuta-se a ideia de conceber essas tecnologias e iniciativas como vinhos velhos em 

garrafas novas A comunicação política nas esferas digitais, incluindo em disputas 

eleitorais, é vista a partir das novas possibilidades que lhe são inerentes.  

Jennifer Stromer-Galley é responsável por um trabalho que organiza pontos 

centrais da discussão acerca da interatividade nas campanhas online. O artigo “Interação 

on-line e por que os candidatos a evitam”, publicado originalmente em 2000, além de 

trazer uma posição política e teórica embutida na abordagem adotada, também examina 

os problemas e riscos decorrentes da adoção de mecanismos interativos por campanhas 

(STROMER-GALLEY, 2013). Ao adotar uma perspectiva deliberacionista de 

democracia, a pesquisadora americana elabora um quadro normativo que atribui às 

campanhas online a capacidade de diminuir o distanciamento entre a esfera civil e a esfera 

política através de processos dialógicos.  

 

 “Assim como os pesquisadores que se dedicam às redes 

cívicas, mantenho o otimismo de que a internet pode oferecer espaço ao público 

para o debate crítico-racional interno ou externamente à sociedade de consumo. 

A crítica de Habermas (1989) sobre a destruição da esfera pública no mundo 

contemporâneo devido à emergência da comunicação de massa e o surgimento 

da sociedade de consumo, soa verdadeira se lançarmos nossos olhares apenas 

sobre aquilo que concebemos como comunicação de massa: jornais impressos, 

televisão e rádio. No entanto, eu vejo a possibilidade de os cidadãos debaterem 

questões entre si com os atores políticos de nossas instituições públicas através 

de fóruns on-line, quadros eletrônicos (bulletin-boards), listas de discussão por 

e-mail e salas de bate-papo. A interação humana, mediada por redes digitais, 

existe de um modo que os outros tipos de comunicação mediada não são capazes 

de oferecer” (Stromer-Galley, 2013, p. 37)  

 

 A aproximação entre cidadãos e campanhas se daria em diferentes níveis e com 

propósitos distintos: esclarecer questões, responder a críticas, discutir projetos, 

compartilhar sugestões e, num nível participativo elevado, materializar a construção 

colaborativa de uma campanha. Para Stromer-Galley (2013), faz pouco sentido utilizar as 

tecnologias digitais em disputas eleitorais se o intuito for o de reproduzir o que já se faz 

em rádio ou televisão. A defesa desse ponto é amparada pela justificativa de que, se um 

cidadão se oferece como representante de uma comunidade política, é razoável esperar 
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que o mesmo tome conhecimento e considere as demandas, perspectivas e posições 

daqueles que podem vir a ser representados por ele.  

 

“A democracia que se apropria das eleições em que os candidatos estão 

abertos a debates livres e amplos com os cidadãos e jornalistas em espaços 

públicos é preferível àquela democracia na qual os candidatos evitam os 

cidadãos interessados e a imprensa. Uma campanha “fechada” é problemática, 

pois aqueles que pleiteiam um cargo de representação não estão dispostos a se 

tornarem disponíveis para interagir com aqueles que eles representarão.” 

(Stromer-Galley, 2013, p. 37) 

 

 É sobre os espaços públicos digitais que a autora discorre ao tratar das 

possibilidades de participação de eleitores em campanhas por vias dialógicas. Conforme 

fica claro na citação anterior, Stromer-Galley (2013) vê nas ferramentas típicas da 

primeira fase das campanhas online o caminho para a criação desses fóruns de discussão 

e cooperação. O desejado incremento da participação política nas democracias liberais 

contemporâneas, portanto, é trazida para o momento anterior à escolha de líderes 

políticos.  

 Outros autores sustentam que a abertura das campanhas para o debate direto com 

candidatos e partidos teria a capacidade de reduzir a crescente descrença do eleitorado na 

classe política e a percepção negativa dos cidadãos sobre os efeitos que poderiam exercer 

na esfera da decisão política. Envolver a cidadania em processos de debate e decisões, 

portanto, teria a capacidade de reduzir ou sanar os déficits de credibilidade nas 

instituições democráticas (KAID, POSTELNICU, 2005).  

 Vale salientar, como já esboçado anteriormente, que Stromer-Galley (2013) ainda 

vislumbra a possibilidade de fazer com que as campanhas sejam produto dos líderes, 

partidos e de todos aqueles que seriam representados por eles num eventual governo ou 

exercício parlamentar. A participação social em campanhas através de instrumentos e 

iniciativas digitais poderia trazer o cidadão comum, atomizado, não-associados a 

partidos, como um agente produtor das prioridades, posições, projetos e propostas. Pode-

se argumentar, com razão, que esses processos de decisão coletiva já acontecem em 

diferentes instâncias e níveis nas agremiações partidárias.  

De fato sempre houve, na dinâmica democrática das disputas eleitorais, tensões e 

negociações entre correntes variadas para decidir os rumos de uma campanha. No entanto, 

esses processos são circunscritos a uma percentagem pequena de uma comunidade 
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política. Em sociedades massivas, por exemplo, torna-se impossível reunir um 

contingente expressivo de cidadãos em assembleias ou quaisquer outros tipos de reuniões 

presenciais para que sejam deliberadas questões que apontem nortes para as campanhas. 

Uma ampla participação civil nesses processos se torna improvável mesmo que esse 

contingente seja restrito àqueles com desejo de participar, mas que, por barreiras diversas 

de ordem privada, não podem.  

 A possibilidade de agrupar cidadãos interessados em debater questões políticas 

num fórum de participação promovido por uma campanha em seu website, por exemplo, 

é muito maior se for considerado que o tempo gasto requerido para participar e a 

necessidade de locomoção física são impedimentos que inexistem ou pouco 

comprometem a rotina de um cidadão interessado na participação. Em termos 

representativos, iniciativas de participação online como essas podem ser muito mais ricas 

se comparadas às iniciativas presenciais. Idealmente, o volume de participação pode ser 

maior e outras qualidades de ordem normativa, se presentes nos fóruns de discussão – a 

exemplo da exposição ininterrupta de argumentos publicados por outros participantes que 

podem fomentar a reflexividade e reciprocidade - podem elevar o nível de eficiência e 

riqueza dos processos deliberativos (DAHLBERG, 2001).  

 Embora a participação social nas campanhas online seja viável normativamente e 

desejável sob o ponto de vista democrático, muitos autores, ao empreenderem esforços 

de análises empíricas de websites de campanha em diferentes países, identificaram a baixa 

ou nula presença de recursos disponíveis, bem como de iniciativas, para a interação 

dialógica (HOWARD, 2005; DAVIS, OWEN, 1998; CARLSON, DJUSPUND, 2001; 

FARNSWORTH, OWEN, 2004; GIBSON et al., 2003; KLUVER, 2004; WARD,  

GIBSON, 2003; DRUCKMAN, KIFER, PARKIN, 2007; LUSOLI, WARD, 2005; 

PARK,  PERRY, 2008; TKACH-KAWASAKI, 2003)  

 Stromer-Galley (2013), ao analisar websites dos candidatos Bob Dole e Bill 

Clinton que concorriam à presidência dos Estados Unidos em 1996, além de websites de 

10 candidatos a governos estaduais americanos de 1998, descobriu que os candidatos não 

se valeram de recursos para dialogar com eleitores, seguindo uma tendência que se 

espalhou pelo mundo por anos. A autora foi além em sua pesquisa e realizou entrevistas 

com alguns membros das campanhas analisadas. Esse trabalho permitiu identificar 

algumas das razões pelas quais os candidatos, seus partidos e suas equipes não se 

dispuseram a utilizar a interatividade com eleitores como estratégia de ação.  
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 A autora elenca as três principais razões para que a comunicação dialógica não 

tenha sido adotada: (a) a onerosidade para a manutenção de iniciativas do tipo; (b) o risco 

de perda de controle sobre as mensagens de campanha; (c) e o risco da perda da 

ambiguidade discursiva. No primeiro caso, os gestores das campanhas entrevistados 

relataram a insuficiência de mão-de-obra para administrar efetivamente a comunicação 

direta requisitada por eleitores através de e-mails ou fóruns eletrônicos. Para se ter uma 

ideia, um membro da equipe de uma candidata a governadora, relatou ter recebido entre 

600 e 700 mensagens de e-mail diárias nos últimos dias de campanha no estado americano 

de Maryland. Tim Johnson, coordenador da campanha do candidato ao governo de 

Minnesota, Hubert “Skip” Humphrey III, relatou que existia um encarregado de análise 

dos e-mails enviados para o candidato, mas confessou que a grande maioria das 

mensagens que demandavam respostas não era contemplada pela falta de tempo dos que 

poderiam responder.  

 Essas são variáveis que devem, de fato, ser consideradas, ainda mais numa fase 

em que e-mails, fóruns e salas de bate-papo eram as únicas ferramentas disponíveis para 

a interação com eleitores. Além do ritmo intenso da agenda de atividades, as campanhas 

ainda lutam para organizar os recursos de que dispõem para investir em estratégias. 

Utilizar e-mail como instrumento para a comunicação direta, por exemplo, demanda que 

cada mensagem seja respondida em separado, diretamente para o respectivo remetente. 

Principalmente se considerado o caráter pessoal desse tipo de correspondência. Em geral, 

além das respostas sobre as demandas feitas, eleitores que venham a solicitar algum tipo 

de manifestação das campanhas via e-mail querem indícios de que a mensagem recebida 

foi personalizada. Personalização, em comunicação via e-mail, é um mecanismo 

estratégico fundamental para evitar que mensagens sejam consideradas impessoais ou 

tratadas como spam (termo utilizado para designar e-mails publicitários, em geral, 

considerados intrusivos por seus destinatários).  

 Confeccionar tais respostas ou monitorar debates que tomam forma em fóruns e 

salas de bate-papo, além de demandarem mão-de-obra especializada, também requerem 

que membros das equipes fiquem responsáveis pelo controle estratégico da comunicação 

estabelecida em seus domínios. Essa demanda é o que Stromer-Galley (2013) chamou de 

“controle sobre a mensagem”. Os profissionais por ela entrevistados relataram que a 

comunicação interativa gerida através dos canais das campanhas oferece o risco de 

manifestações de terceiros ou da própria campanha criarem situações negativas para a 

imagem do candidato ou do partido. Isto porque, se considerados os meios disponíveis na 
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década de 1990 para tais iniciativas, como os fóruns online e salas de bate-papo, toda e 

qualquer manifestação se torna pública para o que acessarem esses espaços.  

 Militantes ou simpatizantes de adversários podem usar esses espaços para 

desferirem ataques contra os candidatos de diversas formas, inclusive através da 

divulgação de fatos que não sejam favoráveis à campanha como questões polêmicas que 

por ventura tenham sido vividas por um candidato em mandatos passados. As campanhas 

também correm o risco de, por descuido, incorrer em erros de cálculo nas interações a 

ponto de gerar polêmicas. Mesmo em casos mais recentes e em plataformas distintas 

daquelas disponíveis na década de 1990, é possível verificar materializações desse risco. 

Marina Silva, candidata a presidente do Brasil pelo Partido Verde em 2010, reproduziu 

uma mensagem ofensiva ao escritor português José Saramago, no dia da sua morte, sem 

contextualizar a reprodução. Por deslize ou por talvez desconhecer os códigos de conduta 

do Twitter, sua equipe não atentou para o fato de que reproduzir uma mensagem 

significava endossar as afirmativas de seus enunciados. A repercussão tomou grandes 

proporções e a campanha teve de se explicar. Situações dessa natureza podem gerar 

repercussões negativas e o tamanho do lastro da polêmica é imprevisível.  

 Toda e qualquer campanha eleitoral requer o máximo de controle estratégico. A 

gestão de imagem é imprescindível e um erro, num momento crucial, pode ser fatal. Por 

essa razão, a observação acerca do controle sobre as mensagens deve ser considerada com 

a seriedade que requisita. No entanto, há questões críticas a essas alegações que devem 

ser contempladas na discussão sobre a interatividade dialógica nas campanhas online. Há 

muito os websites de veículos noticiosos controlam o espaço destinado a comentários de 

leitores. O risco de perda de controle sobre as mensagens pode ser sanado com um método 

banal de moderação. Se há riscos inquestionáveis nesses processos pretensamente 

dialógicos, a solução para saná-los ou amenizá-los é simples, embora demande, por certo, 

investimentos e tempo. A variável do custo incide sobre toda e qualquer decisão 

estratégica de quaisquer campanhas. A chave dessa questão se refere muito mais ao valor 

atribuído ao diálogo com eleitores pelas campanhas – e, por conseguinte, pela decisão de 

investir em iniciativas do tipo - do que, exatamente, por receio de que situações 

indesejadas ocorram (AGGIO, 2010).  

 Os benefícios da abertura das campanhas para a participação difusa de eleitores 

são claros: possibilidade de consideração de uma diversidade de opiniões e sugestões que 

podem incrementar propostas ou ajustar estratégias de comunicação, estimular nos 

eleitores o sentimento de pertença a um projeto coletivo (e assim, fidelizar simpatizantes) 
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e fomentar o interesse e a participação políticas. Sob o ângulo de tais benefícios, Stromer-

Galley (2013) e outros autores acertam ao argumentar que as campanhas online podem 

ser um instrumento muito mais amplo de incremento à democracia do que uma simples 

ferramenta estratégica e alternativa para angariar votos (CARLSON, DJUSPUND, 2001; 

SCHWEITZER, 2008; GIBSON et al., 2003).  

 Por último, a pesquisadora americana apresenta o elemento mais estratégico que 

nutre os receios das campanhas em oferecer iniciativas dialógicas: o risco da perda da 

ambiguidade discursiva ou das mensagens. Entrevistados relataram, astutamente, que os 

discursos das campanhas, principalmente no tocante a projetos e posicionamentos, 

possuem lacunas de sentido que são preenchidos pela subjetividade do leitor. Conceder 

espaços para contemporizações, contextualizações e inferências dos leitores é, portanto, 

uma arma poderosa para que os discursos das campanhas se adequem à perspectivas 

distintas de diferentes eleitores.  

A ambiguidade das mensagens e dos discursos é um benefício que pode se 

extinguir caso uma campanha se manifeste frente a interpelações dos participantes de um 

fórum de discussão. Temas morais controversos, por exemplo, podem requerer extrema 

cautela para neutralizar rejeições de algum segmento do eleitorado, mas que frente a 

manifestações nesses espaços de debate podem levar a campanha a esclarecer a questão 

mais do que o desejado.  

 Sob o ponto de vista da racionalidade da democracia, quanto maior 

esclarecimento, melhor. No entanto, não há como desconsiderar o alto teor estratégico 

requerido por quaisquer campanhas que lutem por votos. Tomando uma perspectiva 

realista e sensata, não há possibilidade de desencaixar as campanhas das suas 

necessidades estratégicas elementares. E considerar essa dimensão é considerar a cautela 

com que os candidatos precisam atribuir a seus discursos e posicionamentos. Ministrar 

uma grande abertura dialógica nos termos propostos por Stromer-Galley (2013) significa 

não apenas criar riscos que são naturais a quaisquer debates, mas também abrir 

oportunidades para que adversários aproveitem as chances de induzir situações que sejam 

desvantajosas para as campanhas. A interação, portanto, ao mesmo tempo em que pode 

ser benéfica em termos democráticos amplos e estratégicos, também implica em correr 

riscos que podem gerar prejuízos significativos. Desse modo, a questão da participação 

nas campanhas online precisa ser abordada sob uma perspectiva realista e não apenas 

normativa.  
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 A ausência de interação e o advento dos social media 

 

Apesar das justificativas teóricas e das elaborações normativas, a interação 

dialógica nas campanhas online não se materializou em ações, segundo pesquisas que 

incluem análises de experiências americanas, brasileiras e em países europeus e asiáticos 

(HOWARD, 2005; DAVIS, OWEN, 1998; CARLSON, DJUSPUND, 2001; 

FARNSWORTH, OWEN, 2004; GIBSON et al., 2003; KLUVER, 2004; WARD, 

GIBSON, 2003; DRUCKMAN et. al, 2007; LUSOLI, WARD, 2005; PARK,  PERRY, 

2008; TKACH-KAWASAKI, 2003; FERNANDEZ, 2005; SCHWEITZER, 2005).  As 

reservas e receios apontados pelos entrevistados de Stromer-Galley (2013) parecem 

similares às reservas de gestores de campanhas em outras partes do mundo.  

Mesmo o nível elementar de aproximação entre eleitores e campanhas – com 

propósitos consultivos e de esclarecimento de questões – não se concretizou devido à 

ausência quase absoluta de ferramentas como salas de bate-papo e fóruns nos websites de 

candidatos e partidos. Autores constataram, portanto, que nesta e em outras dimensões, 

as campanhas online respeitaram características ddo fenômeno da normalização em 

detrimento da inovação (SCHWEITZER, 2008; SCHWEITZER, 2005; WARD, 

GIBSON, 2003; NOVOTNY, 2002; PUOPOLO, 2001; STROMER-GALLEY, 2013). 

Havia, portanto, muito mais continuidades no modo de se fazer campanha na internet – 

em consonância com as estratégias tradicionais – do que rupturas e inovações.  

A maior parte desses achados e conclusões se restringiu às duas primeiras fases 

das campanhas online. Ou seja, as fases em que os social media ainda não haviam sido 

incorporados na cartela de recursos das campanhas digitais. Nas fases pré-web e web, 

partidos e candidatos atuavam a partir dos domínios que lhes eram particulares, como 

websites ou blogs. Havia um controle sobre quais ferramentas usar, quais recursos 

empregar e em quais termos a comunicação online deveria ser formulada de acordo com 

premissas, pressupostos e intenções das campanhas. O advento e a popularização dos sites 

de redes sociais diluem um pouco desse controle e forçam partidos e candidatos a 

explorarem um domínio cujas regras, sentidos e práticas são engendrados por uma ampla 

comunidade de usuários, demandando mais adaptações do que apropriações por parte das 

campanhas.  

Conforme discute Utz (2008) ao analisar perfis de candidatos no mais popular 

social media da Holanda – chamado Hyves – as redes sociais pressupõem interação entre 

os usuários, bem como insinuam modos de cooperação e reciprocidade. Desse modo, 
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nenhuma campanha que pense em traçar estratégias de publicidade pode deixar de adotar 

mecanismos de diálogo com seus eleitores e simpatizantes. Ou seja, há que se criar modos 

de interagir com conteúdos produzidos por seus seguidores, seja através de avaliações, 

comentários ou links para conteúdos complementares, seja acatando sugestões, críticas e 

dúvidas de eleitores, para, posteriormente, elaborar e divulgar respostas. Tais iniciativas, 

vale lembrar uma vez mais, reverberam entre as redes sociais digitais estabelecidas e 

promovem maiores chances de produção de imagem positiva dos candidatos.   

Sites como o Twitter e o Facebook foram constituídos por práticas que 

pressupõem formas de interação entre seus usuários. Além da construção de redes de 

relacionamento, a sociabilidade comum a esses social media se definem pela atenção dada 

ao que os membros de sua rede social estão falando, quais conteúdos e notícias estão 

compartilhando, quais tipos de comentários estão fazendo, quais ideias, reflexões e juízos 

estão manifestando, quais fatos e acontecimentos estão reverberando e/ou quais tipos de 

recomendações estão fazendo.  

A dinâmica comunicativa dos sites de redes sociais, portanto, pressupõe 

considerar o que estão fazendo aqueles em sua volta, mas não só: os recursos disponíveis 

no Twitter e no Facebook foram projetados para que seus usuários interagissem com as 

manifestações alheias. Comentar, compartilhar, reproduzir mensagens, discutir e avaliar 

notícias ou publicações originais de terceiros e comunicar-se interpessoalmente em 

espaços privados, são alguns dos instrumentos disponíveis nesses sites e que conformam 

uma ética comportamental.  

Há, portanto, um horizonte de expectativas que se estabelece nesses territórios 

digitais. Se o pressuposto fundamental de utilização desses sites é a interação entre seus 

usuários, há, normativamente, um constrangimento ou dilema posto às campanhas que 

decidem se aventurar nesses domínios: comportar-se como um usuário comum e, assim, 

considerar a interação com terceiros ou adotar um perfil alienígena, descolado da 

sociabilidade estabelecida nesses canais?  

A situação posta implica em considerar riscos seja qual for a opção escolhida. 

Interagir em algum nível discursivo com cidadãos traz à tona as cautelas listadas por 

Stromer-Galley (2013): há risco de perda de controle sobre as mensagens, implica em 

investimentos, demanda tempo e cuidado e, em alguma medida, força os candidatos a 

esclarecerem suas posições, reduzindo o benefício da ambiguidade. Não adotar formas de 

interação, por outro lado, faz das campanhas seres estranhos em um ambiente em que a 

maioria dos sujeitos interage. Mas não apenas: um perfil oficial de um candidato ou 
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partido no Twitter ou Facebook que ignora as manifestações que lhe são endereçadas 

corre o risco de estimular a construção de uma imagem pública avessa ao diálogo, 

endógena ou desconectada dos anseios dos eleitores. Há, portanto, cálculos estratégicos 

que devem ser feitos a partir das prioridades estabelecidas.  

Como fica claro, a questão da interação enquanto caminho para o diálogo e a 

participação nas campanhas online perdura até a fase atual do fenômeno. Há um 

inquestionável anseio por maior aproximação entre a esfera da política e a esfera da 

cidadania, inclusive nos momentos eleitorais. Os sites para redes sociais se constituíram 

como avenidas centrais do universo digital por onde os insumos da comunicação 

cotidiana trafegam em níveis distintos de interação entre seus usuários. 

Campanhas e líderes políticos, com raras exceções, não cogitam estar de fora 

desses canais digitais em que a comunicação política online toma a forma mais vigorosa 

e atualizada. O número de atores da política a ingressar no Twitter, por exemplo, tem 

crescido vertiginosamente ao redor do mundo (PARMELEE, BICHARD, 2013) e atesta 

a importância pública desse site. Páginas e perfis no Facebook também se tornaram 

ferramentas políticas cada vez mais populares.  

A questão mais importante na literatura sobre campanhas online atualmente é “em 

quais níveis as campanhas têm se adaptado aos modos de funcionamento dos social 

media”. Mais especificamente, em qual medida as campanhas online saíram de um estado 

de ausência quase absoluta de mecanismos potencialmente dialógicos para uma fase de 

maior interação com eleitores?  

Algumas pesquisas sugerem a existência de esforços de comunicação direta com 

o público por parte de campanhas no Twitter (BRUNS, HIGHFIELD, 2013; ENLI, 

SKOGERBO, 2013; GRAHAM et al., 2013). Outras verificaram a ausência ou baixa 

frequência desses esforços em outras campanhas (ARAGÓN et al., 2013; BAXTER, 

MARCELLA, 2012; CRIADO et al., 2012; GRANT et al., 2010; HOLOTESCU et al., 

2011; KLINGER, 2013). De forma geral, no entanto, essas pesquisas possuem problemas 

metodológicos que comprometem as conclusões sobre o quão interativas, efetivamente, 

as campanhas online têm sido na atual fase. 

A discussão sobre a relação entre campanhas online e os social media é o ponto 

central desta tese - que ainda sustenta que a questão da interatividade discursiva entre 

campanhas e eleitores no Twitter ocupa o espaço mais relevante na literatura atualmente. 

Há, de fato, uma tendência de maior diálogo entre partidos, candidatos e eleitores a partir 

das características formativas e comportamentais dos sites para redes sociais? Se sim, em 



53 
 

 

quais termos? Que outras particularidades há nessa nova fase das campanhas online? 

Quais métodos de pesquisa são empregados e quais deveriam o ser para que se 

compreenda as diferentes dimensões comunicativas que definem as campanhas nos social 

media? Essas são algumas das indagações que norteiam esse trabalho.  

No capítulo seguinte, serão apresentadas as principais questões teóricas, 

metodológicas e empíricas do estado atual de pesquisa sobre campanhas online e sites de 

redes sociais, com enfoque no Twitter (o social media mais relevante politicamente).  
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Capítulo II – Comunicação social e política em 140 caracteres: Questões 

centrais de pesquisa acerca da relação entre Twitter e campanhas eleitorais 

 

Frequentemente chamado de “microblog” por permitir que qualquer indivíduo 

cadastrado no site publique conteúdos de seu interesse - como em blogs pessoais - e por 

restringir essas publicações a apenas 140 caracteres, o Twitter entrou para o hall dos 

social media mais importantes ao longo de seus oito anos de existência13. Segundo 

Hitwise (2011), o Twitter é o terceiro maior site para redes sociais no mundo, ficando 

atrás do Facebook e YouTube apenas. Com 41,2 milhões de usuários cadastrados, o Brasil 

ultrapassou o Japão e se tornou o segundo país com o maior número de perfis criados no 

Twitter, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, segundo a empresa americana 

Semiocast.14. Em termos de usuários ativos, o Brasil fica na quinta posição, de acordo 

com pesquisa publicada em novembro de 201315.  

Concebido por uma equipe de programadores da cidade de São Francisco nos 

Estados Unidos, o Twitter é resultado da experiência de seus criadores com o 

desenvolvimento de soluções para blogs e podscasting num contexto de crescente 

popularização das tecnologias móveis com acesso à internet (PARMLEE, BICHARD, 

2013). O padrão abreviado e ágil da comunicação via SMS (Short Message Service) que 

se tornou comum entre os proprietários de aparelhos celulares foi transposto para uma 

plataforma digital de redes sociais em que cada mensagem publicada deve respeitar o 

limite de 140 caracteres. Daí a analogia com a brevidade do pipiar dos pássaros para 

batizar o site e suas mensagens: Twitter, em inglês, se refere ao substantivo “gorjeio” e 

tweet significa, literalmente, “pipiar”.  

O número cada vez maior de pessoas que se comunicava através de celulares e 

ajustava o tamanho das mensagens escritas à dificuldade de digitar nos teclados diminutos 

                                                           
13 Compreende-se neste trabalho que a expressão microblog é inadequada para classificar o Twitter por 

apresentar problemas conceituais, embora seja possível estabelecer alguma associação analógica. Blogs são 

sites importantes para que sujeitos com acesso à internet e com alguma competência operacional criem 

espaços individuais para publicar conteúdos de seu interesse. Porém, não são como o Twitter e outros sites 

para redes sociais que se constituem enquanto plataformas para que pessoas criem perfis públicos ou semi-

públicos, construam redes pessoais de relacionamento e interajam com outros sujeitos e suas manifestações. 

Blogs permitem a associação com outros blogs a partir de recomendações a páginas de terceiros através 

dos “blogrolls”, mas são desprovidos de funções que os tornem uma plataforma cujo pressuposto de 

funcionamento se estabelece a partir de um regime diário de partilha de atualizações e conteúdos através 

de graus diferenciados de interação social.   
14 Acessado em 13/01/2014: http://pt.kioskea.net/faq/12500-twitter-atinge-o-meio-milhao-de-usuarios-o-

brasil-chega-na-segunda-posicao 
15 Acessado em 13/01/2014: http://www.otempo.com.br/interessa/brasil-%C3%A9-o-quinto-
pa%C3%ADs-com-maior-n%C3%BAmero-de-usu%C3%A1rios-ativos-no-twitter-1.749425 
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dos aparelhos móveis, agora dispunham de uma plataforma social que expandia essa 

experiência para além da comunicação interpessoal. Essa característica foi determinante 

para que uma concepção funcional fosse atribuída ao Twitter: seus criadores estimulavam 

os usuários do site a publicar mensagens que respondessem à pergunta: “O que você está 

fazendo? (What are you doing?)”. 140 caracteres certamente são suficientes para 

responder a essa interrogação.  

Como evidencia a sugestão temática embutida na pergunta, o propósito original 

do Twitter era o de servir como uma plataforma de compartilhamento de atualizações 

sobre as experiências pessoais de seus usuários. No entanto, conforme ensina a história 

das tecnologias digitais, o sentido e as práticas das invenções funcionam como as 

dinâmicas de transformação dos idiomas ao longo do tempo: assim como as línguas, as 

tecnologias se tornam propriedade de quem as usa e a estes, fatalmente, cabe a função de 

lhes atribuir sentido e função prática.  

Ao contrário do que seus criadores esperavam e na contramão do propósito 

imaginado originalmente, o Twitter se tornou um canal digital de intensa troca de 

informações sobre questões e temas variados que servem, tradicionalmente, como insumo 

para a comunicação ordinária e cotidiana. Fatos, acontecimentos e notícias sobre política, 

arte, personalidades públicas, cinema, literatura, acidentes, catástrofes, programas 

televisivos, escândalos, música, eleições, temas comportamentais, são alguns dos tópicos 

que fazem a roda da comunicação do Twitter girar.  

Ao invés de uma plataforma voltada apenas para o compartilhamento de 

informações subjetivas, o Twitter se transformou numa caixa de ressonância da 

comunicação pública que é fomentada pela presença de diferentes agentes sociais, 

políticos, instituições públicas e privadas, grupos organizados e cidadãos avulsos, a 

exemplo de empresas privadas , líderes de opinião, veículos noticiosos, celebridades, 

empresários, jornalistas, agências de notícia, partidos políticos, ONG’s, militantes, 

agentes da política, líderes de Estado, intelectuais, movimentos sociais, órgãos e 

instituições do Estado, etc.  

Ao contrário da intenção original de seus criadores, o Twitter se tornou um 

produto social de outra espécie ao inaugurar uma nova camada da esfera pública – 

abrigando fluxos de informação, discussão e debates caros à formação da opinião pública 

– o que fez com que seus administradores mudassem a pergunta original de “O que você 

está fazendo” para “O que está acontecendo?”, conforme explica a empresa 

administradora da plataforma em seu blog oficial:  
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“O Twitter foi concebido originalmente como um serviço para a atualização de 

status via tecnologia móvel – uma forma simples de manter o contato com pessoas através 

do envio e recebimento de mensagens curtas respondendo, geralmente, à pergunta “O que 

você está fazendo?”. No entanto, quando o serviço foi posto em funcionamento, nós 

decidimos não criar muitas regras. Para mantê-lo simples, o Twitter não requisita que seus 

usuários confirmem solicitações de amizade. Ao invés disso, optamos por não restringir 

esse processo. Pessoas, organizações e empresas começaram rapidamente a aproveitar a 

natureza aberta desse sistema de redes de contato para compartilhar tudo aquilo que eles 

queriam, ignorando completamente a pergunta original e sugerindo, aparentemente, que 

estavam respondendo a um tipo diferente de indagação, mais imediata: “O que está 

acontecendo?” [...] Claro que alguém em São Francisco pode responder à pergunta “O 

que você está fazendo?” com a afirmação “Degustando um excelente café” no exato 

momento da ação que descreve no enunciado. No entanto, uma visão acurada revela que 

não se trata exclusivamente dessas reflexões pessoais. Entre degustações de café, há 

pessoas testemunhando acidentes, organizando eventos, compartilhando hiperlinks, 

notícias, reproduzindo algo que seus pais dizem e etc. (BIZ STONE, 2009)16.  

 

 Embora se aproximem por conta das características de gênero, os sites chamados 

de social media possuem diferenças específicas. Facebook, YouTube e Twitter são bons 

elementos para traçar parâmetros comparativos que permitam definir as particularidades 

da comunicação do último.  Embora seja considerado por muitos autores um site para 

rede social devido à possibilidade de seus usuários criarem perfis pessoais e associarem-

se a canais de outros usuários para receber notificações quando novos vídeos são 

publicados, o YouTube foi apropriado socialmente como um compartilhador de 

conteúdos audiovisuais.  

                                                           
16 Texto extraído do blog oficial do Twitter. Acessado em 13/01/2014: 

https://blog.twitter.com/2009/whats-happening.  

Tradução livre: “Twitter was originally conceived as a mobile status update service—an easy way to keep 

in touch with people in your life by sending and receiving short, frequent answers to one question, “What 

are you doing?” However, when we implemented the service, we chose to leave something out. To stay 

simple, Twitter did not require individuals to confirm relationships. Instead, we left things open. People, 

organizations, and businesses quickly began leveraging the open nature of the network to share anything 

they wanted, completely ignoring the original question, seemingly on a quest to both ask and answer a 

different, more immediate question, “What’s happening?” […] Sure, someone in San Francisco may be 

answering “What are you doing?” with “Enjoying an excellent cup of coffee,” at this very moment. 

However, a birds-eye view of Twitter reveals that it’s not exclusively about these personal musings. 

Between those cups of coffee, people are witnessing accidents, organizing events, sharing links, breaking 

news, reporting stuff their dad says, and so much more.” 

 

https://blog.twitter.com/2009/whats-happening
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Ainda que exista a possibilidade de avaliar vídeos e de comentá-los, o YouTube 

não se caracteriza pela interação entre pessoas a partir do compartilhamento de 

informações e conteúdos, comunicação interpessoal e discussões e debates acerca de 

temas variados. Os perfis e canais pessoais do YouTube não têm o caráter pessoal dos 

seus equivalentes no Twitter e no Facebook. Ademais, não há sistemas de feed e timeline 

que fazem com que a experiência dos usuários dos dois últimos seja essencialmente 

baseada no que os membros de suas redes sociais estão fazendo.  

Em suma, embora exista a possibilidade de criar redes sociais e interagir com 

outros usuários do site, o YouTube se tornou uma plataforma para que qualquer indivíduo 

com acesso à internet publique ou assistia a vídeos. No entanto, grande parte do consumo 

desses conteúdos audiovisuais se dá a partir de compartilhamentos feitos em portais de 

notícias, blogs e em outros social media. Em estudo realizado por Aggio e Reis (2013) 

constatou-se, por exemplo, que grande parte do tráfego de visitas a vídeos publicados em 

canais de candidatos a prefeito no YouTube durante as eleições municipais brasileiras de 

2012 tinha origem no Facebook.  

Embora estejam sendo atribuídos valores sociais superiores ao Facebook e ao 

Twitter, faz-se necessário salientar que o YouTube é um dos elementos mais importantes 

na ecologia da comunicação digital atualmente. Se por um lado esse compartilhador de 

conteúdos audiovisuais não se constituiu como um site de redes sociais, por outro, é 

responsável, quase integralmente, pelo abastecimento do consumo online de vídeos na 

internet.  

O YouTube é uma fonte de alimentação indispensável para as pautas da 

comunicação pública digital constituídas a partir de registros audiovisuais diversos, como 

programas televisivos, matérias jornalísticas, registros amadores, vídeos de campanhas 

eleitorais, pronunciamento de líderes políticos, entrevistas, propagandas partidárias, 

debates, etc. Há uma relação de interdependência e retroalimentação entre os três sites: 

ao mesmo tempo em que os processos de interação social no Twitter e no Facebook estão 

associados ao consumo de vídeos publicados no YouTube, o número de visitas aos vídeos 

desse último depende desses processos.  

 

As propriedades tecnológicas e sociais do Facebook 

 

O mais popular dos social media atualmente tornou-se um fenômeno mundial 

graças ao número de usuários que conseguiu arregimentar. O Facebook guarda muitas 
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semelhanças com o Twitter no que se refere à sua estrutura básica de funcionamento: a 

página principal de todos os usuários do site apresenta as atividades desempenhadas pelos 

membros de suas redes sociais; permite interagir com conteúdos publicados por terceiros 

a partir de avaliações, comentários e compartilhamentos; possui canais públicos e 

privados para a comunicação interpessoal; o sistema de exibição das ações dos usuários 

faz com  que os indivíduos tenham contato com publicações ou manifestações de usuários 

que não façam parte de sua rede social, expandido os horizontes de contato interpessoal; 

os espaços de comentários nas publicações podem ser tornar fóruns de debate e o sistema 

de notificações mantém todos seus usuários a par das ações realizadas em suas 

publicações pessoais ou em publicações de terceiros que contenham comentários seus (os 

usuários do Facebook também podem ajustar o sistema de notificações para receberem 

avisos sempre que um determinado usuário publicar algo).  

Essas características colocam o Facebook ao lado do Twitter como arena propícia 

para a comunicação política e o debate público. As ações individuais de 

compartilhamento de informações, comentários, opiniões e juízos quando associadas às 

características que permitem que essas manifestações circulem entre diferentes redes 

sociais, faz com que esses ambientes se tornem valiosos para (a) o consumo de 

informação sobre temas públicos, (b) a exposição dos indivíduos a diferentes perspectivas 

e interpretações de fatos sociais e políticos e, consequentemente, (c) para o debate 

público.  

Apesar das similaridades que igualam os dois maiores sites para redes sociais do 

mundo, as formas de apropriação social do Facebook e algumas de suas regras de uso 

tornaram-no distinto do Twitter em um aspecto crucial para a definição do alcance público 

de sua comunicação: as redes sociais criadas no Facebook são, em geral, extensões das 

redes sociais pré-existentes de seus usuários (MURTHY, 2013). A necessidade da 

concessão de autorização a alguém que solicite o ingresso em sua rede social fez com os 

usuários do site criado por Mark Zuckerberg pudessem usar critérios restritivos para 

selecionar os que podem acompanhar o que fazem e dizem. 17 

                                                           
17 Existem diferentes funções atribuídas ao Facebook. Há aqueles que usam perfis ou fanpages como blogs 
para atrair a atenção pública a seus comentários, opiniões e críticas. Outros colocam seus perfis ou 
páginas a serviço de causas pelas quais militam. Nos dois casos, existem indivíduos que conseguem atrair 
muitos “seguidores” e “amigos” num modelo similar ao Twitter. No entanto, como defende Dhiraj 
Murthy, enquanto no Twitter esses modos de uso e associação com indivíduos são majoritários, no 
Facebook há predominância de redes de associações construídas mediante laços pré-existentes de 
amizade, parentesco, vínculo profissional, etc.  
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Manago, Taylor e Greenfield (2012) apresentam um estudo empírico que sustenta 

o ponto de vista de Murthy (2013). Com base em entrevistas e em uma análise dos perfis 

do Facebook de graduandos de uma universidade americana, os autores demonstram que 

as redes sociais desses indivíduos são compostas, majoritariamente, por conhecidos, 

conhecidos de amigos e pessoas que encontraram uma única vez (27%); familiares e 

amigos (21%); colegas de classe, trabalho, times ou organizações voluntárias (24%) e ex-

namorados ou namoradas e ex-colegas de colégio (18%). Estranhos somam apenas 4% e 

conhecidos através da comunicação online apenas 2%.  

As regras internas e as apropriações sociais do Facebook o tornaram uma esfera 

social de interação muito mais demarcada por noções e medidas para assegurar a 

privacidade e as relações aproximadas do que o Twitter. Tal característica de 

funcionamento serviu como estímulo para que os indivíduos adotassem no Facebook as 

mesmas regras que adotam para nortear suas relações sociais presenciais: optam por 

compartilhar fragmentos de sua vida íntima ou privada com sujeitos com os quais 

possuem laços de confiança ou mantém algum nível de conhecimento18. No Twitter, as 

redes sociais são constituídas a partir de outro princípio, como elucida Murthy (2013), ao 

caracterizar o Twitter como social media e o Facebook como “social network site” 

(tipologia esta não adotada nesta tese): 

 

“Nos social network sites como o Facebook, os indivíduos interagem mais 

frequentemente com pessoas que eles conhecem presencialmente (boyd 2007; 

Ellison et al., 2007). Os usuários dos social media, por outro lado, consomem mais 

frequentemente conteúdos publicados por pessoas com quem eles não têm 

quaisquer vínculos pessoais, mas que acham interessantes.  Isso pode guiá-los a 

interações com estranhos e, embora mais raramente, com celebridades [...] 

Facebook e outros social network sites são estruturados menos para aumentar o 

alcance da audiência do que para fortalecer laços sociais pré-existentes” 

(MURTHY, 2013, p. 11)  

 

Embora o Facebook possua recursos e ferramentas sofisticadas para a circulação 

de informações e ideias - assim como para abrigar e fomentar debates públicos valiosos 

                                                           
18 Defende-se aqui, em consonância com Murthy (2013), que as redes de associação do Facebook se 
expandem muito mais através de laços fortes - que servem de ponte para expandir as redes sociais com 
inclusão de indivíduos que são amigos ou conhecidos dos membros de sua rede – do que em razão do 
que o sujeito publica em seu perfil, ao contrário do Twitter. A questão que se coloca aqui é a da 
predominância dos modos de constituição dos vínculos nas redes das duas plataformas, admitindo que o 
modelo de uma pode estar presente na outra, guardadas as devidas proporções.  
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para a democracia - existe um entrave comportamental que reduz esse potencial. No 

entanto, Murthy (2013) perde de vista a consideração de um elemento importante para 

compreender a comunicação pública do Facebook: construir redes de contato que são 

extensões de redes sociais presenciais não equivale a criar um ambiente de interação 

social homogêneo em termos de opiniões, posições e gosto.  

A interação social a partir da comunicação digital pode fazer transparecer 

divergências de posições, ideias e interpretações de fatos sociais entre sujeitos que, 

presencialmente, nunca tiveram a oportunidade de perceber tais divergências. Sob o ponto 

de vista democrático, tal exposição dos indivíduos ao contraditório gera ganhos 

epistêmicos valiosos que enriquecem a opinião pública. Ademais, a partir dos sistemas 

de publicação de mensagens e exposição pública das mesmas, os usuários do Facebook 

podem se valer de informações advindas de fontes que não eram de seu conhecimento e 

com isto ampliar o leque de alternativas à disposição de suas cognições.  

 

As redes sociais e a ênfase política do Twitter 

 

No Facebook, amigos. No Twitter, seguidores. A prescindir da possível conotação 

messiânica do segundo caso, a diferença na designação dos usuários dos dois sites é 

demonstrativa das singularidades que definem a tessitura de suas redes internas. No 

primeiro caso, a própria carga semântica do termo que define as associações entre os 

usuários já dá sinais do que Murthy (2013) atesta: uma das premissas da construção de 

redes de relacionamento no Facebook é o fortalecimento de laços sociais pré-existentes. 

Se não amizade como a designação sugere, ao menos algo próximo a esse vínculo afetivo. 

19 

 No Twitter - conforme esboçado brevemente no comunicado publicado no blog 

oficial da empresa e reproduzido anteriormente aqui – há pouco controle sobre quem 

poderá fazer parte das redes de seguidores e seguidos de um perfil. Existe a opção para 

que usuários restrinjam o acesso às mensagens que publicam, mas se trata de um recurso 

muito pouco usado. A ética de funcionamento corrente no Twitter pressupõe seguir e 

deixar-se ser seguido sem a imposição de quaisquer condições que não a simples vontade 

                                                           
19 No jogo interminável de mudanças e adaptações das disputas de mercado, o Facebook passou a adotar, 
recentemente, um sistema similar ao “follow” do Twitter. Ao invés de associar-se sob a alcunha de 
“amigo” a algum perfil, o Facebook passou a permitir que um indivíduo apenas siga as atualizações de um 
sujeito. A extensão com que esse recurso tem sido usado ainda carece de averiguações. O modelo 
associativo descrito, a princípio, se mantém como predominante.  
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dos que realizam tais ações. “Seguir”, no vocabulário do Twitter, significa nada mais do 

que a possibilidade de acompanhar o que um determinado sujeito publica em seu perfil. 

Seguidores de um sujeito nada mais são do que os que se interessam em acompanhar na 

sua timeline as manifestações discursivas publicadas por um indivíduo, empresa, grupo 

ou instituição.  

Essa característica de funcionamento e composição das redes sociais torna o 

Twitter mais amplo e diversificado em suas possibilidades de interação social quando em 

comparação ao Facebook e seu modus operandis predominante. Isto porque a liberdade 

de associação entre os perfis fez estabelecer critérios de interação que são pouco pessoais. 

Os sujeitos atraem “seguidores” muito mais pelo que dizem ou por qual status político e 

social possuem do que por terem laços sociais pré-existentes com eles. Essa forma de 

arranjo das redes no Twitter o enriquece enquanto fórum de debate público e partilha de 

informações na medida em que permite a diversificação social e política dos atores e 

instituições que compõem essas redes de relacionamento.  

A liberdade das associações entre perfis criou uma economia de acúmulo de 

capital singular no Twitter. A quantidade de capital social e/ou político que algum 

indivíduo, grupo ou instituição acumula no site é equivalente ao número de seguidores 

que possui. Há, por certo, uma relação de transposição de capital conquistado em outras 

instâncias sociais e canais de comunicação para o Twitter, como é o caso de jornalistas, 

veículos de comunicação, celebridades, representantes eleitos, políticos, partidos, 

autoridades públicas, instituições e órgãos do Estado. No entanto, existem muitos outros 

agentes sociais que conseguem aglutinar um grande número de perfis associados aos seus 

em razão do que fazem no Twitter e não pela simples transferência de prestígio 

conquistado em outras esferas.  

 O caráter mais íntimo e pessoal das associações no Facebook faz com que a 

popularidade de um determinado sujeito no site esteja provavelmente muito mais 

vinculada à extensão de sua rede de contatos presenciais e seu trânsito por diferentes 

instâncias sociais do que exatamente pelo que publica no seu perfil. No Twitter, a 

popularidade de pessoas não públicas está mais associada ao que suas manifestações 

representam do que às relações de conhecimento pessoal. Ou seja, a audiência que 

conquistam depende mais do que dizem, dos debates que travam e o mais importante: 

com quem estabelecem algum tipo de interlocução.  

 Nesse regime de associações e também de interações discursivas, faz-se notável 

certa frequência de interlocução entre atores que ocupam posições sociais e políticas 
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distintas. Jornalistas que travam debates com políticos, músicos que discutem com 

militantes, políticos que discutem entre si e com cidadãos comuns e cidadãos comuns que 

dialogam com uma variedade de atores. No Brasil há um fenômeno recente no Twitter 

que consiste na intensa troca de mensagens entre músicos consagrados que assumiram 

uma voz política de oposição ao governo do Partido dos Trabalhadores e cidadãos críticos 

ou simpáticos às suas posições. Roger da banda Ultraje a Rigor, João Barone da banda 

Paralamas do Sucesso e Lobão são alguns dos exemplos.  

Mas não são apenas músicos que fazem parte dessa cartela de atores que 

fomentam o debate público no Twitter. Deputados eleitos como Jean Wyllys, Roberto 

Freire, Pastor Marcos Feliciano, atores como José de Abreu, jornalistas como Mônica 

Waldwogel e outras dezenas de personalidades públicas também usam seus perfis para se 

aproximarem de seus públicos e discutir questões do interesse comum. O Twitter se 

tornou, como nenhum outro canal de comunicação massivo, uma esfera pública em que 

agentes da política e atores sociais que gozam de diferentes status públicos tornam-se 

mais abertos à troca de informações e debates entre si. No terreno das campanhas 

políticas, Enli e Skogerbo (2013) demonstram que o Twitter foi tanto considerado mais 

dialógico que o Facebook quanto efetivamente mais usado para a conversação por 

candidatos em duas eleições norueguesas.  

Na Austrália, Grant, Moon e Grant (2010) demonstram, com análises de dados 

extraídos da atuação de políticos e cidadãos em 2010, que o “Twitter está se tornando, 

cada vez mais, o espaço político australiano em que ideias, questões e políticas são 

anunciadas em primeira-mão, discutidas, debatidas e interpretadas”, além de “servir como 

uma esfera de comunicação para que políticos, jornalistas e cidadãos interessados 

interajam e moldem a discussão pública” (GRANT, MONN, GRANT, 2010, p. 22).  

Essas considerações factuais são importantes para contextualizar a questão de 

ordem técnica e comportamental que estava sendo discutida: grande parte da projeção 

que um sujeito consegue conquistar no Twitter depende, num primeiro momento, dos 

tipos de interlocutores que consegue conquistar. Dialogar com uma personalidade que 

conseguiu converter seu capital público em número de seguidores é primordial para que 

outros usuários do Twitter tomem conhecimento da existência do seu perfil e passem a 

segui-lo.  

O nível de congruência ou incongruência com as ideias, juízos e posições 

manifestadas por esses interlocutores também são determinantes para adquirir 

popularidade. Isto porque não se pode perder de vista que seguidores não são, exatamente, 
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devotos. Há todo tipo de motivações e objetivos que fazem com que alguém decida 

acompanhar as postagens de um perfil. Por isso é importante desvincular o termo 

“seguidor” de uma conotação messiânica. Há jornalistas brasileiros conservadores como 

Rodrigo Constantino e Reinaldo Azevedo, bem como políticos conservadores como 

Marcos Feliciano ou deputados que defendem causas moralmente polêmicas como Jean 

Wyllys, que são seguidos por uma grande quantidade de detratores que se opõe a suas 

posições.  

Dialogar tanto em termos concordantes quanto dissonantes com essas 

personalidades públicas pode render projeções que se convertem em número de 

seguidores e, em alguma medida, influência em determinadas redes no Twitter. Essa 

dinâmica de exposição de manifestações que se originam a partir de interações discursivas 

entre diferentes perfis é determinante para situar o Twitter como um social media singular 

para o debate público. Atores sociais com diferentes status públicos se comunicam 

horizontalmente e têm oportunidades de ampliação de suas vozes a um número 

significativo de pessoas, influenciando a opinião pública em escalas antes inimagináveis 

se considerada a escassez de oportunidades equivalentes que meios tradicionais como a 

televisão e o rádio oferecem ao cidadão comum (BERRY, 2012). 20 

O Facebook tem sido apropriado com propósitos similares por alguns de seus 

usuários. Há atores sociais que optam por usar o espaço de postagens de seus perfis como 

blogs e, assim, expor seus comentários, posições, compartilhar notícias e emitir suas 

opiniões. Essa forma de apropriação ainda permite que as publicações pessoais abram 

espaço para discussão entre os sujeitos que fazem parte das redes sociais desses atores. O 

Facebook também criou uma opção para que alguém interessado no que um determinado 

usuário tem a dizer apenas siga suas atualizações ao invés de se associar a ele como 

“amigo”. O recurso que permite o compartilhamento de publicações de terceiros também 

está disponível no site e serve como instrumento para ampliar a visibilidade pública dos 

perfis que têm, frequentemente, suas postagens reproduzidas em outras timelines e redes 

sociais.  

                                                           
20 Honeycutt e Herring (2009) demonstraram haver uma intensa presença do uso de menções em 

mensagens trocadas no Twitter, o que pode conotar a ocorrência de processos de conversação. A dupla de 

autoras americanas salienta que a quantidade de mensagens endereçadas a perfis no Twitter segue uma 

tendência de crescimento, ao menos no concernente aos períodos comparados: entre 2006 e 2008.  
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Há, portanto, semelhanças entre o Twitter e o Facebook, inclusive com alterações 

feitas no último com o intuito de incorporar características do primeiro, a exemplo da 

possibilidade de acionar o sistema de recebimento de atualizações sem necessariamente 

se vincular à rede social de um perfil. No entanto, a ecologia de ambos os diferencia. 

Principalmente no tocante aos perfis dos usuários e ao modo como o debate público toma 

forma em cada um.   

O Twitter se tornou o social media com a maior presença de órgãos, instituições 

e atores que ocupam posições de influência privilegiadas na opinião pública: líderes 

políticos, representantes eleitos, órgãos e instituições do Estado, veículos de 

comunicação, partidos, militantes, movimentos sociais, líderes de opinião, jornalistas, 

secretarias de Estado, ministérios, organizações não governamentais, grupos de advocacia 

dos interesses da esfera civil e cidadãos interessados no debate sobre temas de interesse 

público (KIM, PARK, 2012; MARWICK, 2010; HARGITTAI, LITT, 2011).  A 

comunicação política em sua porção digital se dá, portanto, em maior abundância neste 

site em razão da composição política privilegiada de suas redes.  

Hemphill et al. (2013) identificaram a existência de 411 contas de com 

congressistas americanos no Twitter no ano de 2012. Esse número equivale a 

aproximadamente 77% de todos os membros do congresso americano. Em 2010, 

aproximadamente 45% de todos os políticos em nível federal na Austrália possuíam 

contas no Twitter. Número este que foi resultado de um crescimento significativo, uma 

vez que três anos antes nenhum político australiano possuía perfil (MACNAMARA, 

KENNING, 2010). 

Segundo estudo realizado pelo Digital Policy Council (DPC) 75% de todos os 

chefes de Estado do mundo possuem contas no Twitter. No Brasil, a presença de políticos 

também é expressiva, como atestam Marques e Aquino (2013). Segundo os dois 

pesquisadores, dos 513 deputados brasileiros, 458 mantinham perfis no Twitter até o 

momento da coleta de dados da pesquisa, ou seja, quase 90% de todos os representantes 

eleitos para a Câmara dos Deputados. O número de senadores, prefeitos e governadores 

brasileiros presentes no Twitter também é significativo e ajuda a afiançar a constatação 

do alto teor político da comunicação do site, embora a literatura internacional ainda careça 

de maiores registros estatísticos.  

Parmelle e Bichard (2013) – que são responsáveis pelo primeiro livro dedicado 

integralmente à relação do Twitter com a comunicação política – listam duas possíveis 

razões pelas quais o Twitter se tornou atrativo para atores, instituições e agências 
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influentes na política: (a) a demografia dos usuários do site e (b) o sucesso da campanha 

de Obama em 2008. Se valendo de pesquisas realizadas pelas empresas de consultoria 

americana Trendstream e Global Web Index, os autores afirmam que o perfil médio dos 

usuários do Twitter se encaixa na concepção de público-alvo da política institucional:  

 

O Twitter não é um espaço composto prioritariamente por jovens, mas 

sim por uma audiência mais velha e profissional. Um estudo realizado pela firma 

de consultoria Trendstream descobriu que 80% dos usuários do Twitter 

trabalham com tecnologias da informação, são funcionários do governo ou 

profissionais liberais das áreas financeira, educacional e contábil. As conclusões 

do estudo sugerem que o Twitter é ideal para líderes políticos que desejam 

alcançar um público influente: Os usuários ativos do Twitter têm escolaridade, 

estão na faixa de idade dos 30 anos e ocupam cargos de responsabilidade, o que 

indica que o Twitter é uma boa arena para agentes com influência nas decisões 

políticas se façam presentes (Global Index, 2010, p. 4)” (PARMELEE e 

BICHARD, 2012, p. 6)  

 

Na outra hipótese explicativa, os autores atribuem a “invasão” de líderes políticos 

no Twitter por conta da bem sucedida empreitada de Barack Obama na eleição para 

presidente dos Estados Unidos de 2008. Segundo Parmelee e Bichard (2013) “a rapidez 

com que líderes políticos criaram perfis no Twitter se deu (em partes) pela forma bem 

sucedida com que a campanha vitoriosa de Obama em 2008 se apropriou do Twitter e de 

outros social media. Ao demonstrar o potencial dos sites de redes sociais para mobilizar 

e se conectar com eleitores, divulgar ideias e arrecadar fundos, a equipe de comunicação 

digital de Obama criou um modelo de referência para que outros líderes políticos 

seguissem seus passos (HENDRICKS, DENTON, 2009)” (PARMELEE e BICHARD, 

2012, p. 8).  

Neste ponto, o argumento demográfico dialoga com os aspectos estratégicos do 

segundo. Embora Parmelle e Bichard (2013) destaquem a quantidade diferencial da 

presença de um público cujas características profissionais e sociais o torna mais alinhado 

à recepção de temas políticos, a atuação bem sucedida de Barack Obama demonstrou que 

existem segmentos de jovens presentes nas redes sociais do Twitter - e em outros social 

media - que se engajam em ações políticas. O grande mérito da campanha de Obama em 

2008 foi o de utilizar plataformas sociais online para mobilizar essa juventude. 

(HENDRICKS, DENTON, 2010; GOMES e equipe, 2009).  

A dinâmica de formação das redes sociais por onde trafegam informações sobre a 

política e a discussão sobre temas de interesse público se dá, portanto, tanto a partir da 

representação de atores relevantes para a discussão pública no site quanto das 

possibilidades de aproximação dos cidadãos comuns a esses atores. O esboço desse 
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processo foi feito com descrições de como redes de seguidores e seguidos se formam. No 

entanto, faz-se necessário confrontar duas perspectivas e hipóteses presentes na literatura 

e voltadas para a compreensão de uma questão cara às ciência e à filosofia políticas: a 

influência política.  

Embora o número de seguidores seja um índice irrefutável de acúmulo de capital 

social e/ou político (mesmo que um indivíduo seja seguido por uma legião de detratores, 

ainda assim esse número conota que o sujeito possui algum capital que o torna relevante 

para um ou mais temas públicos), essa constatação não é equivalente à afirmativa de que 

quem mais acumula seguidores é quem mais influencia a comunicação pública no Twitter 

(BAKSHY et al., 2011). Cha et al. (2010), com uma pesquisa que traz o título sugestivo de 

“Measuring User Influence in Twitter: The Million Follower Fallacy” demonstram que 

mais do que o acúmulo de seguidores, o que define a influência que um sujeito exerce no 

Twitter é a capacidade com que suas publicações sejam replicadas ou consideradas por 

outros usuários em manifestações discursivas. Em outras palavras, os autores afirmam 

que a geração de mentions e retweets é o que determina a ampliação da visibilidade das 

ações de um sujeito e, consequentemente, a influência que pode exercer sobre outros.  

Os autores se valem da teoria do Two-Step Flow de Katz e Lazarsfed (1944) para 

situar teoricamente a discussão que propõem acerca da dinâmica dos processos de 

formação da opinião pública. Mas não apenas. Os autores citam perspectivas concorrentes 

à de Katz e Lazarsfeld (1944) para questionar a não inclusão dos cidadãos ordinários - ou 

aqueles que não ocupam o topo na escala de influência - na equação da formação de 

agentes influenciadores.  

A dupla de autores cita resultados de pesquisas que sugerem que em grupos 

homogêneos qualquer um pode iniciar um fluxo de partilha comunicacional de modo a 

disseminar uma opinião determinada. Outros resultados sugerem que os líderes de opinião 

exercem pouca ou nenhuma influência sobre a opinião coletiva se o ambiente social em 

questão não for propício para o acolhimento de tal opinião. No entanto, em determinados 

momentos, parece que os autores não manejam apropriadamente a teoria de Katz e 

Lazarsfeld (1944).  

Afirmar que os líderes de opinião cumprem um papel central na difusão de 

informações e na determinação de consensos de opinião, não significa subtrair da equação 

determinadas variáveis ecológicas, muito menos o papel dos cidadãos que não ocupam o 

topo da pirâmide da influência pública. Os líderes tornam-se autoridades pelos capitais 

de credibilidade, informação e de conexão que acumulam perante sua rede social e 
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negociam isso com as disposições daqueles que os têm como referência dentro de um 

ambiente de valores, perspectivas e juízos compartilhados socialmente. A presença dessas 

autoridades na comunicação política do Twitter, portanto, é imprescindível não apenas 

para pautar discussões, mas também para influenciar membros de diferentes redes sociais.  

Uma breve digressão se faz necessária neste ponto: existem evidências empíricas 

que atestam a manutenção do poder dos veículos de comunicação tradicionais de 

pautarem a discussão pública também no Twitter (BRUNS, BURGESS, 2011; 

TUMASJAN et al., 2011; AUSSERHOFER, MAIREDER, 2013; MURTHY, 2011; 

KWAK et al., 2010). Os perfis dos media noticiosos ainda são as principais fontes de 

consumo de notícias, embora também tenham despontado pessoas e pequenos grupos de 

“blogueiros” com certa influência nas relações de consumo de informações.  

Esses novos atores sociais que conquistaram uma projeção pública antes 

inexistente, não estão disputando o protagonismo na produção e circulação de notícias 

com o jornalismo. Ao contrário. Eles também são pautados pela imprensa. O que 

diferencia o Twitter de outros canais de comunicação massivos é a ampliação do espaço 

de disputa pela interpretação dos fatos e eventos políticos com a inserção de novos 

protagonistas (BRUNS, BURGESS, 2011; AUSSERHOFER et al., 2013; MAIREDER, 

AUSSERHOFER, KITTENBERGER, 2012).  

Os atores sociais que, talvez, já gozavam de certa influência em alguns grupos, 

comunidades ou outras esferas sociais - restritas a poucas dezenas de pessoas - passaram 

a ter chances de amplificar suas ideias e posições no debate público. Os media noticiosos 

continuam sustentando a posição de produtores e intérpretes dos fatos públicos nas 

democracias contemporâneas, no entanto, na esfera pública do Twitter, seus produtos 

passaram a ser reinterpretados, questionados, resignificados, amplificados e discutidos 

por um número muito mais extenso de atores sociais capazes de expor suas manifestações 

a dezenas ou centenas de redes sociais.  

O estudo de Cha et al. (2010) ajuda a corroborar a dinâmica particular de 

influência no Twitter ao demonstrar que o poder de persuasão não se dá necessariamente 

apenas pela posição social e política ocupada por um agente ou ator – e em se tratando de 

Twitter, não apenas pela quantidade de seguidores que arregimenta – mas sim pelo modo 

com que suas manifestações e ações circulam por uma esfera pública em que diferentes 

atores sociais assumem o papel de intérpretes de fatos políticos e sociais dentro de um 

fluxo de circulação de informações e ideias. No tocante à pesquisa empírica em si, Cha 

et al. (2010) selecionaram 13 mil perfis com fortes conexões entre eles a partir da 
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discussão de três temas populares no Twitter ao longo de 60 dias: eleições presidenciais 

do Irã, a morte de Michael Jackson e a deflagração do vírus H1N1 Influenza.  

Os resultados demonstram que há grande discrepância entre os que recebem mais 

mentions e retweets de seus posts e os que recebem menos. Aqueles que são mais 

mencionados tendem a manter o alto nível de menções relativo a mais de um tópico do 

que aqueles que atraem mais retweets. Os que possuem mais seguidores tendem a ser 

mais influentes em mais de um tópico, mas aqueles moderadamente influentes, como 

líderes de opinião e evangélicos, também apresentaram índices relevantes de influência 

nos três recortes temáticos. A partir da análise de 1.7 bilhões de tweets publicados por 54 

milhões de usuários do Twitter, constatou-se que os mais seguidos não eram aqueles que 

mais receberam menções e replicações.  

Ao medirem a evolução e involução dos mentions e retweets, os autores dividiram 

os usuários analisados em três grupos. Os 10 mais influentes - basicamente formados por 

perfis de veículos de comunicação - tiveram sua popularidade decrescida ao longo do 

período de análise sobre os três tópicos da agenda pública. O segundo grupo, de 

celebridades, manteve um patamar consistente, ao passo que o último grupo, com menor 

número de seguidores, registrou crescimento nos mentions e retweets recebidos. Nesse 

último grupo, os evangélicos foram os maiores responsáveis por esse crescimento e o fato 

se deve a eles terem se engajado com mais frequência em conversações com outros 

usuários (CHA et al., 2013). Os autores ainda afirmam que aqueles indivíduos que 

concentram suas publicações num tema ou área específica tendem a exercer maior 

influência do que aqueles que transitam por diversas áreas temáticas. Percebe-se aqui, 

portanto, uma variável relacionada à algum tipo de especialidade.  

Huberman, Romero e Wu (2009) seguem a mesma linha de reflexão e demonstram 

que o número de seguidores de um perfil não é suficiente para definir a influência que 

exerce na esfera pública do Twitter. Recuero e Zago (2012), ao analisarem casos 

brasileiros, concluem que os retweets parecem ser o principal “motor” da difusão de 

informações no Twitter, pois gera visibilidade para a informação e para a fonte que 

originalmente a publicou. Os retweets têm efeitos sobre a rede e se utiliza dela para gerar 

valor” (RECUERO e ZAGO, 2012, p. 40). Parmellee e Bichard (2013) ilustram bem esse 

fenômeno, ainda que o exemplo possa ser tomado como uma exceção pela relevância do 

anúncio: 
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Keith Urbahn era chefe do gabinete do antigo ministro da 

defesa (dos Estados Unidos) Ronald Rumsfeld. Urbahn é um dos 

melhores exemplos de que a quantidade de seguidores não é equivalente 

à influência que exerce. Antes de a Casa Branca ter anunciado 

oficialmente que as forças militares americanas tinham matado o 

terrorista Osama Bin Laden, Urbahn soube da perseguição e tuitou a 

seus meros 1.016 seguidores: “Soube de uma pessoa de grande 

reputação que eles mataram Osama Bin Laden. Notícia quente”. De 

acordo com uma análise feita pela firma SocialFlow, mais de 14 

milhões de mensagens foram postadas nas horas anteriores ao anúncio 

oficial da notícia. O ritmo com que a mensagem de Keith se espalhou 

foi arrebatador” (Lotan e Gaffney, 2011)” (PARMELEE e BICHARD, 

2012, p. 22) 

 

Vaccari e Valeriani (2013) reforçam a afirmativa de Cha et al. (2013) com 

resutados de uma análise de campanhas no Twitter nas eleições italianas de 2013. Os 

autores comcluem que a correlação entre o número de seguidores e a influência exercida, 

na maioria dos casos, é negativa: “grande número de seguidores não equivale, 

necessariamente, a volume de engajamento e, consequentemente, grande alcance público 

(das mensagens)” (VACCARI, VALERIANI, 2013, p. 14). Muitos dos perfis de 

candidatos analisados pelos dois autores possuíam um grande número de perfis 

vinculados aos seus, no entanto, significativamente inativos. Em outras palavras: 

potencialmente inúteis em termos de engajamento e produção de visibilidade pública.  

Os dados e conclusões apresentados demonstram que diferentes dimensões 

comunicativas do Twitter influenciam nos efeitos sobre as características do debate 

público nas redes sociais do site. Dois desses recursos são tão fundamentais para a 

circulação de informação quanto para determinar o grau de influência de diferentes atores 

sociais e políticos na esfera pública do Twitter. Grant, Moon e Grant (2010), ao 

analisarem a atuação de políticos no Twitter em 2009, demonstraram, por exemplo, que 

aqueles que mais utilizaram recursos para a conversação, tenderam a receber mais 

replicações de suas mensagens:  

 

“[...] quanto mais seguidores um político tem (um fator, como 

demonstrado acima, relacionado ao nível do cargo que ocupa no governo), mais 

retweets ele recebe, logicamente [...] No entanto, o estilo de comunicação 

adotado pelo político também cumpre um papel determinante. Os políticos que 

mais se engajaram em conversações tenderam a receber mais retweets, enquanto 

que a tendência em publicar mensagens do tipo broadcast não guardou 

associação com o número de replicações recebido” (GRANT, GRANT, MOON, 

2010, p. 593). 
 

As menções (mentions) e replicações (retweets) são as portas de entrada para que 

a comunicação horizontal se estabeleça no Twitter, ou seja, é através desses dois recursos, 
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necessariamente, que os processos de troca argumentativa podem acontecer (BOYD, 

GOLDER, LOTAN, 2010). Os retweets são também o meio pelo qual cada perfil no 

Twitter pode se tornar uma unidade de disseminação de informações e conteúdos, ou seja, 

é o recurso que permite que mensagens circulem por diferentes redes do site e, 

consequentemente, atinjam diferentes públicos (STIEGLITZ, DANG-XUAN, 2012). 

A estrutura da comunicação em rede em sites para redes sociais permite que 

pessoas acabem se deparando com mensagens com conteúdos ou temas que evitam ou 

publicações de pessoas que não seguem. É o fenômeno da exposição acidental ou 

inadvertida que permite que um usuário do Twitter, por exemplo, se depare com a 

mensagem de uma campanha, mesmo sem segui-la, em razão de um membro de sua rede 

social ter comentado sobre o assunto ou replicado uma mensagem do perfil oficial da 

campanha. É dessa forma que informações, notícias e conteúdos podem transitar por 

diferentes redes sociais independente das restrições seletivas que adotam alguns usuários. 

Membros de uma mesma rede podem fazer parte de outras redes que não compartilham 

mutuamente e, assim, trazer para rede que têm em comum, mensagens externas a elas. 

Campanhas políticas, portanto, podem alcançar diferentes públicos engajando e 

mobilizando diferentes usuários do Twitter.  

 An et al. (2011) utilizaram um banco de dados contendo perfis de 50 milhões de 

usuários do Twitter, 1,9 bilhões de hyperlinks que circularam entre eles e 1,7 bilhões de 

mensagens publicadas para verificar o nível de exposição a notícias publicadas em perfis 

de 80 veículos de comunicação. O resultado, nas palavras dos autores, foi surpreendente: 

há um volume significativo de exposição acidental a esses conteúdos através de retweets 

mesmo por parte dos que não seguem os 80 perfis mencionados. Ainda segundo An et al. 

(2011), os resultados indicam que esse tipo de exposição inadvertida amplia a diversidade 

de informações e opiniões política a que os usuários se expõem em 68-90%. Faz-se 

necessário frisar que os autores lidam com critérios de probabilidade, haja vista que essas 

mensagens podem surgir, inadvertidamente, na timeline de um usuário sem que este 

efetivamente leia ou clique no hiperlink da notícia.  

Como se faz claro até aqui, razões e motivos não faltam para que campanhas 

eleitorais se façam presentes no Twitter. Em primeiro lugar, trata-se de um ingresso quase 

natural: o Twitter é o social media onde a classe política está mais bem representada e 

onde atores, instituições e grupos sociais influentes na esfera pública mantêm perfis e 

fomentam a comunicação política. Importante destacar que, nesse segmento da elite 

política presente no Twitter, estão jornalistas e veículos de comunicação explorando 
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profissionalmente as oportunidades do site, mas também dialogando com cidadãos e, 

principalmente, monitorando o teor e o tom dos debates públicos para convertê-los em 

pautas jornalísticas (VIS, 2013). Gerir uma campanha política no Twitter, portanto, 

significa, também, posicionar ações e mensagens de campanha no raio de alcance dos 

radares da imprensa e com isto aumentar as chances de ampliar a visibilidade pública de 

partidos e candidatos via cobertura jornalística.   

As conclusões de Gilmore (2010), ao analisar as campanhas brasileiras de 2010, 

corroboram a importância política do Twitter muito mais por sua relevância política do 

que, exatamente, pelo volume de usuários que possui. Sabe-se que o Facebook é o social 

media mais popular do planeta, inclusive no Brasil. Em 2010, no entanto, o Orkut ocupava 

a posição do site para rede social mais popular e o Facebook fazia crescer 

exponencialmente seu número de adeptos. No entanto, Gilmore (2010) concluiu que o 

Twitter foi o único social media que guardou correspondência entre a presença de 

campanhas e o resultado das eleições brasileira de 2010, reforçando que “a simples 

popularidade de um site num determinado país não necessariamente determina sua 

qualidade enquanto ferramenta para alcançar mais eleitores, como no caso do Orkut” 

(GILMORE, 2012, p. 629).  

 Em segundo lugar, as múltiplas redes sociais presentes no Twitter aglutinam 

potenciais eleitores e militantes. De acordo com a demografia descrita por Parmelee e 

Bichard (2013), há segmentos desse público com maior inclinação para o debate e 

consumo de informações políticas. São sujeitos que podem gozar de influência em 

diferentes redes e ocupar posições de líderes de opinião, ou seja, indivíduos que estão à 

disposição das estratégias de engajamento e mobilização das campanhas para conquistar 

votos e convencer pessoas a se dedicarem em ações de apoio.  

Há também um público avulso, sem necessariamente possuir capital social a ponto 

de exercer influência enquanto líderes de opinião que, no entanto, pode contribuir em 

volume com as estratégias de engajamento das campanhas. Como demonstrou Barack 

Obama em 2008, existem jovens que visitam sites de redes sociais diariamente para o 

consumo de informação e interação pessoal que estão abertos para contribuir com as 

campanhas através de ações coordenadas ou por conta própria (HENDRICKS, KAID, 

2011).  

Ações de engajamento e mobilização no Twitter estão intimamente associadas não 

apenas ao modo como as redes sociais se constituem no site, mas também aos recursos 

de comunicação disponíveis tanto aos eleitores quanto às campanhas. Conforme já 
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exemplificado e discutido, os recursos para a interação discursiva e reprodução de 

mensagens permitem que tweets de campanha trafeguem por diferentes fluxos e redes 

através de ações individuais. Esses mesmos recursos levam à terceira razão pela qual o 

Twitter se faz diferencial nas estratégias de campanha. 

Os recursos para menção e replicação permitem que as campanhas interajam 

diretamente com eleitores no Twitter. Ao contrário dos meios tradicionais de 

comunicação, que não foram desenhados para a interação direta entre atores políticos e 

cidadãos, e diferentemente dos websites de campanha - tradicionalmente desprovidos de 

recursos interativos - o Twitter se torna um terreno fértil para que candidatos, partidos e 

suas equipes em disputas eleitorais se aproximem, por meios dialógicos, dos eleitores.  

A partir das características técnicas e sociais que permitem a comunicação 

horizontal e de outros recursos que definem as diferentes dimensões comunicacionais do 

Twitter, será apresentada a discussão sobre como as campanhas online se definem nesse 

social media. Na seção a seguir, será apresentado o estado da arte do conjunto de 

pesquisas dedicadas ao estudo das relações entre Twitter e comunicação política, com 

ênfase em contextos de disputa eleitoral. Priorizar-se-á a abordagem de questões teóricas 

e modelos metodológicos que têm norteado as análises empíricas do fenômeno das 

campanhas online no Twitter.  

 

Números e categorias da literatura sobre Twitter, comunicação política e eleições 

 

Ao longo dos três anos de preparação desta tese, foram feitas diversas incursões 

nos principais periódicos e anais de eventos científicos da área de comunicação e ciência 

da informação para construir um banco de dados representativo do estado da arte da 

literatura sobre a comunicação política no Twitter, com ênfase em eleições. Outros 

mecanismos de pesquisa também foram utilizados, a exemplo do próprio Twitter, e 

pesquisas avulsas em diversos sites de busca. Colegas do grupo de pesquisa 

Comunicação, Internet e Democracia do POSCOM/UFBA também ajudaram com 

recomendações ao longo desse processo. O trabalho de coleta resultou na organização de 

64 artigos publicados em periódicos internacionais que foram classificados em seis 

categoriais sub-temáticas apresentadas abaixo com os respectivos números de 

publicações entre parênteses.  

 

1. Comportamento de usuários em contextos eleitorais (16);  
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2. Análise do padrão de comunicação de agências e instituições do Estado, 

políticos e representantes eleitos (15); 

3. Mensuração e definição de influência: (4);  

4. Twitter como instrumento para prever resultados eleitorais (3);  

5. Análise de campanhas online (19);  

6. Protestos e movimentos sociais (7)  

 

No total, 22 realidades nacionais foram contempladas nos estudos mencionados: 

Alemanha, Austrália, Áustria, Brasil, Canadá, Coréia do Sul, Dinamarca, Escócia, 

Espanha, Estados Unidos da América, Holanda, Irã, Israel, Itália, México, Nigéria, 

Noruega, Reino Unido, Romênia, Suécia, Suíça e Venezuela. A fim de melhor situar o 

objeto de estudo desta tese, os artigos brasileiros foram classificados separadamente. 

Portanto, aos 64 artigos publicados em periódicos internacionais, somam-se mais 14 que 

se concentram em casos brasileiros.  

Por fim, três livros internacionais que tratam de campanhas online e também se 

dedicam ao Twitter foram incluídos nessa revisão de literatura: Communicator-in-Chief: 

How Barack Obama Used New Media Technology to Win the White House de John Allen 

Hendricks e Robert E. Denton, Jr.; Techno Politics in Presidential Campaigning: New 

Voices, New Technologies, and New Voters de John Allen Hendricks e Lynda Lee Kaid e 

Politics and the Twitter Revolution: How Tweets Influence the Relationship between 

Political Leaders de Jonh H. Parmelee e Shannon L. Bichard. Todas as publicações 

contempladas na revisão de literatura sobre eleições e Twitter desta tese foram publicadas 

entre os anos de 2009 e 2013.  

A categorização dos trabalhos permite observar que apenas duas categorias são 

desvinculadas, absolutamente, de contextos eleitorais: protestos e movimentos sociais e 

a análise do padrão de comunicação de agências, instituições, representantes e políticos 

no Twitter. Isto porque na categoria dedicada aos estudos sobre como os processos de 

influência se dão no Twitter, apenas um artigo não está situado em contexto eleitoral - 

mas que não deixa de ser fundamental para a pesquisa em campanhas online, como já foi 

demonstrado anteriormente quando da discussão dos achados de Cha et al. (2010).  

Os estudos interessados no modo como agentes e agências da política institucional 

se apropriam no Twitter estão desvinculados de disputas eleitorais. No entanto, fazem 

parte desse conjunto de trabalhos por serem importantes para a compreensão da 

importância do Twitter para a política institucional e as possíveis semelhanças e 
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diferenças entre a comunicação institucional de políticos e partidos no pleno exercício de 

cargos e comandos de governo e as atuações destes em disputas eleitorais. 

Metodologicamente também são valiosos na medida em que dialogam diretamente com 

questões que valem tanto para campanhas quanto para a comunicação institucional, a 

exemplo das técnicas aplicadas para medir, efetivamente, a frequência de interações 

discursivas ou dialógicas entre políticos e cidadãos.  

Dos quinze trabalhos classificados na categoria mencionada acima, apenas dois 

são dedicados efetivamente à análise de agências governamentais no Twitter (WATERS, 

WILLIANS, 2011; ZIMMER, 2012). Os outros doze estudos restantes são dedicados à 

análise da comunicação de partidos, representantes eleitos e autoridades públicas de 

Londres, da União Europeia, Austrália, Estados Unidos, Coréia do Sul, Israel e Canadá 

(HEMPHIL, OTTERBACHER, SHAPIRO, 2013; KIM, LEE, 2012; GRANT, MOON, 

GRANT, 2010; LASSEN, BROWN, 2010; WATER, WILLIANS, 2011; GLASSMAN, 

STRAUS, SHOGAN, 2009; MEYER, 2012; GOLBECK, GRIMES, ROGERS, 2010; 

PANAGIOTOPOULOS, SAMS, 2011; OTTERBACHER, SHAPIRO, HEMPHILL, 

2012; AHARONY, 2012; SMALL, 2010).  

As análises e resultados de sete dos onze estudos mencionados acima são de 

grande valia para quaisquer estudos dedicados à compreensão da comunicação política 

no Twitter e, em especial, às campanhas online. Isto porque essas pesquisas se 

propuseram a avaliar o nível de interação entre partidos, agências, políticos e 

representantes eleitos com o público no Twitter. Todos que se dedicaram a fazer tal 

verificação encontraram baixos indícios de comunicação direta entre esses agentes e 

instituições políticas com outros usuários do site (HEMPHIL, OTTERBACHER, 

SHAPIRO, 2013; WATERS e WILLIANS, 2011; GRANT, MOON, GRANT, 2010; 

GOLBECK, GRIMES, ROGERS, 2010; PANAGIOTOPOULOS, SAMS, 2011; 

OTTERBACHER, SHAPIRO, HEMPHILL, 2012; SMALL, 2010).  

Problemas metodológicos para a análise dos níveis de interação também são 

comuns a essas sete pesquisas. Com exceção de Grant et al. (2010) e Otterbacher (2012), 

todos optaram por não fazer distinções entre os recursos para a interação discursiva. 

Metodologicamente, a ausência da discriminação das formas de uso e funções possíveis 

desses recursos comprometem os resultados apresentados. Isto porque a simples 

identificação de menções ou replies (que, segundo alguns autores, se definem pela 

presença da menção a um usuário no início do enunciado das mensagens) não são 
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garantias suficientes para determinar se houve ou não algum tipo de interação discursiva 

entre as partes.  

Uma menção no Twitter pode não conter qualquer traço de comunicação direta 

entre usuários. O mesmo acontece com os retweets. Alguns autores não reconhecem nessa 

função a possibilidade de que ocorra algum tipo de interação dialógica. Há muitos 

usuários do Twitter que respondem a outros replicando as mensagens às quais se referem. 

Muitos não. Por isso a necessidade imprescindível de se analisar cada tweet, caso a caso 

(MUSTAFARAJ, METAXAS, 2011).  

Grant, Moon e Grant (2010) construíram distinções para os recursos voltados à 

interação discursiva, mas cometeram falhas que comprometem uma análise acurada dos 

resultados. Mesmo identificando o que consideram um baixo indício de interação entre 

políticos australianos com o público no Twitter, os autores distinguiram as mensagens 

contendo menções apenas pela posição que a referência a um usuário (@fulano) ocupa 

nos enunciados das mensagens. Se presente no início (replies), as mensagens foram 

classificados como conversacionais, se não, broadcasting (desprovidos de interação 

discursiva).  

Há um erro metodológico e analítico na medida em que as menções podem ocupar 

diferentes posições nas mensagens e ainda assim servirem para responder a questões, 

portanto, para interagir discursivamente. Os dois autores, no entanto, reconhecem a 

possibilidade interativa e dialógica dos retweets, porém, ao invés de distingui-los em cada 

mensagem, os classificam duplamente. Ou seja, aqueles voltados para a interação 

discursiva foram classificados da mesma forma que os que se resumiam a reproduzir uma 

mensagem sem quaisquer intervenções. Essas imprecisões metodológicas podem ter 

escondido tanto um volume maior de interação entre os políticos e o público, quanto uma 

frequência menor do encontrado na pesquisa. De qualquer modo, o puro indício de 

presença desses recursos no conjunto das mensagens foi considerado baixo pelos autores.  

Otterbacher, Shapiro e Hemphill (2012) incorreram em erros similares. Ao 

analisarem a performance de 15 representantes eleitos da União Europeia, Coréia do Sul 

e dos Estados Unidos, identificaram uma baixa presença de recursos interativos (máximo 

de 31.4% do total de mensagens analisadas), com uma leve diferença que favoreceu os 

representantes dos dois primeiros países. Em primeiro lugar, os autores não distinguem 

as funções possíveis das mensagens contendo retweets, o que poderia elevar o nível de 

interação discursiva da amostra.  
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Por outro lado, distinguem menções de replies e incorrem no mesmo erro de Grant 

et al. (2010) ao desconsiderar a possibilidade de conversações acontecerem mesmo em 

mensagens cujas menções se encontram em outras posições no enunciado. Em ambas as 

pesquisas, no entanto, não há uma averiguação, tweet a tweet, para verificar, efetivamente, 

a existência de interação discursiva, muito menos para averiguar qual ou quais temas 

tratam os políticos ao interagir com seu público. Todos os outros estudos que averiguaram 

a existência de interação nesta categoria, apenas contabilizaram a presença e ausência de 

menções e replicações sem quaisquer distinções (HEMPHIL, OTTERBACHER, 

SHAPIRO, 2013; WATERS, WILLIANS, 2011; GOLBECK, GRIMES, ROGERS, 

2010; PANAGIOTOPOULOS, SAMS, 2011; SMALL, 2010). Esta discussão será mais 

bem elaborada no tratamento das campanhas online especificamente.  

Percebe-se que há também um grande interesse na análise do uso do Twitter em 

protestos e movimentos sociais. Sete artigos dedicados a análise de casos no Egito, 

Espanha, Estados Unidos, Irã, Itália, México e Venezuela buscaram verificar: (a) como a 

ação de indivíduos isolados e pequenos grupos são capazes de gerar grande visibilidade 

pública em ações no Twitter (SANDOVAL-ALMAZAN, GUTIERREZ-ALONSO, 

2012; BASTOS, TRAVITZKI, RAIMUNDO, 2012); (b) como se formam e expandem 

redes de usuários e quais tópicos são tratados nas mensagens durante protestos 

(GAFFNEY, 2010); (c) qual o nível de interação entre usuários do Twitter com o uso de 

hashtags e o pertencimento a redes comuns (BRUNS, HIGHFIELD, 2013); (d) como se 

dá a constituição de diferentes grupos de ativistas no contexto de um mesmo fato social 

(AGUILERA et al., 2013); (e) qual a correlação do número de mensagens contendo 

notícias em relação àqueles com indícios de conversação quando de protestos na Itália 

(VICARI, 2013) e (f) a medição dos indícios das disposições de usuários de hashtags 

voltadas para o movimento Ocuppy Wall Street nos Estados Unidos (WANG, 2013).  

Nesse conjunto de trabalhos há discussões teóricas e análises que são caras às 

estratégias das campanhas políticas no Twitter. Tome-se, como exemplo, o que faz 

Bastos, Travitzki e Raimundo (2012) ao demonstrar como se formam pequenas redes que 

se expandem ao ponto de gerar visibilidade a algum movimento, protesto, causas ou fato. 

São essas formas de organização coletiva ou de engajamento individual que podem fazer 

com que mensagens específicas ou simplesmente o nome de uma campanha circule como 

tema do debate público no Twitter.  

Antes de lidar com os dois sub-temas mais contemplados pelos trabalhos dessa 

amostra, faz-se necessário discorrer brevemente sobre algumas das características e 
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achados das pesquisas que testaram o potencial do Twitter como termômetro da opinião 

pública para prever resultados eleitorais.  

Duas pesquisas se dedicaram a tal propósito (TUMASJAN et al., 2011; GAYO-

AVELLO, 2012). A partir da discussão pública que se deu no Twitter em decorrência das 

eleições federais alemãs em 2009, Tusmajan et al. (2011) identificaram que uma simples 

análise quantitativa de tweets já reflete a preferência de eleitores, fazendo com que os 

resultados encontrados se assemelhem aos aferidos em sondagens de opinião tradicionais. 

Os autores ainda reforçam que o Twitter é, de fato, usado para a discussão pública e não 

apenas para a disseminação de mensagens. No entanto, na amostra utilizada, um pequeno 

grupo de usuários (4%) dominou boa parte do debate (40%).   

Gayo-Avello (2012) faz uma revisão de literatura sobre estudos equivalentes aos 

de Tumasjan et al. (2011) e conclui que há resultados concorrentes. Três dessas pesquisas 

não encontraram correlação entre o debate público no Twitter e resultados eleitorais. 

Outras três - incluindo Tumasjan et al. (2011) – encontraram correlação positiva entre as 

manifestações no Twitter e resultados de eleições. Finalmente, Gayo-Avello (2012) 

demonstra que há variáveis que precisam ser levadas em consideração antes que o Twitter 

seja considerado um termômetro conviável para aferir a opinião pública em contextos 

eleitorais.  

A primeira razão é estatística: as redes de usuários do Twitter não são, a princípio, 

representativas de populações. A segunda está em um dos achados de Tumasjan (2011): 

em algumas circunstâncias, poucos eleitores podem ser responsáveis pela maioria das 

publicações de mensagens relacionadas a candidatos e/ou partidos. As evidências, no 

entanto, não são totalmente desanimadoras: institutos que realizam sondagens de opinião 

também erram, ainda que se valham de ferramentas e instrumentos que asseguram a 

representatividade estatística de suas amostras. Resta, portanto, sofisticar metodologias 

para aferir com precisão o perfil da demografia dos usuários do Twitter e, assim, definir 

graus de representatividade.  

Em se tratando de campanhas online, a discussão acerca desse potencial 

representativo do Twitter e os achados presentes nessas pesquisas são de grande valia. As 

redes sociais que se engendram no interior desse site agrupam não apenas potenciais 

eleitores e militantes, mas também registros diversos de manifestações sobre a política, 

incluindo em momentos de disputa eleitoral. Trata-se, portanto, de uma porção da esfera 

pública em que manifestações políticas estão registradas e disponíveis àqueles que delas 

querem e precisam se valer.    
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Desse modo, equipes de campanha podem manter um sistema de monitoramento 

constante para aferir a aceitabilidade de seus conteúdos e posições, reações a fatos e 

eventos, recomendações e críticas e diversas manifestações que municiam estratégias de 

realinhamento de discurso, composição de mensagens, ênfases em determinados tópicos 

de prioridades, etc. A depender da conjunção de variáveis, o debate público no Twitter 

pode ser representativo das opiniões, juízos e desejos de um colégio eleitoral e, portanto, 

se tornar um recurso valioso para candidatos e partidos em campanha (TUMASJAN et 

al., 2011).  

 Na divisão da amostra de publicações internacionais é notável que as duas 

categorias temáticas mais recorrentes são (a) campanhas online e (b) o comportamento 

de usuários do Twitter em contextos eleitorais. A primeira categoria conta com 18 artigos 

e a segunda, 16. Antes que o objeto principal desta pesquisa seja tratado separadamente 

e com a devida extensão e cuidado, faz-se necessário discorrer brevemente sobre as 

abordagens e conclusões extraídas das análises da comunicação estabelecida entre os 

usuários do Twitter em eleições.  

No conjunto desses artigos foram analisadas experiências nos Estados Unidos 

(BEKAFICO, McBRIDE, 2012; MEJOVA, SRINIVASAN, BOYTON, 2012; 

CONOVER et al., 2011; HAWTHORNE, HOUSTON, McKINNEY, 2013), Austrália 

(BRUNS, 2011; BRUNS, BURGESS, 2011; MAIREDER, AUSSERHOFER, 

KITENBERGER, 2012), Suécia, Dinamarca e Noruega (MOE, LARSSON, 2013; 

LARSON, MOE, 2011), Áustria (AUSSERHOFER, MAIREDER, 2013) Canadá 

(ELMER, 2012; GRUZD, 2012), Reino Unido (BOUTET, KIM, YONEKI, 2012; HE et 

al., 2012), Espanha (JENSEN, KESSER, 2012) e Romênia (HOLOTESCU et al., 2010).  

A proporção de trabalhos preocupados com o que e como se discute no Twitter 

demonstra a relevância do site enquanto arena do debate público (que alguns autores 

preferem chamar de participação política). Grande parte das pesquisas listadas se 

concentrou em (a) analisar a demografia dos usuários participantes dos debates públicos 

sobre as eleições, (b) os tópicos discutidos e o estilo retórico das mensagens e (c) o 

comportamento de seguidores de perfis de candidatos.  

Bekafigo e McBride (2012), ao analisar um conjunto extenso de tweets publicados 

ao longo das eleições parlamentares de 2011 nos Estados Unidos e entrevistar uma 

amostra de usuários do site, constatou que aqueles com maior histórico de engajamento 

político nas formas tradicionais e filiados a partidos postaram mensagens, com teor 

político, com mais frequência do que aqueles com histórico de desengajamento e não 
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filiados a agremiações partidárias. Tal resultado sustenta a hipótese da normalização, uma 

vez que insinua que o Twitter seria apenas mais um espaço para que aqueles que já se 

engajavam de outras formas, e por outros canais, atuem. Ausserhorfer e Maireder (2013), 

ao analisarem o debate público no contexto austríaco, identificam a predominância de 

uma elite política centralizando o debate público no Twitter, como jornalistas e políticos. 

No entanto demonstram que outros atores, sem o prestígio público de tal elite, também 

conseguiram se inserir nas discussões.  

Hawthorne, Houston e Mckinney (2013) e Elmer (2012) se dedicaram à análise 

da repercussão de debates políticos televisionados no Twitter. As conclusões dos 

primeiros reforçaram a importância que atores sociais desvinculados da elite política 

podem ter no debate público no Twitter: em termos de frequência, as mensagens desses 

atores foram mais replicadas do que as publicadas por jornalistas, políticos e partidos 

(HAWTHORNE, HOUSTON, McKINNEY, 2013). Os mesmo autores demonstraram 

que o debate se concentrou, como não havia de ser de outra forma, nos tópicos mais 

salientes da agenda eleitoral das eleições americanas de 2012: política externa e 

economia. O Twitter, nesse caso, funcionou como uma caixa de ressonância dos temas 

mais pregnantes do debate público naquele contexto, sem indícios de temas paralelos 

externos ao que os candidatos debatiam na televisão.  

Embora seja natural que a pauta de um debate televisivo conduza as conversações 

sobre ele, é necessário salientar que há discussões no Twitter que não são motivadas 

diretamente por tais eventos e pela cobertura jornalística, embora esta seja imprescindível 

ao debate público no site. Ausserhofer e Maireder (2013), por exemplo, demonstraram 

que no contexto austríaco, determinadas pautas recorrentes na imprensa, como economia, 

exercia pouca influência sobre as agendas de discussão no Twitter, ao passo que questões 

relacionadas a tecnologias, pouco abundantes na imprensa austríaca, eram recorrentes nas 

conversações do site.  

Bruns e Burgess (2011) e Larsson e Moe (2011) analisaram o debate público a 

partir de hashtags relacionadas às eleições australianas de 2010 e suecas de 2010, 

respectivamente. Os primeiros coletaram achados interessantes sobre o comportamento 

público no Twitter ao longo das disputas eleitorais. A partir do acompanhamento de 

mensagens contendo a hashtag #ausvotes21, os autores identificaram, por exemplo, que 

33% de todas as mensagens publicadas continham menções e 20%, replicações. No 

                                                           
21 Hashtag utilizada para categorizar mensagens relacionadas às eleições australianas de 2010. 
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entanto, a frequência do uso desses recursos tendeu a cair significativamente quando 

eventos importantes estavam sendo transmitidos na televisão. Essa mudança no teor das 

mensagens sugere que frente a acontecimentos importantes na corrida eleitoral, os 

usuários do Twitter tendem a se engajar menos em conversações, privilegiando a 

manifestação de suas opiniões e análises sobre os fatos em questão (BRUNS, BURGESS, 

2011).  

Os autores sublinham, pertinentemente, que o uso do Twitter para publicar tais 

comentários não é uma simples versão digital das reações que telespectadores têm, 

solitariamente, em frente a seus aparelhos de televisão. Publicar no Twitter significa 

submeter considerações a um público que pode apreciar aquele conteúdo silenciosamente 

ou iniciar algum tipo de diálogo ou discussão. Trata-se, portanto, de uma comunicação 

pública em potencial e não de simples reações solitárias (BRUNS, BURGESS, 2011).  

A partir de uma amostra de mais de 100 mil tweets publicados durante as eleições 

suecas de 2010, Larsson e Moe (2011) demonstram a importância dos sujeitos que gozam 

de capital social e político, acumulados em outras instâncias, no debate público do 

Twitter. No entanto, sua pesquisa evidencia que a inserção de novos atores nesses debates 

é notória e a crescente relevância deles nesse ecossistema político do Twitter não pode 

ser desconsiderada. Larson e Moe (2011), no entanto, identificaram uma baixa frequência 

do uso de recursos para a interação discursiva nas mensagens analisadas. Ao menos na 

amostra extraída de uma hashtag específica, houve grande predominância de mensagens 

no modelo broadcasting.  

Por fim, Conover et al. (2011) e Gruzd (2012) analisaram o contexto eleitoral 

americano e canadense, respectivamente, para medir o grau de polarização partidário nos 

debates eleitorais do Twitter. No primeiro caso, os dois autores empreendem uma análise 

interessante das estruturas formadas por mentions e retweets em 250 mil mensagens 

publicadas ao longo das seis semanas que antecederam as votações nas eleições 

parlamentares dos Estados Unidos em 2010. Conover et al. (2011) demonstram que as 

mensagens contendo replicações formam estruturas bem definidas e coesas em torno de 

um partido. Não há interseção entre os conjuntos de retweets de mensagens relativas ao 

partido democrata e os blocos de retweets de mensagens referentes ao partido 

republicano.  

O mesmo não pode ser dito sobre as menções: há um cruzamento de mensagens 

associadas aos dois partidos, evidenciando que é através deste recurso que as discussões 

políticas com posições partidárias divergentes se dão. Os autores demonstram tanto a 
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existência de debate ao longo das eleições quanto a exposição de indivíduos a posições 

políticas que lhes são contrárias. Ou seja, as interações entre os usuários não acontecem 

apenas entre indivíduos com as mesmas convicções e predileções com o intuito de 

reforçar posições políticas (CONOVER et al., 2011).  

 Gruzd (2012) apresenta resultados parecidos, embora tenha encontrado grande 

predominância de polarização partidária em debates sobre as eleições canadenses de 

2011. Há, no entanto, uma limitação metodológica que pode ter comprometido a 

identificação de debates mais heterogêneos em termos de posicionamento político e 

predileção partidária: a pesquisa se vale de mensagens postadas a partir de uma hashtag 

voltada às eleições e não de redes sociais específicas com mensagens não demarcadas por 

esse marcador temático. Esse recorte limita a possibilidade de encontrar mais interações, 

uma vez que a verificação de discussões que podem ter se originado a partir da hashtag 

em questão, mas que se desenrolaram sem seu uso, fogem ao alcance desse método 

analítico (CHRISTENSEN, 2013). No entanto, mesmo admitindo a hipótese de que parte 

significativa dos autores dessas mensagens se engaje na verificação dos tweets que estão 

sendo postados com a mesma hashtag, Gruzd (2012) encontrou pouca evidência de 

diálogo entre sujeitos com predileções partidárias divergentes.  

 

Twitter e comunicação política na literatura brasileira 

 

Dentre os 14 artigos selecionados, um se faz mais relevante por ter sido dedicado, 

exclusivamente, ao mapeamento de publicações brasileiras que versam sobre a interface 

da comunicação política e o Twitter. Rossetto, Carreiro e Almada (2013) analisaram um 

conjunto de 50 trabalhos brasileiros sobre o tema, identificando quatro categorias 

predominantes de abordagens, em ordem decrescente de relevância: (a) ferramenta de 

campanhas eleitorais e agenda; (b) mobilização; (c) sondagens de opinião; (d) fazer 

político diário e (e) outros. Como se faz notar, os estudos brasileiros se distribuem em 

modos de abordagem similares àqueles da literatura internacional, embora as 

nomenclaturas utilizadas nesta tese sejam diferentes. Assim como na amostra levantada 

aqui, os trabalhos brasileiros tendem a se concentrar com maior ênfase na apropriação do 

Twitter por políticos no exercício de mandatos ou em disputas eleitorais (ROSSETTO, 

CARREIRO, ALMADA, 2013).  

Os trabalhos brasileiros foram sendo modelados pelas mesmas indagações e 

técnicas de pesquisa presentes na tendência internacional. Tudo aquilo que já foi discutido 
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anteriormente acerca da atuação de políticos, engajamento em protestos, movimentos 

sociais e sondagens de opinião definem os percursos da formação das pesquisas em 

território nacional. Considera-se importante salientar dois aspectos.  O primeiro se refere 

aos achados de Martins e Aguiar (2012) que, ao analisarem a discussão pública sobre um 

debate televisivo com os presidenciáveis da eleição brasileira de 2010, identificaram a 

inserção de novos atores sociais e políticos nas arenas de conversação política no Twitter. 

Muitas dessas manifestações, segundo os autores, se dão sob a chave retórica da ironia e 

do sarcasmo.   

Bastos, Travitzki e Raimundo (2012) também demonstraram a importância de 

ações de usuários comuns para elevar hashtags políticas ao status dos tópicos mais 

comentados do Twitter: “(...) nossos resultados indicam que o gargalo criado pelos 

usuários-elite, que deveria configurar topologicamente um gatekeeping, não é de grande 

importância para a emergência de hashtags políticas. Nossos resultados também indicam 

que um grande número de seguidores (followers) ou seguidos (followees) tem pouca 

importância na replicação de mensagens em hashtags políticas, enquanto que o número 

de tweets por usuário e a incidência de mensagens-menção são forças correlacionadas 

com a difusão da mensagem. As correlações também indicam que a difusão da mensagem 

ocorre em dependência não dos usuários-elite, mas da intensa atividade de usuários 

comuns ou das características da mensagem comunicada.” (BASTOS, TRAVITZKI, 

RAIMUNDO, 2012, p. 15).  

Em segundo lugar, Rossetto, Carreiro e Almada (2013) identificam uma das 

características mais importantes para a compreensão dos padrões de comunicação política 

no Twitter:  

 

“[...] é importante observar o grau em que os líderes políticos usam o 

Twitter com esse último fim (da interação direta com o público), ao 

invés de simplesmente utilizarem a ferramenta com características de 

broadcasting. Aí reside o grande consenso entre as duas pesquisas aqui 

exemplificadas: a forma como o Twitter é usado e como deveria ser 

usado. Ambas identificam o caráter de mão única que tem sido 

empregado pelos atores políticos, deixando de lado as reais 

potencialidades participativas da ferramenta. No caso brasileiro, as 

investigações empíricas existentes sobre o uso da web demonstram que, 

embora com uma crescente presença de candidatos com websites, 

especialmente nas eleições majoritárias, ainda são criados poucos 

espaços de participação e interação com os eleitores, estando a maior 

parte dos websites de campanha até aqui num estágio pré-Web 2.0” 

(Rossetto et al., 2013, p. 206-207)  
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 Percebe-se que, assim como a tendência mundial, o Twitter tem sido utilizado 

prioritariamente para o provimento de informações em detrimento de maiores níveis de 

interação direita na comunicação política brasileira. Há, ainda, outra semelhança 

marcante entre a realidade brasileira e a de outros países: os problemas conceituais e 

metodológicos para aferir com maior rigor a presença ou ausência de interações efetivas 

entre políticos e campanhas com eleitores.  

Finalmente, após essa breve revisão dos principais tópicos e abordagens de 

estudos relacionados ao Twitter, comunicação política e eleições, o fenômeno das 

campanhas online será discutido sob a luz das dimensões comunicativas do Twitter, das 

questões teóricas levantadas nas pesquisas e das opções metodológicas correntes nas 

análises empíricas em diversas realidades nacionais. Faz-se importante frisar que também 

serão apresentadas discussões sob a luz das questões discutidas até aqui e como os 

recursos de comunicação disponíveis no Twitter influenciam em mudanças no fenômeno 

das campanhas online.  

 

Campanhas online e Twitter: Dimensões comunicativas 

 

Líderes políticos, jornalistas, veículos de comunicação, partidos e cidadãos 

“comuns” foram habitando, pouco a pouco, o Twitter a ponto de torná-lo o social media 

mais relevante para a comunicação política e o debate público. A presença de certa parte 

das elites políticas nesse site para redes social, como já dito anteriormente, faz com que 

o ingresso de campanhas políticas no Twitter se torne um movimento quase natural. Mas 

não apenas. As características estruturais de interconexão e os recursos de comunicação 

do site são elementos valiosos para o emprego de estratégias de campanha voltadas à 

aproximação de determinados segmentos do público. 

O fenômeno da exposição acidental ou inadvertida nos sites para redes sociais se 

converteu em um recurso estratégico para as campanhas online. Com o advento e a 

extensa popularização dos social media, o consumo de informações e conteúdos deixa de 

se dar apenas pela ação deliberada de buscar por informações e conteúdos em portais ou 

sites de busca. Tendo em vista que é nos sites para redes sociais que a maioria dos que 

acessam a internet no mundo gasta a maior parte do tempo que estão online, é razoável 

admitir que essas pessoas passaram a ter conhecimento de informações e conteúdos muito 
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menos pela atitude deliberada de buscá-los do que pelo fato de terem se deparado 

acidentalmente com esses insumos informativos. 22 

O modo de organização dos perfis de usuários em rede e a sociabilidade 

constituída nos sites para redes sociais tornam possível a existência desse fenômeno. O 

volume de perfis associado ao perfil oficial de uma campanha no Twitter, por exemplo, 

pode significar o acesso a centenas de avenidas que dão acesso a diferentes redes de 

usuários que, inclusive, podem não estar associados ao referido perfil de campanha. 

Usuários do Twitter se tornam nós que funcionam como elos entre pessoas e redes as 

quais não estão associados. Funcionam, portanto, como potenciais pontes para o tráfego 

de mensagens que ligam pontos que não se tocam.  

Mas essa simples característica estrutural de nada valeria não fosse uma das 

características da sociabilidade inerente aos social media: um dos pressupostos 

comportamentais nesses sites é o de publicar ou compartilhar informações, conteúdos e 

manifestações dos mais diversos tipos, inclusive políticos. Agir e observar as ações 

alheias, interagindo ou não com manifestações de terceiros, são as regras constitutivas da 

presença social de um sujeito nos sites para redes sociais. Tais ações - que não são apenas 

aquelas meramente contemplativas – fazem com que a engrenagem de disseminação de 

mensagens entre diferentes redes sociais funcione e amplie a visibilidade de temas, fatos, 

notícias, atos, sujeitos ou grupos.  

Ao realizar entrevistas com 436 usuários do site Hyves, o mais popular social 

media da Holanda, em 2008, Utz (2008) identificou que 81% da sua amostra de 

entrevistados já haviam se deparado com o perfil de algum candidato em razão de 

mensagens que circularam entre membros de suas redes sociais. Ou seja, mensagens e 

conteúdos de campanha podem chegar ao conhecimento de pessoas que sequer tenham 

decidido buscá-los. Diferentes segmentos do eleitorado podem ser alvo desse sistema de 

exposição inadvertida, a exemplo de eleitores indecisos ou militantes em potencial que 

podem passar a se engajar em ações de apoio às campanhas.  

No Twitter, os recursos que fazem com que essa dinâmica de comunicação se 

estabeleça são as menções (mentions) e as replicações de mensagens (retweets), 

basicamente. Hashtags também cumprem a função de fazer com que alguma expressão 

                                                           
22 O Brasil é um dos países cuja população online mais acessa sites para redes sociais, como indica pesquisa 

do Ibope publicada em 2013. Das 27 horas mensais gastas online, a maior fatia (36%) se refere ao tempo 

gasto nos social media. Acessado em 20/01/2014: http://jornal.ofluminense.com.br/editorias/cultura-e-

lazer/brasileiros-estao-muito-mais-ligados-na-internet 
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ou slogan que remeta a um fato, candidatura, tema, personalidade ou questão conquistem 

maior visibilidade pública. No entanto, é a partir da reprodução de mensagens que um 

sujeito pode levar um perfil (e aquilo publicado por tal perfil) ao conhecimento de 

terceiros. Menções também podem cumprir a mesma função de diversas formas: (a) 

expondo a referência do perfil (@fulano) com considerações endereçadas a ele; (b) 

publicar um hiperlink e atribuir a autoria da publicação a um perfil, mencionando-o; (c) 

envolver-se em discussões com outros usuários do Twitter com menções a eles.  

Todas essas ações dão visibilidade aos perfis mencionados e àquilo que é 

mencionado e reproduzido (através de hyperlinks, por exemplo) através deles. Nunca é 

demais salientar que tais menções funcionam como links para que qualquer um que se 

depare com mensagens contendo-as possa acessar a página principal do perfil e, assim, 

por exemplo, decidir segui-lo. Não coincidentemente, tanto mentions quanto retweets são, 

por excelência, os recursos que permitem a comunicação horizontal no Twitter. Ou seja, 

são as portas para que as campanhas online aproximem-se dos eleitores através da 

interação discursiva.  

Utz (2008) também se faz útil para salientar a importância da interação não apenas 

sob o aspecto dos ganhos democráticos, mas também estratégicos. Através de uma 

pesquisa laboratorial, o autor demonstrou que campanhas que interagem com o público 

nos social media tendem a ser mais bem avaliadas pelos eleitores. Segundo as conclusões 

de Utz (2008), portanto, quanto maior a reciprocidade na comunicação das campanhas 

em sites de redes sociais, maiores os benefícios para a imagem pública de candidatos ou 

partidos em disputas eleitorais.  

Os hyperlinks e as hashtags são os outros dois recursos que caracterizam as 

experiências comunicativas no Twitter. Os primeiros têm uma serventia prática devido às 

limitações que caracterizam este social media: os hyperlinks podem servir de suporte para 

que campanhas direcionem eleitores a sites com informações e conteúdos 

complementares ou suplementares às mensagens dos enunciados. Sob o ponto de vista da 

comunicação horizontal, por exemplo, os conteúdos associados aos links podem servir 

como extensões para respostas a demandas do público. Pedidos de esclarecimentos sobre 

posições de um candidato ou projetos de política pública não precisam se resumir aos 140 

caracteres dos enunciados. Sustentar, portanto, que o limite de extensão das mensagens 

do Twitter compromete a profundidade da comunicação política das campanhas é 

inviável considerando-se as funções possíveis dos hiperlinks.  
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A criação de redes de referências a conteúdos e fontes de informação externas aos 

canais oficiais de campanha também é uma qualidade dos hiperlinks. Partidos e 

candidatos podem ser valer desses recursos para vincular suas estratégias a notícias e 

informações provenientes de variadas fontes de informação. A associação a conteúdos 

oriundos de veículos de informação, por exemplo, pode ser uma tentativa de emprestar a 

credibilidade jornalística de algum veículo a posicionamentos e propostas de candidatos. 

A diversificação de pontos de vista e perspectivas na avaliação de questões públicas 

também pode ser vinculada às estratégias de campanha no Twitter se o intuito estratégico 

for o de fornecer aos eleitores enquadramentos mais amplos sobre as propostas de 

governo apresentadas. Sites de noticias, colunas de opinião e blogs pessoais 

desvinculados do jornalismo podem ser algumas fontes para a incrementação da 

pluralidade de perspectivas dos discursos de campanha.  

As hashtags – que recentemente foram incorporadas à cartela de recursos do 

Facebook – servem às estratégias de campanha de duas formas: (a) como forma de expor 

algum slogan vinculado à campanha e, assim, ampliar sua visibilidade e (b) como 

estratégia de vinculação de mensagens a tópicos de discussão públicos (CHRISTENSEN, 

2013). No primeiro caso, trata-se de emblemas que servem como forma de demonstração 

de apoio a campanhas. Essas hashtags, quando reproduzidas por uma grande quantidade 

de usuário do Twitter, podem alcançar o ponto máximo de visibilidade do site (os 

Trending Topics). Campanhas, portanto, lançam mão desse recurso para engajar 

simpatizantes com o intuito de demonstrar publicamente a popularidade das candidaturas 

que representam.  

No segundo caso, as campanhas podem usar hashtags criadas por usuários do 

Twitter e voltadas para algum tema ou questão contemplada nas plataformas dos 

candidatos. Christensen (2013) é responsável por um trabalho de pesquisa que sistematiza 

os usos possíveis das hashtags e analisa seu uso por campanhas. Em uma de suas 

conclusões, o autor destaca o fato de uma candidata nas eleições americanas de 2012 ter 

conseguido um grande volume de replicações de uma mensagem contendo a hashtag 

#marijuana. O número registrado foi três vezes superior à soma dos retweets das três 

mensagens mais replicadas da candidata (CHRISTENSEN, 2013).  

Esses dados sugerem que a candidata conseguiu expor sua posição frente à 

legalização da maconha para um extenso número de pessoas a partir da inserção dessa 

mensagem na comunidade temática formada pela hashtag em questão. A utilização desse 

recurso, portanto, também pode servir como estratégia de segmentação da comunicação 
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das campanhas. A partir de hashtags temáticas, mensagens podem ser expostas a 

segmentos do eleitorado interessados em questões específicas, como a legalização de 

drogas, mobilidade urbana, políticas para a área de saúde, etc.  

Defende-se neste trabalho que os recursos de comunicação discutidos nesta 

subseção (a saber, as menções, replicações, hashtags e hiperlinks) associados à 

estruturação das redes de relacionamento e o teor das mensagens postadas são as 

dimensões comunicativas que modelam as possibilidades estratégicas das campanhas 

online no Twitter. A partir de estudos de caso e reflexões presentes na literatura, os 

desmembramentos dessas características serão discutidos.  

 

Questões teóricas e abordagens metodológicas da pesquisa em campanhas online 

e Twitter  

 

A pesquisa bibliográfica feita para esta tese identificou 19 trabalhos, entre artigos 

e livros internacionais que se concentram, especificamente, na utilização do Twitter por 

candidatos e partidos em disputas eleitorais. Trata-se de discussões e análises com 

diferentes ângulos de abordagem de diversas experiências internacionais, com 

predominância de pesquisas dedicadas ao contexto eleitoral americano. Além dos Estados 

Unidos, são contempladas nesse conjunto de artigos e livros publicados, experiências 

referentes à Austrália, Holanda, Espanha, Reino Unido, União Europeia, Suíça, 

Dinamarca, Escócia, Brasil, Suécia e Romênia  

As abordagens de pesquisa predominantes podem ser divididas em: (a) variáveis 

que incidem sobre a frequência de tweets publicados pelas campanhas; (b) a temática das 

mensagens; (c) análises quantitativas da presença dos recursos comunicacionais como 

menções, replicações, hashtags e hyperlinks; (d) relação entre o número de seguidores 

das campanhas e o número de perfis seguidos pelas campanhas e (e) correlação entre a 

frequência de uso do Twitter por campanhas e a menções a elas direcionadas por outros 

perfis. Ainda podem ser encontradas algumas pesquisas em que são feitas análises 

qualitativas dos recursos voltados para a comunicação horizontal, como Graham, 

Broersma e Hazelhoff (2013) e Bruns e Highfield (2013). São exceções e, embora 

relevantes, possuem problemas metodológicos que serão discutidos adiante.  

Uma análise cuidadosa das questões e abordagens de pesquisa predominantes na 

amostra selecionada permite inferir que os estudos que focam na relação entre campanhas 

online e Twitter ainda se encontram num estágio inicial (CONWAY, KENSKY, WANG, 
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2013). Embora a maioria absoluta dos artigos tenha sido publicada entre 2010 e 2013, a 

questão de pesquisa mais recorrente ainda se concentra na análise de variáveis que 

determinam ou não a presença de partidos e candidatos no Twitter e poucas análises que 

lancem luz sobre a característica da comunicação das campanhas (VERGEER, 

HERMANS, SAMS, 2011; VERGEER, HERMANS, 2013; CLARY, 2012; 

MACNAMARA, KENNING, 2010; ENLI, SKOGERBO, 2013; KLINGER, 2013; 

SKOVSGAARD, VAN DALEN, 2013; BAXTER, MARCELLA, 2013; GILMORE, 

2012; GRUSSELL, NORD, 2012).  

Afirmar que se trata de uma etapa inicial de pesquisa não significa, sob qualquer 

hipótese, a subtração do valor das pesquisas voltadas para a compreensão das 

características que moderam a presença ou ausência de campanhas no Twitter. Trata-se, 

por exemplo, de uma aferição imprescindível para verificar uma das principais questões 

teóricas ligadas à literatura sobre campanhas online: a paridade de disputa. Vergeer, 

Hermans e Sams (2011), por exemplo, demonstraram que, no contexto eleitoral 

dinamarquês de 2009, os partidos com poucos recursos e pouca visibilidade mediática 

não se valeram do Twitter como forma de amenizar a disparidade de oportunidades entre 

eles e os grandes partidos. Essa conclusão foi extraída tanto a partir da escala de adoção 

quanto da frequência de publicações por parte daqueles que mantinham perfis no site. 

Klinger (2013) conclui o mesmo ao analisar as eleições suíças de 2011.  

Gilmore (2012), no entanto, demonstra, a partir da análise da utilização do Twitter 

e outros social media por candidatos a deputado nas eleições brasileiras de 2010, que a 

comunicação digital foi crucial para que campanhas de menor porte financeiro e baixa 

visibilidade mediática disputassem espaço e se aproximassem de mais eleitores. Clary 

(2012), ao analisar a atuação de candidatos ao Congresso americano em 2010, identificou 

uma característica que foge aos padrões tradicionais da comunicação política: mulheres 

tendem a utilizar mais o Twitter do que candidatos homens. Considerando que ainda 

existe uma grande assimetria na representação política demarcada por traços de gênero, 

o Twitter parece ter funcionado, no caso em questão, para que mulheres conquistassem 

espaços de comunicação e autopromoção alternativos aos canais tradicionais. Existem, 

portanto, resultados concorrentes acerca dessa questão que demandam um acúmulo maior 

de evidências para melhor definir a importância do Twitter para pequenos partidos.  

Embora esses estudos apresentem conclusões relevantes, seus achados dizem 

muito sobre quem adota o Twitter para fazer campanhas, mas muito pouco é dito sobre 

como esse canal de comunicação está sendo usado a partir dos potenciais que oferece para 
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fazer campanhas. Apenas dois artigos, por exemplo, se dedicam parcial ou integralmente 

à análise de hyperlinks e hashtags (CONWAY, KENSKI, WONG, 2013; 

CHRISTENSSEN, 2013). Christenssen (2013) é o único que tenta desvendar as 

características dos tweets que mais estimulam eleitores a replicá-los em suas timelines. E 

de todos os artigos coletados, apenas dois empreendem análises de conteúdo que 

permitem distinguir mensagens de campanha a partir dos temas que abordam ou das 

funções que cumprem (GRAHAM, HAZELHOFF, van't HAAR, 2013; MACNAMARA, 

KENNING, 2010). Existem, portanto, muitas lacunas abertas na literatura que devem ser 

preenchidas a partir da análise do modo como os recursos comunicativos do Twitter são 

empregados em campanhas online.  

No que se refere ao emprego de hashtags, apenas dois artigos se dispuseram a 

analisar, efetivamente, o uso desse recurso por campanhas (CONWAY, KENSKI, 

WANG, 2013; CHRISTENSEN, 2013). Aragón et al. (2013) e Graham, Hazelhoff e 

Van’t Haar (2013) apenas listaram em caráter ilustrativo algumas hashtags publicadas 

nos perfis de campanha que analisaram. Aragón et al. (2013), por exemplo, transcrevem 

as cinco hashtags mais utilizadas nas campanhas espanholas de 2011. Todas as cinco 

foram criadas pelas campanhas e, portanto, voltadas para que eleitores as utilizem como 

marcas para aumentar a visibilidade dos candidatos e partidos.  

Conway, Kenski e Wang (2013) empreenderam apenas análises quantitativas do 

uso das hashtags por candidatos de quatro partidos nas eleições primárias de 2012 para 

presidente dos Estados Unidos: Partido Republicano, Partido Democrata, Partido 

Libertário e o partido American Elect. No conjunto geral de tweets analisados, 40,4% de 

todas as publicações continham uma ou mais hashtags. Tratou-se, portanto, de um recurso 

muito utilizado, embora o estudo não permita concluir com quais finalidades foram 

empregados.  

Christensen (2013) empreende um esforço de análise amplo da comunicação 

desempenhada por candidatos de pequenos partidos (third-parties) nas eleições 

americanas de 2012, incluindo como as hashtags foram empregadas. Em uma das 

conclusões, o autor afirma que o candidato do Partido Libertário, Gary Johnson, 

empregou basicamente duas hashtags (#johnson2012 e #Libertarian) com estratégia de 

ampliação da visibilidade de sua candidatura, cuja finalidade principal era o de alcançar 

5% dos votos válidos nas eleições e, assim, conquistar o direito aos recursos do fundo 

partidário americano.  
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Ao empreender uma correlação entre o uso de hashtags e a quantidade de retweets 

recebidos, Christensen (2013) chega a uma constatação de extrema relevância para a 

literatura: Jill Stein, do partido verde americano, conseguiu a maior projeção pública das 

mensagens de sua campanha ao incluir em um dos tweets a hashtag criada para discutir e 

disseminar mensagens sobre a maconha.  

O autor também nota que a candidata do partido verde americano conquistou 

números maiores de replicações de suas mensagens quando as vinculava a hashtags 

associadas a movimentos como o Occupy Wall Street ou a temas como aquecimento 

global. Há, portanto, indícios de que a visibilidade pública de uma campanha (e da 

posição política que sustenta sobre uma determinada questão política) pode ser 

incrementada a partir da vinculação de mensagens a tópicos públicos pré-estabelecidos 

pelos usuários do Twitter. O autor não estende a análise para possíveis interações 

discursivas ocorridas entre a campanha e eleitores a partir da repercussão do tweet em 

questão.  

No que se refere ao uso de hyperlinks, apenas três artigos empreendem algum 

esforço analítico, embora com pouca sistematização e com forte caráter ilustrativo 

(CONWAY, KENSKY, WANG, 2013; GRAHAM, BROERSMA, HAZELHOFF, 2013; 

MACNAMARA, KENNING, 2010). Conway, Kensky, Wang (2013) apenas 

quantificaram a presença de hyperlinks nas mensagens publicadas por candidatos às 

eleições primárias para presidente dos Estados Unidos em 2012. Os autores demonstram 

que mais da metade (54,5%) do total de tweets publicados continha o recurso. Embora 

não discutam com quais funções os hyperlinks foram empregados nem a quais conteúdos 

estavam vinculados, Conway, Kensky e Wang (2013) especulam que a grande quantidade 

encontrada pode sugerir que as campanhas seguem perfis jornalísticos e reproduzem 

alguns de seus conteúdos.  

Macnamara e Kenning (2010) fazem uma análise quantitativa similar no contexto 

eleitoral australiano de 2010, mas identifica uma frequência muito menor do emprego de 

hyperlinks pelos candidatos e pelos dois principais partidos na referida eleição. Apenas 

10,8% de todos os tweets publicados contiveram hyperlinks. Graham, Broersma e 

Hazelhoff (2013) não apresentam a distribuição de mensagens com hyperlinks entre 

candidatos ou partidos. Os autores optam por considerações meramente ilustrativas, mas 

que corroboram as suspeitas de Conway, Kensky e Wang (2013): enquanto os candidatos 

do Partido Liberal Democrata do Reino Unido usaram muito links remetendo a relatórios 

provenientes de fontes variadas, os candidatos dos partidos conservador e trabalhista 
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preferiram direcionar seus seguidores a matérias jornalísticas dos jornais BBC e British 

Press.  

Como se vê, não há na literatura – até onde o conhecimento presente nesta tese 

permite afirmar – análises que sistematizem qualitativamente as funções dos hyperlinks 

para as campanhas no Twitter. Considerando-se, por exemplo, a questão teórica 

relacionada ao provimento de informação para o esclarecimento de questões substantivas 

de campanha, uma categorização funcional dos hyperlinks pode demonstrar o quanto esse 

recurso serve para esclarecer posições e propostas de campanha. Ou, por outro lado, o 

quanto informações provenientes de veículos de informação são “emprestadas” pelas 

campanhas para atribuir credibilidade a algum posicionamento ou simplesmente 

diversificar as fontes de informação.  

No tocante à dimensão funcional das mensagens, cinco trabalhos apresentam 

análises dos conteúdos de tweets publicados por campanhas no Twitter. Hendricks e 

Denton (2010) analisaram diversas frentes de atuação das campanhas online de Barack 

Obama em 2009, incluindo sua atuação no Twitter. A dupla de autores identificou a 

predominância de três tipos de mensagem no conjunto de 262 do então candidato: tweets 

voltados para informar a presença de Barack Obama em algum evento ou atividade 

(79%); referências a outros websites (63%) e informes sobre a transmissão ao vivo e 

online de eventos (39%). Macnamara e Kenning (2010) também identificaram a 

predominância de mensagens voltadas à divulgação do “paradeiro” dos candidatos nas 

eleições australianas de 2010 (17,7% de todas as mensagens analisadas), ao lado de outros 

dois tipos de tweets: slogans de campanha (7,9%) e respostas a questionamentos (35,7%).  

Conway, Kenskie e Wang (2013) identificou maior recorrência de mensagens 

voltadas para questões eleitorais (50,5%), declarações de apoio (25,5%), eventos (12,7%) 

e materiais de campanha (11,4%) entre candidatos a presidente nas eleições primárias 

americanas de 2012. Christensen (2013) adota um procedimento distinto. Ao invés de 

analisar o conjunto de mensagens publicadas por partidos ou candidatos em seus perfis 

no Twitter ao longo de um período da corrida eleitoral, opta por analisar o conteúdo das 

10 mensagens publicadas pelas campanhas que receberam os maiores números de 

retweets.  

O autor chega à conclusão de que as campanhas dos três principais candidatos de 

partidos minoritários americanos de 2010 foram contemplados com um grande número 

de replicações quando privilegiaram a abordagem de questões tradicionalmente 

vinculadas às suas agendas: questões militares, de segurança e direitos humanos. Não 
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surpreende uma vez que tanto o Partido Verde quanto o Partido da Justiça americanos 

sustentam posições antiviolência, antivigilância e pró-direitos humanos 

(CHRISTENSEN, 2013). Finalmente, Graham, Broersma e Hazelhoff (2013) - 

responsáveis por um trabalho singular na literatura que será discutido em maior 

profundidade posteriormente – criaram categorias de análise de conteúdo tanto para 

mensagens contendo recursos para a interação (mentions e retweets) quanto para tweets 

sem esses recursos (broadcasting).  

Os autores classificaram mensagens publicadas por 416 candidatos de três 

partidos do Reino Unido que concorreram nas eleições gerais de 2010. Para as mensagens 

interativas, criaram as seguintes categoriais: (a) Debate/Posicionamento (b) 

Agradecimentos; (c) Mobilização; (d) Conselhos e Ajuda e (e) Consulta. Para os tweets 

no modelo broadcasting foram usadas as seguintes classificações: (i) atualização, (ii) 

promoção, (iii) crítica, (vi) disseminação de informações, (v) posicionamento. No 

concernente às mensagens broadcasting, os candidatos privilegiaram a categoria 

“atualização”, que consiste em informações sobre a presença do candidato em eventos e 

relatos de atividades, ou seja, tal como fez Barack Obama em 2008 (HENDRICKS, 

DENTON, 2010). Em seguida, aparecem as mensagens voltadas para a auto-promoção 

dos candidatos e críticas a seus adversários.  

Na dimensão dos recursos interativos, Graham, Broersma e Hazelhoff (2013) 

identificaram que os candidatos que utilizaram o Twitter nas eleições gerais do Reino 

Unido em 2010 privilegiariam o esforço de comunicação horizontal com o público para 

debater e manifestar posicionamentos, em primeiro lugar, e esclarecer posições em 

segundo. Percebe-se que existe, pelo menos, um aspecto funcional das mensagens de 

campanha no Twitter que é comum entre as análises descritas acima: informações sobre 

agenda, aquilo que os autores internacionais preferem chamar de presença ou “paradeiro” 

dos candidatos.  

Ancu (2011), que faz análises poucos sistematizadas da utilização do Twitter por 

Obama em 2009, frisa que o candidato explorou largamente a comunicação em 140 

caracteres para situar o eleitor nas atividades de campanha, compartilhando muitos 

hyperlinks que davam acesso a transmissões ao vivo de eventos em que o candidato estava 

presente. A julgar por tais resultados, o Twitter pareceu funcionar, de um modo geral, 

como um canal para fazer com que as atividades relacionadas às campanhas fossem 

rastreáveis e passíveis de serem acompanhadas frequentemente pelos eleitores, a 

prescindir das distâncias físicas que separam candidatos e usuários do Twitter. Entrevistas 
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em veículos de comunicação, eventos, pronunciamentos, participação em encontros, 

reuniões com segmentos profissionais e sociais e assembleias podem ser constantemente 

anunciadas e tornadas disponíveis para que eleitores interessados acompanhem o 

desempenho de seus candidatos. É o que parece privilegiar as campanhas online no 

Twitter.  

 O último ângulo de abordagem analítica das dimensões comunicativas do Twitter 

são os recursos voltados para a interação entre perfis ou, no caso do objeto em questão, 

entre campanhas e eleitores. Conforme já posto, nem todos os artigos selecionados na 

amostra desta seção averiguaram a frequência com que perfis de candidatos e partidos em 

disputas eleitorais lançaram mão desses recursos. Entre os dez trabalhos que o fazem, 

diferentes métodos e procedimentos de averiguação foram usados (CONWAY, KENSKI, 

WANG, 2013; BRUNS, HIGHFIELD, 2013; ARAGÓN et al., 2013; BAXTER, 

MARCELLA, 2013; MARQUES, SILVA E MATOS, 2013; GRUSELL, NORD, 2012; 

KLINGER, 2013; HOLOTESCU et al., 2010; MACNAMARA, KENNING, 2010; ENLI, 

SKOGERBO, 2013; GRAHAM et al., 2013).  

Apenas Grusell e Nord (2012) e Klinger (2013) deixam de exibir dados das 

mensurações realizadas. Ambos se resumem a afirmar que há predominância de 

mensagens sem quaisquer indícios de interação discursiva e concluem que houve baixa 

interatividade nas campanhas analisadas no contexto sueco e suíço, respectivamente. A 

maior parte dos trabalhos contabiliza a frequência com que mentions e retweets são 

usados pelas campanhas. Conway, Kenski e Wang (2011) demonstram que 43,7% dos 

tweets publicados por candidatos dos principais partidos minoritários americanos nas 

eleições de 2012 continham menções a algum outro usuário. Enli e Skogerbo (2013) 

discriminaram os recursos para interação e verificaram que 44% das publicações feitas 

em 35 perfis de campanhas nas eleições norueguesas de 2009 continham o recurso para 

menção e 18% retweets.  

Macnamara e Kenning (2010) demonstraram que 47,5% das mensagens de 10 

candidatos das campanhas australianas de 2010 foram endereçadas a algum usuário do 

Twitter, ou seja, continham referência a algum perfil. Graham et al. (2013) identificaram 

que 51,8% das mensagens postadas nos perfis de 416 candidatos nas eleições gerais do 

Reino Unido continham menções ou replicações. Trata-se de um número elevado de 

indícios de comunicação direta entre campanhas e cidadãos. Bruns e Highfield (2013) 

também apresentam números vistosos. Num cálculo aproximado feito a partir do gráfico 

que a dupla de autores apresenta para o quantitativo de mensagens publicadas em perfis 
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de candidatos e partidos na disputa eleitoral australiana de 2010, 79% continham 

mentions ou retweets.  

Marques, Silva e Matos (2011), ao analisarem mensagens publicadas pelo 

candidato à presidente do Brasil em 2010, José Serra, ao longo dos 15 dias que 

antecederam o fim do segundo turno da disputa, constataram que 55,7% do total de tweets 

publicados continham menções ou replicações de mensagens. Os autores afirmam, 

portanto, que esse número representou algum tipo de interação entre o candidato e outros 

perfis no Twitter. Pereira e Araújo (2013), por outro lado, não encontraram um volume 

tão significativo de recursos interativos entre os candidatos a prefeito da cidade de 

Maceió: entre menções e replicações empregadas nos perfis dos quatro candidatos 

analisados, a média geral foi de 13,6% de um total de 313 tweets publicados num intervalo 

de 27 dias.  

Aragón et al. (2013) não apresentam resultados tão vistosos. Apenas 3% das 

mensagens publicadas nos perfis de cinco candidatos na disputa eleitoral espanhola de 

2012 continham menções a algum usuário do Twitter. Baxter e Marcella (2013) 

demonstram que 18,4% das mensagens analisadas em perfis de candidatos nas eleições 

do Reino Unido de 2010 foram consideradas dialógicas, embora os autores não deixem 

claro o tamanho da amostra e os procedimentos que usaram para aferir esse índice. 

Finalmente, Holotescu et al. (2010) afirmam ter existido 10,8% de mensagens 

endereçadas a outros usuários por candidatos à presidente nas eleições romenas de 2009.  

Esses achados são importantes relevantes para a compressão do fenômeno, 

embora seja necessário discutir aspectos metodológicos das dez pesquisas mencionadas. 

Conforme já discutido em seções anteriores deste trabalho, a interação entre campanhas 

e cidadãos sempre foi um dos aspectos mais importantes na literatura sobre campanhas 

online. Ao longo das fases pré-web e web, no entanto, o que se constatou largamente em 

análises empíricas de websites ou blogs de campanha, foi a ausência de ferramentas e 

indícios de comunicação horizontal entre candidatos e partidos com eleitores.  

A maioria dessas pesquisas se preocupava em verificar as continuidades e 

descontinuidades das campanhas online A interatividade sempre foi o principal critério 

para comprovar a hipótese da normalização, ou seja, as campanhas online reproduziam 

os modos tradicionais de se fazer campanha, parcial ou integralmente (HOWARD, 2005; 

DAVIS, OWEN, 1998; CARLSON, DJUSPUND, 2001; FARNSWORTH, OWEN, 

2004; GIBSON et al., 2003; KLUVER, 2004; WARD, GIBSON, 2003; DRUCKMAN et 
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al.., 2007; LUSOLI, WARD, 2005; PARK, PERRY, 2008; TKACH-KAWASAKI, 2003; 

FERNANDEZ, 2005; SCHWEITZER, 2005).  

Argumenta-se nesta tese que uma vez que campanhas decidem explorar 

plataformas digitais em que códigos e normas tácitas de ações e práticas são determinados 

por seus usuários – e que, portanto, não estão sob o controle de candidatos e partidos 

como estão seus websites oficiais – as estratégias de ação devem se ajustar, em algum 

grau, à sociabilidade desses ambientes. Como nos social media a interação social através 

de compartilhamento de conteúdos e/ou interações discursivas é um pressuposto 

comportamental, pressupõem-se que as campanhas online, uma vez inseridas nesses sites, 

estabelecem algum nível de interação direta com eleitores.  

Conforme demonstram todas as 11 pesquisas listadas acima, há presença de 

recursos para a interação discursiva entre campanhas e candidatos em todas as 

experiências analisadas, em diferentes contextos regionais. Embora existam discrepâncias 

nas frequências, percebe-se que mais da metade dos artigos registraram a presença de 

mais de 45% de mentions e retweets. Considerando as duas longas fases do fenômeno das 

campanhas online em que predominava a ausência quase absoluta de mecanismos de 

interação (salas de bate papo, fóruns, e-mails voltados para a comunicação horizontal) 

registra-se uma mudança importante no fenômeno das campanhas online: ao menos a 

partir do Twitter, partidos e candidatos dão indícios de que se tornaram mais responsivos 

e interativos do que nas fases pregressas da comunicação eleitoral online.  

 

 Limitações metodológicas e proposta de análise empírica  

 Conforme já adiantado, os indícios de comunicação horizontal precisam ser 

discutidos sob alguns aspectos metodológicos. Todos os artigos mencionados e que se 

dispuseram a contabilizar o uso de mentions e retweets não analisaram as mensagens 

contendo esses recursos, caso a caso, com exceção de Bruns e Highfield (2013) e Graham 

et al. (2013). Como alertam Conway, Kenski e Wang (2013) e Mustafaraj e Metaxas 

(2011), é necessário verificar até que ponto menções e replicações de mensagens servem, 

efetivamente, à interação. Há um grande problema metodológico nas pesquisas que 

buscam verificar os níveis de comunicação horizontal nas campanhas online no Twitter 

porque, ao lidarem com um grande número de dados, acabam por não realizar o exame 

de cada tweet para, primeiro, verificar se houve algum tipo de interação discursiva efetiva 

e, em segundo, com qual finalidade essas interações se deram.  
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 Conway, Kenski e Wang (2013), afirmam, na seção de conclusão do artigo, ter 

identificado mensagens em que as campanhas citaram o perfil de algum usuário no 

Twitter sem qualquer indício de interação dialógica, como quando o candidato à 

presidência dos Estados Unidos Mitt Romney usava a referência à conta do perfil de seu 

adversário, Barack Obama, para dirigir-lhe ataques. O mesmo acontece com os retweets. 

O recurso de replicação de mensagens por ser uma ferramenta genuína de interação 

discursiva, mas também pode ser apenas a replicação de uma mensagem sem qualquer 

troca argumentativa, diálogo ou simples interações discursivas entre quem produziu a 

mensagem original e quem a reproduziu.  

 Mesmo Graham et al. (2013), que fazem algumas distinções, acabaram por 

incorrer em inconsistências conceituais e metodológicas que comprometem os resultados 

encontrados. Os autores identificam um volume de 51,8% de menções, replicações 

simples e replicações acompanhadas de alguma manifestação das campanhas. Ou seja, 

fazem distinções entre os retweets no momento do desenho da metodologia. Adiante, 

Graham et al. (2013), embora não esclareçam textualmente, parecem ter distinguido todas 

essas mensagens a partir das categorias de análise de conteúdos que criaram 

especificamente para classificar os tweets contendo esses recursos interativos.  

As categorias se referiam a debates e posicionamentos, agradecimentos, 

organização e mobilização e ajuda e consulta. A partir dessa análise de conteúdo, os 

autores identificaram que apenas 22% de todas as mensagens continham algum tipo de 

interação dialógica. No entanto, ao verificar as ilustrações apresentadas, constatou-se que 

Graham et al. (2013) incluíram, nesses 22%, mensagens que sequer faziam referência a 

algum usuário do Twitter. Ou seja, tweets sem quaisquer endereçamentos a perfis, mas 

que continham algum pedido generalizado nos enunciados foram considerados interativos 

– a exemplo de postagens que fazem perguntas genéricas a todos os seguidores.  

Bruns e Highfield (2013) aparentam fazer distinções sobre as menções quando 

atribuem o adjetivo “genuíno” para definí-los. O termo sugere uma distinção entre 

mensagens contendo puramente menções e aquelas em que as menções são usadas para 

contemplar alguma demanda discursiva. No entanto, os autores esclarecem esse ponto e 

as distinções não são efetivamente apresentadas. Desse modo, embora o volume de 

recursos para a interação discursiva seja o maior da amostra, pairam dúvidas sobre o 

quanto dessas mensagens, de fato, serviu ao estabelecimento de algum nível de 

comunicação horizontal entre as campanhas e outros usuários do Twitter.  
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Todas as questões levantadas até aqui, bem como as contribuições e lacunas 

teóricas e metodológicas presentes na literatura, condicionaram o estudo de caso proposto 

nesta tese. Nos dois capítulos que seguem, serão apresentados um modelo metodológico 

de análise de campanhas online no Twitter e a aplicação deste modelo para compreender 

as diferentes dimensões comunicativas do Twitter na primeira e ainda única eleição 

presidencial brasileira em que o uso de sites de redes sociais foi permitido. Pretende-se, 

como será apresentado extensamente adiante, (a) empreender análises de conteúdos dos 

tweets com o intuito de aferir as funcionalidades políticas das publicações dos candidatos 

em diferentes períodos da disputa eleitoral de 2010; (b) análise pormenorizada das 

publicações contendo recursos para a interação discursiva, atestando com precisão o nível 

de interação discursiva efetiva; (c) com quais interlocutores as campanhas interagem; (d) 

funções atribuídas aos hyperlinks; (e) funções atribuídas às hashtags e quais categorias 

de mensagem das campanhas tendem a receber o maior número de retweets. Em cada 

uma das dimensões analisadas, hipóteses de trabalho serão testadas sob a luz das questões 

teóricas e empíricas presentes na literatura das campanhas online.  
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Capítulo 3 – Por uma proposta metodológica de análise de campanhas online no 

Twitter 

 

3.1 Campanhas no Twitter: Metodologia de análise das dimensões 

comunicativas  

 

A pesquisa desenvolvida nessa tese foi projetada com três pretensões centrais, 

voltadas à contribuição para a pesquisa em comunicação digital e campanhas eleitorais. 

Cabe aqui relembrá-las: a) Organizar e discutir as principais questões teóricas e empíricas 

que nortearam a pesquisa em campanhas online até o seu atual estágio; b) Sistematizar as 

questões teóricas presentes na literatura dedicada à interface entre campanhas eleitorais e 

sites para redes sociais contemplando experiências em realidades nacionais distintas, com 

enfoque central no Twitter; c) Desenvolver, propor e testar um modelo teórico-

metodológico que permita explorar e compreender analiticamente diferentes dimensões e 

implicações do uso do Twitter em campanhas políticas.  

Esta seção é dedicada integralmente à exposição das necessidades e justificativas 

usadas para referendar a importância da criação de um modelo metodológico que permita 

compreender amplamente os padrões de uso do Twitter em campanhas eleitorais. Para 

tanto, foram criadas categorias temáticas, variáveis e indicadores que permitem elucidar, 

quantitativa e qualitativamente, as diferentes funções atribuídas a esse social media 

enquanto canal de comunicação para partidos e candidatos em disputas eleitorais - tanto 

no se refere ao teor político das mensagens publicadas quanto ao uso de recursos de 

extensão dos conteúdos, categorização das mensagens, mecanismos argumentativos, 

perfil dos interlocutores e os fatores que incidem sobre a ampliação da visibilidade 

pública das mensagens.  

A revisão de literatura que sustenta parte dessa tese demonstra haver lacunas 

importantes nos trabalhos de análise empírica de campanhas políticas no Twitter, sendo 

algumas delas responsáveis por conclusões insuficientes ou equivocadas que podem 

falsear o entendimento e a descrição de certos aspectos do fenômeno.  

Percebe-se, por exemplo, que no universo de artigos acadêmicos e de alguns 

poucos livros dedicados à análise de campanhas no Twitter, há uma insuficiência de 
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trabalhos que buscam comparar a utilização desse site por candidatos em períodos 

diferentes da corrida eleitoral, como durante a pré-campanha, a campanha no primeiro 

turno e a disputa no segundo turno, em se tratando de eleições majoritárias e em sistemas 

presidencialistas. Grande parte dessas pesquisas analisa o conteúdo das publicações a 

partir de categorias temáticas que, por sua vez, não são utilizadas para verificar mudanças 

ou especificidades de acordo com cada período ou a relação que estabelecem com outras 

variáveis, como a presença de hyperlinks, menções, replicações ou utilização de hashtags.  

Ao contrário de muitos trabalhos que quantificam o uso menções (mentions) ou 

replicações (replicações) por parte de perfis oficiais de campanha e concluem, a partir do 

volume aferido, a existência de conversações entre campanhas e eleitores, optou-se nesta 

pesquisa pelo desenvolvimento de indicadores e variáveis que permitem identificar a 

existência de interações dialógicas efetivas para além da simples quantificação da 

presença de menções e replicações.  

Nota-se, por fim, a ausência de esforços para descobrir quais as características dos 

perfis que são citados pelas campanhas em processos que insinuam alguma interação 

(com exceção de Graham et al. (2013), que distinguem os interlocutores contemplados), 

bem como quais categorias de tweets tendem a fazer com que seguidores de perfis de 

campanha repliquem os conteúdos por ela gerados.  

Com o intuito de sistematizar a explicação da proposta metodológica da maneira 

mais clara quanto possível, essa seção será desmembrada em sete subseções, dedicadas à 

discussão das justificativas e aspectos das dimensões analíticas propostas como partes 

dessa formulação metodológica. São elas: (a) Divisão temporal; (b) Categorias de análise 

do conteúdo; (d) Hyperlinks; (e) Hashtags; (f) Recursos argumentativos; (g) Perfil dos 

interlocutores; (h) Replicações e visibilidade pública.  

  

Divisão temporal 

 

Por ter se tornado um canal pessoal ou institucional de comunicação contínua para 

agentes da política, o Twitter pode assumir funcionalidades específicas em situações 

específicas. Em países com sistemas presidenciais e legislações eleitorais rigorosas, como 

no Brasil, o Twitter pode se tornar um importante (ou único) canal de comunicação 

massivo para ações de pré-campanha.  

Um político que almeja um cargo eletivo pode converter o uso regular que faz do 

Twitter em instrumento para empreender estratégias antecipadas de campanha. Em outros 
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casos, políticos que vislumbram uma disputa eleitoral, mas não possuem conta no site, 

passam a utilizá-lo antes mesmo da oficialização da candidatura e do início oficial das 

campanhas.  

 O único caso brasileiro de uso do Twitter em eleições presidenciais por 

candidatos a presidente sustenta esse pressuposto. Em 2010, os três candidatos com reais 

chances eleitorais marcaram presença no Twitter pelo menos dois meses antes da 

oficialização das candidaturas, ou seja, antes do início do período regulamentado para o 

uso de meios de comunicação para fins de campanha. Em abril, Dilma Rousseff (Partidos 

dos Trabalhadores), José Serra (Partido da Social Democracia Brasileira) e Marina Silva 

(Partido Verde) já usavam, diariamente, o Twitter para se comunicar com simpatizantes, 

militantes e potenciais eleitores. Desses três, apenas o candidato José Serra já possuía 

uma conta no site um ano antes do período eleitoral de 2010.  

Advoga-se aqui, portanto, a importância de incluir períodos de pré-campanha em 

análises cuja pretensão é de compreender as funções políticas do Twitter para candidatos 

e partidos durante uma disputa eleitoral. Embora o intuito aqui não seja de diminuir a 

importância de trabalhos que optem por recortes temporais mais reduzidos, sustenta-se 

que a análise de períodos anteriores às campanhas oficiais pode lançar luz, através de 

métodos comparativos, sobre quais, de fato, são as particularidades dos perfis de 

candidatos e partidos em diferentes momentos da disputa eleitoral.  

Como esta tese se concentra, especificamente, nas eleições presidenciais de 2010, 

o desmembramento temporal do período de análise torna-se mais importante, uma vez o 

Twitter se tornou, provavelmente, a única ferramenta de comunicação particular e 

massiva de que se valeram os (futuros, até então) candidatos para se comunicarem 

regularmente com seu público em pré-campanha.  

Dessa forma, o universo analítico se divide em três momentos: pré-campanha, 

primeiro turno e segundo turno. O intuito primordial é o de verificar se houve 

apropriações diferenciadas do Twitter em momentos distintos e com estratégias distintas. 

Pretende-se, em outras palavras, verificar se o Twitter serve a estratégias políticas 

particulares em momentos específicos da construção da comunicação online de uma 

candidatura23. Para tanto, o volume de publicações, bem como a frequência com que 

                                                           
23 Campanhas políticas são organismos sujeitos a constantes mutações ao longo da disputa eleitoral, uma 

vez que são condicionadas a ocorrência de fatos e circunstâncias imprevisíveis que demandam ajustes 

contínuos de estratégias. Embora se reconheça essa característica, a proposta metodológica apresentada 

aqui não pretende dar conta da análise de fatores políticos externos que demandam mudanças na orientação 

estratégica das campanhas. Pretende, sim, entender como em três contextos temporais distintos o uso do 
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aparecem determinadas categorias de mensagens e a presença do uso de recursos 

argumentativos serão quantificados separadamente em cada um dos três períodos 

determinados. Os detalhes procedimentais serão mais bem explicados na descrição da 

metodologia.   

 

Categorias de análise de conteúdo  

 

O expediente de pesquisa básico – e, como tal, indispensável - para aferição de 

quais funções as coordenações de campanha e agentes políticos atribuem ao Twitter é a 

classificação temática dos tweets publicados nos perfis oficiais. A partir da construção e 

aplicação de categorias, identifica-se com quais propósitos políticos e estratégicos o 

Twitter foi entendido e apropriado pelos gestores da comunicação política das 

campanhas.  

Na proposta metodológica aqui apresentada, as categorias temáticas são 

entendidas como essenciais para medir as finalidades políticas e estratégicas de um perfil 

de campanha, a exemplo da constatação da predominância de uma ou mais categorias 

como “exibição de capital social”, “agenda” ou “campanha negativa” no conjunto de 

mensagens que compõem uma amostra selecionada. No entanto, a essa aplicação 

elementar de pesquisa, propõe-se a extensão do uso dessas categorias para o entendimento 

de quais características temáticas são predominantes em mensagens que se diferenciam 

por conterem recursos de comunicação com qualidades funcionais específicas.  

Desse modo, discriminar a aplicação dessas categorias pode lançar luz sobre quais 

são as funcionalidades políticas pretendidas com os recursos argumentativos de 

“menções” e “replicações”; a qual propósito estratégico serve a inserção de hyperlinks 

nas mensagens; quais categorias são mais predominantes dentre as mensagens contendo 

hashtags e que tipo de tweet alcança maior visibilidade pública a partir de ações de 

replicação de outros usuários do Twitter.  

Embora fundamental, sustenta-se aqui que as análises que se resumem à 

classificação do total de mensagens publicadas deixam de compreender diferentes 

significados que podem ser atribuídos a uma mesma ferramenta de comunicação. Pode 

                                                           
Twitter pode cumprir funções distintas. O período de pré-campanha é considerado pois, a rigor, o Twitter 

foi único instrumento de comunicação massiva utilizado pelos ainda pré-candidatos a presidente em 2010 

ao longo do período que antecedeu a oficialização das campanhas e a autorização do uso dos meios de 

comunicação pelo Tribunal Superior Eleitoral.   
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haver, nas contas oficiais de candidatos e partidos, diferentes “Twitters”, ou seja, 

diferentes concepções de como essa plataforma deve ser usada. Se a totalidade das 

mensagens de um perfil oficial indica, por exemplo, que o candidato privilegiou a 

divulgação de capital político, uma análise discriminada pode indicar que, ao contrário 

do cenário geral, o uso de hyperlinks serviu às mensagens contendo posicionamentos 

políticos; que os recursos argumentativos foram voltados à exibição de capital social; ou 

que as mensagens que mais estimulam usuários do Twitter a replicá-las foram aquelas 

dedicadas a atacar ou a responder a ataques perpetrados por adversários.  

Produzir uma fotografia que privilegie a superfície de um objeto ofusca a 

percepção das singularidades das partes que o compõe. Com isto, compromete-se o 

entendimento de particularidades de processos interdependentes que dão vida a um 

fenômeno. É desse modo que são entendidas aqui as pesquisas que se resumem em definir 

o caráter político-estratégico de um perfil oficial de campanha, a partir da classificação 

da totalidade de tweets publicados. Para uma plataforma que apresenta diferentes 

possibilidades recursivas, uma metodologia de análise que desmembre esse conjunto de 

enunciados de 140 caracteres se faz necessária se o propósito é o de compreender em 

quais termos políticos, estratégicos e tecnológicos se assenta a relação entre campanhas, 

partidos, candidatos e as diferentes dimensões comunicativas do Twitter.  

Cabe, por fim, salientar que a esse esforço de conceber uma proposta 

metodológica soma-se a possibilidade de averiguar a influência de períodos de campanha 

distintos nas estratégias empreendidas em cada um deles. Conforme já mencionado, 

defende-se aqui a análise comparativa entre momentos como pré-campanha, primeiro 

turno e segundo turno.  

 

Hiperlinks 

 

Enquanto recurso de associação de conteúdos, os hyperlinks servem para expandir 

a experiência referencial de quem navega na web ao remeterem pessoas a conteúdos 

complementares ou suplementares à mensagem contendo esse recurso. No Twitter, os 

hyperlinks adquirem uma função ainda mais importante: permitem que o limite de 140 

caracteres de extensão dos enunciados seja superado, em parte, remetendo os leitores de 

um determinado tweet a páginas que complementem ou suplementem o conteúdo das 

mensagens. Para fins de campanha, os hyperlinks se tornam ainda mais valiosos por 

permitirem que candidatos orientem o acesso de leitores interessados em questões que 
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requerem maior cuidado, e extensão argumentativa, a páginas onde os argumentos são 

apresentados com melhor organização e profundidade. Mas não apenas.  

Na comunicação do Twitter, também são comuns mensagens que se tornam 

apenas suportes enunciativos para os conteúdos a que um hiperlink se refere, como 

notícias, fotos, vídeos, arquivos de áudios, etc. Em muitos casos, hyperlinks não são 

mecanismos de suplementação ou complementação de um tweet, mas a razão para que 

ele seja publicado. Feita essa breve e necessária digressão descritiva, cabe apresentar as 

razões pelas quais os hyperlinks devem ser analisados separadamente e sob a luz da 

relação com outros objetos analíticos contemplados nesta proposta metodológica.  

Com qual ou quais objetivos campanhas utilizam hyperlinks na comunicação que 

estabelece com o público no Twitter? Parte importante da comunicação em 140 caracteres 

pode ser explicada pelas categorias de mensagens em que hyperlinks estão mais presentes.  

Uma análise quantitativa permite descobrir se as campanhas se valem dos links para 

suplementar ou complementar mensagens, como no caso do esclarecimento de 

posicionamentos, projetos, promessas e ideias presentes nas plataformas de campanha. 

24Por outro lado, pode demonstrar como os hyperlinks servem, basicamente, para divulgar 

materiais e notícias, como programas televisivos, radiofônicos ou textos em veículos de 

comunicação e sites de campanha. Pode, ainda, lançar luz sobre como os links servem de 

suporte para responder a demandas de eleitores através de mecanismos de replicações ou 

menções, além de auxiliar e orientar simpatizantes em ações de mobilização.  

Ainda em caráter ilustrativo, pode-se destacar a importância do uso de links para 

permitir que eleitores, simpatizantes, jornalistas e outros atores interessados em 

acompanhar informações sobre a campanha acessem transmissões ao vivo de entrevistas, 

debates, encontros com grupos de interesse, representações de classe, fóruns partidários 

e demais eventos presenciais. Outras possibilidades de correlações serão apresentadas 

adiante, na seção descritiva da metodologia.  

Cabem às pesquisas que pretendam dissecar e compreender as diferentes camadas 

comunicacionais das campanhas online no Twitter averiguar as características desses 

recursos, tais como (a) a frequência com que campanhas associam suas mensagens a 

conteúdos jornalísticos; (b) com qual frequência os eleitores foram convidados a 

acompanhar a atuação dos candidatos em eventos, síncrono ou assincronicamente; (c) em 

                                                           
24 A complementação de uma mensagem é compreendida aqui como informações que aprofundem 
questões presentes no enunciado de uma mensagem, como o esclarecimento de uma posição política. 
Suplementações se referem, basicamente, a fotos ou vídeos ilustrativos dos conteúdos das mensagens  
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qual medida conteúdos complementares ou suplementares foram usados para responder 

a questões de terceiros e (d) quantos desses links conduziram eleitores a materiais e 

instruções voltados à mobilização.  

Para tanto, foram criadas as seguintes categorias: (1) Materiais promocionais de 

campanha; (2) Registro e transmissão de eventos; (3) Entrevistas, debates e matérias 

jornalísticas; (4) Conteúdos como suporte a respostas e mobilização e (5) Outros.  

 

Hashtags  

 

Assim como os hyperlinks, as hashtags podem conter significados e propósitos 

variados. Para os fins metodológicos vislumbrados aqui, a aplicação meramente 

decorativa desse recurso importa menos do que suas aplicações estratégicas voltadas para 

a mobilização e ampliação da visibilidade pública das mensagens de campanha.  

Por decorativo compreende-se a inserção de frases que expressam o estado 

emocional ou alguma atitude tomada de quem as publicam. Muitas desses hashtags 

carregam um tom extrovertido. Exemplos como “#fui”, “#morri”, “#prontofalei” e 

“#ninguémmerece” representam bem essa estratégia discursiva.  

Para campanhas políticas no Twitter, interessam os efeitos políticos e estratégicos 

que o uso de uma hashtag pode exercer na produção de visibilidade pública e no 

engajamento de militantes e simpatizantes, assim como na promoção de iniciativas 

voltadas à interação dialógica entre cidadãos e campanhas.  

Ações de mobilização digital orientadas para o uso de hashtags têm a finalidade 

de alçar o nome de uma campanha, partido ou candidato à área de maior visibilidade do 

Twitter: à lista de assuntos mais comentados do momento no site, chamada Trending 

Topics. Esse alcance público só é possível de ser atingido mediante a ação conjunta, 

coordenada ou espontânea, de muitos usuários do Twitter. Eleitores e grupos de eleitores, 

portanto, podem tornar uma campanha visível a segmentos da audiência do site que, de 

outra forma, não tomariam conhecimento da existência da campanha, de um candidato, 

ou, no mínimo, da presença de uma campanha ou de um candidato no Twitter. Soma-se 

aos efeitos dessas ações a contribuição para uma percepção pública da popularidade e 

força de mobilização das campanhas. Em geral, hashtags dessa natureza são criadas pelas 

equipes de comunicação de candidatos e partidos, por simpatizantes ou militantes.  
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A segunda forma de uso político das hashtags parte da premissa de que esses 

marcadores formam comunidades de discussão ou de partilha de informações sobre um 

determinado tema. De fato, como já sublinhado anteriormente, a função das hashtags 

consiste em aglutinar em uma mesma página, disponível a todos que queriam acessá-la, 

todas as mensagens que as contém. Sob o ponto de vista da validade política e estratégica 

desses recursos, as campanhas podem associar tweets sobre uma questão política cara ao 

posicionamento ou às propostas de uma candidatura e ampliar sua visibilidade pública a 

um conjunto de usuários do Twitter que discute um determinado tema (CHRISTENSEN, 

2013). As hashtags, portanto, permitem que posicionamentos e propostas de candidatos e 

partidos sobre uma questão específica sejam divulgados a uma rede de pessoas que se 

interessam pelo assunto em questão. A título de ilustração, é possível citar hashtags que 

mencionam políticas de saúde pública, aborto, meio-ambiente, reforma-agrária, drogas 

ou mobilidade urbana, por exemplo.  

Conforme mencionado anteriormente, a função das hashtags de aglutinar 

mensagens também permite que o trabalho de coleta de perguntas a serem respondidas 

por ou em nome de candidatos seja facilitada. Campanhas e militantes podem criar 

marcadores específicos para estimular a participação política dos cidadãos através do 

envio de perguntas com o intuito de esclarecer questões políticas que lhe são caras.  

Criar categorias específicas para a análise de hashtags, portanto, permite 

compreender em qual medida as campanhas se apropriam desse recursos para estimular 

engajamento, aproximar mensagens de campanha de grupos temáticos ou estimular a 

comunicação horizontal com cidadãos. Para pesquisas que busquem compreender a 

atualização dos potenciais de engajamento e mobilização do Twitter em campanhas 

eleitorais, faz-se necessário, ao menos, identificar o grau de uso de hashtags vinculadas 

diretamente às campanhas e aquelas que lhes são externas e podem indicar a tentativa de 

associar mensagens a grupos de interesse específicos no Twitter.  

Em termos metodológicos, faz-se necessário o desmembramento das funções das 

hashtag em (i) eixos temáticos da discussão pública, (ii) exibição de slogans de 

campanha, nomes de candidatos e partidos e (iii) iniciativas para a interação dialógica 

com cidadãos. Justifica-se a necessidade de análises das hashtags nesta proposta 

metodológica pelo fato desses marcadores permitirem a averiguação de estratégias que 

podem levar à mobilização, participação e visibilidade pública.  

  

Recursos para a interação discursiva 
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Por recursos para a interação discursiva, compreende-se a utilização dos 

mecanismos de “menção” e “replicação” que, potencialmente, permitem a interlocução 

entre usuários do Twitter. A cautela expressa no termo “potencialmente” é a razão para 

que se advogue em favor da construção de uma metodologia que examine, 

separadamente, com critérios próprios para tal, mensagens elaboradas com esses recursos. 

Isto porque, até onde se estende o conhecimento da literatura expresso nessa tese, não há 

pesquisas que, efetivamente, verificaram se e de que forma ou com quais propósitos 

campanhas interagem com outros usuários do Twitter, com exceção dos trabalhos 

desenvolvidos por Graham et al. (2013) e Bruns e Highfield (2013).  

Toma-se, frequentemente, a simples constatação do volume de “mentions” e 

“retweets” como demonstrações de que houve trocas argumentativas entre campanhas e 

eleitores. As pesquisas que lidam com grandes volumes de dados (os big datas), por 

exemplo, incorrem frequentemente no equívoco de correlacionar, sem maior rigor 

analítico, diálogos com a presença desses recursos interativos. Mencionar pode significar, 

simplesmente, mencionar, sem que haja, de fato, uma conversação entre as partes 

mencionadas ou nem mesmo a intenção de dialogar por parte de quem menciona.  

Então, se por um lado, não existem muitos trabalhos que quantifiquem o uso 

desses recursos por campanhas, por outro não existem pesquisas que apresentem dados 

suficientemente consistentes para eliminar dúvidas sobre a existência efetiva ou não de 

interações discursivas nas mensagens contendo replicações e menções. Considera-se que 

esta seja a maior contribuição da proposta metodológica que se esboça neste trabalho: 

retirar do campo das especulações ou de constatações dúbias o quanto o Twitter é, de fato, 

usado como canal para aproximar, horizontalmente, campanhas e cidadãos e, se sim, com 

quais finalidades estratégicas e políticas.  

Para tanto, propõe-se a superação da mera constatação quantitativa de mensagens 

contendo “mentions” e “retweets”. Quantificá-las, no entanto, são importantes enquanto 

procedimento comparativo dos padrões de uso desses recursos por campanhas em 

realidades nacionais distintas. Replicações e menções podem ser indícios importantes de 

esforços de interação entre perfis, mas não suficientes para afirmar que conversações, de 

fato, ocorreram entre os donos desses perfis ou com quais propósitos alguma interação 

pode ter ocorrido.  

Os potenciais dialógicos das tecnologias digitais sempre encantaram 

pesquisadores que vislumbravam nas campanhas online uma oportunidade de estreitar 
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laços entre cidadãos e políticos a começar pelas disputas eleitorais. Os sites para redes 

sociais elevaram os níveis dessas expectativas graças aos recursos interativos que 

oferecem e pela dinâmica social e interativa que os definem. O Twitter é um dos grandes 

expoentes para a concretização dessa formulação teórica ou reivindicação política e, de 

fato, pode estar sendo usado para tal por campanhas políticas. Conforme foi possível 

identificar na revisão de literatura, o Twitter, de fato, ampliou os níveis de interação direta 

entre campanhas e eleitores, ao menos em termos da presença dos indícios para tal.  

 Cabem às pesquisas sobre campanhas online, portanto, elucidar essas questões a 

partir de critérios metodológicos que permitam analisar isoladamente esses tipos de 

mensagem, quantificá-las e, o mais importante, classificá-las a partir de categorias que 

demonstrem qual ou quais os tipos de interação que se estabelecem entre os perfis de 

campanhas e outros usuários a partir de menções e replicações de mensagens.  

Com isto, as reflexões e formulações teóricas ganharão o amparo empírico 

necessário para, primeiro, compreender o quanto o fenômeno das campanhas políticas no 

Twitter pode ser, de fato, explicado a partir dos seus recursos destinados à interação 

discursiva ou quais achados e constatações, a partir de experiências concretas, podem ser 

usados para refutar ou considerar as conversações um elemento importante para as 

estratégias de campanha.  

Exibição de capital social, esclarecimento de ideias e propostas, orientação para a 

mobilização ou conversas sobre temas apolíticos devem fazer parte do pacote de 

possibilidades para o uso de menções e replicações Analisar qual a natureza dos perfis 

mencionados nas mensagens publicadas por partidos ou candidatos também é um recurso 

importante para determinar o teor das interações a partir dos recursos argumentativos, 

conforme demonstraram Graham et al. (2013). Lançar luz sobre quais tipos de 

interlocutores são mais frequentemente selecionados pelas campanhas para estabelecer 

alguma relação de interação direta, abre outros caminhos para compreender se e o quão 

diversas são as interações presentes nos perfis de campanha ao longo de uma disputa 

eleitoral. Essa dimensão analítica é mais bem descrita no tópico abaixo.  

 

Perfis dos interlocutores 

 

Outra importante restrição das pesquisas que analisam apenas quantitativamente 

a presença de menções e replicações em mensagens de campanha no Twitter é a ausência 

de dados que indiquem qual o perfil dos interlocutores mencionados nesses tweets. 
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Apenas Graham et al. (2013) contribuíram com a literatura nesse quesito, demonstrando 

que candidatos nas eleições gerais do Reino Unido de 2010 interagiram, 

predominantemente, com cidadãos comuns.  

Em primeiro lugar, o exame da natureza desses perfis permite avaliar o grau de 

interlocução de candidatos, partidos e membros das equipes de campanha com o público 

em geral. Ou seja, conforme o procedimento adotado por Graham et al. (2003), faz-se 

possível avaliar até que ponto o potencial que os sites de redes sociais voltados para a 

comunicação entre atores políticos e cidadãos comuns é efetivamente explorado por 

candidatos e partidos. Esse esforço é determinante para avaliar com que grau e em quais 

termos, efetivamente, o Twitter tem funcionado como arena para que campanhas se 

alinhem ao patamar comunicativo do público e concretizem o ideal de comunicação 

direta, sem intermediações, com simpatizantes, militantes e potenciais eleitores.  

Em segundo, é preciso distinguir os perfis dos “cidadãos comuns” daqueles 

criados e geridos por empresas ou instituições, como contas de veículos de comunicação, 

por exemplo. Menções a esses perfis não cumprem a função, por certo, de aproximar 

cidadãos e atores políticos, mas sim de associar um conteúdo ou enunciado a um veículo 

de comunicação ou qualquer outra instituição social privada ou pública para cumprir 

funções diversas. A menção ao perfil de uma empresa jornalística ou de algum jornalista 

pode estar associada à divulgação de uma matéria, ao endereçamento de críticas, 

observações o à exibição de capital social. São importantes estrategicamente, mas não 

tem o mesmo valor democrático das menções feitas a perfis de cidadãos, ainda que este 

uso também possa servir à exibição de capital social.  

Em terceiro, cabe quantificar o nível de presença de celebridades no conjunto de 

menções e replicações feitas. Por um lado, é importante fazer tal distinção para demarcar, 

com mais precisão, o quanto o cidadão comum, desprovido de prestígios sociais e 

visibilidade pública é, efetivamente, contemplado em suas demandas por comunicação 

direta com as campanhas. Por outro lado, o nível de menções a celebridades ajuda na 

inferência do quanto o Twitter foi usado para a exibição de capital social que a 

aproximação positiva com pessoas públicas pode gerar. De forma similar, é necessário 

identificar com qual frequência atores políticos são mencionados com o intuito de exibir 

capital político.  

Por fim, propõe-se aqui a necessidade de optar por uma avaliação mais rigorosa 

dos perfis mencionados pelas campanhas. A prática extensiva de uso de perfis falsos (os 

chamados fake, correspondente literal do termo em inglês) no Twitter precisa ser levada 
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em consideração nas análises dos interlocutores. Dada a existência desse expediente, que 

pode servir para o humor, para determinadas ações de militâncias políticas ou, 

simplesmente, para monitorar e detratar outros usuários, é razoável admitir a 

possibilidade da presença desses perfis em estratégias de campanha.  

Ainda no campo das possibilidades de interação dialógica, fakes podem ser usados 

pelas campanhas para ajudar a simular um caráter dialógico com o propósito de construir 

uma imagem positiva de responsividade aos olhos do público. Esse expediente pode 

servir como artifício para o cumprimento de estratégias políticas específicas, mantendo o 

controle sobre as mensagens trocadas. Se por um lado, responder à demanda de um perfil 

falso, por si só, já simula uma disposição dialógica, por outro lado, pode servir como 

suporte para exibir conteúdos, esclarecer questões, exibir projetos e promessas ou 

divulgar ações de mobilização que não foram contempladas em demandas de perfis 

“reais”. O jogo estratégico aqui é evidente: as campanhas podem se valer da publicação 

de mensagens que divulguam o que a coordenação ache relevante de ser divulgado num 

momento específico, mas parece julgar mais recompensador fazê-lo simulando uma 

comunicação direta com um cidadão.  

Admitindo, portanto, a possibilidade de existência desse expediente em 

campanhas, a identificação do volume de presença de perfis falsos em mensagens com 

índices de interação dialógica se torna indispensável como mais uma variável para aferir 

com maior rigor o quão genuinamente dialógica, argumentativa, interativa ou responsiva 

é a comunicação das campanhas no Twitter. Os procedimentos metodológicos para a 

identificação desses perfis, bem como dos outros já mencionados anteriormente, serão 

detalhados na seção descritiva da metodologia.  

 

Replicações e Visibilidade Pública 

 

Finalmente, um dos indícios mais importantes do alcance público das mensagens 

de campanha no Twitter deve ser contemplado pelas pesquisas, pois está vinculado ao 

maior objetivo estratégico das campanhas eleitorais: alcançar o máximo de visibilidade 

pública para conquistar eleitores.  

No Twitter, o alcance da visibilidade pública pode ser dar de duas formas: (a) a 

mais restrita se refere à visibilidade produzida a partir da rede de seguidores de um 

usuário; (b) o outro modo permite estender essa visibilidade às redes dos seguidores dos 

perfis através da ação de replicação de mensagens, os “retweets” (BAKSHY et al. 2012; 
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CHA et., 2010). Trata-se, portanto, de um recurso para o engajamento de seguidores de 

um perfil de campanha com o intuito de tornar visíveis conteúdos e mensagens geradas 

pelos partidos e candidatos a possíveis simpatizantes e eleitores que não estão associados 

(seguindo) ao perfil de campanha.  

Partindo-se, portanto, do pressuposto elementar de que a finalidade de qualquer 

campanha política é conquistar votos e, para tal, ampliar a visibilidade pública de suas 

mensagens é condição fundamental para alcançar tal objetivo, a compreesão de como os 

retweets recebidos se relacionam com variáveis e categorias de conteúdos é determinante 

para examinar os fatores que incidem sobre a produção de visibilidade pública das 

campanhas no Twitter.  

Os retweets também são compreendidos como elementos capazes de gerar uma 

ecologia conversacional na medida em que tem como característica elementar expandir 

informações, conteúdos e argumentos a diferentes redes de usuários no Twitter, como 

sustentam Boyd, Golder e Lotan (2010):  

 

“Embora o ato de replicar tweets possa ser encarado simplesmente 

como um ato de reprodução, sua execução contribui para uma ecologia 

conversacional na qual as conversações são compostas por um intercâmbio 

público de vozes que dão origem a um senso afetivo de partilha de um contexto 

dialógico. Por essa razão, alguns dos usuários mais famosos do Twitter 

“retuitam” outras pessoas e desejam ser retuitados” (BOYD, GOLDER, LOTAN 

2010, p. 1). 25 

 

Embora seja plausível admitir que os retweets sejam usados como recurso para 

manter discussões e debates, há que se considerar a imprescindibilidade de muitas outras 

variáveis que competem para que esse efeito surja. Em termos práticos, os retweets podem 

restringir discussões na medida em que a reprodução das mesangens restrinjem o número 

de caracteres disponíveis para que sejam inseridos comentários. Apesar dessas restrições 

estruturais, Boyd et al. (2010) acertam quando salientam que existem interações 

dialógicas a partir da ação de replicar mensagens, porém se há uma característica 

                                                           
25 Tradução nossa: “While retweeting can simply be seen as the act of copying and rebroadcast- ing, the 

practice contributes to a conversational ecology in which conversations are composed of a public interplay 

of voices that give rise to an emotional sense of shared conversational context. For this reason, some of the 

most visible Twitter participants retweet others and look to be retweeted (BOYD et al, 2010, p. 1)  
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incondicional dos retweets esta é a possibilidade de ampliar o alcance público de 

mensagens.  

No que tange às estratégias de comunicação política das campanhas, as 

replicações de mensagens são importantes instrumentos para o engajamento de eleitores 

Desse modo, ao analisar os fatores que implicam na baixa ou alta recorrência de 

replicações (retweets), invariavelmente, uma dimensão importante do engajamento de 

apoiadores e militantes também está sendo contemplada.  

Faz-se necessário salientar que, embora extremamente relevantes, a análise das 

replicações possui limitações. A quantificação do número de retweets não é suficiente 

para avaliar com precisão o grau de visibilidade que um tweet atinge. Pode-se argumentar, 

por exemplo, que as mensagens replicadas circulam, sempre, pelas mesmas redes ao invés 

de se expandir, em graus variados, a outros “aglomerados” de usuários. Pesquisas que 

utilizam cartografias digitais preenchem essa lacuna, pois podem evidenciar o percurso 

feito por tweets ao longo dos emaranhados de redes do Twitter, além de identificar quais 

tipos de usuários funcionam como disseminadores de mensagens e quais funcionam como 

líderes de opinião.  

Nesta proposta metodológica, a cartografia digital não será usada. A análise 

quantitativa e comparativa do número de replicações será o método adotado para 

evidenciar quais tipos de mensagens mais estimulam os seguidores a se engajar nesse 

processo e, assim, gerar maior visibilidade pública para as campanhas. Embora esse 

método não seja suficiente para rastrear os percursos das mensagens, a simples 

constatação de variações no número de retweets é suficiente para examinar quais tipos de 

mensagens atingem graus de visibilidade maior do que outras.  

Cabe, portanto, identificar quais são os tipos de tweets que mais atraem essas 

ações para, assim, (a) inferir quais estratégias são ou deveriam ser adotadas pelas 

campanhas para atingir melhores níveis de visibilidade e (b) compreender se há um 

padrão que determina a relação dos eleitores com as campanhas, ou seja, quais são as 

características e qualidades das mensagens que fazem com que os usuários do Twitter se 

engajem em ações de compartilhamento dessa natureza.  

Idealmente, a realização de entrevistas com seguidores dos perfis de campanha 

que efetuaram replicações de determinadas mensagens poderia funcionar como um 

recurso para sofisticar o entendimento das razões por trás dessas ações. No entanto, 

realizar tal empreitada implicaria num esforço ainda maior de pesquisa e análise que 

sobrecarregaria um trabalho que contempla os tópicos metodológicos defendidos e 
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sugeridos aqui. Embora desejável sob alguns aspectos, realizar uma entrevista com mil 

usuários que replicaram uma única mensagem demandaria um grande esforço e tempo 

que talvez não fosse tão recompensador em termos de achados e conclusões. Cabe 

salientar que, mais do que a análise do quanto de engajamento há por detrás dos retweets 

– dentre outras razões – a pretensão aqui é verificar a existência de correlação entre 

determinados tipos de mensagens e ações de replicações dos seguidores dos candidatos 

ou outros usuários expostos inadvertidamente a esses conteúdos.  

Em suma, procura-se entender quais categorias de mensagens produzem esse 

efeito sobre os cidadãos: se aquelas voltadas à exibição de capital político ou campanhas 

negativas ou aquelas contendo exibição de capital social e posicionamentos, dentre 

outras. São com esses termos que esta proposta metodológica oferece um enfoque 

analítico para mensurar quais variáveis e indicadores competem para o alcance de maior 

ou menor visibilidade pública no Twitter, guardados seus devidos limites e alcances.  

 

3.2 Metodologia e Critérios de Análise: Corpus, Categorias, Variáveis e 

Indicadores para análise de campanhas online no Twitter  

 

Contextualizações e justificativas de pesquisa 

 

A disputa eleitoral para o cargo de presidente do Brasil em 2010 foi a primeira da 

história do país a permitir às campanhas o uso dos social media. Isto porque, até então, o 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) insistia em impor um anacronismo às campanhas 

online brasileiras ao vedar o uso de quaisquer recursos de comunicação digital que não 

os websites de candidatos e partidos. Enquanto Barack Obama, em 2008, já entrava para 

a história por ter utilizado largamente diversos sites de redes sociais para se aproximar de 

diferentes segmentos sociais através da comunicação online– principalmente para 

mobilizar o eleitorado jovem – no Brasil, essas possibilidades permaneceram atrofiadas 

por mais dois anos após o feito do atual presidente americano, seguindo uma tendência 

conservadora da jurisdição eleitoral do país:  

 

“No Brasil, como vimos nas eleições deste ano, a Justiça 

Eleitoral seguiu a tendência já estabelecida de equivaler paridade de 

oportunidades com pobreza de oportunidades. Algo assim havia já sido 

tentado nas eleições de 1994, quando foi proibido o uso de gravações 
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externas na propaganda eleitoral (Lei n. 8 713/93, art. 76, § 1º) e 

diminuído o tempo de propaganda em geral, para igualar as chances 

entre os que tinham recursos e experiência para tanto e os que não 

sabiam ou podiam fazer um uso fecundo desses instrumentos. Ora, esse 

mesmo princípio congelou oficialmente, na nossa eleição mais recente, 

o padrão brasileiro de campanhas on-line em um disciplinadíssimo 

modelo-Web, bem distante das possibilidades técnicas e sociais dos 

recursos digitais disponíveis para comunicações em rede” (Gomes et 

al., 2009).  

 

Essa peculiaridade jurídica da história das campanhas eleitorais no Brasil conferiu 

um status inaugural à disputa presidencial de 2010: pela primeira vez candidatos e 

partidos que almejavam concorrer pelo mais alto cargo da República brasileira puderam 

se valer das qualidades sociais e técnicas dos sites de compartilhamento de conteúdos, 

como o YouTube, e dos sites para redes sociais como Orkut, Facebook e Twitter. Mas 

não apenas: até o momento, a eleição presidencial de 2010 é o único exemplo e recurso 

disponível para pesquisadores que pretendam compreender os padrões de uso 

desenvolvidos por campanhas presidenciais brasileiras nos sites para redes sociais.  

Muitas razões competiram para que o recorte analítico adotado nessa tese fosse 

circunscrito ao Twitter. O Twitter se tornou o social media mais pujante para o debate 

público em razão da presença de diversos atores sociais, líderes de opinião, ativistas, 

organizações sociais, jornalistas, cidadãos avulsos, atores políticos além de instituições 

sociais e públicas que pautam a discussão política tanto no Brasil como em outras partes 

do mundo (PARMELEE, BICHARD, 2012). Por essa razão, o Twitter oferece um terreno 

rico e relevante para que as campanhas insiram suas agendas no debate público e dialogue 

com uma variedade de interlocutores. A relevância política do Twitter, portanto, é um dos 

fatores que justifica sua escolha enquanto objeto de análise.  

Outros aspectos e fatores de ordem técnica, política, social e de pesquisa 

justificam a escolha das eleições presidenciais de 2010 como recorte temporal de análise:  

 

(1) O status inaugural das eleições de 2010 não poderia deixar de ser um fator 

de peso para pesquisas em campanhas online no Brasil. Isto porque, como já 

posto, as campanhas dos presidenciáveis no Twitter em 2010 são a única fonte 

empírica para a compreensão de quais funções estratégicas e políticas foram 
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atribuídas a essa plataforma social em eleições presidenciais brasileiras até o 

momento de confecção desta tese;  

 

(2) Em 2010, candidatos estaduais também tiveram permissão para utilizar o 

Twitter como instrumento de campanha. Em 2012, candidatos municipais idem. 

A compreensão de como as campanhas online se desenvolveram no âmbito dessas 

disputas é relevante e necessária, no entanto, as campanhas presidenciais tornam-

se um objeto de análise mais rico por duas razões: (a) pelo desafio de alcançar, 

através da comunicação, eleitores em todas as partes de um país com 

aproximadamente 200 milhões de habitantes e, por essa razão, (b) demandar 

grandes investimentos em estratégias de comunicação que podem implicar na 

exploração de mais recursos do site. Em suma, as necessidades práticas e o alto 

investimento financeiro demandados podem ter levado essas campanhas a utilizar 

os recursos disponíveis com maior sofisticação e extensão, incluindo, nesse 

pacote, o Twitter;  

 

(3) O Twitter foi a única ferramenta de comunicação com alcance massivo à 

disposição para estratégias de pré-campanha. Até o início oficial das campanhas, 

em 6 de julho de 2010, era vedado a todos os partidos e aspirantes a candidatos o 

uso de veículos e canais de comunicação para fins de campanha, incluindo os 

recursos digitais online. Porém, enquanto os pré-candidatos não tinham permissão 

para usar estações de rádio e emissoras de TV como ferramentas de comunicação 

pessoal e restringiam a presença nesses meios a aparições esporádicas, o Twitter 

funcionou como o único canal para a comunicação pública diária dos então pré-

candidatos a presidente em 2010. Adotar um recorte de análise longitudinal de 

pesquisa – como o realizado neste trabalho – permite compreender, portanto, não 

apenas se e como o Twitter foi usado com propósitos distintos em períodos da 

disputa eleitoral, mas também como a única forma de comunicação pública e 

massiva de pré-campanha foi utilizada; 

 

(4) Formular análises e testar hipóteses que permitam estabelecer um padrão 

brasileiro de apropriação do Twitter para fins de campanha eleitoral. A análise do 

corpus proposto a partir da aplicação do modelo metodológico apresentando neste 

trabalho permitirá situar as campanhas online brasileiras no Twitter a partir de 



115 
 

 

questões teóricas e empíricas presentes na literatura nacional e internacional. Em 

termos teóricos, por exemplo, será possível averiguar em qual medida as 

campanhas presidenciais brasileiras contemplaram a postulação do ideal dialógico 

da comunicação digital vislumbrado por grande parte dos pesquisadores da área. 

Em termos empíricos, conforme salientam Graham et al. (2013), há escassez de 

análises comparativas na literatura que deem conta das particularidades e 

similitudes entre campanhas que se valem do Twitter em diferentes contextos 

nacionais. Pretende-se contribuir para o preenchimento dessa lacuna de duas 

formas: (a) de modo elementar, esta tese servirá como contribuição para futuras 

pesquisas empíricas que pretendam se valer de informações sobre o cenário 

brasileiro para realizar pesquisas comparativas do emprego do Twitter em 

campanhas. Vale salientar que essa contribuição será dada a partir de análises de 

diferentes aspectos e dimensões que caracterizam padrões de uso, além de 

correlações empíricas entre indicadores e variáveis; (b) frente à quantidade de 

resultados apresentados em um conjunto relativamente extenso de pesquisas 

empíricas sobre campanhas no Twitter ao redor do mundo, será possível, também, 

definir quais singularidades e semelhanças as campanhas presidenciais de 2010 

guardam com experiências internacionais em determinados aspectos.  

 

Corpus, critérios de seleção e ferramentas para a coleta de dados 

 

O corpus de análise é formado pelos perfis dos três principais candidatos à 

presidência da República do Brasil em 2010: Dilma Rousseff (Partido dos Trabalhadores 

- PT), José Serra (Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB) e Marina Silva 

(Partido Verde - PV).  

A posição dos candidatos nas sondagens de opinião – ou seja, suas chances 

eleitorais – foi o critério adotado para a seleção. Desde abril de 2010, mês de início da 

coleta de dados, até o fim da disputa no primeiro turno, os três principais institutos de 

pesquisa brasileiros (Datafolha, Ibope e Vox Populi) mostraram que a disputa se 

concentrara em Dilma Rousseff, José Serra e Marina Silva. Respectivamente, primeiro, 

segundo e terceiro colocados nas sondagens realizadas. 26 

                                                           
26 Os resultados das pesquisas eleitorais realizadas para o pleito presidencial de 2010 podem ser 
acessados a partir do verbete do Wikipédia dedicado ao assunto 
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A ausência do candidato Plínio de Arruda Sampaio - que concorreu à presidência 

no mesmo pleito eleitoral pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) – nesta amostra 

empírica é uma crítica viável e esperada. Embora não tenha conseguido atingir mais de 

1% nas sondagens de opinião, Plínio foi conquistando visibilidade pública gradualmente 

ao longo da disputa graças, dentre outros fatore, à sua atuação no Twitter. Dono de uma 

retórica ácida, mas bem-humorada, Plínio de Arruda ocupou o espaço de comentarista do 

cenário eleitoral no Twitter e, posteriormente, em debates televisivos, sempre 

direcionando seu canhão de críticas ferrenhas e sarcásticas a Dilma Rousseff e a José 

Serra, que disputavam o primeiro lugar nas intenções de voto.  

Plínio de Arruda Sampaio, portanto, é um objeto de análise relevante, mas que, 

primeiro, não se enquadrou no critério estabelecido para a composição da amostra e, em 

segundo, por ter conseguido alguma relevância apenas ao longo da disputa de 2010, ou 

seja, depois do início da coleta de dados. A dificuldade de acesso de informações 

retroativas no Twitter foi outro fator impedidor. Desse modo, como já dito, foram 

escolhidos os perfis oficiais de campanha de Dilma Rousseff, José Serra e Marina Silva. 

As três campanhas com maiores chances eleitorais e, consequentemente com mais 

recursos e potencial de mobilização – características que podem influenciar no volume e 

sofisticação na utilização dos recursos do Twitter, como já salientado.  

A coleta dos tweets foi feita a partir da ferramenta Google Reader, que permitiu 

armazenar todas as mensagens publicadas nos perfis oficiais dos candidatos ao longo do 

período estipulado. Foram consideradas todas as publicações realizadas entre 11 e abril e 

31 de Outubro de 2010. A data de início foi escolhida por se referir ao dia em que a 

candidata Dilma Rousseff publicou sua primeira mensagem no Twitter, como ilustra a 

figura abaixo. 

 

                                                           
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Pesquisas_de_opini%C3%A3o_na_elei%C3%A7%C3%A3o_presidencial_bra
sileira_de_2010)  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pesquisas_de_opini%C3%A3o_na_elei%C3%A7%C3%A3o_presidencial_brasileira_de_2010
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pesquisas_de_opini%C3%A3o_na_elei%C3%A7%C3%A3o_presidencial_brasileira_de_2010
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Figura 1 – Dilma Rousseff – Primeiro Tweet 

  

Nesta data, portanto, os três perfis estavam em funcionamento como ferramentas 

de pré-campanha até o dia 06 de junho. A data final da coleta se refere do dia da eleição 

do 2o turno, disputado pela candidata do PT, Dilma Rousseff, e o candidato José Serra, 

do PSDB.  

As mensagens foram organizadas em três períodos com o intuito de identificar 

possíveis diferenças no padrão de comunicação das campanhas ao longo da disputa. 

Durante o período considerado como de pré-campanha (11 de abril a 05 de junho) e a 

disputa do 1o turno (06 de junho a 05 de outubro) foram coletadas e analisadas as 

mensagens publicadas pelos três perfis selecionados. A análise do 2o turno (De 06 a 31 

de outubro), obviamente, se concentrou nas postagens realizadas pelos dois candidatos 

que o disputaram, Dilma Rousseff e José Serra. Ao todo, foram coletados, categorizados 

e analisados 3.578 tweets publicados nos três perfis selecionados ao longo do período 

definido. A organização e classificação desses dados foram feitas inteiramente em 

planilhas nos programas Microsoft Excel, Microsoft Word e, para a análise da frequência 

de retweets, foi utilizado o software estatístico Boxplot.  

 

Categorias de Análise de Conteúdo 

 

Foram utilizadas onze categorias extraídas e adaptadas do trabalho desenvolvido 

por Gomes, Reis e Duarte (2009) para compreender quais funções desempenharam e 

quais objetivos cumpriram as mensagens publicadas nos perfis dos três candidatos, 

conforme exibe a tabela abaixo. Para melhor organização e explicação das características 
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e critérios usados, os critérios e características de cada uma das categorias serão 

discutidos em tópicos separados.  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

 Esta categoria engloba divulgações e convites para participar em eventos 

e atividades de campanha presencialmente ou acompanhá-los através de transmissões 

online. Foram também incluídas todas as mensagens cujos enunciados serviram como 

registro de fatos e situações ocorridos em alguma ação de campanha. Importante 

salientar que em muitos casos, os candidatos utilizaram o recurso de replicação de 

mensagens com a finalidade de divulgar agendas de campanha. Desse modo, 

determinadas replicações de mensagens de outros usuários do Twitter foram incluídas 

nesta categoria, conforme exemplificado na figura 2.  

 

 

Categorias de Análise de Conteúdos 

Agenda 

Exibição de Capital Político 

Exibição de Capital Social 

Posicionamento 

Divulgação de Notícias 

Campanha Negativa 

Tentativa de Criar Engajamento 

Pessoal e Intimidade 

Promessa e Projetos de Campanha 

Realizações Passadas 

Outro 
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Figura 2 – José Serra - Agenda 

 

  

Exibição de Capital Político 

 

Destina-se à exibição de prestígio no campo político através de menções a 

manifestações de apoio de agentes da política e da divulgação de alianças partidárias.  

Figura 3 – Marina Silva – Capital Político 

São incluídas nesta categoria mensagens que usam estratégias para enaltecer 

virtudes políticas dos candidatos, ainda que a ação não esteja correlacionada à 

manifestação de opiniões de terceiros. Foram também considerados nessa categoria os 

esforços dos candidatos em se associarem a outros atores políticos, ainda que o enunciado 

não destaque quaisquer virtudes desses personagens. Entende-se, portanto, que a simples 

tentativa de expor a aproximação do candidato a uma personalidade política se enquadre 

na estratégia de produção de capital político.  
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Exibição de Capital Social 

 

São mensagens que cumprem a função de exibir ou anunciar o apoio de 

personagens públicos com a finalidade de exibir prestígio social. Foram consideradas 

celebridades do universo do entretenimento, jornalistas, empresários, músicos, dentre 

outras personalidades públicas. Referências a cidadãos comuns engajados na campanha 

também foram consideradas, como ilustra a figura 4.  

As manifestações de eleitores e simpatizantes, reproduzidas nos perfis de 

campanha através de retweets, também foram incluídas nesta categoria, uma vez que a 

intenção de exibir capital social se assenta na tentativa de construir uma imagem que 

acumula apoio, simpatia e afeto públicos. Por fim, tweets destinados a agradecimentos 

pelo aumento no número de seguidores também foram considerados tentativas de 

exibição de capital social.  

 

 

Figura 4 – Dilma Rousseff – Capital Social 

  

Posicionamento 

 

Trata-se da manifestação das posições do candidato ou do partido frente a questões 

de interesse público que tenham relevância para a comunicação eleitoral ou, numa 

dimensão mais restrita e não tão difusa em termos de interesse público, que sirva ao 

esclarecimento de ideias contidas nas plataformas e promessas de campanha. Contempla-
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se também nesta categoria tentativas de esclarecer as posições que os candidatos 

sustentam frente a qual deve ser o papel do Estado em determinadas questões de interesse 

público, a exemplo do que ilustra a figura abaixo  

 

 

Figura 5 – José Serra – Posicionamento 

 

Divulgação de Notícias e Campanhas de Interesse Público 

 

Exibição de informações e notícias de veículos de comunicação – incluindo 

conteúdos que, por ventura, foram promovidos pelo jornalismo e reproduzidos em canais 

de campanha, como coletivas de imprensa ou sabatinas - que tenham o objetivo de 

capitalizar alguma imagem positiva para o candidato (ou negativa para algum adversário) 

ou ilustrar alguma posição e projeto político. Entra nessa categoria a divulgação de 

campanhas de interesse público, incluindo recomendações para que perfis de 

organizações comprometidas com a defesa de interesses civis sejam seguidos.  



122 
 

 

 

Figura 6 – Marina Silva – Divulgação de Notícias 

 

Campanha Negativa  

 

Esta categoria elenca críticas negativas, direcionadas aos adversários, 

espontaneamente ou como reação a ataques feitos pelas campanhas concorrentes. 

Algumas dessas manifestações foram reações a rumores sutilmente insinuados nos 

enunciados das mensagens, sem o endereçamento direto a outra campanha, candidato ou 

partido. Desse modo, levou-se em consideração a intenção da campanha de reagir a 

críticas, ainda que os rementes destas não tenham sido explicitados nas mensagens.  

 

 

Figura 7 – Dilma Rousseff – Campanha Negativa 
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Tentativa de Criar Engajamento  

 

Inclui mensagens convocando eleitores a comparecerem em atos presenciais ou 

ações online, além de instruções para ações de engajamento individual e aquisição de 

materiais de divulgação de campanha, como camisas, broches, avatares digitais, etc. Em 

algumas circunstâncias, as campanhas de José Serra e Marina Silva divulgaram ações 

voltadas para a participação online através de iniciativas criadas ou adotadas por suas 

equipes. Foram, portanto, consideradas como tentativas de engajamento a divulgação de 

oportunidades para que cidadãos participassem de debates coordenados pela organização 

das campanhas com o intuito de contribuir com ideias, críticas e sugestões aos projetos e 

propostas dos planos de governo ou direcionar perguntas aos candidatos através do 

Twitter ou de outros canais de comunicação online.  

No caso da candidata Marina Silva, também foram consideradas como tentativa 

de criar engajamento as mensagens divulgando a iniciativa “Sala de Marina”, que 

consistiu em debates com membros de campanha e especialistas de diversas áreas acerca 

de temas caros à plataforma da candidata. Isto porque as edições da iniciativa tinham 

transmissões online e eram abertas à participação de quaisquer interessados no debate, 

que podiam enviar perguntas e considerações. Por fim, cabe salientar que a divulgação de 

instruções para que eleitores, militantes ou simpatizantes abrissem ou visitassem comitês 

domiciliares, chamados “Casas de Marina”, também foi classificada nesta categoria.  

 

Figura 8 – Marina Silva – Engajamento 

 

 

Pessoal ou Intimidade 

 



124 
 

 

São mensagens dedicadas a temas ou considerações apolíticas relacionadas aos 

gostos pessoais, fatos da vida privada do candidato, recomendações culturais, mensagens 

religiosas, declamações de poesias ou citações com lições morais. Tweets com detalhes 

sobre as origens dos candidatos - como menções à cidade em que nasceram ou familiares 

e pessoas próximas consideradas importantes na formação de suas personalidades e 

vocações – também foram considerados pertencentes a esta categoria.  

 

Figura 9 – Dilma Rousseff – Intimidade 

 

Promessas e Projetos de Campanha 

 

Categoria voltada a mensagens contendo divulgação ou esclarecimento de tópicos 

dos projetos de campanha. Foram considerados tanto tweets no modelo broadcasting 

quanto aqueles feitos em resposta a solicitações de algum usuário do Twitter. Neste 

segundo caso, os candidatos usavam o enunciado das mensagens replicadas para 

contextualizar suas respostas a outros leitores (feita de forma abreviada devido ao limite 

de 140 caracteres), ou publicavam links que direcionassem a páginas com detalhes de 

seus projetos para uma área ou questão específica. 

Em alguns casos, as campanhas se valeram de conteúdos veiculados na imprensa 

para divulgar propostas - geralmente em resposta à solicitação de algum eleitor. Nas 

situações em que mensagens podem ser duplamente categorizadas, foi usado o critério da 

intenção do enunciado para definir a categoria a ser usada na classificação. Desse modo, 

mesmo que existam hyperlinks que levem a algum conteúdo jornalístico, foi o destaque 

de um projeto ou promessa no enunciado de uma mensagem que orientou sua 
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classificação. Portanto, nesses casos, os links foram considerados suportes para esta 

categoria de mensagens.  

 

Figura 10 – Marina Silva – Promessas 

 

Realizações Passadas 

 

Nesta categoria são abarcadas as mensagens destinadas à divulgação de 

conquistas, marcas e ações atribuídas aos candidatos quando no exercício de cargos 

políticos quanto de governos ligados aos seus partidos. Esta categoria também serviu 

como instrumento de classificação de postagens que faziam referências a realizações 

políticas de membros ou aliados dos partidos dos candidatos.  

 

Figura 11 – Dilma Rousseff – Realizações Passadas 

Outros 
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Conforme o título sugere, esta categoria foi criada para classificar todas as 

mensagens que não se enquadraram nos critérios de classificação das dez categorias 

listadas acima. A maioria desses tweets lida com temas informais, externos à política. Em 

geral, essas mensagens foram usadas para interagir com outros perfis sobre assuntos e 

fatos aleatórios que, se por um lado nada tinha de política, por outro, serviram a 

estratégias de construção de imagem dos candidatos.  

Algumas publicações que reproduziam mensagens sobre eventos relacionados às 

campanhas também entraram nesta categoria por não servir a nenhum outro propósito que 

não a descrição de algum fato ou situação “decorativa” de um evento. Um bom exemplo 

dessa utilização é o caso em que José Serra reproduziu uma mensagem em que seu colega 

de partido Geraldo Alckmin se dizia espantado com a quantidade de deputados médicos 

numa solenidade ligada à área de saúde.  

Em alguns momentos do trabalho de categorização foram identificados tweets que 

poderiam ser classificados como voltados à exibição de capital social, mas foram 

inseridos nesta categoria por se tratarem de mensagens produzidas por organizações 

partidárias ou equipes de campanha. Em geral, foram tweets oriundos de perfis de 

mobilização do partido. Demonstrações de apoio desse tipo têm um caráter promocional, 

de quase autoelogio, por serem produzidas por setores de mobilização dos partidos e, 

dessa forma, não devem ocupar o mesmo status das manifestações de apoio - a princípio 

espontâneas - de perfis aparentemente independentes das organizações partidárias e das 

campanhas.  

 

Figura 12 – José Serra – Outros 

 

3.3 - Indicadores e Variáveis de Interação Discursiva 
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Conforme já explanado na proposta metodológica, a dimensão da comunicação 

dialógica no Twitter é a questão de pesquisa mais relevante neste trabalho. Distinguir a 

simples presença de menções e replicações (mentions e retweets) nas mensagens 

publicadas de processos efetivos de interação no âmbito das campanhas online é um 

procedimento de pesquisa indispensável para aferir o quão interativa, de fato, tem sido a 

utilização do Twitter por partidos e candidatos.  

Para elucidar essa questão, foram criadas categorias, indicadores e variáveis 

divididos em dois grupos analíticos: (a) Identificação das mensagens contendo menções 

e retweets que apresentam em seus enunciados indícios de interação discursiva e (b) que 

funções cumpriram as mensagens contendo os recursos para menção e replicação, 

conforme exposto na Tabela 1.  

 

A natureza das menções e replicações 

 

A classificação das mensagens contendo um dos dois recursos voltados para a 

interação discursiva será feita a partir de um critério binário de análise. Nesta seção, em 

específico, cabe distinguir aqueles tweets a serviço de uma simples menção - sem indícios 

de interação entre perfis - daqueles contendo elementos enunciativos que comprovem 

uma ação de reciprocidade da campanha, seja em forma de resposta, comentário ou 

indicação de hiperlinks para fins de esclarecimento sobre alguma questão. 

 

Tabela 1  

 Menções Replicações 

Referencial R1 R2 

Discursiva D1 D2 
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A variável “Referencial” se aplica às mensagens contendo menções (R1) quando 

não há presença de algum tipo de manifestação em resposta a um perfil e que, portanto, 

serve apenas como referência no enunciado, conforme ilustra a figura abaixo:  

Figura 13 – Marina Silva–Menções 

 

Nas mensagens contendo retweets, esta variável (R2) se refere à simples 

reprodução de mensagens de outro perfil. Há alguma interação no ato de reproduzir um 

tweet, mas sem quaisquer elementos que configurem uma ação de reação discursiva da 

campanha, como exposto na figura 14:  

 

Figura 14 – José Serra –Replicação 

 

A variável “Discursiva” aplicada às menções (D1) abarca mensagens cujo 

enunciado evidencia uma ação argumentativa como reação a alguma mensagem 

publicada pelo perfil mencionado. Considera-se tanto agradecimento por demonstrações 

de apoio (ou outras razões) quanto respostas a dúvidas e questões.  
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Figura 15 – Dilma Rousseff – Interação Discursiva 

 

As replicações consideradas discursivas (D2) se referem a quaisquer 

manifestações textuais do perfil que acompanhem a reprodução de tweets de outros 

usuários do Twitter. Considera-se, portanto, tanto a inserção de onomatopéias para 

expressar a emoção de uma reação ao tweet reproduzido, agradecimentos, e 

esclarecimentos, quanto comentários triviais e hiperlinks que contemplem alguma 

solicitação do autor da mensagem replicada. A figura abaixo traz um exemplo dessa 

classificação.  

Figura 16 – José Serra – Interação Discursiva 

 

 

Conforme exposto na Tabela 2, foram criados cinco indicadores para identificar 

com quais propósitos os recursos para menções e replicações foram utilizados. A 

descrição dos critérios e características de cada variável será feita em tópicos na ordem 

apresentada na tabela.  
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Tabela 2 - Indicadores/Variáveis das Interações Discursivas 

 

 Menções Replicações 

Esclarecimentos e 

discussão de ideias (Es) 

Es1 Es2 

Manifestações de apoio 

(MA) 

MA1 MA2 

Campanha Negativa (CN)  CN1 CN2 

Engajamento (EN) EN1 EN2 

5. Outros OU1 OU2 

 

Esclarecimento e Discussão de Ideias 

Es1: São mensagens com menções usadas para o diálogo da interação discursiva 

no limite dos 140 caracteres – ou com suporte de links para conteúdos externos ao Twitter 

- a fim de discutir e expor ideias, responder a perguntas, esclarecer posições políticas, 

realizações passadas e endossar argumentos políticos de seguidores;  

Es2: Embora a ação de replicar uma mensagem, em geral, implique em endossar 

afirmações contidas na mesma segundo as regras tácitas do Twitter, este tipo de ação não 

será considerada nesta classificação. Serão considerados apenas os tweets que contenham 

ao menos um grau mínimo de interação discursiva da campanha com o autor da 

mensagem reproduzida, uma vez que a finalidade desta análise é o de medir com qual 

nível interativo o Twitter é empregado por partidos e candidatos. Esta regra é aplicada 

em todos os outros indicadores na variável “menções”.  

Manifestações de Apoio 

MA1: São mensagens voltadas ao agradecimento ou exibição de manifestações 

de apoio e capital social com menções a perfis do Twitter. Foram incluídos tanto tweets 

com referências explícitas a declarações de voto quanto aqueles mais brandos, como 

agradecimentos, a um desejo de boa sorte.  
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MA2: Trata-se de mensagens voltadas aos mesmos propósitos de MA1, mas que 

contenham alguma interação discursiva entre o perfil de campanha e o perfil ou perfis 

mencionados e (b) a reprodução da mensagem a qual a manifestação se refere.  

 

Campanha Negativa 

CN1: São menções destinadas a endossar ou rebater alguma crítica feita ou 

reproduzida em algum perfil.  

CN2: O endosso ou reação a críticas negativas é acompanhado da replicação de 

mensagens de terceiros. 

 

Engajamento 

En1: Foram consideradas mensagens com instruções para o engajamento, seja na 

divulgação de estratégias, atos e ações de mobilização online e offline, seja no 

encaminhamento de instruções sobre as formas disponíveis de ações de apoio à 

campanha. Os tweets contemplados nessa classificação são aqueles contendo menções a 

perfis do Twitter.  

En2: Mensagens que consistem em endossar, reforçar ou acrescentar orientações 

e convocatórias de ações de engajamento feito por terceiros.  

Outros 

Tanto no que se refere às mensagens contendo menções quanto replicações, essa 

unidade de classificação abarca temas triviais, cotidianos e apolíticos que não se 

enquadram nas classificações acima. No entanto, como já salientado anteriormente, 

podem ser fundamentais para estratégias voltadas a construção de aspectos da imagem 

pública de um candidato. Tanto as mensagens contendo mentions quanto retweets devem 

conter elementos inseridos pelos perfis de campanha que conotem algum nível de 

interação discursiva na mensagem.  

 

3.4 - Hashtags  



132 
 

 

Foram criadas três categorias para as análises das hashtags usadas nos perfis das 

campanhas da amostra, conforme exposto na tabela 3. A tipologia se refere às três funções 

estratégicas que podem cumprir esses marcadores.  

Tabela 3 – Tipologia das Hashtags 

Hashtags Públicas 

Hashtags de Campanha 

Hashtags Decorativas 

 

A categoria “hashtags públicas” foi criada para classificar as publicações 

contendo hashtags criadas, previamente, por outros usuários do Twitter a fim de vincular 

determinadas mensagens a um conjunto de postagens agrupadas em torno de um eixo 

temático. Essas mensagens são agrupadas e tornam-se visíveis a todos os usuários em 

uma única página.  

 

Figura 17 – Marina Silva – Hashtag 

 

Esses temas podem estar relacionados a assuntos ordinários, sem qualquer 

vinculação direta a agendas políticas ou podem guardar relação com algum tema ou causa 

de natureza política, como questões ambientais, tópicos associados à luta por direitos, 

temas econômicos, etc. Alguns autores (BRUNS, HIGHFIELD, 2013; WANG, WANG, 

ZHU, 2013; CHRISTENSEN, 2013) sustentam que o agrupamento de mensagens a partir do 

uso de hashtags tem o poder de criar comunidades de discussão provisórias em torno de 

um assunto ou simplesmente projetar publicações a um público mais amplo que não faça 

parte, necessariamente, da rede social de um perfil que decida utilizar uma hashtag. Desse 

modo, indexar mensagens com esse recurso permite que as campanhas ampliem a 
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visibilidade pública de suas postagens e de suas contas para além de suas redes de 

seguidores. Serão consideradas nessa categoria, portanto, todas as mensagens publicadas 

nos perfis dos três candidatos que contenham hashtags que não fazem referência às 

campanhas diretamente. Não serão consideradas as hashtags voltadas à manifestação de 

algum estado de humor, onomatopeias, etc. Estas serão contempladas na terceira 

categoria.   

O título “Hashtags de Campanha”, por si só, deixa claro quais mensagens serão 

classificadas nesta categoria. São contemplados todos os tweets que fazem referência aos 

partidos, candidatos ou slogan, eventos e iniciativas atreladas à campanha. Como já 

explicado na seção da proposta metodológica, compreende-se que essa estratégia sirva 

como instrumento de estímulo ao engajamento e produção da visibilidade pública de uma 

campanha.  

 

Figura 18 – José Serra – Hashtags de Campanha 

 

As mensagens contendo hashtags que não possuem qualquer vínculo temático 

com assuntos públicos ou com iniciativas das campanhas serão classificadas como 

decorativas. Tratam-se daquelas cujo propósito é, de fato, decorar um tweet com frases 

que podem variar da extroversão a onomatopeias passando por simples complementações 

ao enunciado da publicação. Enquadra-se também nessa classificação o uso de hashtags 

cujo propósito é apenas enfatizar algum aspecto da mensagem e não exatamente associá-

la a um tema que pode gerar fóruns públicos de debate. Essa categoria foi formulada com 

o intuito de retirar esses “ruídos” do conjunto de mensagens com hashtags cujo propósito 

ou efeito é o de produzir alguma visibilidade para as campanhas.  
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Figura 18 – José Serra – Hashtags Decorativas 

 

3.5 - Hiperlinks 

 

Na tabela abaixo são apresentadas as cinco tipologias criadas para a análise dos 

hiperlinks usados pelas campanhas.  

 

Tabela 4 – Categorias de classificação dos hiperlinks 

 

 

 

 

 

 

Os links relacionados a “Propostas e posicionamentos” são aqueles que remetem 

a páginas com conteúdos de maior fôlego explicativo sobre ideias e projetos das 

plataformas de campanha. Os tweets contemplados nessa categoria serviram tanto ao 

propósito de responder a demandas de outros usuários do Twitter quanto simplesmente 

para divulgar uma informação sem quaisquer indícios de interação. Pode-se alegar que 

conteúdos jornalísticos (contemplados na terceira categoria) podem servir como suporte 

para propostas e posicionamentos. De fato, podem. Desse modo, para evitar 

sobreposições e inconsistências na classificação, consideramos a função do hiperlink a 

partir da ênfase dos enunciados das mensagens. Se os candidatos anunciam um link 

Propostas e posicionamentos 

Registros e transmissão de eventos 

Conteúdos Jornalísticos 

Engajamento 

Outros 
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afirmando que nele se encontra informações sobre seus posicionamentos e propostas de 

campanha, então esse hiperlink será considerado como suporte para a divulgação das 

propostas e posicionamentos a que se refere o enunciado da mensagem. 

Consideram-se como “registro e transmissão de eventos”, basicamente, aqueles 

hyperlinks que servem como suporte para mensagens sobre agendas de campanha. São 

considerados tanto os tweets que convidam interessados a acompanhar simultaneamente 

alguma participação dos candidatos quanto aqueles voltados ao registro de atos passados 

ou divulgação de agendas futuras. São também incluídos nessa categoria os hipelinks 

direcionados a vídeos ou áudios das propagandas dos candidatos que foram ao ar em rádio 

e televisão no Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral e aqueles produzidos para a web 

pela própria campanha ou pela militância do partido.  

“Conteúdos Jornalísticos” é uma categoria criada para medir o nível de interface 

das campanhas no Twitter com os conteúdos provenientes da cobertura jornalística. 

Dentre outras possíveis conclusões, a incidência de hyperlinks dessa natureza pode atestar 

o quanto a credibilidade jornalística é usada como fonte e recurso para a as estratégias de 

campanha.  

Pode-se argumentar que qualquer tweet sirva para ações de engajamento digital. 

A simples replicação de uma mensagem para redes que extrapolam aquelas dos perfis 

oficiais dos candidatos pode ser considerada um ato de apoio a uma campanha. No 

entanto, a categoria “engajamento” foi criada para distinguir do conjunto de todas as 

mensagens publicadas aquelas que tenham a finalidade explícita de exibir oportunidades 

de ação, instruir potenciais militantes e oferecer conteúdos e materiais que podem ser 

usados em ações de mobilização.  

A categoria “outros” reproduz o mesmo sentido de suas aplicações anteriores: é 

voltada para a classificação de todos os hyperlinks não contemplados pelas categorias 

anteriores e que, de modo geral, destinam-se a complementar ou suplementar mensagens 

triviais externas à política. Neste caso, em específico, também foram contempladas 

publicações com fatos da vida íntima e privada dos candidatos, fotos publicadas por 

simpatizantes que não esclarecem em qual contexto estão inseridas, conteúdos 

jornalísticos externos à política, vídeos musicais ou respostas a perguntas triviais feitas 

com o intuito de satirizar o candidato.  

  

Interlocutores 
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Tabela 5 - Perfil dos interlocutores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agentes e Instituições políticas 

 

A primeira classificação (1) é usada para identificar menções e trocas de 

mensagens com agentes e instituições políticas que implica, estrategicamente, (a) em 

vincular-se ao perfil de algum político correligionário/apoiador e, ao estabelecer, por 

ventura, algum diálogo com a parte mencionada, divulgar o próprio perfil na rede social 

do interlocutor político. Permite, eventualmente, a troca de material ou de declarações de 

apoio que favoreçam a imagem pública do candidato perante seus seguidores. Em ambos 

os casos, a estratégia é de acúmulo de capital político.  

 

Celebridades 

 

Identificar a quantidade de celebridades mencionadas serve como instrumento 

para medir os esforços de transferência de parte do capital social acumulado por pessoas 

públicas de diferentes áreas culturais e sociais para o candidato, expondo diálogos ou 

reproduzindo mensagens de apoio desses sujeitos. A segunda categoria também serve ao 

propósito de expor a conta da campanha nas redes sociais particulares dessas celebridades 

a fim de aumentar as cotas de visibilidade e o número de seguidores. Por fim, admitindo 

que celebridades ocupem a posição de líderes de opinião entre suas redes de seguidores e 

admiradores, expor publicamente uma vinculação social com um candidato através de 

trocas de mensagens e declarações de apoio no Twitter pode funcionar como estratégia 

desejável na luta pela conquista de votos e novos simpatizantes. 

Atores e Instituições Políticas 

Celebridades 

Eleitores/Simpatizantes 

Jornalistas/Veículos de Comunicação. 

Perfis Supostamente Falsos 

Outros 
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Eleitores/Simpatizantes 

 

O número de menções a cidadãos não públicos ajuda a verificar a existência ou 

não de estratégia que privilegie a atenção dada a eleitores, uma vez que tal recurso 

permite, como poucos, o diálogo direto, sem intermediação, com os cidadãos. A categoria 

(3) foi, portanto, criada para identificar qual a percentagem das interações discursivas que 

é voltada para o contato com o cidadão comum. 

 

Jornalistas/Veículos de Comunicação 

 

O perfis dessa categoria podem ser usados tanto como forma de divulgar 

conteúdos jornalísticos em que informações de campanha ou participações dos candidatos 

estão presentes quanto exibir algum capital social ou político quando da menção a 

jornalistas. Os perfis dessa categoria foram classificados a partir da verificação das 

biografias em suas páginas principais e nas características dos tweets publicados.  

 

Perfis  falsos 

 

As campanhas podem se valer de estratégias eticamente questionáveis para 

simular situações de interação a fim de cumprir objetivos diversos, como fazer 

comentários sobre assuntos públicos, divulgar hyperlinks que remetam a conteúdos 

variados ou mesmo responder a questões a partir de solicitações de perfis cuja 

autenticidade é questionável. Exclui-se da categoria de classificação (4) aqueles perfis 

intitulados “fakes” criados com o propósito de satirizar alguma personalidade pública e 

que viraram personagens realmente ativos nas redes do Twitter. Os perfis falsos 

contemplados nessa categoria são aqueles criados com o intuito de agir favoravelmente a 

algum candidato.  

Os perfis falsos foram identificados de três formas: (a) ausência de elementos 

visuais ou textuais na seção biográfica que permitam identificar a identidade de quem 

gere a conta, deixando sua autenticidade em suspeição; (b) a quantidade de tweets 

publicados e (c) o número de seguidores e seguidos do perfil. Essa verificação permite 

avaliar se o usuário constrói laços sociais mínimos que permitem uma experiência 

elementar do site ou se a conta sugere algum tipo de função instrumental, alheia aos 
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requisitos mínimos de uso, tal como prestar auxílio a campanhas nos termos acima 

colocados.  

A vantagem de se estar trabalhando com um corpus constituído há três anos 

possibilita verificar a sobrevida dos perfis para além das disputas eleitorais. As contas 

desprovidas de publicações desde o momento ou logo após a corrida eleitoral sugerem, 

ou evidenciam cabalmente, se tratarem de perfis criados para auxiliar os candidatos na 

divulgação de informações ou na simulação de diálogos com supostos eleitores.  

Esse tipo de perfil foi classificado nesta categoria a partir de três características: 

(a) últimas postagens feitas logo após o término da disputa do segundo turno; (b) em caso 

de inexistência da conta mencionada – que pode ter sido excluída por diversas razões e 

em momentos distintos – foram realizadas pesquisas de conteúdo no Twitter para 

encontrar indícios que apontassem para a natureza dos referidos perfis. Para esses casos, 

foram aplicados dois critérios: (i) considerou-se “falsos” aqueles perfis que, além de 

pouca ou nenhuma informação biográfica, aparecem em mensagens de outros usuários do 

Twitter publicadas entre o início do período de pré-campanha estabelecido neste trabalho 

e o fim de 2010 com enfoque majoritário em questões estritamente eleitorais. Esse 

período foi estipulado a partir de uma margem de tolerância de dois meses após o dia da 

eleição (31 de outubro de 2010), tempo considerado suficiente para avaliar se o perfil 

cumpriu uma função estritamente estratégica ou não; (ii) também foram levadas em 

consideração mensagens de terceiros afirmando conhecer e se relacionar presencialmente 

com os perfis em questão. Na presença desses relatos, e nas datas das últimas menções 

feitas ao perfil, optou-se por classificar essas contas na categoria reservada a eleitores e 

simpatizantes;  

 

Outros 

Por fim, a quinta categoria, denominada “outros”, foi criada para agrupar perfis 

declaradamente falsos, contas relacionadas a grupos de advocacia de interesses da esfera 

civil como GreenPeace e Viva Cazuza e aqueles que funcionam como suporte para as 

campanhas no Twitter, a exemplo do “Rede Mobiliza” de José Serra e “Marina Agora” 

da candidata Marina Silva.  
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Capítulo 4 – As eleições para presidente do Brasil de 2010: Os perfis das três 

principais campanhas e as dimensões comunicativas do Twitter 

 

Este capítulo é dividido em seis seções, cada qual dedicada a uma dimensão 

analítica do uso do Twitter pelos perfis de campanha que compõem a amostra: (1) 

Análises de Conteúdo do tweets de Campanha; (2) Recursos para a Interação Discursiva; 

(3) Perfis dos Interlocutores; (4) Hyperlinks, (5) Hashtags e (5) Frequência de retweets.  

Cada subseção será dividida por análises quantitativas e qualitativas de cada um 

dos perfis em separado. Ao fim de cada seção, serão propostas discussões e conclusões 

preliminares sobre cada uma das dimensões analíticas abordadas e análises comparativas 

das características de cada campanha. É importante salientar que, embora tenha-se optado 

por privilegiar a organização das diferentes frentes de análise isolando-as em seções, 

serão feitos cruzamentos e interseções em alguns tópicos quando necessários. As 

categorias de análise de conteúdo, por exemplo, servirão para avaliar com quais 

propósitos os recursos de interação discursiva foram aplicados ou quais categorias de 

mensagens atingiram maior visibilidade pública a partir das ações de replicação.  

 

 

4.1 – Análise de conteúdo dos tweets de campanha 

 

Entre 11 de abril e 31 de outubro de 2010, - período que compreende três 

momentos que foram denominados neste trabalho como pré-campanha, primeiro turno e 

segundo turno das eleições presidenciais de 2010 - os candidatos José Serra (PSDB), 

Dilma Rousseff (PT) e Marina Silva (PV) somaram juntos um total de 3.578 mensagens 

publicadas em seus perfis no Twitter. No entanto, a distribuição desse número não foi 

proporcional entre os três. Enquanto José Serra e Marina Silva atingiram uma média 

similar de publicações, Dilma Rousseff publicou cerca de quatro vezes menos do que seus 

dois concorrentes. Em termos de distribuição entre as categorias de classificação, 

existiram semelhanças e particularidades entre os disputantes que serão examinadas 

adiante, caso a caso.  

 

José Serra 
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O candidato do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), que disputava a 

Presidência da República pela segunda vez em 2010, foi responsável pela publicação de 

1.687 tweets distribuídos em 204 dias - o período que compreende a pré-campanha, 

primeiro turno e segundo turno. No total, José Serra manteve uma média aproximada de 

8,3 publicações diárias. Essa média variou de acordo com o período da disputa. 

O volume de postagens do candidato do PSDB é representado por uma curva 

crescente que atinge seu ápice no segundo turno.  Enquanto a quantidade de postagens 

durante a pré-campanha correspondeu a uma média de 7,4 tweets diários e no primeiro 

turno a 7,5, durante a disputa com Dilma Rousseff no segundo turno essa média subiu 

para 13,5 postagens por dia, o que corresponde a um crescimento aproximado de 80% em 

comparação à média dos dois períodos.  

 

 

Gráfico 1 – José Serra - Média de Tweets Diários 

  

Embora o Twitter tenha sido, talvez, o instrumento de comunicação massiva 

principal para a pré-campanha dos candidatos, a distribuição do volume de publicações 

nos três períodos demonstra que a variável que mais incide sobre a frequência de uso é a 

iminência do dia de votação. Ou seja, a comunicação no Twitter seguiu o ritmo das ações 

e atividades gerais de campanha que tendem a se multiplicar conforme a aproximação do 

fim do pleito. Pesquisas demonstram que há uma correlação direta entre o volume de 

publicação de mensagens no Twitter e a ocorrência de eventos sociais e políticos 
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importantes, como debates televisivos ou a aproximação do fim de eleições (ARAGÓN 

et al. 2013; ELMER, 2012). A campanha de José Serra seguiu tal tendência.   

A classificação dos tweets a partir das 11 categorias de análise de conteúdo 

demonstrou quais funções políticas e estratégicas cada candidato atribuiu ao Twitter. Em 

termos qualitativos, a distribuição do volume de mensagens também seguiu 

particularidades na comparação entre os três períodos e o quantitativo geral. Observa-se 

no Gráfico 1 que o candidato José Serra distribuiu, majoritariamente, suas mensagens em 

três categorias.  

 

 

 

Gráfico 2 - José Serra – Categorias de Análise de Conteúdo 

 

Tweets dedicados a informações sobre agenda de campanha, exibição de capital 

social e aqueles inseridos na categoria “outros” foram responsáveis por 60% de todas as 

publicações feitas pela campanha de José Serra ao longo de 204 dias. Percebe-se, 

portanto, que o teor estratégico atribuído ao Twitter por José Serra e sua equipe foi o de 

divulgar atividades de campanha, exibir prestígio social a partir, principalmente, de 

menções a cidadãos “comuns” e tratar de temas externos à política e questões de 

campanha, além de interagir informalmente com seus seguidores.    

A predominância de mensagens não voltadas para questões políticas, como 

“divulgação de propostas e posicionamento político”, “estratégias de engajamento e 
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mobilização” ou mesmo “divulgação de conteúdos jornalísticos” com destaque para a 

candidatura em questão, pode ser explicada pelas características formais do Twitter e da 

prioridade dada pela equipe do candidato do PSDB ao tratamento da imagem pública do 

candidato.  

A categoria responsável por 26% de todos os tweets publicados foi composta por 

uma miscelânea de propósitos que tomaram forma principalmente através de pequenas 

interações discursivas entre o perfil de José Serra e outros usuários do Twitter. 

Agradecimento sem menções ao quê se estava agradecendo; respostas a perguntas triviais, 

como esclarecimento do significado de uma gíria juvenil; endosso a frases motivacionais 

advindas de eleitores; comentários amistosos frente a piadas e gozações com as 

predileções futebolísticas ou características físicas do candidato; satisfações a seguidores 

sobre contratempos que enfrentou e a impossibilidade de responder a todas as perguntas 

endereçadas são exemplos que demonstram a prioridade que a campanha do candidato 

tucano deu à reciprocidade a manifestações de terceiros, com ênfase em questões triviais, 

externas à política.  

Depreende-se desse fato a opção estratégica da campanha em criar uma áurea 

dialógica a partir das interações com os cidadãos como parte de um esforço em construir 

uma imagem amistosa, bem-humorada, atenciosa, simpática e prestativa de um candidato 

cuja imagem pública é marcada por propriedades semânticas díspares das mencionadas: 

mal-humorado, centralizador, ríspido, etc. O fato das mensagens classificadas como 

“pessoal e intimidade” terem ocupado a quarta posição em frequência reforça esse 

argumento.  

Outra possível interpretação para a adoção dessa estratégia está associada às 

características formais do Twitter. José Serra declarou, por mais de uma vez, tanto no seu 

perfil oficial quanto para a imprensa, que administrou sua conta pessoalmente. A 

afirmativa é plausível. Dada a brevidade das mensagens deste social media e a 

consequente praticidade em compô-las, as ferramentas de interação dialógica tornam-se 

uma opção de comunicação menos exaustiva e sofisticada que diminuem tanto o tempo 

quanto a expertise e recursos necessários para a comunicação horizontal entre campanhas 

e eleitores. Somando a esses fatores os critérios de seleção dos temas das mensagens a 

serem respondidas, pode-se inferir que a campanha de José Serra preferiu lidar com temas 

e questões que oferecem poucos riscos estratégicos e mantém a comunicação sob maior 

controle (STROMER-GALLEY, 2013). Desse modo, ao optar por mensagens apolíticas 

em respostas a demandas de eleitores, o candidato do PSDB reduziu os riscos de gerar 
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desgastes públicos que o tratamento de temas controversos pode gerar. A estratégia, 

portanto, foi o de manter diálogo direto com muitos cidadãos sem despender muito tempo 

e caracteres, mantendo o controle sobre a comunicação.  

A categoria “outros” ainda contou com mensagens voltadas ao endosso ou 

declaração de palavras de ordem; elogios a sujeitos com diferentes status públicos; 

respostas a perguntas aleatórias e triviais, como o tempo em que o candidato estava no 

Twitter ou se era ele mesmo quem estava gerindo sua própria conta; recomendações 

culturais como a Virada Cultural de São Paulo que, embora tenha sido tema de algumas 

mensagens classificadas como “realizações passadas”, nesta categoria serviram apenas 

para passar informações sobre as atrações e o calendário; parabenização a categorias de 

profissionais em datas comemorativas e a feitos de figuras públicas, como quando Lula 

entrou no ranking de líderes de destaque na revista americana Times; notas de pesar pelo 

falecimento de alguma personalidade pública, a exemplo do dia em que Maria Amélia 

Buarque de Holanda faleceu ou de manifestações de satisfação por participar de algum 

evento ou programa jornalístico.  

A segunda categoria de mensagens mais recorrente, com 19% do total de 

publicações, serviu a divulgações e comentários sobre eventos e ações da agenda da 

campanha. Esta é uma das funcionalidades mais usadas em campanhas no Twitter 

(MACNAMARA, KENNING, 2010; HENDRICKS, DENTON, 2010; GRAHAM, 

BROERSMA, HAZELHOFF, 2013). José Serra dedicou 320 tweets a comentários sobre 

fatos oriundos de suas atividades de campanha, publicação ou comentários de fotos de 

eventos enviados por seus seguidores (em ações de interação discursiva, frisa-se) e, em 

menor grau, na divulgação de regiões que seriam contempladas na agenda de visitas. O 

candidato do PSDB também usou da comunicação direta para responder a perguntas de 

seguidores que buscavam saber quando ele visitaria suas cidades ou estados.  

A categoria “Exibição de capital social” contemplou mensagens cujos propósitos 

enunciativos foram o de exibir manifestações de apoio e afirmações de terceiros que 

enalteciam qualidades do candidato, tanto de personagens públicos externos à política 

quanto de cidadãos que não gozam de status público. Muitas das 256 mensagens dessa 

categoria vieram em forma de replicações e menções do perfil de José Serra, que 

simplesmente reproduzia demonstrações do prestígio social de que gozava entre 

diferentes categorias de cidadãos agradecendo às manifestações positivas que recebia.  

Dentre os tipos de mensagens com menor número de ocorrências, acumulam-se 

aquelas relacionadas às categorias Divulgação de Notícias (6%), Posicionamento (5%), 
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Promessas e Projetos de Campanha (4%), Campanha Negativa (4%), Tentativa de Criar 

Engajamento (3%) e Realizações Passadas (3%). Percebe-se que a campanha de José 

Serra não atribuiu ao Twitter a função de esclarecer a seu público as propostas contidas 

nos programas de campanha do candidato nem quais seus posicionamentos frente a 

questões da agenda eleitoral. Tampouco funcionou como instrumental para engajar 

eleitores ou acumular maior capital expondo realizações políticas passadas vinculadas ao 

candidato.  

Muitas razões podem ser atribuídas à escassez de mensagens voltadas às questões 

políticas elementares de campanha, como posicionamentos e divulgação de propostas e 

projetos. A primeira que se esboça aqui reside no fato do candidato José Serra já gozar de 

grande visibilidade pública pelos anos de carreira na política institucional e por ter 

ocupado cargos políticos importantes – tanto eletivos como por indicação – antes das 

eleições de 2010. Tacitamente, o estilo de governo proposto pelo candidato não poderia 

deixar de estar alinhado a um caráter de oposição aos oito anos de governos do Partido 

dos Trabalhadores. Além disso, a forte vinculação e alinhamento à imagem do PSDB 

parecem ter feito com que a campanha não optasse por utilizar um recurso de 

comunicação alternativo aos tradicionais de campanha para esclarecer quais os nortes 

políticos de seus projetos e posições. Ao contrário. Segundo sugerem os dados, o Twitter 

parece ter funcionado como um instrumento para reforçar as estratégias de gerenciamento 

de imagem, injetando novos aditivos para contra-atacar a imagem pública sisuda que 

persegue o candidato.  

Mais importante que essa hipótese é o fato de José Serra ter sido o segundo 

candidato com maior tempo no Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE) na 

televisão e no rádio durante o primeiro turno. O privilégio estratégico de ter um tempo 

extenso de propaganda na televisão (ainda o meio de comunicação mais importante para 

as campanhas) pode ter conduzido a equipe de José Serra a segmentar suas estratégias e 

público-alvo em meios alternativos, como o Twitter. A escassez do tratamento de 

propostas e posicionamentos sugere que o tempo de televisão foi tratado como suficiente 

para lidar com essas questões e atingir o público-alvo desses conteúdos. Se o Twitter foi 

encarado como reforço à comunicação de campanha, então parece ter sido a imagem 

pública do candidato o objeto carente de reforços estratégicos. Perceber-se-á que Marina 

Silva, a candidata com menor tempo de televisão dentre os três, atribuiu outra função e 

valores estratégicos ao Twitter.  
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Na distribuição das tipologias das mensagens por períodos, verificam-se algumas 

mudanças, embora ainda haja predominância das categorias “agenda” e “outros” entre as 

mais utilizadas. Conforme exposto no Gráfico 2, durante a pré-campanha, José Serra 

optou por investir mais nas mensagens voltadas a aspectos pessoais e de intimidade num 

possível esforço de minimizar a mistificação de sua imagem enquanto figura pública e 

colocar-se como um sujeito com história, hábitos, costumes e gosto comuns. Trata-se de 

uma estratégia para estreitar laços e aproximar o candidato do universo de seus 

interlocutores a partir da comunicação direta e da partilha de aspectos de sua intimidade.  

 

Gráfico 3 – José Serra – Conteúdos da Pré-Campanha 

 

 As mensagens classificadas na categoria “Pessoal/Intimidade” contam com 90 

tweets enquanto aquelas voltadas à exibição de capital social somara um total de 88 

postagens no período de pré-campanha. Em termos percentuais aproximados, as 

categorias são equivalentes, o que reforça o esforço em gerir a sua imagem tanto exibindo 

seu prestígio entre o público quanto investindo na caracterização de uma persona tão 

comum quanto seus seguidores.  
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No primeiro turno, o cenário se repete, com uma leve alteração de posições: as 

mensagens voltadas à exibição de capital social superam aquelas categorizadas como 

“pessoal e intimidade” por uma diferença de 17 ocorrências, como demonstra o gráfico 

abaixo. A exibição de “capital político” e “promessas e propostas” cresceram três pontos 

percentuais em relação ao período anterior, porém ainda ocupando posições de pouca 

relevância frente à exibição de “capital social”, “agenda” e mensagens voltadas a aspectos 

de intimidade e pessoais.  

 

Gráfico 4 – José Serra – Conteúdos 1o Turno 

 

Na disputa do segundo turno houve uma importante mudança estratégica: 

enquanto a categoria “pessoal e intimidade” figurou entre os quatro tipos de mensagens 

predominantes nos dois períodos anteriores, neste deu lugar às campanhas negativas e se 

tornou a segunda categoria com menor ocorrência. Se na disputa do primeiro turno a 

campanha de José Serra manteve a cautela ao desferir ataques aos oponentes, no segundo 

turno, em que, definitivamente, as eleições se definiriam, o recurso passou a ser mais 

usado, mesmo que mensagens referentes à agenda, exibição de capital social e à categoria 

"outros” tenham predominado como nos momentos anteriores.  

Muitas mensagens de apoio foram repercutidas por José Serra ao longo da disputa 

no segundo turno como estratégia para criar uma atmosfera de confiança e animosidade 

com o intuito de cativar eleitores, militantes e simpatizantes no Twitter. De 12% até então, 

as mensagens dedicadas à exibição de capital social saltaram para 23% do total. Um 
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aumento de 11% em comparação ao período anterior, similar ao aumento no volume de 

mensagens voltadas à divulgação de atos de campanha e eventos, classificadas na 

categoria “agenda”, que passou de 23% a 33% do total de mensagens.  

  

Gráfico 5 – José Serra – Conteúdos 2o Turno 

 

 

Dilma Rousseff 

 

A atual presidente do Brasil e então candidata presidencial concorrendo pelo 

Partido dos Trabalhadores (PT) em 2010, ingressou no Twitter em 11 de abril daquele 

mesmo ano. A iniciativa se explica por duas razões: a primeira, já abordada algumas vezes 

nesse trabalho, diz respeito ao fato das eleições de 2010 terem sido as primeiras em que 

a utilização dos social media por campanhas foi autorizado pela justiça eleitoral 

brasileira; a segunda justificativa reside na importância atribuída ao Twitter pelas equipes 

de comunicação das campanhas – principalmente pelas equipes dedicadas à  modalidade 

digital, evidentemente – enquanto ferramenta de comunicação massiva e alternativa aos 

principais meios de comunicação. Esse otimismo frente às tecnologias digitais, e aos sites 

de redes sociais em específico, certamente sofreu forte influência de declarações de 

membros da equipe do presidente americano Barack Obama, além de jornalistas e 

especialistas de diversas partes do mundo que atribuíram um papel fundamental das 
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estratégias de comunicação digital na eleição do atual presidente americano em 2008 

(PARMELEE, BICHARD, 2013).  

O ingresso de Dilma Rousseff no Twitter, portanto, se deu em decorrência de sua 

candidatura em 2010, ao contrário, por exemplo, de José Serra, que já marcava sua 

presença há um ano naquele momento. Sua campanha online foi coordenada por um 

antigo militante de causas relacionadas às liberdades da comunicação na internet, Marcelo 

Branco - um entusiasta das redes digitais, dos softwares com códigos abertos e um 

otimista frente ao poder da internet em mudar a relação dos sujeitos com a produção e 

consumo de informação e com a política. Segundo vídeos e publicações de campanha, a 

conta oficial de Dilma serviu como um canal direto de comunicação da candidata com o 

público no Twitter. Em outras palavras, vendeu-se a ideia de que a administração integral 

do perfil da candidata foi de responsabilidade dela própria.  

A veracidade dessa informação talvez seja a melhor hipótese para explicar por que 

a média de publicações diárias da candidata do PT ficou tão abaixo das médias registradas 

por seus dois adversários diretos no Twitter.  No entanto, José Serra também declarou ter 

sido o administrador de sua própria conta. Marina Silva idem, por mais de uma vez. Outra 

hipótese seria possível de ser sustentada se a justificativa também não se aplicasse aos 

outros dois candidatos: a campanha online do PT criou muitas outras contas no Twitter 

para atuar nas redes do site, tanto genéricas quanto direcionadas a segmentos específicos 

do eleitorado, como mulheres e jovens. No entanto, as campanhas de José Serra e Marina 

Silva também contaram com perfis alternativos aos seus pessoais.  

Resta como alternativa hipotética uma constatação de cunho estratégico e 

conceitual: Dilma e sua equipe não definiram estratégias claras sobre o modo e estilo de 

aplicação do Twitter em sua campanha. Se por um lado José Serra viu no site uma 

alternativa para interagir dialogicamente com eleitores, Marina Silva encontrou um 

espaço tanto para dialogar quanto para desenvolver diferentes dimensões da comunicação 

de sua campanha através do seu perfil (como será exposto mais à frente nessa seção). 

Tanto a decisão por um estilo dialógico de José Serra quanto da campanha de Marina para 

engajar eleitores, divulgar e disseminar conteúdos variados de campanha, além de 

interagir dialogicamente, resultaram num volume elevado de tweets.  

A campanha de Dilma Rousseff – e a própria, se considerarmos como verídica a 

declaração de que ela própria gerenciava seu Twitter – não definiu estrategicamente o que 

faria com seu perfil, ao contrário de seus dois concorrentes. A principal e única atribuição 

bem definida para atuação no Twitter foi a valorização do caráter pessoal de seu perfil, 
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ou seja, o seu valor em termos de autenticidade, mais do que de regularidade ou volume 

da comunicação ali estabelecida. Esse fato parece ter contribuído para a sensível diferença 

na quantidade de publicações da candidata face ao volume apresentado por seus dois 

adversários.  

Dilma Rousseff manteve uma média de 1,92 postagens diárias ao longo dos 204 

dias que separaram o início do período estabelecido como pré-campanha e o dia da 

votação no segundo turno. Embora seja uma média baixa em termos comparativos com 

os outros objetos da amostra, há que se salientar o fato da candidata ter mantido a média 

de quase dois tweets diários, ou seja, em hipótese, manteve uma comunicação diária 

mínima com seu público.  

Pode-se perceber, a partir do Gráfico 6, que a média de postagens não sofreu 

grande variação nos três períodos. Segundo a média aproximada, os períodos da pré-

campanha e do primeiro turno corresponderam à média geral de tweets diários da 

candidata. A média de publicação durante o segundo turno ganhou um leve aumento, mas 

incomparável ao crescimento de 80% da média de José Serra no mesmo período.  

 

 

Gráfico 6 – Dilma Rousseff – Média de Tweets 

 

Na dimensão qualitativa das publicações da candidata do PT, constata-se a 

priorização de mensagens classificadas nas categorias “agenda”, “outros”, “exibição de 

capital social” e “realizações passadas”. Percebe-se que, na comparação com José Serra, 
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a única diferença de Dilma Rousseff foi ter privilegiado abordagens acerca de realizações 

do governo de seu partido, ao invés de questões pessoais e íntimas como preferiu o 

candidato tucano.  

 

 

Gráfico 7 – Dilma Rousseff – Categoria de Análise de Conteúdos 

 

Conforme exposto no gráfico acima, as informações sobre a agenda da candidata 

do Partido dos Trabalhadores representou 33% do total de mensagens, enquanto a 

categoria “outros”, voltada para temas informais e apolíticos, se aplicou a 29% do total 

de tweets publicados. A exibição de capital social, assim como no caso de José Serra, 

também foi mantida como estratégia de destaque no uso do Twitter por Dilma. Do total 

de 392 mensagens publicadas ao longo dos períodos selecionados, 26 ou 7% do total 

destinaram-se a destacar realizações e conquistas dos governos petistas que a candidata 

representava e prometia dar prosseguimento.  

Nas mensagens classificadas nessa categoria, Dilma destacava valores investidos 

em determinadas obras, números positivos do Produto Interno Bruto, resultados de 

programas desenvolvidos pelo Governo Federal, além de estatísticas diversas para balizar 

conquistas nas duas gestões do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por se tratar de uma 

campanha cuja proposta central era de dar continuidade ao projeto político que estava em 

vigor no momento da disputa eleitoral de 2010, é previsível que as mensagens positivas 

sobre o governo em questão fossem mais exploradas por Dilma em suas mensagens, ao 
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menos em termos proporcionais. No entanto, há muito mais similaridades entre a 

performance no Twitter dos dois candidatos que disputaram o segundo turno do que 

diferenças. Nos dois casos, a função primordial atribuída ao Twitter ainda foi o de 

esclarecer agendas e tratar com o público de temas ordinários e cotidianos externos à 

política. Tanto José Serra quanto Dilma Rousseff parecem ter privilegiado a abordagem 

de factualidades presentes nas agendas de campanha e o gerenciamento de uma imagem 

mais pessoal e próxima às questões cotidianas e triviais dos eleitores.  

No que se refere à distribuição de tweets em categorias por período, não houve 

grandes alterações. Na pré-campanha, as quatro categorias mais recorrentes do ranking 

geral se mantiveram, com uma pequena diferença: nesse período, as mensagens voltadas 

destinadas à divulgação de realizações passadas superaram aquelas destinadas à exibição 

de capital social.  

 

 

Gráfico 8 – Dilma Rousseff – Conteúdo Pré-Campanha 

 

Durante o primeiro turno, a trinca “agenda”, “outros” e “exibição de capital 

social” permaneceu entre as quatro categorias mais presentes na comunicação de Dilma 

Rousseff. No entanto, “realizações passadas”, que figurava em terceiro durante a pré-

campanha, foi substituído por postagens voltadas a questões pessoais e de intimidade da 

candidata. Essa alteração provavelmente se deu pelo fato de Dilma ser pouco conhecida 

do público, pois, como se sabe, a primeira vez que concorreu a um cargo eletivo foi em 
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2010, embora tenha feito carreira política dentro de administrações públicas. O esforço 

de compor a personalidade da candidata e moldar sua imagem pública explica, talvez, o 

fato de mensagens destacando fragmentos de sua intimidade e situações de sua vida 

pessoal terem sido mais usadas ao longo da disputa do primeiro turno. Vale destacar uma 

série de tweets da candidata explorando a circunstância do nascimento de sua primeira 

neta de modo a vincular à sua imagem certas qualidades socialmente atribuídas às 

mulheres em sua condição materna, como cuidado, carinho, zelo e sensibilidade.  

 

 

Gráfico 9 – Dilma Rousseff – Conteúdo 1o Turno 

 

Ao longo dos 27 dias de duração do segundo turno, Dilma Roussef publicou 61 

mensagens. Nesse período, três categorias não foram contempladas sequer uma vez: 

“divulgação de notícias”, “pessoal e intimidade” e “propostas”.  

Curiosamente, assim como José Serra, Dilma Rousseff triplicou o número de 

mensagens voltadas à produção de campanha negativa, seja se defendendo de acusações, 

seja fazendo-as. Trata-se de um padrão inusitado, visto que a candidata do PT despontava 

como favorita em todas as sondagens de opinião realizadas ao longo do segundo turno. 

No entanto, mais importante do que essa mudança, foi o fato de campanha de Dilma 

Rousseff utilizar, como em nenhum dos outros dois períodos, a exibição de capital 

político como estratégia. Essa categoria veio numa crescente ao longo da disputa, saindo 

de 2% na pré-campanha, passando para 5% no primeiro turno e dando um salto para 11% 
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no segundo turno, ultrapassando a média de mensagens voltadas à exibição de capital 

social.  

Provável que a campanha de Dilma Rousseff tenha optado por mostrar aos 

eleitores a força do apoio político que sua candidatura conseguiu conquistar e herdar do 

governo de Luís Inácio Lula da Silva.  

 

Gráfico 10 – Dilma Rousseff – Conteúdo 2o Turno 

 

Marina Silva 

 

A candidata do Partido Verde, Marina Silva, não disputou o segundo turno das 

eleições de 2010, embora tenha sido determinante para que a eleição não fosse decidida 

no primeiro turno. Segundo diversos especialistas e comentaristas de política, a candidata 

do PV teve um papel preponderante no adiamento da conquista eleitoral de Dilma 

Rousseff. Isto porque a sua “onda verde” cresceu conforme a aproximação do dia da 

eleição no primeiro turno e muitos dos votos conquistados por Marina Silva migraram de 

sua adversária, Dilma Rousseff, conforme admitiu a própria candidata do PT27.  

Dessa maneira, a análise das mensagens de Marina Silva corresponde aos dois 

primeiros períodos do recorte analítico: pré-campanha e primeiro turno. As análises 

                                                           
27 Acessado em 22/01/2014: http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,dilma-admite-que-perdeu-
votos-para-marina-silva,620270,0.htm 
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comparativas com os outros candidatos serão feitas considerando os dois períodos 

mencionados, como não haveria de ser de outra forma.  

No quadro quantitativo geral, foram publicadas 1.499 mensagens no perfil de 

Marina Silva, compreendo um período de 177 dias. Esta quantidade absoluta de 

mensagens, distribuída ao longo do período mencionado, correspondeu a uma média de 

8,4 tweets diários. É a maior média dentre os três candidatos da amostra. No período de 

pré-campanha, Marina Silva publicou uma média de 4,8 mensagens por dia e durante o 

segundo turno elevou esse número para aproximadamente 11,9 tweets diários.  

 

Gráfico 11 – Marina Silva – Média de Tweets 

 

Enquanto José Serra manteve um equilíbrio de posts diários nos dois primeiros 

períodos, Marina Silva aumentou a frequência de publicações diárias em 147% na 

comparação entre os períodos. Desse modo, na comparação entre os três disputantes, a 

candidata do PV foi quem registrou o maior número de mensagens publicadas 

proporcionalmente aos dois períodos e quem mais publicou ao longo da disputa no 

primeiro turno. José Serra foi o candidato que mais “tuitou” durante o período de pré-

campanha.  

No concernente à análise qualitativa, contatou-se que Marina Silva privilegiou 

duas categorias que não figuraram entre as quatro maiores ocorrências de seus dois 

adversários. Conforme exposto no Gráfico 12, “agenda”, “engajamento”, “outros” e 
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“posicionamento” foram as categorias que agruparam o maior número de mensagens, ao 

lado de “capital social”.  

Percebe-se que, proporcionalmente, tweets voltados à tentativa de criar 

engajamento e aqueles categorizados como “outros” possuem o mesmo percentual de 

ocorrência. No entanto, em termos absolutos, houve uma diferença de nove mensagens 

em favor das postagens voltadas à promoção de engajamento. Essa constatação atribui ao 

perfil de Marina Silva um caráter estratégico distinto daqueles empregados por seus dois 

adversários.  

Gráfico 12 – Marina Silva – Categorias de Análise de Conteúdo 

 

Percebe-se que a campanha da candidata do Partido Verde optou por usar o 

potencial da comunicação do Twitter para estimular e orientar o engajamento de eleitores 

como segunda maior prioridade. Muitos fatores podem ser usados para explicar essa 

particularidade. O primeiro deles reside no fato de Marina Silva precisar conquistar mais 

votos do que seus dois adversários diretos que figuravam nas duas primeiras posições na 

preferência dos eleitores. Essa condição é somada ao entusiasmo do Partido Verde com 

os potenciais políticos e de mobilização das tecnologias digitais. Membros da equipe de 

Marina Silva e a própria candidata se manifestaram publicamente por mais de uma vez 

fazendo referências ao poder que a internet poderia gerar em favor de sua candidatura tal 

como aconteceu no caso de Barack Obama nos Estados Unidos em 2008.  
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 Há, também, uma tradição global de partidos pequenos e constituída em torno de 

agendas ambientais enaltecerem a internet como um instrumento de transformação social 

e política a partir do engajamento civil (NORRIS, 2001). Com o Partido Verde no Brasil 

não foi diferente em 2010. Tanto que a campanha de Marina Silva se destacou em diversas 

coberturas da imprensa pela importância que estava dando à forma online de fazer 

campanha, além do investimento em recursos e inteligência que fizeram com que a equipe 

digital não fosse alocada à parte na central de comunicação da campanha, mas sim 

integrada a todo o departamento (COSTA, 2011).  

Se por um lado havia uma aura legítima de entusiasmo frente ao inovador poder 

de comunicação das ferramentas online por parte da campanha de Marina Silva, por outro 

havia uma necessidade pragmática: com apenas um minuto de propaganda na televisão, 

a campanha da candidata do PV viu na internet um meio alternativo para compensar, em 

partes, a baixa visibilidade pública no HGPE.  

A conjunção da perspectiva que vê na internet um motor para transformações 

sociais e políticas a partir do engajamento social, associada à necessidade de aumentar a 

visibilidade de uma campanha com poucos recursos mediáticos, pode explicar a 

disparidade entre o perfil de Marina Silva e de seus dois concorrentes, tanto em média de 

mensagens diárias quanto nos esforços voltados à promoção de mobilização e 

engajamento.  

Convocações para eventos presenciais, instruções para a confecção ou download 

de materiais de campanha, orientações para a abertura de comitês domiciliares (Casas de 

Marina) e convocatórias para atos de mobilização circunscritos à esfera digital fizeram 

parte das mensagens categorizadas como “engajamento”. Ao longo dos 177 dias de 

campanha de Marina Silva, sua equipe promoveu ou aderiu a séries de “tuitaços” com o 

intuito de levar o nome da candidata ou algum slogan da campanha à seção de destaque 

dos tópicos mais comentados do Twitter. Nenhum de seus dois concorrentes foram tão 

pródigos em fomentar ou amplificar ações equivalentes a estas. Mais uma prova de que o 

Twitter, para a campanha de Marina Silva, funcionou como um canal estratégico para a 

conquista de maior visibilidade pública.  

Posicionar-se frente a questões de ordem pública também era uma questão-chave 

para a candidata do Partido Verde. Isto porque suas crenças e vinculações religiosas 

suscitavam muitos questionamentos e receios por parte de eleitores indecisos, como no 

concernente a políticas relacionadas aos direitos reprodutivos das mulheres, o ensino do 

criacionismo no sistema público de educação, a união civil entre pessoas do mesmo sexo 
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e outros direitos de minorias sexuais e o valor da laicidade do Estado. O alto nível de 

mensagens voltadas à divulgação de posicionamentos demonstrou a importância atribuída 

às estratégias de conquista de segmentos liberais do eleitorado flutuante. Mas não apenas: 

como já dito anteriormente, por conta das circunstâncias polêmicas do debate eleitoral 

travado entre José Serra e Dilma Rousseff, Marina Silva tornou-se uma terceira opção 

para, principalmente, o eleitorado da candidata do PT que, tradicionalmente, tende a ser 

formado por grupos sociais alinhados a valores liberais. Muitas dessas mensagens foram 

respostas a perguntas feitas por usuários do Twitter. Embora a estratégia não tenha 

atingido o nível de sucesso suficiente para eleger a candidata, é essencial sublinhar que 

Marina obteve o maior número de votos de um terceiro colocado em eleições 

presidenciais no Brasil desde a redemocratização (COSTA, 2011).  

No tocante às mensagens dedicadas à agenda da candidata, é importante salientar 

uma característica peculiar. Marina Silva se destaca por ter usado largamente mensagens 

anunciando sua chegada em eventos ou programas de rádio e divulgando, através de 

hiperlinks, os sites em que seus seguidores poderiam acompanhar suas participações ao 

vivo. Marina e sua equipe adotaram um modo diferenciado, portanto, de marcar a 

presença da candidata de uma forma hiper-atualizada. Ao invés de apenas anunciar quais 

eventos da agenda estariam por vir ou comentar os ocorridos, a candidata do PV conduziu 

seus simpatizantes e potenciais eleitores a presenciarem debates, discussões e 

pronunciamentos tomando forma, assim como fez Barack Obama, em alguma medida, 

em 2008 (ANCU, 2011).  

Esse modo de uso do Twitter permite que interessados numa determinada 

campanha não deixem de acompanhar momentos-chave da atuação de um candidato ou 

candidata apenas porque não se encontram na cidade ou estado coberto pelas ondas de 

transmissão de uma estação de rádio, por exemplo. Permite que os limites geográficos e 

técnicos sejam superados e que muitos tenham oportunidades diversas de ver e ouvir, em 

diferentes momentos e circunstâncias, o que seu candidato ou candidata tem a dizer.  

No que se refere aos dois períodos, em específico, percebe-se ênfases distintas a 

diferentes categoriais de mensagens. No período de pré-campanha, embora a presença de 

mensagens sobre a agenda da candidata tenha sido priorizadas, percebe-se uma dedicação 

maior a assuntos classificados na categoria “outros”, ou seja, aquelas mensagens relativas 

a temas triviais, cotidianos, não classificáveis em quaisquer categorias políticas. Chama 

também a atenção para a ênfase dada a informações pessoais e íntimas, que figura como 

o quarto tipo de mensagem mais recorrente no período, conforme mostra o gráfico 13. 
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Percebe-se que no período de pré-campanha, tentativas de criar engajamento não fizeram 

parte do pacote estratégico de utilização do Twitter. No entanto, posicionamentos e 

questões pessoais e de intimidade foram privilegiados, numa clara evidência de que as 

mensagens desse período pretenderam introduzir a candidata a seus seguidores 

divulgando informações biográficas, mas também a situando no campo das posições 

políticas.  

 

Gráfico 13 – Marina Silva – Conteúdo Pré-Campanha 

 

Uma vez que a campanha foi oficializada, percebe-se uma escalada no volume de 

mensagens destinadas ao engajamento de eleitores. Conforme exposto no quadro abaixo, 

os tweets classificados como “tentativa de criar engajamento” saíram da penúltima 

posição do período de pré-campanha (com apenas duas mensagens) e se tornaram o 

segundo conjunto de mensagens mais utilizado (206) no primeiro turno.  

Como não haveria de ser de outro modo, mensagens relativas a realizações 

passadas tiveram a menor incidência nos dois períodos, sendo que não figurou sequer 

uma vez durante a campanha no primeiro turno. Isto porque Marina Silva nunca ocupou 

um cargo executivo eletivo. O Partido Verde nunca havia comandado um governo, 

portanto, faltavam realizações no currículo. Marina Silva já havia sido ministra de Estado 

do Meio Ambiente, mas do governo do PT, partido adversário nas eleições de 2010. Esses 

fatores minaram essa possibilidade estratégica.  
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Gráfico 14 – Marina Silva – Conteúdo 1o Turno 

 

Por fim, cabe salientar que a candidata do Partido Verde, assim como seus dois 

adversários, também se valeu da estratégia de exibição de capital social como um dos 

elementos estratégicos centrais. Essa tendência entre os três candidatos pode estar 

associada a diversos fatores, inclusive pode ser um indício de que a estrutura horizontal 

de comunicação permitida pelo Twitter, invariavelmente, conduz as campanhas e seus 

candidatos a adotarem essa prática. Questões e hipóteses vinculadas aos achados dessa 

seção serão discutidas em seguida.  

 

Discussão e Hipótese 

 

As análises qualitativa e quantitativa dos dados permitiram testar a primeira 

hipótese de trabalho desta tese e lançar luz sobre quais funções específicas pode cumprir 

o Twitter em momentos distintos para uma campanha eleitoral. A partir da análise 

comparativa do número de mensagens diárias dos três candidatos da amostra, confirma-

se a primeira hipótese de pesquisa.  

 

H1: Campanhas com poucos recursos financeiros e visibilidade mediática usarão 

o Twitter com mais frequência do que seus adversários em situação financeira e de 

visibilidade opostas.  
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O perfil de Marina Silva foi usado com frequência diária sensivelmente superior 

aos de seus dois adversários que gozavam das maiores fatias de tempo no Horário 

Gratuito de Propaganda Eleitoral em rádio e televisão. Com 8,4 tweets diários, somando 

os períodos de pré-campanha e disputa do primeiro turno, a candidata do Partido Verde 

superou Dilma Rousseff (com média aproximada de 1,9 mensagens) e José Serra (7,4 

tweets) na soma de dias dos mesmos períodos. Tomando apenas a disputa do primeiro 

turno como parâmetro, a superioridade de Marina é ainda maior: 11,9 mensagens 

publicadas diariamente contra 1,9 e 7,5 dos candidatos do PT e do PSDB, 

respectivamente. Cabe salientar a influência de um possível alinhamento de “partidos 

verdes” a uma postura entusiasta frente aos potenciais sociais e políticos da internet em 

escala global.  

De qualquer modo, esta pesquisa demonstra que o Twitter, no cenário da disputa 

presidencial no Brasil em 2010, contribui para o acúmulo de evidências empíricas que 

sustenta o pressuposto teórico de que campanhas tendem a compensar a falta de 

visibilidade pública mediática com estratégias de comunicação online (CONWAY, 

KENSKI, WANG, 2011; GILMORE, 2012). Há uma curva decrescente de frequência de 

utilização que é inversamente proporcional ao tempo de propaganda em televisão e rádio 

dos três candidatos. Somam-se a isso os resultados das sondagens de opinião ao longo da 

disputa eleitoral. Dilma Rousseff, que menos utilizou o Twitter dentre os três disputantes, 

foi a candidata que melhor se posicionou nas aferições das predileções dos eleitores e 

quem mais tempo disponível tinha no HGPE. José Serra, segundo colocado na média das 

sondagens de opinião e o segundo candidato com maior tempo em televisão e rádio, 

também foi o segundo candidato a usar o Twitter com mais frequência. Há, portanto, uma 

correlação direta, inversamente proporcional, entre o uso do Twitter, tempo disponível 

para propaganda no HGPE e posição nas sondagens de opinião. 

 A análise das frequências de utilização absolutas de cada uma das três campanhas 

sugere o que pode ser um uma singularidade positiva da utilização do Twitter em 

campanhas presidenciais. Tomando como referência o grande ícone mundial do emprego 

das redes sociais online para campanha, percebe-se que tanto Dilma Rousseff quanto José 

Serra e Marina Silva registraram uma presença expressiva no Twitter ao longo de suas 

empreitadas eleitorais.  

Em 2008, Barack Obama se tornou referência na história da comunicação eleitoral 

ao ingressar em diversos tipos de sites para redes sociais, incluindo o Twitter. No entanto, 
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entre abril de 2007 (quando, em pré-campanha, iniciou sua jornada no Twitter) e 

novembro de 2008, o então candidato publicou apenas 261 tweets, uma quantidade 

sensivelmente inferior às marcas dos três principais presidenciáveis no Brasil em 2010. 

Mesmo a candidata Dilma Rousseff, que registrou um volume de tweets sensivelmente 

inferior em relação a seus dois adversários diretos, registrou uma frequência de uso maior 

a do candidato que se tornou um ícone das campanhas online. Em termos de frequência 

absoluta, a candidata do PT publicou 392 vezes contra 1.687 publicações de José Serra e 

1.499 de Marina Silva em 204 dias. Obama, como já dito, publicou apenas 261 vezes em 

mais de um ano de presença no Twitter (ANCU, 2011).  

No que tange às análises quantitativas e qualitativas concernentes à classificação 

de conteúdos, percebe-se similaridades e particularidades entre as campanhas analisadas. 

Os três candidatos utilizaram largamente mensagens com o intuito de divulgar e comentar 

eventos e ações de campanha. Da mesma forma que posicionaram o conjunto de 

mensagens triviais e apolíticas entre as quatro categorias mais utilizadas. Conclui-se, 

portanto, que o Twitter serve como um canal de comunicação que visa a situar os eleitores 

e simpatizantes sobre os passos do candidato. Conduzir seus seguidores a fatos, detalhes 

e registros de eventos foi uma das funções primordiais do Twitter para os candidatos a 

presidente de 2010, conforme a tendência internacional. No entanto, é mister salientar 

que Marina Silva destoou de seus dois adversários ao imprimir um modo hiper-atualizado 

de promoção de agenda na medida em que oferecia oportunidades para que seus 

seguidores acompanhassem suas participações em diferentes eventos e ações ao vivo 

através de hyperlinks. Participações em programas, pronunciamentos em encontros com 

alianças partidárias, dentre outros, eram divulgados constantemente a seus seguidores e 

além.  

A exibição de capital social também figura entre as funcionalidades correntes do 

Twitter pelos três candidatos. Como já afirmado, embora Marina Silva tenha colocado 

esse recurso em quinta posição no nível de frequência, sua diferença para a quarta 

categoria mais utilizada (posicionamento), no geral, foi de apenas 16 mensagens.  Uma 

vez que a categoria em questão engloba manifestações de apoio tanto de figuras públicas 

quanto de eleitores e simpatizantes que não gozam desse status público, presume-se que 

grande parte das citações e interações discursivas acaba se voltando para a demonstração 

do prestígio social dos candidatos. Essa questão será mais bem discutida e fundamentada 

quando da discussão sobre os tipos de perfis com os quais os candidatos mais interagiram 
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e quais são as categorias de conteúdo predominantes nas mensagens contendo interações 

discursivas.  

Dilma Rousseff, por sustentar a posição de candidata do governo com o 

compromisso de dar prosseguimento a um projeto político em vigor na ocasião, foi a 

única a situar mensagens sobre “realizações passadas” entre as quatro categorias com 

maior presença em seus tweets. Por ser estreante em campanhas, a estratégia também 

serviu para preencher uma lacuna de prestígio social e político que a acompanhava. 

Vincular-se a um partido, governo e projeto político, portanto, também fez parte da 

construção da imagem pública da candidata.  

José Serra se valeu de mensagens biográficas como nenhum de seus dois 

adversários. Confeccionar uma imagem pública de origem humilde e trabalhadora era 

necessário para que o candidato se posicionasse frente a um governo conduzido com por 

um líder que carrega a alcunha de “popular” num partido que reivindica a representação 

das classes trabalhadoras do Brasil. Já o PSDB de José Serra tinha de lidar e contra-atacar 

a percepção pública corrente de que o partido alinhava-se às necessidades e prioridades 

das elites sociais e política do país. Desse modo, conquistar segmentos sociais menos 

favorecidos, social e economicamente, e preferencialmente alinhados ao PT era uma das 

tarefas de campanha. Alcançar esse objetivo, portanto, pressupunha agregar à imagem 

pública de José Serra propriedades semânticas associadas à simplicidade, origem 

humilde, mas também aquelas voltadas para a suavização de seu estigma de centralizador, 

ríspido e mal-humorado.  

Marina Silva, como já bem exposto anteriormente, se destacou por expor suas 

posições e encorajar ações de engajamento. Na sua condição de religiosa, muitos 

questionamentos e receios acerca de suas posições frente a questões de ordem moral 

foram contemplados no seu perfil com o intuito de esclarecer suas intenções e 

compromissos. Daí a razão para o alto volume de mensagens dessa categoria, 

diferentemente do perfil de seus dois adversários. A grande aposta no poder de 

mobilização da internet fez com que a campanha de Marina Silva também se distinguisse 

dos outros dois candidatos no que se refere ao estímulo ao engajamento. Diversas ações, 

como “tuitaços”, instruções para organização de eventos, produção de materiais de 

campanha, abertura de comitês domiciliares e doações para a campanha constituíram a 

categoria “tentativa de criar engajamento”. Por mais de uma vez, Marina Silva foi bem 

sucedida nas tentativas de alçar sua campanha aos assuntos mais comentados do Twitter, 

ampliando a visibilidade pública da candidata. Essas marcas também renderam à Marina 
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Silva destaques na imprensa, uma vez que algumas dessas ações de mobilização digital 

agendaram a cobertura jornalística das eleições, ampliando ainda mais a visibilidade da 

campanha.  

Outras duas constatações chamam a atenção sobre o modus operandis dos três 

candidatos no Twitter. A primeira delas é o baixo volume de mensagens voltadas a críticas 

aos adversários ou reações a ataques dos mesmos. A categoria “campanha negativa” teve 

a terceira menor incidência nos perfis de todos os três disputantes. O lema, portanto, era 

personalizar ao máximo a campanha feita nos perfis oficiais dos candidatos evitando 

menções aos adversários e conflitos discursivos.  

A segunda constatação é de que o Twitter não foi o locus para a divulgação e 

discussão de promessas e propostas de campanha dos três principais presidenciáveis de 

2010. Apenas 1% do total de mensagens de Dilma Rousseff, 4% de José Serra e 8% de 

Marina Silva foram dedicados a seus projetos de governo. Sob o ponto das reflexões 

teóricas acerca das campanhas online, o Twitter com sua capacidade interativa e dialógica 

não foi usado de modo a amparar o paradigma da participação cidadã na constituição de 

projetos colaborativos de campanha. Com uma pequena exceção – relativa a José Serra 

que, em um de seus tweets, aparentemente acatou a sugestão de um seguidor que pedia a 

ampliação do projeto da Nota Fiscal Paulista a todo o território nacional – todos os três 

candidatos preferiram não priorizar, muito menos discutir suas ideias e planos de governo.  

 

4.2 – Recursos para interação discursiva 

 

Nesta seção serão apresentados os resultados das análises da utilização do que se 

convencionou chamar neste trabalho de recursos para a interação discursiva no Twitter: 

as menções (mentions) e replicações (retweets). Como já discutido anteriormente na 

proposta metodológica, apenas uma análise qualitativa que leve em consideração o 

conteúdo de cada tweet em específico pode garantir conclusões sobre os níveis e 

propósitos de interação discursiva de uma campanha no Twitter.  

Desse modo, da análise quantitativa do volume de mensagens com “menções” e 

“replicações” e a distribuição destas nas categorias de conteúdo, foi realizada uma análise 

com quatro categorias específicas para avaliar a funcionalidade dos recursos de interação 

discursiva para as três campanhas, a saber: (1) Esclarecimento e discussão de ideias; (2) 

Declarações de Apoio; (3) Campanha Negativa; (4) Engajamento e (5) Outros.  
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Os três candidatos distribuíram a aplicação de recursos de interação discursiva em 

proporções distintas. Enquanto Marina Silva dedicou 43,3% de todos os seus tweets a 

menções e replicações, Dilma Rousseff os utilizou em 17,6% de suas mensagens. José 

Serra, por outro lado, fez da sua comunicação no Twitter um canal voltado 

majoritariamente para a interação com outros usuários. Das 1.687 mensagens publicadas 

pelo candidato do PSDB, 1.015 foram feitas com a utilização de mentions e retweets, ou 

seja, 60,2% de todos os tweets publicados.  

  

Gráfico 15 – José Serra – Quantitativo Interação Discursiva 

 

 Embora o candidato do PSDB se destaque na utilização dos dois recursos 

voltados à interações discursivas, a marca atingida por Marina Silva também é 

significativa. A candidata do PV dedicou quase metade de suas publicações a alguma 

forma de comunicação direta com outros usuários do Twitter.  
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Gráfico 16 – Marina Silva – Quantitativo Interação Discursiva 

 

Assim como na frequência de publicações, Dilma Rousseff também ficou muito 

atrás de seus colegas no que se refere ao volume de mensagens voltadas à interação 

discursiva. Como se pode observar no gráfico abaixo, 82% de todas as suas publicações 

foram voltadas a enunciados sem quaisquer sinais de comunicação horizontal com outros 

usuários do Twitter. A grande parte, portanto, respeitou o modelo broadcasting. 

 

Gráfico 17 – Dilma Rousseff – Quantitativo Interações Discursivas 
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Considerando o conjunto de evidências empíricas de que se têm conhecimento 

neste trabalho, pode-se considerar que o padrão de campanha brasileiro no Twitter, a 

partir do recorte das eleições presidenciais de 2010, se alinha às experiências com os 

maiores níveis de utilização de recursos para a interação discursiva (CONWAY, 

KENSKI, WANG, 2013; BRUNS e HIGHFIELD, 2013; GRAHAM et al., 2013; 

MACNAMARA, KENNING, 2010; ENLI, SKOGERBO, 2013). O Brasil, portanto, a 

partir do recorte das únicas eleições presidenciais em que o Twitter foi utilizado até o 

momento, ajuda a acumular evidências internacionais que corroboram a primeira hipótese 

de trabalho desta tese.  

Analisando os tweets publicados pelos três candidatos ao longo de todo o período 

da amostra, verifica-se que dentre as 3.578 mensagens postadas, 1.732 foram compostas 

de mentions e retweets. Ou seja, considerando esse somatório, contata-se que 48,4% da 

comunicação feita no Twitter nas eleições de 2010 sugerem algum tipo de interação 

discursiva entre campanhas e outros usuários do site, conforme exposto no gráfico abaixo.  

 

Gráfico 18 – Geral – Quantitativo Interações Discursiva 

 

Nunca é demais salientar que a simples identificação desses elementos não é 

suficiente para atestar que houve, de fato, interação discursiva entre os perfis dos 

candidatos e aqueles mencionados nas mensagens com menções e replicações, como 
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afirmam Meireder et al. (2012) e Conway et al. (2013). Há que se averiguar (como será 

feito adiante) o teor conteúdo e os enunciados desses tweets, uma vez que menções podem 

servir apenas ao simples fato de mencionar algum perfil sem a concretização de interação 

discursiva. No entanto, a análise desses dados já é o suficiente para afirmar que a presença 

de indícios de interação nas mensagens coloca as eleições para presidente do Brasil de 

2010 no ranking das experiências com o maior nível de recursos para a interação 

discursiva.  

Antes da apresentação da análise para a verificação da existência de elementos de 

interação discursiva ou não nas mensagens com mentions e retweets, faz-se necessário 

identificar com quais estratégias esses tweets foram concebidos a partir das categorias de 

análise de conteúdo.  

 

Marina Silva  

 

Se no quadro geral de classificação dos tweets de Marina Silva as mensagens 

voltadas à divulgação de promessas e propostas foram a sexta categoria mais presente, 

nas mensagens contendo menções a outros perfis, essa categoria passou a ocupar a 

segunda posição. Conforme exposto no Gráfico 19, a candidata do Partido Verde 

interagiu com outros perfis com o intuito de esclarecer seus posicionamentos, em 

primeiro lugar, seguido de promessas e propostas, mensagens classificadas como “outros” 

e aquelas vontadas ao engajamento. Há, portanto, evidências de que Marina Silva tratou 

de questões políticas caras à sua candidatura e à sua campanha a partir da interação com 

outros perfis do Twitter.  

Percebe-se que, ao menos na dimensão das interações discursivas através de 

menções, o Twitter funcionou como canal de comunicação para que Marina Silva 

discutisse ou apresentasse suas propostas numa provável relação de comunicação direta 

com eleitores.  
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Gráfico 19– Marina Silva – Conteúdo Menções  

 

 Percebe-se que, ao menos na dimensão das interações discursivas através de 

menções, o Twitter funcionou como canal de comunicação para que Marina Silva 

discutisse ou apresentasse suas propostas numa relação de comunicação direta com 

eleitores. A categoria “agenda”, que ocupou o primeiro lugar no ranking geral das 

mensagens da candidata representou apenas 3% dos tweets contendo menções, enquanto 

“posicionamento”, que ocupa a terceira posição no quadro geral de mensagens, tornou-se 

a maior prioridade nas interações discursivas. Foi também através da comunicação 

horizontal com terceiros que a campanha de Marina Silva imprimiu esforços na tentativa 

de criar engajamento, dedicando 17% do total de mensagens contendo menções.  

No cenário das replicações de mensagens, a distribuição da funcionalidade dos 

tweets se deu de outra forma. Dos 277 retweets feitos pela campanha de Marina Silva, 94 

ou 34% do total destinaram-se à exibição de capital social. Pressupõe-se que a estratégia 

de reproduzir mensagens, interagindo discursivamente com o autor do tweet ou não, seja 

o mecanismo mais eficiente para exibir o prestígio social do candidato, uma vez que 

permite a exposição dos enunciados elogiosos a todos os seguidores da candidata. 

Considerando, portanto, a importância dada à exibição de prestígio social pela campanha 

de Marina Silva no Twitter, era razoável prever que as replicações fossem usadas para 

ilustrar e comprovar o prestígio social de que gozava a candidata.  

“Propostas”, “outros” e estímulo ao engajamento permaneceram entre as quatro 

categorias com maior repetição no conjunto de mensagens compostas a partir dos 
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retweets, assim como nas menções. Essa repetição reforça a hipótese de que ambos os 

recursos para a interação discursiva foram dedicados a temas de natureza política, mas 

que também conviveram com tópicos diversos externos à política (representados pela 

categoria “outros”).  

 

 

Gráfico 20– Marina Silva – Conteúdo Replicações 

 

 É o que demonstra o gráfico abaixo. Na soma das mensagens com menções e 

replicações, destaca-se a exibição de capital social como a estratégia principal, seguida 

de tweets com posicionamentos, tentativa de criar engajamento e “outros”. É necessário 

salientar que, apesar da categoria “promessas e propostas” não figurar entre as quatro 

primeiras, sua diferença para a última melhor posicionada é de apenas cinco tweets. 

“Outros” representa a fatia de 15% do total enquanto as mensagens contendo propostas 

representam 14%, o que reforça a importância das interações discursivas para a discussão 

de temas políticos na campanha de Marina Silva.  

 

9%
0%

34%

8%4%

1%

16%

4%

11%

0% 13%

Marina Silva - Análise de conteúdo das 
Replicações

Agenda

Exibição de Capital Político

Exibição de Capital Social

Posicionamento

Divulgação de Notícias

Campanha Negativa

Tentativa de Criar Engajamento

Pessoal/Intimidade

Promessas e Propostas

Realizações Passadas

Outros



170 
 

 

 

Gráfico 21– Marina Silva – Conteúdo Interação Discursiva 

 

José Serra 

 

Com base nos resultados das análises anteriores era previsível que o investimento 

de José Serra em conversas informais com eleitores aparecesse com destaque na dimensão 

interativa do seu perfil. Mensagens classificadas na categoria “outros” ocupou o primeiro 

lugar e registrou mais que o dobro da quantidade de mensagens da segunda categoria mais 

frequente, “agenda”. 36% de todos os tweets do candidato do PSDB que fazem referência 

a algum perfil mediante o mecanismo de menções serviu para se aproximar de eleitores 

através comentários sobre questões cotidianas e temas apolíticos e reagir – em geral, 

positivamente - a observações de terceiros que não guardaram relação com nenhuma outra 

categoria de análise.  

Seguindo a tendência já constatada anteriormente, há uma relação direta entre o 

uso do Twitter e a exibição de capital social, inclusive no tocante às interações 

discursivas. Conforme exposto no Gráfico 22, logo abaixo, a categoria de mensagens que 

sugere o prestígio social de José Serra foi a terceira mais frequente, apenas superada pelas 

categorias “agenda” e “outros”. José Serra também buscou ou aproveitou a interação com 

eleitores para tratar de aspectos de sua biografia, de suas preferências pessoais e destacar 

fatos e situações do cotidiano de suas relações e atividades privadas. A categoria de 
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mensagens “pessoal e intimidade” ocupou a quarta posição em termos de frequência, ou 

8% do total das mensagens com menções.  

 

Gráfico 22– José Serra – Conteúdo Menções 

 

No cenário de mensagens replicadas pelo perfil de José Serra, as três categorias 

mais predominantes entre as menções se mantém, embora tenha havido mudanças na 

ordem de frequência. A única alteração significativa foi a substituição da categoria 

“pessoal e intimidade” pela exibição de capital político entre as quatro categorias mais 

presentes no conjunto das mensagens.  

Assim como no caso de Marina Silva, o candidato do PSDB atribui a seus retweets 

a função de exibir e interagir com manifestações de terceiros que contribuíssem para o 

acúmulo de seu capital social. 39% de todas as mensagens com replicações foram 

voltadas a essa finalidade. A categoria “outros” ficou na segunda posição e manteve-se 

mais frequente que a categoria “agenda”, assim como nas mensagens com menções. No 

entanto, José Serra aproveitou mensagens de outros perfis mencionando apoios e 

divulgando alianças com o candidato para exibir seu capital político. Ao contrário de 

Marina Silva e do que fez ao interagir com outros perfis através de menções, Serra fez a 

opção de interagir mais com perfis de agentes da política usando suas manifestações de 

apoio como benefício para sua campanha.  
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Gráfico 23– José Serra – Conteúdo Replicações 

 

No conjunto das duas formas de interação discursiva percebe-se que a ênfase dada 

às quatro categorias nas menções se mantém. A análise da soma das mensagens contendo 

mentions e retweets demonstra que a interação entre o perfil de José Serra e outros perfis 

priorizou: (a) temas triviais e apolíticos, (b) exibição de capital social, (c) agenda e (d) 

informações de caráter pessoal e íntimo, conforme apresentado na figura de número 24.  

A única diferença para o ranking da categoria de mensagens contendo menções é 

a inversão de posições de tweets voltados para a exibição de capital social e aqueles 

voltados para a “agenda” do candidato. No comparativo com Marina Silva, portanto, 

insinua-se uma tendência do uso de interações discursivas para agradecer, enaltecer ou 

simplesmente exibir manifestações de apoio, elogios e enunciados advindos de outros 

perfis que destaquem qualidades do candidato. 27% das mensagens contendo retweets e 

mentions de José Serra foram dedicadas à exibição de capital social.  

O fato de o candidato tucano ter dedicado mais de 60% de seus tweets a algum 

tipo de interação discursiva com outros usuários do Twitter fez com que, evidentemente, 

a distribuição categórica de suas mensagens contendo menções e replicações fosse um 

espelho do ranking das categorias aplicadas a todos os seus tweets.  
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Gráfico 24– José Serra – Conteúdo Interação Discursiva 

 

Contudo, há uma pequena diferença que fortalece a hipótese de que existe uma tendência 

em exibir capital social na utilização dos recursos para a interação discursiva. Enquanto 

na classificação geral das mensagens publicadas pela campanha de José Serra, 15% se 

destinaram à exibição de capital social, na interação com outros perfis esse porcentagem 

sobre para 22% e ocupa a segunda posição na frequência de mensagens por categoria.  

Dentre os tipos de mensagens menos frequentes é possível evidenciar que o 

Twitter não serviu para a campanha de José Serra como instrumento para orientar 

simpatizantes e outros eleitores em ações de engajamento, nem mesmo a partir das 

interações discursivas. Esclarecimentos sobre o posicionamento do candidato frente a 

questões públicas e a divulgação de promessas e propostas também não foram motes que 

conduziram a utilização de recursos para a interação discursiva. “Posicionamento” 

representou 5% do total das mensagens com interação discursiva e “Promessas e 

Propostas” apenas 4%.  

 

Dilma Rousseff 

 

A candidata do PT dedicou apenas 69 de todos os seus 392 tweets para a inserção 

de recursos de interação discursiva. Dada o baixo índice de mensagens contendo menções 

e replicações, algumas categorias de conteúdo não foram contempladas sequer uma vez. 

No conjunto de tweets com menções, “divulgação de notícia”, “campanha negativa”, 
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“engajamento” e “promessas e propostas” não foram temas de nenhum tweet, conforme 

exposto no gráfico abaixo.  

 

 

Gráfico 25– Dilma Rousseff – Conteúdo Menções 

 

 

A candidata do PT inverte a tendência que esboçavam seus dois adversários no 

tocante à funcionalidade das mensagens com menções. Ao contrário dos outros dois 

candidatos que prefiram usar as replicações com esse intuito, Dilma Rousseff escolheu as 

menções a outros perfis para exibir capital social. Esse recurso divide o primeiro lugar 

em número de frequência ao lado da categoria “outros”. Assim como fez José Serra, 

houve um destaque para menções voltadas a comentários ou divulgação de eventos de 

campanha da candidata do PT, mas diferentemente de seu adversário, que preferiu usar 

retweets para exibir seu prestígio político, Dilma o fez a partir dos mentions.  

A escala de prioridades estratégicas das replicações possui uma mudança na 

comparação com o outro recurso para a interação discursiva. A campanha de Dilma 

manteve as conversas triviais com outros perfis, assim como a exibição de capital social 

e tópicos sobre agenda, mas acrescentou entre as quatro maiores prioridades a divulgação 

de posicionamentos.  
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Gráfico 26– Dilma Rousseff – Conteúdo Replicações 

 

Nas mensagens contendo replicações da candidata Dilma Rousseff, cinco 

categorias de mensagens foram ignoradas: (a) divulgação de notícias, (b) tentativa de criar 

engajamento, (c) pessoal e intimidade, (d) promessas e propostas e (e) realizações 

passadas.  

Na distribuição geral dos recursos para a interação discursiva predominou a ordem 

classificatória das menções, invertendo apenas a posição da exibição de capital social, 

que passou para segunda posição dando lugar a “outros”. As categorias “divulgação de 

notícias”, “tentativas de criar engajamento” e “promessas e propostas” não foram 

contempladas em nenhuma ocasião de publicação das mensagens com menções e com 

replicações.  

Somando as mensagens contendo replicações e menções dos três candidatos, 

percebe-se que as interações discursivas serviram, majoritariamente, ao propósito de 

exibição de capital social (23%) e considerações sobre temas aleatórios externos à 

política. Em seguida, figuraram as categorias “agenda” e “posicionamento”, cada uma 

com 10%. “Promessas e propostas” foram responsáveis por apenas 8% da interação entre 

campanhas e eleitores.  
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Gráfico 26– Dilma Rousseff – Conteúdo Interação Discursiva 

 

 

 

 

Gráfico 27– Geral – Conteúdo Interação Discursiva 
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Funções Discursivas 

 

Com o intuito de avaliar o desempenho dos candidatos a partir de premissas e 

reivindicações teóricas da literatura em campanhas online no concernente aos 

pressupostos da racionalidade da democracia, foram criadas cinco categorias com o 

intuito principal de discriminar o quanto, de fato, a interação serviu ao propósito de 

esclarecer eleitores. Para tanto, empreendeu-se uma análise que permitisse distinguir os 

tweets voltados ao “esclarecimento e discussão de ideias” daqueles voltados para 

“declarações de apoio”, “campanha negativa”, “engajamento e mobilização” e “outros”. 

Alguns dos resultados provenientes dessa análise, por certo, já foram esboçados nas 

análises anteriores desta seção, no entanto, cabe salientar mais uma vez que a intenção 

aqui é aferir em qual medida o Twitter foi utilizado pelos candidatos à presidente em 2010 

com o intuito de expor e discutir seus planos e ideias através da comunicação horizontal.  

A possibilidade de comunicação direta entre as elites políticas e os cidadãos é uma 

característica, se não peculiar, ao menos potencializada pela comunicação online, 

principalmente nos sites concebidos para a formação de redes de relacionamento e 

interação. No entanto, a literatura aponta que agentes da política e órgãos e instituições 

do Estado costumam ignorar essas possibilidades de aproximação dialógica com cidadãos 

(ROSSETTO, CARREIRO, ALMADA, 2014; HOWARD, 2005; DAVIS, OWEN, 1998; 

CARLSON, DJUSPUND, 2001; FARNSWORTH, OWEN, 2004; GIBSON et al. 2003). 

Até aqui já foi demonstrado que, ao menos em termos de presença da utilização dos 

recursos para interação discursiva, os três principais candidatos à presidente em 2010 não 

seguiram essa tendência ao utilizar o Twitter. Resta, entretanto, discriminar o quanto 

dessas interações voltou-se a temas, questões e ações políticas, mas principalmente se 

cumpriu a finalidade de esclarecer questões demandadas por cidadãos, grupos ou 

organizações através de seus perfis no Twitter.  

Marina Silva foi a única, entre os três candidatos, que priorizou a discussão e o 

esclarecimento de ideias ao menos em uma parcela das interações que estabeleceu com 

outros usuário do Twitter. Isto porque apenas nas mensagens contendo menções, a 

candidata do PV sobrepôs a categoria em questão às outras quatro, conforme indica o  

gráfico abaixo.  
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Gráfico 28– Marina Silva – Categorias de Interação Discursiva - Menções 

 

 

O recurso de menção parece mais adequado ao propósito de contemplar questões 

políticas demandadas por eleitores, uma vez que, ao contrário das replicações de 

mensagens, as restrições de espaço são menores. Soma-se a isso uma questão particular 

da campanha de Marina Silva: a candidata do PV se destaca frente a seus dois adversários 

por ter utilizado, como muito mais frequência, publicações de séries de tweets para 

esclarecer seus pontos de vista sobre alguma questão ou simplesmente instruir algum 

seguidor acerca de dados e resultados de políticas públicas, principalmente sobre aquelas 

voltadas ao meio-ambiente. Pode-se destacar como exemplo desse estilo a conversação 

com um usuário do Twitter sobre a posição da candidata frente à construção de um 

estaleiro de propriedade do empresário Eike Batista no dia 27 de julho de 2010.  Essa não 

foi uma tendência seguida por José Serra ou Dilma Rousseff.  
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Gráfico 29– Marina Silva – Categorias de Interação Discursiva - Replicações 

 

Na esfera das mensagens com replicações, percebe-se que a discussão de ideias 

foi relegada a apenas 16% de todas as publicações que, no geral, favoreceram a categoria 

“outros” (39%) e, como era de se esperar, “manifestações de apoio” (31%).  

Anteriormente, já havia sido discutida a tendência da utilização de retweets para a 

exibição de capital social devido às suas propriedades formativas. A possibilidade de 

exibir manifestações de apoio é estrategicamente mais desejável do que prestar 

agradecimentos aos autores dessas manifestações sem qualquer componente ilustrativo.  

Somando os dois recursos para a interação discursiva, percebe-se que a campanha 

de Marina Silva não atribuiu a suas estratégias interativas a função majoritária de 

contribuir com o ideal da racionalidade democrática no tocante ao esclarecimento dos 

eleitores. No entanto, a marca de 31% do total de mensagens demonstra que a interação 

discursiva para a discussão ou esclarecimento de questões políticas relacionadas à sua 

campanha manteve-se como prioritária, uma vez que ocupou a segunda posição e 

registrou apenas cinco pontos percentuais a menos que a categoria “outros”, a mais 

recorrente.  

Também cabe destacar que a elevada presença de replicações voltadas à exibição 

de manifestações de apoio fez com que esta categoria, que registrou baixa frequência 

entre as mensagens contendo menções, ocupasse a terceira posição no plano geral dos 

recursos para interação discursiva (18%).  
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O leitor deste trabalho pode espantar-se ao tentar comparar o resultado 

quantitativo geral das categorias de interação discursiva com a análise de conteúdo das 

mensagens contendo mentions e retweets. Isto porque, como já demonstrado acima, o 

somatório de mensagens das categorias “outros” e “exibição de capital social” supera a 

soma das mensagens contendo posicionamentos e promessas de campanha - categorias 

estas que representam, por excelência, esforços para o esclarecimento e discussão de 

ideias. No entanto, muitas mensagens voltadas à discussão de ideias externas à política, 

como enunciados que davam conta do entendimento que Marina Silva fazia dos 

potenciais políticos do Twitter para a comunicação política, foram consideradas, 

logicamente, na categoria “esclarecimentos e discussão de ideias”.  

 

Gráfico 30– Marina Silva – Categorias de Interação Discursiva - Geral 

 

A candidata Dilma Rousseff destoa de seus adversários tanto na frequência geral 

de uso do Twitter quanto na aplicação de recursos para a interação com outros usuários, 

como já discutido. Suas peculiaridades também tomam lugar nesta seção. Das 51 

mensagens contendo menções entre suas publicações, apenas duas se destinaram a 

contemplar alguma dúvida e pedido de esclarecimento de eleitores. Duas categorias não 

se fizeram presentes: campanha negativa e mobilização. O foco da comunicação 

horizontal da candidata do PT através de menções se manteve restrito ao campo dos temas 

informais e cotidianos com seus seguidores e outros usuários do Twitter. A categoria 

“outros” respondeu por 61% do total de mensagens contendo mentions.  
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Curiosamente, a categoria “esclarecimento e discussão de ideias” registrou maior 

presença entre as mensagens contendo retweets e a quantidade de manifestações de apoio 

foi menor quando comparado às mensagens contendo menções. A campanha de Dilma 

Rousseff vai na contramão da tendência de seus dois adversários ao dispensar a exibição 

das mensagens de apoio, optando apenas por mencionar o perfil ao qual ela direciona o 

agradecimento pelos elogios e suporte.  

 

Gráfico 31– Dilma Rousseff – Categorias de Interação Discursiva - Menções 

 

Gráfico 32– Dilma Rousseff – Categorias de Interação Discursiva - Replicações 
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Esta predileção pode denotar alguma falta de competência da candidata e de sua 

equipe de campanha, na medida em que dispensam um recurso mais eficiente de exibição 

de capital social a seus seguidores, ilustrando-a com os termos dos elogios e apoio que 

recebe.  

 

 

Gráfico 33– Dilma Rousseff – Categorias de Interação Discursiva - Geral 

 

A comunicação horizontal de Dilma Rousseff, finalmente, pouco contribuiu para 

esclarecer os cidadãos eleitores que a seguiam ou que, eventualmente, se depararam com 

suas mensagens no Twitter. Mais da metade (56%) de suas publicações, efetivamente, 

serviu à comunicação informal com outros usuários do site, seguida pela exibição de 

capital social (28%).  

Assim como a candidata do Partido dos Trabalhadores, José Serra se valeu de 

menções a outros perfis para abordar temas e questões informais. Assim como nas 

mensagens de Dilma Rousseff, a categoria “outros” foi a mais recorrente.  

No entanto, embora a distância quantitativa entre mensagens informais e as outras 

categorias seja imensa, a campanha de José Serra dedicou o segundo maior número de 

mensagens à categoria “esclarecimentos e discussão de ideias”, com 15% do total de 

menções. Assim como no quadro geral de todos os tweets publicados pelo candidato do 

PSDB, o discurso informal prevaleceu como estratégia nas menções, mas também nas 

replicações.  
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Gráfico 34– José Serra – Categorias de Interação Discursiva - Menções 

 

 

 

Gráfico 35– José Serra – Categorias de Interação Discursiva - Replicações 
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Gráfico 36 – José Serra – Categorias de Interação Discursiva  

 

Conforme dados do Gráfico 35, 58% das mensagens de José Serra compostas por 

retweets foram classificadas na categoria “outros”. Apenas 13% desse total foram 

voltados ao esclarecimento de eleitores. As manifestações de apoio passaram de 3% nas 

mensagens com mentions para 25% com replicações. No quadro geral do candidato 

tucano, a comunicação informal predominou com 67%, enquanto que a categoria 

“esclarecimento e discussão de ideias”, de fato, foi o segundo tipo de ação mais 

recorrente, ainda que a discrepância seja grande com o volume de mensagens da primeira 

categoria.  

Dos três candidatos, apenas Marina Silva adotou como estratégia prioritária a 

exposição e discussão de suas ideias, embora José Serra, assim como a candidata do PV, 

também tenha mantido essa estratégia dentro das duas ações prioritárias de sua 

comunicação horizontal a prescindir da grande diferença quantitativa entre a primeira e 

segunda categoria no conjunto geral desses tweets.  

No universo de todas as mensagens para a interação discursiva publicadas pelos 

três candidatos (ver Gráfico 37) fica claro que o esforço de comunicação direta, no geral, 

serviu a estratégias de aproximação com o eleitor a partir de temas cotidianos e informais 

que não tocam diretamente em questões políticas e de campanha, embora tenha o 

potencial de render dividendos eleitorais. Enquanto canal de comunicação potencial para 

que as campanhas ampliassem o estoque cognitivo dos eleitores a respeito de ideias, 
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propostas e posições, o Twitter ficou muito aquém da consolidação de uma modelo ideal 

da racionalidade democrática. 

 

Gráfico 37 – Geral – Categorias de Interação Discursiva 

 

A partir dessas conclusões, no entanto, não se pode diminuir a importância do fato 

de quase metade de todos os tweets publicados pelos três candidatos terem se voltado à 

comunicação direta com eleitores. Há, portanto, fortes indícios de horizontalidade na 

comunicação de campanha, via Twitter, que, dentre algumas funções, teve como 

prioridade a abordagem de temas informais.  

É notório que, até este ponto do trabalho, insiste-se no uso recorrente do termo 

“indício” quando se trata da discussão da utilização dos recursos para interação 

discursiva. Por mais de uma vez, salientou-se que muitos estudos empíricos confundem 

a presença de mentions e retweets com a constituição de algum processo interativo entre 

perfis no Twitter. Desse modo, uma vez que menções podem servir apenas como recurso 

para mencionar algum outro perfil sem que tenha havido qualquer tipo de intenção ou 

materialização de interação discursiva efetivamente – assim como replicações podem ser 

apenas meras reproduções de uma mensagem - há que se distinguir, portanto, o quanto de 

mensagens com a presença desses recursos, de fato, serviu a alguma interação discursiva. 

Esses resultados serão apresentados em seguida.  
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A interação efetiva nos recursos para interação discursiva 

 

A verificação da presença genuína de interação nas postagens dos três candidatos 

foi feita a partir de uma tipologia relativamente simples. Foram criados dois indicadores 

para as variáveis Menção e Replicação. São elas: Interação e Menção/Reprodução. Isto 

porque a simples constatação de mention e retweets pode mascarar mensagens sem 

quaisquer interações discursivas, como é o caso, por exemplo, da menção a perfis de 

veículos de comunicação com o intuito de divulgar alguma atividade de agenda ou apenas 

mencionar o endereço dos perfis de algum usuário ao invés de citar seus nomes, como 

ilustra a figura abaixo:  

Figura 19 – Marina Silva – Menção 

 

Retweets são recursos que possibilitam interações discursivas, mas também são, 

por excelência, o mecanismo para que usuários do Twitter compartilhem mensagens e 

informações publicadas por terceiros com o intuito de endossar o conteúdo do tweet 

reproduzido e repassar a seus seguidores. Todos os três candidatos, em alguma medida, 

utilizaram tal recurso com essa finalidade, como ilustra um dos casos do candidato José 

Serra na figura 20.  

 



187 
 

 

 

Figura 20 – José Serra – Retweet 

 

No entanto, conforme já discutido e demonstrado largamente neste trabalho, os 

recursos para a interação discursiva podem ser utilizados, efetivamente, para interagir 

discursivamente e este é o foco das análises que seguem.   

Foram consideradas como interações discursivas quaisquer mensagens cujos 

enunciados contivessem respostas ou quaisquer reações discursivas dos candidatos ao 

mencionar um perfil ou reproduzir mensagens de terceiros. Marina Silva foi a candidata 

que mais efetivamente interagiu. 90% das menções feitas pela candidata e 70% das 

mensagens com replicações contiveram interações discursivas.  

 

Gráfico 38 – Marina Silva  – Interações discursivas efetivas  

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Indicadores de
Interação
Discursiva

Marina Silva - Interações Discursivas Efetivas

Menções

Replicações

Geral



188 
 

 

 

Conforme o gráfico acima, 81% de todas as mensagens de Marina Silva contendo 

mentions e retweets foram, efetivamente, registros de interações discursivas. Dilma 

Rousseff interagiu em 78,4% das mensagens contendo menções e em 55,6% das 

publicações contendo retweets. Na soma geral das menções e replicações, a candidata do 

PT estabeleceu interações discursivas em 72,4% das vezes.  

 

Gráfico 39 – Dilma Rousseff  – Interações discursivas efetivas  

 

José Serra figura como o segundo candidato que mais interagiu efetivamente com 

usuários do Twitter. No universo das menções, 82,2% das mensagens, de fato, 

contemplaram discursivamente manifestações de terceiros. No que tange aos retweets, 

61,10% se constituíram como interações discursivas. No total, 72,2% de todas as 

mensagens contendo recursos para a interação discursiva efetivamente serviram a esse 

propósito.  

Os dados dos três candidatos sugerem haver padrões aproximados de 

correspondência dos dois recursos para interações discursivas. Embora José Serra tenha 

sido o candidato que se destacou na utilização das menções e replicações para definir o 

estilo da comunicação de campanha no Twitter, quem se destaca, efetivamente, no contato 

direto e discursivo com eleitores e demais perfis no Twitter é a candidata do Partido 

Verde, Marina Silva. Embora com atuação pouco expressiva no campo da interatividade, 
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Dilma Rousseff interagiu genuinamente com outros usuários do Twitter na grande parte 

das vezes que utilizou esses recursos: 72,4%  

 

 

Gráfico 40 – José Serra  – Interações discursivas efetivas 

 

 

Gráfico 41 – Geral – Interações discursivas efetivas 

Por fim, esses dados demonstram que as campanhas do Brasil em 2010 não apenas 

se destacam em termos da presença de recursos para a interação discursiva no enunciado 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Indicadores de
Interação
Discursiva

José Serra - Interações Discursivas Efetivas

Menções

Replicações

Geral

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Indicadores de
Interação
Discursiva

Geral- Interações Discursivas Efetivas

Menções

Replicações

Geral



190 
 

 

das mensagens, mas também que a parcela majoritária dessas publicações serviu 

genuinamente à comunicação horizontal com outros usuários dos Twitter.  

 

Discussão e Hipóteses 

 

Tomando, portanto, o cenário brasileiro da comunicação eleitoral no Twitter a 

partir do conjunto de mensagens publicadas pelos três principais candidatos que 

disputavam as eleições para presidente em 2010, percebe-se que a segunda hipótese de 

pesquisa deste trabalho se sustenta.  

 

H2: Seguindo a tendência mundial comprovada na revisão de literatura deste 

trabalho, a disputa eleitoral de 2010 para presidente do Brasil será marcada pela 

presença de um volume significativo de recursos para a interação discursiva no Twitter. 

 

 Ao menos no que tange ao volume de mensagens com menções e replicações 

presentes no conjunto de tweets dos três candidatos – e tomando a presença desses 

recursos como indícios de interação dialógica – o modelo brasileiro de que dispomos até 

o momento respeita um padrão que segue os melhores números encontrados em 

experiências mundiais, uma vez que quase metade de todas as mensagens publicadas 

pelas três campanhas foi compostos de mentions e retweets. Trata-se de um modelo que 

equipara, quantitativamente, as estratégias de comunicação voltadas para a interação com 

outros perfis no Twitter às mensagens do tipo “broadcasting”, voltadas para a divulgação 

de algum tipo de informação ou exibição de conteúdo sem qualquer traço de interação 

discursiva.  

Aproximadamente 48% da soma de todas as mensagens publicadas pelos três 

candidatos contiveram mentions e retweets e, logo, 52% serviram à divulgação de 

informações e conteúdos sem endereçamentos específicos a algum perfil no Twitter. A 

constatação de que quase metade de todos os tweets publicados pelos três principais 

candidatos à presidente em 2010 foi composta a partir do uso de recursos para a interação 

discursiva conduz a uma conclusão inevitável: o Twitter foi concebido, conceitual e 

estrategicamente, como um canal de interação direta com cidadãos na mesma medida em 

que foi utilizado para a simples divulgação de informações de campanha no conjunto das 

primeiras campanhas presidenciais em que o uso dos social media foi permitido no Brasil.  
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Apenas um artigo encontrado na revisão de literatura desta tese apresentou 

distinções dos recursos para menções e replicações com o intuito de identificar o quanto 

as campanhas foram, efetivamente, interativas com eleitores. Graham et al. (2013) 

avaliaram menções e replicações e identificaram aquelas efetivamente dialógicas.No 

entanto, incluiu nesse conjunto mensagens que sequer continham menções a algum 

usuário do Twitter. Mesmo com esse equívoco procedimental, os autores identificaram 

que apesar da presença expressiva de mentions e retweets utilizados por candidatos nas 

eleições gerais do Reino Unido de 2010 (média superior a 50% de todas as mensagens 

publicadas), apenas 22% desse total consistiram em interações discursivas. Baseado nesse 

indício, a terceira hipótese de trabalho desta tese foi formulada.  

 

H3: Tal qual demonstram as análises de Graham et al. (2013), a presença de 

recursos de menções e replicações não corresponde, de fato, à presença de interações 

discursivas efetivas entre candidatos e partidos com outros usuários do Twitter.  

 

Considerando as análises empreendidas nesta seção, as eleições para presidente 

do Brasil de2010 invalidam a terceira hipótese de pesquisa deste trabalho. Conforme 

exposto no Gráfico 41, 76% dos 48% de presença de mentions e retweets da soma dos 

três candidatos da amostra consistiram em interações discursivas efetivas entre as 

campanhas e outros perfis no Twitter. Esse resultado sugere tanto uma disposição 

dialógica dos candidatos e suas equipes quanto um entendimento peculiar das campanhas 

presidenciais brasileiras de que o Twitter deve cumprir o papel inovador de ser um canal 

de comunicação direta com o público.  

O componente mais crítico aos estudos em campanhas online presentes nessa tese 

conduziu a resultados que atestam o quão efetivamente interativa foi a disputa eleitoral 

em questão.  

Metodologicamente, demonstrou-se neste trabalho a necessidade de aprofundar a 

análise dos componentes de interação do Twitter para evitar inconsistências analíticas e 

conclusões equivocadas. A análise da presença efetiva de interação discursiva nas 

mensagens com menções e replicações demonstrou uma incidência majoritária de 

interações concretas entre as três campanhas e perfis do Twitter. 76% dessas mensagens 

serviram, de fato, à comunicação horizontal dos perfis dos três principais candidatos. 

Considerando, portanto, que apenas 26% das publicações contendo recursos para a 

interação discursiva não serviram, de fato, ao propósito de interagir discursivamente, 
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acumulam-se evidências suficientes para afirmar que o Twitter foi utilizado nas eleições 

presidenciais brasileiras de 2010 como em nenhuma outra eleição de que se tem registro 

na literatura sobre campanhas online.  

Se forem consideradas as insuficiências metodológicas da maioria das pesquisas 

empíricas dedicadas à análise de campanhas no Twitter, a discrepância entre o 

quantitativo de interações discursivas das campanhas analisadas neste trabalho em relação 

ao padrão internacional pode ser ainda maior. Isto porque na ausência de análises 

pormenorizadas dos enunciados de mensagens contendo, é plausível cogitar que a mera 

constatação da presença desses recursos camufle o real nível de interação entre 

campanhas e eleitores. Em outras palavras, aquelas campanhas consideradas pouco 

horizontais pelo baixo nível de utilização de replicações e menções podem se mostrar 

ainda menos interativas do que se supõe se as mensagens que contém os dois recursos 

para interação discursiva forem analisadas especificamente.  

Trata-se de uma marca significativa, mas que deve ser ponderada sobre outras 

premissas e questões teóricas que permeiam o fenômeno das campanhas online. 

Conforme foi demonstrado nas análises presentes nessa seção, apenas a candidata Marina 

Silva, do PV, dedicou a maior parte da comunicação direta que estabeleceu com eleitores 

para esclarecer e discutir ideias. No quadro geral das interações discursivas dos três 

candidatos, predominou, majoritariamente, a abordagem de assuntos informais como 

estratégia de aproximação do eleitor a partir de temas presentes em seus cotidianos ou 

simples considerações acerca de temas irrelevantes sob o ponto de vista político, 

falsificando a quarta hipótese deste trabalho.  

 

H4: Como plataforma de comunicação que permite a comunicação horizontal 

com eleitores - como nenhum outro recurso de comunicação eleitoral mediada e massiva 

- presume-se que as campanhas utilizarão os recursos de interação discursiva do Twitter 

para esclarecer promessas, posicionamentos e propostas específicas demandadas por 

cidadãos.  

 

Esta constatação demonstra que, embora o Twitter tenha sido usado 

significativamente para a comunicação horizontal, os três candidatos pouco contribuíram 

para concretizar umas das reivindicações teóricas que se faz às campanhas políticas nos 

meios digitais: promover a troca argumentativa entre candidatos e cidadãos acerca de 

temas políticos relevantes na agenda do debate público, gerando ganhos cognitivos e, 
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consequentemente, políticos para as partes envolvidas e para o próprio processo político-

eleitoral. Trata-se, portanto, da reivindicação por maior participação cidadã no jogo 

político a começar pela disputa eleitoral. Essa formulação teórica ou reivindicação 

política que permeia o fenômeno das campanhas online desde sua origem permanece, 

ainda, na dimensão do idealismo.  

No entanto, há que se notar que tanto José Serra quanto Marina Silva fizerem 

referências à possibilidade de eleitores contribuírem com suas plataformas em sites 

colaborativos criados por suas campanhas. Portanto, existiu uma dimensão participativa 

tanto na campanha digital de Marina Silva quanto de José Serra (AGGIO, MARQUES, 

SAMPAIO, 2011), mas que extrapola o objetivo da pesquisa apresentada aqui.  

O volume significativo de interação discursiva dos três principais candidatos à 

presidente do Brasil na eleição de 2010 comprova que há algo de muito singular no modo 

como essas campanhas se apropriaram do Twitter, na medida em que não entenderam o 

referido site apenas como uma extensão da comunicação estratégica que estabelecem em 

outros meios e canais de comunicação, mas sim como um locus de interação social. 

Sublinha-se o adjetivo social, pois, como já foi discutido aqui à exaustão, o ganho político 

das interações discursivas não advieram das discussões políticas estabelecidas, mas sim 

majoritariamente da aproximação social das campanhas com eleitores a partir de temas 

cotidianos, informais e apolíticos.  

Soma-se a essa estratégia o grande volume de interações cuja finalidade foi a de 

exibir manifestações de apoio que gerassem a exibição do capital social acumulado pelos 

candidatos. Mesmo Marina Silva, que atingiu altos índices de utilização desses recursos 

para manifestar ou discutir suas posições e propostas, sobrepôs as conversas “triviais” e 

a exibição de capital social àqueles expedientes.  

Finalmente, acredita-se que esta seção tenha contribuído metodologicamente para 

pesquisas futuras ao lançar luz sobre a necessidade de utilização de mais abordagens 

analítica a fim de medir, realmente, o quão dialógicas ou discursivas são as campanhas 

online geridas no Twitter. Ao contrário do que é apresentado na literatura internacional 

em termos de pesquisa empírica, de um modo geral, o trabalho de análise realizado aqui 

não deixa dúvidas sobre o quão interativas foram as três principais campanhas para 

presidente em 2010.  

Ainda se faz necessário explorar, analiticamente, outra dimensão das interações 

de campanha para elaborar uma radiografia mais precisa do teor da comunicação 

horizontal estabelecida pelos candidatos que compõe a amostra desse estudo. Trata-se da 



194 
 

 

verificação das características dos perfis que foram contemplados a partir de mensagens 

voltadas à interação discursiva. A questão central, portanto, é: em que nível se dá a 

interação social das campanhas no Twitter? Trata-se de privilegiar a interação com 

celebridades? Jornalistas? Agentes da política? Perfis institucionais do Estado ou de 

instituições sociais variadas? Ou se trata, de fato, da comunicação direta com cidadãos 

que não gozam do status público desses perfis mencionados?  

 

4. 3 - Perfis dos Interlocutores 

 

Foram criadas cinco categorias para distinguir os interlocutores selecionados pelas 

campanhas para interagir discursivamente. Basicamente, foram separados perfis de 

agentes e instituições da política, celebridades, cidadãos (eleitores, simpatizantes e 

militantes), agentes e agências do jornalismo (jornalistas, contas de veículos de 

comunicação, blogs independentes), “fakes” e “outros” (grupos organizados, perfis 

declaradamente falsos e contas de suporte para as campanhas).  

Há três razões que justificam o esforço de distinção e análise dos perfis dos 

interlocutores das campanhas. A primeira decorre da necessidade de definir com ainda 

mais precisão as características das interações discursivas analisadas na seção anterior. 

Ou seja, a identificação dos endereçamentos nas interações discursivas é chave 

fundamental para determinar se o Twitter foi usado prioritariamente para o contato direto 

com jornalistas e veículos de comunicação a fim de influenciar pautas, com celebridades 

para exibir capital social ou se foi priorizado o contato direito com cidadãos, 

efetivamente. O alcance das interações discursivas e seus propósitos perpassam pela 

identificação do perfil dos interlocutores.  

A segunda razão parte da imprescindibilidade de verificar o quanto a comunicação 

política no Twitter contempla os requisitos normativos das tecnologias digitais como 

instrumento para aproximar a política institucional da esfera da cidadania, uma vez que 

este trabalho mantém uma interface dialógica direta com formulações teóricas 

relacionadas às campanhas digitais.  Nas elaborações teóricas circunscritas ao fenômeno 

das campanhas online, reivindica-se que a escassez de iniciativas de comunicação direta 

entre agentes da política e cidadãos comece a ser superada a partir dos pleitos eleitorais.  

Sob essa perspectiva teórico-normativa, a verificação dos conteúdos das 

interações discursivas, bem como da constituição real e efetiva dessas interações, não são 

suficientes para elucidar em quais níveis as campanhas analisadas contemplaram as 
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expectativas acerca das possibilidades de aproximação dos agentes da política com os 

cidadãos a partir da comunicação horizontal. Faz-se necessário, portanto, distinguir os 

perfis dos interlocutores e extrair desse montante o quantitativo referente aos atores 

sociais não agrupados em coletivos, instituições ou que gozem de status de celebridade 

nesses processos. 28 

Por fim, a terceira razão se refere a uma questão essencialmente pragmática: no 

decorrer da coleta e análise de dados, a autenticidade de alguns perfis foi colocada em 

suspeição por algumas de suas características. A ausência de fotos pessoais, informações 

biográficas, a inatividade de alguns perfis imediatamente após o fim das eleições e a 

concentração quase ou totalmente exclusiva em publicações sobre temas eleitorais 

insinuam que tais perfis podem ter sido criados para servir como “escada” para que os 

candidatos simularem interações e divulgarem informações de seus interesses. Portanto, 

assim como publicações que servem a simples menções ou reproduções de mensagens de 

terceiros não representam interações genuínas, o contato direito com um perfil falso, 

construído com o intuito de apoiar estratégias de campanha, também não se constitui 

como interação social autêntica e devem ser discriminadas.  

Finalmente, o padrão de apresentação das análises dos resultados será o mesmo 

das seções anteriores.  Os perfis dos interlocutores de cada candidato serão apresentados 

e discutidos em separado. Ao final, um quadro geral com a distribuição dos perfis 

contemplados nas interações discursivas dos três candidatos servirá como referência para 

compreender quais estratégias de endereçamento foram adotadas pelas campanhas.  

 

Marina Silva 

 

A campanha da candidata do Partido Verde priorizou majoritariamente a interação 

com cidadãos “comuns”. A discrepância entre esses perfis e todos os outros é 

significativa: 82% dos interlocutores de Marina Silva foram constituídos de eleitores, 

simpatizantes ou militantes. Celebridades representaram 4%, assim como agentes e 

instituições do jornalismo, e apenas 3% foram identificados como “fakes”. Cerca de 5% 

                                                           
28 As distinções em questão não servem, em qualquer hipótese, à diminuição da importância desses atores 
e agrupamentos sociais na esfera pública. Compreende-se apenas que esses sujeitos e grupos gozam de 
posições públicas privilegiadas e que, portanto, possuem mais facilidade de acesso a oportunidades de 
comunicação com agentes da política institucional do que aqueles atores sociais atomizados e com pouco 
ou nenhum prestígio e visibilidade públicas. Daí a importância de se distinguir e mensurar a presença 
desses sujeitos sem quaisquer privilégios aparentes que foram contemplados nas interações discursivas 
das campanhas no Twitter.  
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foram classificados na categoria “outros” em que se enquadraram perfis de grupos de 

advocacia dos interesses da esfera civil, perfis oficiais de apoio a campanhas e “fakes” 

autodeclarados.  

Agentes políticos figuraram em patamar parecido: 2%. Ao contrário de 

impressões e suspeitas iniciais – que se julga aqui procedente – o artifício de utilização 

de perfis falsos para simular interlocuções não representou nada de significatvo na 

campanha de Marina Silva. Ao contrário: cidadãos comuns foram os reais interlocutores 

da candidata do PV.  

 

 

Gráfico 42 – Marina Silva – Perfis dos Interlocutores 

 

José Serra  

 

A quantidade de cidadãos comuns contemplados nas interações discursivas de 

José Serra foi proporcionalmente inferior ao de Marina Silva. 

Em termos absolutos, José Serra contemplou um número maior de cidadãos 

comuns em comparação à candidata do PV. 681 perfis figuraram nas mensagens do 

candidato do PSDB contra 661 da candidata do PV. Percebe-se que Serra registrou uma 

proporção maior da categoria “outros” em comparação a Marina. Este fato se deu em 

razão do candidato tucano ter interagido com perfis oficiais de apoio a sua campanha com 

maior frequência.  
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Gráfico 43 – José Serra – Perfis dos Interlocutores 

 

A proporção de perfis falsos também foi ínfima, comparativamente. A distribuição 

geral evidencia que o candidato do PSDB também priorizou o contato direto com eleitores 

que serviram, segundo sugerem as análises de conteúdo das mensagens do candidato, para 

a exibição de capital social.  

 

Dilma Rousseff  

 

A candidata do PT destoa mais uma vez de seus dois adversários no uso que fez 

do Twitter. Conforme demonstra o gráfico 44, Dilma Rousseff teve muito mais 

interlocutores da esfera da política institucional do que os outros dois candidatos. A 

grande maioria dos interlocutores contemplados nesta categoria foi composta por aliados 

da candidata do PT, como Eduardo Campos, o candidato a vice-presidente Michel Temer 

e o seu colega de partido Aloizio Mercadante. 

Na situação peculiar de Dilma Rousseff, que pela primeira vez disputava um cargo 

eletivo, a estratégia de mostrar apoio político e alianças partidárias se fazia muito mais 

necessária em comparação com seus dois adversários. As interações discursivas da 

candidata refletiram sua condição política peculiar. Houve, também, um número muito 

maior de perfis falsos que ajudaram a candidata a exibir capital social. No entanto, 
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tornam-se relativamente desimportantes porque, em sua maioria, foram mencionados em 

publicações de agradecimentos ao lado de tantos outros tantos perfis reais.  

 

 

Gráfico 44 – Dilma Rousseff – Perfis dos Interlocutores 

 

A maior parte das interações discursivas de Dilma Rousseff voltou-se a cidadãos 

comuns (54%), o que reforça a tendência da eleição para presidente de 2010 no Twitter 

ter sido voltada para a comunicação com o eleitor comum nos perfis dos três principais 

candidatos.  

 

A interlocução social das campanhas  

 

Todos os perfis mencionados em mensagens contendo recursos para a interação 

discursiva dos três candidatos foram unificados e submetidos a uma triagem para excluir 

duplicatas a fim de que fosse alcançado o número exato de interlocutores contemplados 

durante o período da amostra. De um modo geral, o número de duplicatas em todas as 

categorias foi baixo. Isto demonstra que, ao menos na dimensão dos recursos para a 

interação discursiva, os três candidatos se comunicaram com redes sociais distintas no 

Twitter. No cruzamento entre as categorias voltadas para a interlocução com cidadãos 

comuns, foram subtraídos apenas dezesseis perfis em razão de duplicações, o que 

correspondeu a 1430 perfis mencionados na soma das três campanhas ou 75%  do 
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conjunto total de interlocutores contemplados nos perfis dos candidatos, conforme 

exposto no Gráfico 45.  

No quadro geral, a proporção de interlocutores com perfis falsos manteve uma 

média baixa (4%) e a interação com agentes e instituições políticas e perfis da categoria 

“outros” se equivaleram, cada um com 7%. Percebe-se na análise dos dados que a 

estratégia de interagir discursivamente com celebridades para fins de exibição de 

prestígio foi praticamente ignorada. Interações com celebridades representaram apenas 

3% do conjunto de interlocutores acionados ou contemplados pelos perfis das campanhas.  

 

 Gráfico 45 – Geral – Perfis dos Interlocutores 

 

 

Os dados demonstram, de forma substantiva, que na dimensão interativa da 

comunicação das três campanhas, o Twitter funcionou para aproximar candidatos e suas 

equipes a eleitores comuns, principalmente – como foi demonstrado em seções anteriores 

– para exibir capital social e tratar de temas informais externos à política.  

 

Discussão e hipótese 

 

A quinta hipótese deste trabalho foi confirmada pela análise do perfil dos 

interlocutores.  
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H5: As três campanhas privilegiarão a interação discursiva com cidadãos 

comuns em detrimento do contato direto com outros perfis. Parte-se da premissa de que, 

por ser mais expressivo quantitativamente, esse contingente representa um maior número 

de potenciais eleitores e simpatizantes e arregimenta um volume maior de demandas por 

comunicação horizontal com as campanhas.  

 

A faixa de 75% de cidadãos “comuns” como interlocutores das campanhas sugere, 

ao menos, três reflexões. A primeira é a de que a predileção estratégica das campanhas 

para acumular e exibir capital social não perpassa pelo contato direto com celebridades. 

Seria plausível admitir um volume maior desse tipo de contato pelo simples fato de 

personalidades públicas colecionarem exércitos de seguidores que poderiam tomar 

conhecimento da existência de uma campanha ou se aproximarem dela graças aos elogios 

e recomendações de seus ídolos.  

No entanto, o Twitter parecer ter sido encarado predominantemente pelas três 

campanhas como uma extensão de arenas públicas onde se aglomeram multidões de 

cidadãos avulsos, mas que, ao contrário das restrições presenciais, centenas deles podem 

ser contempladas pessoalmente pelos candidatos. Este é um movimento que, dadas as 

características da comunicação no Twitter, pode manter ativa a simpatia de eleitores ou 

promover a conquista de novos simpatizantes que, além de contribuir com o voto, podem 

se tornar unidades operacionais em esforços de mobilização digital e presencial.  

Parece existir, portanto, uma questão conceitual de que o Twitter deve contemplar 

em seus endereçamentos o eleitor comum em níveis elevados de comunicação horizontal, 

mas também pragmática na medida em que o contingente mais expressivo de usuários 

deve, naturalmente, ser o alvo de investidas que visam à ampliação da visibilidade das 

campanhas. Manter estratégias que sustentem vínculos afetivos com usuários do Twitter 

pode significar investir em pequenos elementos que, somados e espalhados em redes 

sociais diversas, podem fazer a diferença em ações de mobilização que gerem 

reconhecimento e votos.  

A suposição de que o contato direto com jornalistas e veículos de comunicação 

poderia funcionar como uma estratégia recorrente também não se sustenta. Para tentar 

influenciar a cobertura jornalística a seu favor, basta que as campanhas utilizem o Twitter 

e produzam informações atrativas aos critérios de noticiabilidade do jornalismo. A 

excepcionalidade factual é uma delas. Marina Silva, por exemplo, conseguiu agitar as 

moléculas do Twitter a ponto de alçar o nome de sua campanha aos tópicos mais 
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comentados do site. Gafes dos candidatos também entraram nesse pacote. A campanha 

de José Serra, ao aderir, por exemplo, a uma iniciativa para responder perguntas de 

eleitores através da hashtag #pergunteaoserra, acabou estimulando a veia cômica e 

debochada dos usuários do Twitter que criaram perguntas satíricas e acabaram por pautar 

algumas coberturas dos noticiários online. A própria Marina Silva, ao reproduzir uma 

mensagem crítica a José Saramago no dia de sua morte, acabou gerando desconforto de 

muitos, inclusive de jornalistas que acabaram por cobrir o fato. Portanto, para aparecer 

no radar do jornalismo, basta estar no Twitter. O contato direto com veículos ou 

jornalistas torna-se dispensável para o alcance desse objetivo. Neste quesito, a 

experiência brasileira se assemelha às experiências das eleições gerais do Reino Unido 

analisadas por Graham et al.(2013). Assim como no Brasil, a maioria dos candidatos 

analisados por Graham et al. (2013) priorizaram, significativamente, o contato direto com 

eleitores comuns.  

Finalmente, conclui-se nesta seção a radiografia da comunicação horizontal dos 

três principais candidatos a presidente do Brasil em 2010 no Twitter. Os indícios de 

interação discursiva encontrados são significativos na equiparação feita com os achados 

de experiências internacionais. Mas não apenas os indícios: comprovou-se aqui que 

aproximadamente 76% das mensagens com menções e replicações se constituíram, 

genuinamente, em interações discursivas. No entanto, percebeu-se que pouco da 

comunicação horizontal serviu, efetivamente, para discutir questões políticas acerca de 

propostas e projetos e, portanto, pouco contribuiu para o ideal da racionalidade 

democrática que se assenta nos ganhos cognitivos da comunidade política a partir do 

esclarecimento de questões de natureza pública. Por fim, a discriminação das identidades 

dos interlocutores demonstrou que o endereçamento prioritário da comunicação 

horizontal das campanhas foi o eleitor comum em detrimento de jornalistas, celebridades 

ou agentes da política, assim como de perfis que poderiam caracterizar estratégias 

moralmente duvidosas de simulações de interação para benefício das campanhas.  

 

4.4 - Hashtags e as marcas de publicidade das campanhas 

 

São três as funções primordiais das hashtags para estratégias de campanha: (a) 

vincular mensagens a categorias públicas criadas por usuários do Twitter; (b) aumentar a 

exposição pública das campanhas a partir de slogans e títulos originais associados às 

candidaturas ou (c) decorar os enunciados com palavras ou frases que salientem ideias 
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contidas nas mensagens ou que sirvam como índices para denotar o estado do humor do 

autor. 

No primeiro caso, como já discutido, as campanhas podem ser valer de temas pré-

concebidos para inserir mensagens em listas que aglutinam publicações que levam à 

mesma hashtag. Tweets sobre questões caras às plataformas dos candidatos podem ser 

inseridos em listas que acumulam publicações centradas em temas relacionados, como, 

por exemplo, o tema da sustentabilidade e propostas para o meio-ambiente da candidata 

Marina Silva. Há tanto o potencial de ganho de visibilidade para campanhas e seus 

posicionamentos quanto para o fomento de debates sobre questões públicas. Foram 

também incluídas nessa categoria as hashtags relacionadas a eventos eleitorais, como 

debates em redes de rádio e televisão, eventos culturais como bienais ou iniciativas de 

defesa de interesses civis a exemplo de campanhas antidrogas.  

A segunda categoria serve ao objetivo de alçar o nome de uma campanha a 

patamares mais elevados de visibilidade pública no Twitter. Isto é feito a partir da criação 

de hashtags originais com slogans e títulos de campanha que podem ser multiplicados 

por muitos usuários e atingir diferentes redes sociais constituídas no site. O ponto máximo 

dessa visibilidade é, certamente, a lista de tópicos mais comentados, os Trending Topics.  

A terceira categoria serve principalmente para excluir hashtags que não tenham o 

propósito de gerar visibilidade e fomentar algum debate público em torno de questões e 

ideias pertinentes à agenda eleitoral e às campanhas. Aquelas voltadas, portanto, para 

meras decorações dos enunciados, são consideradas desprovidas de maiores significados 

políticos e estratégicos, embora se deva reconhecer algum valor de imagem na medida 

em que permite ao candidato exibir algum traquejo com os recursos de linguagem 

particulares usuários do Twitter.  

 

Marina Silva 

 

Do total de 288 hashtags utilizadas pela candidata do Partido Verde, 210 foram 

hashtags de campanha. Conforme exposto no gráfico abaixo, isso representou 73% de 

todas as tags utilizadas frente a 11% decorativas e 16% públicas.  
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Gráfico 46 – Marina Silva – Hashtags  

 

Grande parte das hashtags públicas utilizadas por Marina Silva estava relacionada 

a debates e entrevistas em rádio e televisão. Algumas poucas anexavam suas publicações 

a questões públicas como políticas de sustentabilidade, educação, código florestal. Na 

categoria voltada às tags decorativas, a quase totalidade serviu ao destaque de alguma 

ideia ou personagem do enunciado, como “presidente”, “estaleiro” (fazendo referência a 

uma obra do empresário Eike Batista) ou palavras de ordem como “levante para o debate” 

e “saber votar”.  

A campanha de Marina Silva criou muitas hashtags auto-referenciais para o uso 

da militância digital. A chamada “onda verde” abundou como parte dos enunciados das 

publicações contendo hashtags. Tomando como parâmetro o volume peculiar de 

estratégias de mobilização empregada pela campanha da candidata do PV, era de se 

esperar que esse recurso funcionasse como um auxiliador para o engajamento de 

simpatizantes.  

 

José Serra  

 

José Serra dedicou uma percentagem maior de suas hashtags à modalidade 

pública. Esse fato se deu em razão do candidato do PSDB ter aderido a mais campanhas 

civis e divulgação de causas do que sua adversária do PV. Palavras e frases como “dia 
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mundial sem carro”, “chega de queimadas”, “doe um livro”, “crack nem pensar”, “soltar 

balão é crime” e “impostômetro” foram algumas das tags utilizadas.  

 

Gráfico 47 – José Serra – Hashtags 

 

A análise demonstrou que não houve uma preocupação da campanha em associar 

suas bandeiras e ideias a temas públicos presentes na agenda eleitoral. Ao lado das 

hashtags voltadas à divulgação de causas civis, figuraram menções a debates em rádio e 

televisão e eventos culturais como bienais e a virada cultural que acontece na cidade de 

São Paulo.  

Conforme exposto no gráfico acima, 62% das hashtags se referiram a títulos e 

slogans de campanha como “Sou Serra” e “45”, que era o número do candidato. No 

entanto, é preciso fazer uma observação importante sobre essa categoria. As hashtags 

“pergunte ao Serra” e “Serra responde” serviram não apenas como instrumento para 

ampliação da visibilidade pública do candidato do PSDB, mas também para diminuir a 

distância entre José Serra e eleitores no Twitter através de respostas a perguntas que lhe 

eram feitas com o uso dessas hashtags. Há, portanto, um componente participativo na 

iniciativa, ainda que grande parte das perguntas endereçadas ao candidato tenha 

descambado para o humor, como piadas que sugeriam as similaridades de José Serra com 

personagens de desenhos animados ou perguntas estapafúrdias como “calabresa ou 

mozzarella?”. Importante frisar que a hashtag “Serra responde” foi criada pela campanha, 

de fato. Ao passo que “Serra pergunta”, a princípio, foi criada por eleitores e logo 
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apropriada pela campanha. Esta última foi classificada nesta categoria por fazer menções 

explícitas ao candidato, ainda que sua autoria seja atribuída a eleitores simpatizantes.  

 

Dilma Rousseff 

 

Gráfico 48 – Dilma Rousseff – Hashtags 

 

Apenas oito hashtags foram usadas no total de mensagens publicadas no perfil de 

Dilma Rousseff. Sete delas referentes à campanha e uma única classificada como 

“pública”. O caráter essencialmente personalista adotado pela candidata como estratégia 

de atuação, aliado à baixa frequência de utilização do Twitter, são os fatores que explicam 

a discrepância entre a campanha da candidata do PT e de seus dois adversários no 

concernente ao uso de hashtags. Presume-se que, se Dilma Rouseff realmente gerenciou 

pessoalmente sua conta, a falta de experiência e familiaridade com a linguagem e recursos 

do site podem ter comprometido um desempenho melhor nessa dimensão – ao contrário 

de José Serra, que já mantinha sua conta há um ano antes da disputa eleitoral de 2010. 

Por outro lado, a pouca prioridade dada ao Twitter como canal alternativo de 

comunicação, como expressa a baixa média de publicações da candidata, também parece 

ter comprometido a quantidade de hashtags usadas. No entanto, Dilma Rousseff confirma 

a tendência da principal função atribuída a esses marcadores categóricos: dar visibilidade 

às candidaturas com etiquetas enunciativas que façam referências explícitas às 

campanhas.  
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Discussão e hipótese 

 

Tanto os resultados individuais quanto o quantitativo geral ilustrado no Gráfico 

49 comprovam a sexta hipótese de trabalho dessa tese.  

 

H6: Partindo da premissa elementar de que a ampliação da visibilidade pública 

e a conquista de votos são os pilares estratégicos da comunicação eleitoral, os três 

principais candidatos tenderão a utilizar hashtags auto-referenciais com mais frequência 

do que aquelas voltadas para o fomento da discussão pública ou decorativas.  

 

Gráfico 49 – Geral – Hashtags 

 

Embora na seção de discussão metodológica tenha sido atribuída às hashtags 

públicas a função de ampliar a visibilidade das campanhas a partir da vinculação temática 

de mensagens, faz-se necessário utilizar um peso distinto a essa qualidade quando em 

comparação com as hashtags de campanha. Estas últimas carregam os “brasões” ou 

“emblemas” de campanha e, pela relação quase iconográfica que estabelece com as 

candidaturas, servem como elementos estratégicos mais eficientes para a publicidade 

ampliada das campanhas através, inclusive, de ações de engajamento de simpatizantes. 

 As hashtags públicas servem também como instrumentos para ampliar a 

visibilidade dos candidatos e partidos, porém, a partir do endereçamento a públicos 

segmentados em torno de temas. No primeiro caso, as hashtags servem para tornar 
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visíveis as marcas das campanhas ao permitir sua utilização em quaisquer contextos e por 

quaisquer perfis. No segundo caso, os perfis de campanha são inseridos numa arena de 

partilha e discussões temáticas e, a partir da visibilidade alcançada, permite atrair 

segmentos específicos de eleitores graças a posicionamentos descritos nos enunciados de 

mensagens vinculadas a algum tema. 

No entanto, ao contrário das hashtags de campanha, as classificadas como 

“públicas” não promovem associações diretas com as campanhas e não permitem que 

sejam usadas como instrumental de mobilização para que simpatizantes engajados 

desempenhem ações de apoio simplesmente as reproduzindo em seus perfis. Em um caso, 

servem como bandeiras e panfletos a serem distribuídos nas redes sociais do Twitter, no 

outro, servem como inserção de ideias e posicionamentos dos candidatos num potencial 

fórum de discussão. Ambos guardam importâncias políticas e estratégicas singulares, mas 

as hashtags de campanha possuem maior potencial para a ampliação da visibilidade 

pública das candidaturas. É a partir dessa distinção que a sexta hipótese de trabalho se 

justifica.  

No quantitativo geral de mensagens, 68% das publicações contendo hashtags 

entraram na categoria “campanha” por conterem os nomes ou números dos candidatos ou 

slogans como a “Onda Verde” de Marina Silva. 18% foram consideradas iniciativas para 

a inserção de mensagens em potenciais debates públicos e apenas 14% destinaram-se a 

algum tipo de decoração enunciativa.  

As conclusões dessas análises permitem reforçar, com exceção das mensagens 

contendo menções de Marina Silva, que as três campanhas, de um modo geral, não 

investiram em esforços para discutir ou esclarecer posicionamentos e projetos 

relacionados a questões públicas no Twitter. As hashtags públicas vinculadas a temas 

alinhados com a agenda eleitoral que poderiam servir a esse fim representaram, como se 

viu, apenas 18% de todas as mensagens contendo hashtags.  

 

4.5. Hyperlinks e as extensões da comunicação no Twitter 

 

Muito já foi discutido sobre as funções dos hyperlinks enquanto soluções técnicas 

para superar os limites de caracteres do Twitter, bem como para ampliar as experiências 

cognitivas e estéticas dos que buscam informações políticas nos perfis de campanha. 

Nesta seção analítica, pretende-se compreender como essa dimensão comunicacional foi 

apropriada pelos três candidatos a partir de três categorias. Cabe recapitula-las: (1) 
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Propostas e posicionamentos; (2) Divulgação, registro e transmissão de eventos; (3) 

Conteúdos jornalísticos; (4) Engajamento; (5) Outros.  

A segunda categoria abarcou não apenas registros de eventos, mas também vídeos 

ou áudios diversos produzidos pelas campanhas ou simpatizantes para a televisão, rádio 

ou web. A categoria “outros” abarcou temas diversos, como endereçamentos para 

manifestações de apoio, grupos de defesa dos direitos civis, indicações de videoclipes, 

cenas de filmes, jogos eletrônicos, campanhas negativas, dentre outros. O candidato José 

Serra, por exemplo, usou algumas tantas mensagens com hyperlinks para entrar no jogo 

de piadas que faziam com ele em razão da iniciativa #pergunteaoserra, já mencionada na 

seção analítica das hashtags.  

A candidata Marina Silva foi quem mais utilizou mensagens com hyperlinks. 

Foram 918 publicações contendo hiperlinks contra 647 de José Serra e 62 da candidata 

do PT, Dilma Rousseff.  

 

 

Gráfico 50 – Marina Silva – Quantitativo de Hyperlinks 

 

A candidata do PV se destacou no uso de hiperlinks por algumas razões, dentre as 

quais está a quantidade de iniciativas de mobilização que sua campanha empreendeu no 

Twitter, a saber, orientações para comitês domiciliares, instruções para doações de pessoa 

física, convocações para a realização de twitaços, dentre outras características que serão 

discutidas em seções específicas dos candidatos.  
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 Marina Silva 

 

Infere-se pelo gráfico abaixo que a função primordial das mensagens com links 

do perfil de Marina Silva foi o de estender os conteúdos voltados para divulgação, registro 

e transmissão de eventos.  Os hiperlinks serviram de suporte para ampliar a experiência 

de seus seguidores, principalmente em conteúdos relacionados à suas agendas de 

atividades.  

 

Gráfico 51 – Marina Silva – Funções dos Hyperlinks 

 

Há um diferencial contundente na apropriação desse recurso por Marina Silva: das 

358 mensagens dessa categoria, 103 continham hyperlinks destinados a sites com 

transmissões ao vivo para que os eleitores acompanhassem, sincronamente, as 

participações da candidata em entrevistas dadas a programas de rádio, televisão, debates 

e até mesmo eventos de associações, entidades ou grupos civis e instituições do Estado 

como o Congresso Nacional das Polícias Federais, Fórum Amazônia Sustentável e 

encontros de centrais sindicais. Para que se tenha uma ideia desse diferencial, José Serra 

se valeu desse recurso apenas em sete casos e Dilma Rousseff em nenhuma ocasião. Por 

ter sido amparada por uma equipe concentrada na comunicação digital e determinada a 

compensar a ausência de visibilidade mediática no HGPE, a campanha de Marina Silva 

adotou a estratégia de aproximar potenciais eleitores através de uma agenda 
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hiperatualizada que permitia acompanhar a candidata em diferentes situações abordando 

diversas questões. Mesmo as barreiras técnicas e geográficas que poderiam impedir que 

um eleitor de São Paulo ouvisse uma entrevista concedida pela candidata a uma pequena 

estação de Rádio no Acre, foram superadas graças ao uso criativo e oportuno do 

hibridismo da comunicação digital pela campanha de Marina Silva.  

Percebe-se que a categoria “propostas e posicionamento” e “engajamento” 

representaram proporções similares (16% e 17%, respectivamente), ficando um pouco 

atrás da categoria “outros”, com 22% e muito à frente de “conteúdos jornalísticos”, que 

representou apenas 6% do total. Fica evidente que a interface da campanha de Marina 

Silva com conteúdos da imprensa não foi uma prioridade. As publicações da candidata 

do PV, no entanto, não deixaram de mencionar muitos eventos patrocinados por veículos 

de comunicação, embora, frequentemente, a campanha tenha optado por publicar e 

divulgar os registros integrais que fizeram das participações de Marina Silva. Ao invés 

de buscar os conteúdos em sites desses veículos, a equipe de comunicação da candidata 

do PV optava pelos próprios recortes que fazia dos registros desses eventos. Ao contrário 

de José Serra, como poderá ser observado adiante.   

Uma última observação se faz necessária: a campanha de Marina Silva foi pródiga 

em utilizar diferentes canais da comunicação digital que criaram para oferecer tanto 

respostas sobre projetos e posicionamentos como para instruir simpatizantes interessados 

em se engajar na campanha. Esses conteúdos, de modo geral, não se resumiram aos 140 

caracteres do Twitter. Eleitores interessados nessas informações eram remetidos a 

páginas específicas com textos, áudios ou vídeos contendo os argumentos usados por 

Marina Silva para sustentar suas posições frente a questões controversas moralmente, 

como legalização do aborto, drogas, união civil entre pessoas do mesmo sexo, etc. O 

mesmo se deu no outro caso: instruções para a abertura ou contato com comitês 

domiciliares, informações sobre como adquirir ou produzir materiais de campanha, 

recomendações de argumentos para conquistar novos eleitores e como participar do 

processo de doação para a campanha foram apresentados a partir de páginas específicas 

no site oficial de Marina Silva. 

 

José Serra 
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A característica particular mais evidente da utilização de hiperlinks pela campanha 

de José Serra é a presença expressiva de conteúdos jornalísticos.  

   

Gráfico 52 – José Serra – Funções dos Hyperlinks 

 

Ao contrário de suas duas adversárias, o candidato do PSDB dedicou quase 20% 

de todas as mensagens contendo links a textos e vídeos hospedados em sites de veículos 

noticiosos. Marina Silva dedicou apenas 6% de seus hiperlinks a conteúdos jornalísticos. 

José Serra se valeu da credibilidade jornalística como finalidades diversas, tal como 

suporte a críticas sobre algum aspecto do governo ao qual fazia (e faz) oposição e 

divulgação de participação em entrevistas e debates.  

Tal como Marina Silva, a função prioritária dos hyperlinks para o candidato do 

PSDB foi o de expandir informações de mensagens sobre a agenda de sua campanha. No 

entanto, cabe uma distinção fundamental: como observado na seção dedicada aos recursos 

de interação discursiva, a comunicação de José Serra no Twitter priorizou a interação com 

eleitores e ela se reflete no uso de hyperlinks. Ao se comunicar com outros usuários do 

Twitter, José Serra reproduziu muitos registros fotográficos feitos por simpatizantes em 

sua passagem por alguma cidade ou evento específico. E como já salientado, em chave 

comparativa com sua adversária do PV, José Serra pouco se valeu da possibilidade de 

manter-se presente aos olhos e ouvidos de seus seguidores simultaneamente à suas 
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participações em eventos de campanha. Apenas sete de seus hyperlinks permitiram que 

eleitores acompanhassem o candidato, ao vivo, em alguma de suas atividades.  

Por concentrar suas estratégias na aproximação informal com eleitores e, assim, 

produzir e exibir capital social, não houve muito espaço para instruir seus simpatizantes 

acerca de ações de engajamento. Apenas 4% de todos os hyperlinks foram aplicados com 

esse propósito. Por fim, a expressividade da categoria “outros” reforça a constatação do 

tom informal adotado por José Serra no Twitter. Uma grande parcela de seus links serviu 

para o candidato fazer recomendações culturais, a exemplo de videoclipes dos Beatles, 

Milton Nascimento e Ivan Lins ou como suporte para comentários aleatórios acerca de 

esportes e aspectos de sua vida íntima, como fotos com sua neta.  

 

Dilma Rousseff 

 

Gráfico 53 – Dilma Rousseff – Funções dos Hyperlinks 

 

A candidata do PT publicou apenas 62 mensagens contendo hyperlinks, e como 

demonstra o gráfico acima, estas se dividiram, basicamente, entre a divulgação, registro 

e transmissão de eventos e a categoria “outros”. Nesta última categoria, Dilma Rousseff 

usou hiperlinks como suporte para declarações de apoio, vídeos de seu padrinho político, 

Luiz Inácio Lula da Silva (presidente à época), informações biográficas ou conteúdos 

apolíticos, como a recomendação de um vídeo de Clara Nunes e um poema de sua amiga 

Neuza Ladeira. Na categoria dedicada à cobertura de eventos, apenas quatro links eram 
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destinados a transmissões ao vivo de alguma de suas participações, o que coloca sua 

adversária Marina Silva, definitivamente, numa posição de destaque nesse quesito. Assim 

como José Serra, Dilma Rousseff dedicou uma parcela superior a conteúdos jornalísticos 

quando comparado a marca de sua adversária do Partido Verde.  

 

Discussão e hipótese 

 

No quadro geral, mais da metade dos hyperlinks se dividiu entre as categorias 

“divulgação, registro e transmissão de eventos” e “outros”. Os conteúdos jornalísticos e 

publicações voltadas para o engajamento representaram 11% cada e os links que serviram 

como suporte para mensagens contendo propostas e posicionamentos atingiram 15% de 

todas as publicações contendo hyperlinks.  

 

Gráfico 54 – Quadro Geral – Categororias de Hiperlink 

 

A partir do recorte dos três principais candidatos, percebe-se que as eleições 

presidenciais de 2010 no Twitter foram também marcadas pela utilização dos hyperlinks 

como extensões para ampliar a experiência dos eleitores em acompanhar as agendas dos 

candidatos. Conforme já salientado, há diferenças nesses procedimentos que colocam 

Marina Silva numa posição de destaque, já que a candidata usou parcela significativa 

desse recurso para manter presentes e acessíveis, sincronamente, suas participações em 

atividades de campanha. Seus dois adversários não a acompanharam nessa empreitada 
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estratégica, embora tenham ajudado a determinar, com outras apropriações, a função 

prioritária dos hyperlinks nas campanhas de 2010 para presidente do Brasil: expandir 

informações e conteúdos de agenda. Esta constatação invalida a sétima hipótese de 

trabalho desta tese:  

 

H7: Os hiperlinks terão papel de destaque como recurso para que candidatos 

superem o limite de caracteres disponível para melhor argumentar e assim esclarecer 

seus posicionamentos e propostas 

 

Ao contrário do esperado, hyperlinks com esse objetivo não representaram uma 

parcela significativa do montante de mensagens contendo esse recurso. Essa característica 

também vem a reboque do fato dessas categorias não terem se destacado no total de 

mensagens publicadas pelos candidatos. A própria Marina Silva, que usou de sua 

interação discursiva com menções prioritariamente para esclarecer posições, não atribuiu 

a mesma função aos hyperlinks. De um modo geral, a comunicação dos três candidatos 

não estabeleceu uma interface significativa com conteúdos jornalísticos, priorizando, 

como era de se esperar pela cautela inerente às estratégias de campanha, o controle sobre 

os próprios conteúdos. Grande parte das matérias jornalísticas compartilhadas ou 

mencionavam a participação dos candidatos em debates ou trazia trechos dos debates que 

estavam hospedados em sites de empresas de comunicação.  

A campanha de Marina Silva, em algumas ocasiões, “sequestrou” matérias de 

veículos noticiosos para seu site sem atribuir os créditos devidos às fontes. Ao longo do 

trabalho de análise, foi feita uma verificação da origem desses conteúdos através de sites 

de pesquisa e, uma vez identificados que se tratavam, de fato, da reprodução de uma 

matéria da imprensa, foram classificados como tal.  

Finalmente, percebe-se que Marina Silva também foi responsável pela elevação 

dos hiperlinks voltados ao engajamento de eleitores. Considerando que o perfil da 

candidata do Partido Verde foi o mais usado para mobilizar simpatizantes dentre os três 

perfis analisados, é natural que uma parcela desse esforço tenha vindo acompanhado do 

suporte de links para instruir os interessados em se engajar na campanha. Em resumo, ao 

discutir as possibilidades de extensão das mensagens do Twitter nas campanhas 

presidenciais de 2010, percebe-se o destaque à comunicação informal com eleitores e à 

tentativa cd reverberação das agendas de atividades dos candidatos. Hyperlinks foram 

extensões das atividades presenciais na comunicação dos perfis dos três candidatos.  
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4. 6. Retweets e visibilidade pública 

 

Estimular a replicação de mensagens é a forma mais elementar e fundamental para 

que campanhas conquistem cotas de visibilidade pública no Twitter. Os níveis de 

eficiência desse recurso, no entanto, são moderados por outra variável: a capacidade que 

as mensagens publicadas nos perfis oficiais das campanhas têm de alcançar diferentes 

redes sociais constituídas no interior do site a partir da ação de replicação de outros 

usuários. A expansão da visibilidade de uma publicação, portanto, depende também da 

heterogeneidade das associações em rede de grupos de replicadores de uma determinada 

mensagem. Em suma, se um grupo específico que decide replicar uma mesma mensagem 

possui muitos seguidores em comum, então tal mensagem circulará entre redes sociais 

restritas, endogenamente. O mesmo acontece se poucos seguidores forem os responsáveis 

pela maioria dos retweets recebidos por um candidato.  

No entanto, essas reflexões são conjecturais e hipotéticas e podem sofrer 

influência de outras variáveis que ampliem a visibilidade pública de mensagens mesmo 

num contexto em que um grupo homogêneo em termos de associações seja responsável 

pela maioria das replicações. Isto porque a imprevisibilidade comportamental das 

multidões no Twitter é um fator que não deve ser menosprezado. As replicações de uma 

mensagem de campanha num determinado momento, para uma determinada rede social, 

podem alcançar um usuário que destoe da homogeneidade de um grupo de replicadores e 

seja influente em redes compostas por outros usuários que gozem do status de líderes de 

opinião. A reprodução de mensagens por esses sujeitos pode implicar num efeito cascata 

que, além de gerar um grande e significativo volume de retweets de uma mensagem de 

campanha, também expanda o número e a diversidade de seguidores do perfil oficial de 

um partido ou candidato.  

O percurso feito por uma mensagem e a consequente aferição do quão projetada 

em diferentes redes sociais do Twitter ela foi ou não, dependeria de uma análise 

cartográfica que não será feita nesta tese. Pretende-se lidar aqui como o único elemento 

que é imprescindível para qualquer cálculo de produção de visibilidade pública no 

Twitter: os retweets. Sem estes, não há projeção das mensagens de campanha 

independente da existência de redes de seguidores heterogêneas ou homogêneas. É a 

partir da replicação de mensagens, por excelência, que estas se expandem pelas redes 

sociais do Twitter.  
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A análise proposta aqui consiste em correlacionar as variáveis de análise de 

conteúdo à quantidade de replicações recebidas pelos três candidatos da amostra. 

Pretende-se aferir com essa abordagem se há um determinado tipo de mensagens mais 

propensas a serem reproduzidas pelos usuários do Twitter associados direta ou 

indiretamente aos perfis dos candidatos. Para tanto, foi necessário aplicar um método 

estatístico mais apropriado do que as simples frequências absolutas e relativas feitas até 

aqui.  

As mensagens de todos os candidatos foram classificadas a partir das categorias 

de análise de conteúdo já utilizadas anteriormente. Foram acessados cada um dos tweets 

de cada categoria para que fossem registradas as quantidades de retweets recebidos por 

cada mensagem. Para calcular a tendência de retweets de uma determinada categoria, foi 

necessário utilizar o boxplot, um software que permite o cálculo da tendência central de 

dados. Por conta de determinados valores discrepantes em muitas categorias, a simples 

aplicação de médias ponderadas poderia falsear a tendência de categorias com muitos 

outliers.  

O boxplot funciona como uma caixa que é construída a partir de um cálculo da 

tendência central dos dados. Esses dados apresentados nos gráficos são compostos por (a) 

uma linha de base da caixa chamada primeiro quartil (Q1); (b) uma linha do meio que 

corresponde à mediana (Q2) e (c) pela linha de cima que é o terceiro quartil (Q3). 50% 

dos dados encontram-se dentro das caixas, enquanto a distribuição do restante está um 

pouco acima e um pouco abaixo (em geral 25% acima e 25% abaixo) Os que estão acima 

ou abaixo são os discrepantes (as bolinhas do gráfico). 

Para que fosse possível aferir com segurança se existem, de fato, categorias de 

conteúdo que estimulam eleitores a reproduzirem mais mensagens de campanha, foi 

necessário optar pelo cálculo das medianas de cada uma dessas categorias para cada um 

dos três candidatos. O resultado permitiu a descoberta de uma tendência geral nas 

campanhas presidenciais de 2010 a partir do recorte dos três principais disputantes.  

Como se faz perceptível nos três gráficos que correlacionam o número de retweets 

por categorias de conteúdo, as mensagens contendo críticas ou respostas a críticas de 

adversários tenderam a ser mais replicadas nos casos dos três candidatos. Ao menos a 

partir do recorte das eleições de presidenciais de 2010, fazer campanha negativa parece 

ser o segredo para conquistar retweets.   
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É visível, nos três gráficos, a grande quantidade de discrepâncias no número de 

retweets em algumas categorias. Esses altos números podem prejudicar uma melhor 

visualização dos dados apresentados. Portanto, para melhor apresentar as relações 

comparativas entre as medianas das categorias discursivas dos três candidatos, os dados 

foram desmembrados e apresentados no gráfico abaixo. 

 

 

Gráfico 55 – Frequência de Retweets 

 

Como é possível notar, há uma grande discrepância entre a tendência para que 

mensagens do tipo “campanha negativa” sejam reproduzidas e as tendências de replicação 

de mensagens de outras categorias. “Campanha negativa” é a única categoria cuja 

tendência de replicação é igual entre os três candidatos. José Serra e Dilma Rousseff se 

equivalem também quando se trata de retweets de mensagens voltadas à tentativa de criar 

engajamento (nos dois casos, esta categoria foi a segunda com maior número de 

mensagens replicadas), mas não são acompanhados, curiosamente, por Marina Silva. Esta 

constatação chama a atenção pelo fato da candidata do PV ter se destacado neste estudo 

pelo investimento que fez em tentativas de engajar eleitores.  

A provável explicação para que não tenha havido correspondência entre esse 

investimento e o volume de retweets reside no fato de que muitas dessas mensagens 

voltaram-se à instrução de eleitores – parte considerável se fez através da comunicação 

direta com a utilização de menções e replicações – ao invés da convocação dos 

65
104

44,5
94,5 65

210
154

102 68 95
21

23,5

21

38
46

138

50

26
27

1825
19

45

40 65,5

142

38

37
1,5

19

Agenda CP CS POS NCI CN EN PI RP OU

Retweets - Medianas

Dilma Rousseff José Serra Marina Silva



221 
 

 

simpatizantes. No entanto, como se sabe, isto não impediu que algumas empreitadas de 

mobilização, como os “tuitaços” da candidata, não tenham dado certo. Esse resultado 

demonstra que ações de engajamento podem surtir efeito mesmo que mensagens 

publicadas com esse propósito pelas campanhas não recebam um grande volume de 

retweets. Informações sobre ações coordenadas de mobilização podem circular em 

diferentes redes sociais do Twitter através de hashtags ou outras informações contidas 

em mensagens originais de outros usuários. Trata-se, portanto, de uma estratégia distinta 

para a ampliação da visibilidade pública das campanhas.  

Conforme ficou claro nos três gráficos gerados a partir das análises estatísticas do 

boxplot, há um grande número de pontos de discrepância nas mensagens dos três 

candidatos. A título de ilustração, foram selecionadas três das mensagens mais replicadas 

dos candidatos da amostra. Dilma Rousseff e José Serra foram contemplados pelo maior 

número de replicações entre suas mensagens por razões muito parecidas. A primeira 

recebeu 2.350 retweets ao agradecer com a frase “a todos que estiveram a meu lado nessa 

caminhada. Hoje é #13neles e #Dilmaday”. José Serra foi agraciado com 3.444 

replicações por uma simples hashtag: “#euquero45”. O que as duas mensagens guardam 

em comum é fato de terem sido os últimos tweets publicados por ambos antes do resultado 

da eleição em 31 de outubro de 2010. Tratou-se da última recomendação ou grito de 

vitória antecipada feito pelos dois candidatos. Essas duas mensagens, certamente, 

serviram de referência para que seus seguidores declarassem abertamente seus votos a 

suas redes sociais.  

Ironicamente, a mensagem mais replicada de Marina Silva era voltada ao 

engajamento. O tweet de 30 de setembro de 2010 recebeu 2.210 replicações e consistiu 

na recomendação para que simpatizantes disseminassem um vídeo contendo argumentos 

(proferidos por artistas) que poderiam convencer eleitores indecisos a depositarem votos 

na candidata do Partido Verde29.  

 

Discussão e hipótese 

 

Evidentemente, a cautela adotada pelos três candidatos não foi acompanhada por 

seus simpatizantes no Twiter. Se por um lado Dilma Rousseff, Marina Silva e José Serra 

reduziram mensagens críticas entre si e a partidos e governos adversários às últimas 

                                                           
29 O vídeo ainda se encontrava disponível neste link até a data de entrega da versão final desta tese: 
http://www.youtube.com/watch?v=ZOqfexecyAI 

http://www.youtube.com/watch?v=ZOqfexecyAI
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posições em termos de frequência de publicação, seus simpatizantes fizeram com que 

essa categoria de mensagens fosse a mais reverberada em suas redes sociais no Twitter. 

Pode-se cogitar a existência de alguma tendência agonística dos usuários desse site que o 

fazem preferir conteúdos mais inflamados para se posicionarem politicamente. Por outro 

lado, como argumenta Klotz (1998), campanhas negativas servem para demarcar méritos, 

deméritos, defeitos e qualidades de candidatos em disputa eleitoral. Essa funcionalidade 

pragmática pode ter servido para que os seguidores dos três candidatos reforçassem suas 

posições e predileções e usassem essas mensagens como munição retórica para criar e 

exibir em suas redes sociais uma imagem positiva do disputante de sua preferência em 

contraste com as supostas inconsistências e defeitos de seus adversários.  

Segundo os dados e análises, a ânsia do público eleitoral do Twitter em 2010 - a 

julgar pelo nível de engajamento em replicar mensagens – estava alinhada ao desejo de 

ver contrastes favoráveis a seus candidatos e desfavoráveis a seus adversários. Pela 

tendência das replicações dessa categoria, as mensagens voltadas para as campanhas 

negativas foram as maiores fomentadoras de ações de engajamento via reprodução de 

tweets. Embora díspar da tendência da comunicação oficial dos três principais candidatos, 

o estímulo para a geração de visibilidade pública a partir do engajamento de eleitores em 

replicar mensagens se explicou pela chave das críticas e ataques desferidos pelas 

campanhas, falsificando a última hipótese de pesquisa deste trabalho.  

 

H8: Considerando o tom apelativo e convocatório de mensagens cujos 

enunciados fazem menções a ações de engajamento – sejam através de instruções, 

chamadas e divulgações de ações – tenderão a ser mais replicadas, em média, do que as 

outras categorias de mensagens.  

 

Finalmente, a análise deixa claro que o motor propulsor da expansão da 

visibilidade pública das três principais campanhas no Twitter em 2010 foi a campanha 

negativa. Surpreendentemente, foi a partir desse expediente que simpatizantes se 

engajaram de forma regular em ações em prol das candidaturas. A explicitude dos 

enunciados de publicações demonstrativamente a serviço da tentativa de criar 

engajamento não foi suficiente para fazer com esses apelos transitassem por redes sociais 

externas às suas. Os enunciados negativos aos adversários escondiam nas críticas que 

carregavam o estímulo implícito que fez com que diversos usuários do Twitter 
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acionassem o recurso mais elementar para projetar publicamente as campanhas neste 

social media: os retweets.  
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Conclusão  

 

 Apesar dos limites presentes, o trabalho proposto e desenvolvido nesta tese de 

doutoramento permitiu extrair conclusões teóricas, empíricas e metodológicas que 

contribuem para a ampla discussão sobre o papel do Twitter na comunicação política de 

candidatos e partidos em disputas eleitorais. Tanto a discussão de questões teóricas 

quanto os resultados advindos da proposta metodológica e da análise empírica permitiram 

testar hipóteses de trabalho que situam na literatura, de forma ampla, a primeira 

experiência brasileira de utilização do Twitter em campanhas presidenciais. Não obstante 

isto, esses esforços também permitiram extrair conclusões que se aplicam ao fenômeno 

das campanhas online em termos gerais.  

 A partir da discussão acerca do potencial interativo da internet e da possibilidade 

de partidos e candidatos estabelecerem relações mais dialógicas com cidadãos em 

momentos eleitorais, verificou-se que a maioria das pesquisas empíricas que avaliaram 

campanhas políticas no Twitter constatou um volume sensivelmente superior de indícios 

de interação quando em comparação às fases pré-web e web das campanhas online. A 

hipótese 1 demonstrou que ao contrário da tendência à normalização das campanhas 

digitais nos dois primeiros períodos das campanhas online, os perfis de candidatos e 

partidos analisados apresentavam grandes volumes de menções e replicações.  

Se nas fases pré-sites para redes sociais poucos instrumentos, ferramentas e 

esforços foram empregados para a interação discursiva entre campanhas e eleitores a 

(como oferecimento de endereços de e-mails com tal finalidade, salas de bate-papo, 

fóruns de discussão, etc.), no Twitter a tendência parece ser outra. Mentions e retweets, 

que podem servir para ligar diretamente diferentes usuários desse social media através de 

manifestações discursivas, representam parcelas significativas do total de mensagens 

publicadas em campanhas eleitorais de diferentes países. Conforme exposto nos 

resultados das análises, na soma do total de mensagens publicadas pelo candidato José 

Serra e pelas candidatas Dilma Rousseff e Marina Silva, quase 50% dos tweets 

contiveram indícios de comunicação direta entre as campanhas e outros usuários do 

Twitter, reforçando a tendência encontrada em estudos relacionados a campanhas online 

de outros países.  

Trata-se, portanto, de uma adequação de partidos e candidatos à sociabilidade 

estabelecida nessas plataformas de interação social. Os social media se caracterizam por 

um código de conduta tácito que pressupõe a interação entre indivíduos ou grupos através 
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da atenção ao outros usuários publicam, da avaliação de conteúdos publicados por 

terceiros e da comunicação interpessoal através de comentários em fóruns momentâneos 

de discussão ou via troca de mensagens privadas. Inserir-se nessas plataformas significa 

adequar-se, em algum nível, às regras de interação estabelecidas. As campanhas políticas 

parecem ter percebido que as estratégias de comunicação nos social media não podem ser 

totalmente controladas segundo critérios pessoais como em websites oficiais de 

campanha, mas sim adequadas, de algum modo, a um terreno comunicacional modelado 

pelas apropriações sociais que definem suas práticas. E, ao menos no Twitter, as 

campanhas parecem ter optado por se comportar, em algum grau, como um usuário 

comum que ingressa diariamente nessas plataformas para interagir.  

Metodologicamente, no entanto, há um problema que foi largamente discutido em 

quase todas as seções deste trabalho. Schweitzer (2005) e Schweitzer (2008) descreveram 

pesquisas que avaliaram o nível de interatividade de campanhas considerando apenas a 

presença ou ausência de ferramentas voltadas à comunicação horizontal em websites de 

campanhas, como endereços de e-mail, fóruns e salas de bate-papo A larga ausência 

dessas ofertas fizeram muitos pesquisadores declararem que as campanhas online 

funcionavam segundo os moldes das estratégias tradicionais de comunicação, ignorando 

os potenciais dialógicos disponíveis nos canais digitais (HOWARD, 2005; DAVIS, 

OWEN, 1998; CARLSON, DJUSPUND, 2001; FARNSWORTH, OWEN, 2004; 

GIBSON et al., 2003; KLUVER, 2004; WARD, GIBSON, 2003; DRUCKMAN et al., 

2007; LUSOLI, WARD, 2005). Sob o ponto de vista meramente quantitativo, como já 

dito, as campanhas online dão indícios de que já não podem ser explicadas sob a hipótese 

da normalização quando se trata da comunicação no Twitter.  

No entanto, a simples constatação da oferta de endereços de e-mail em websites 

de campanha ou fóruns de discussão não é suficiente para medir, efetivamente, o quanto 

as campanhas interagem diretamente com eleitores, assim como a simples constatação de 

mentions e retweets não garante avaliar o quão responsivas são as campanhas no Twitter. 

São indícios, e como tal devem ser tratados. Esta é uma das contribuições metodológicas 

apresentadas nesta tese de doutoramento. A análise pormenorizada das mensagens 

publicadas pelas três principais campanhas nas eleições presidenciais brasileiras de 2010 

permitiu distinguir quais mensagens, efetivamente, continham algum tipo de 

comunicação direta, discursiva, entre campanhas e usuários do Twitter e quais aquelas 

cujo propósito foi o de simplesmente mencionar alguém ou reproduzir mensagens de 

terceiros. Constatou-se que no conjunto de mensagens publicadas por José Serra, Dilma 
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Rousseff e Marina Silva, quase 80% de todas as mensagens contendo mentions e retweets 

(48% do total de tweets publicados pelos candidatos) serviram, efetivamente, a algum 

nível de comunicação direta entre campanhas e outros usuários do Twitter. Houve, 

portanto, um esforço notável de aproximação das campanhas com segmentos do 

eleitorado a partir da comunicação horizontal nas eleições presidenciais brasileiras de 

2010.  

Conforme já discutido em outras seções e subseções deste trabalho, não há 

conhecimento – considerando artigos e livros contemplados na revisão de literatura desta 

tese – de metodologias e análises empíricas que tenham, de fato, estabelecido uma 

diferenciação acurada de mensagens contendo recursos para a interação discursiva tal 

como se fez na análise empreendida aqui. A ausência de resultados confiáveis sob esse 

ponto de vista pode tanto esconder níveis de comunicação dialógica superiores aos 

indícios encontrados e considerados em diferentes análises de campanhas no Twitter 

quanto pode acobertar uma superioridade brasileira neste quesito em comparação ao 

conjunto de experiências internacionais como sugerem os resultados encontrados por 

Graham et al. (2013).  

Ainda no campo dos potenciais interativos, a proposta metodológica apresentada 

considera a necessidade de identificação do perfil dos interlocutores das campanhas para 

verificar em quais níveis cidadãos comuns são contemplados nessas iniciativas. Esse 

cuidado reside no fato das estratégias de comunicação horizontal serem voltadas apenas 

para o contato direto com celebridades, jornalistas ou correligionários em detrimento da 

interação direta com atores sociais que não gozam de algum status público como os três 

perfis de interlocutores mencionados.  

Na análise empreendida, constatou-se que 75% dos perfis mencionados pelos três 

principais presidenciáveis nas eleições brasileiras de 2010 se referiam a cidadãos 

“comuns”. Ou seja, apenas 25% dos contemplados através de recursos para a interação 

discursiva dos três candidatos, foram celebridades, jornalistas, políticos, grupos 

militantes ou perfis falsos criados para interagir com os candidatos. Marina Silva foi a 

quem mais contemplou eleitores comuns, seguida por José Serra e Dilma Rousseff, 

respectivamente. Na primira eleição brasileira para presidente em que o Twitter foi 

utilizado em campanhas, houve um grau significativo de interação direta em que a maioria 

contemplada foi formada por atores sociais desprovidos de visibilidade pública mediática.  

Embora presente num volume considerável – principalmente se consideradas as 

evidências históricas das campanhas online – a interação de Dilma Rousseff, José Serra 
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e Marina Silva voltaram-se pouco para a discussão de ideais e projetos de seus planos de 

governo ou de posições políticas que sustentam. Há apenas uma exceção: a então 

candidata do Partido Verde, Marina Silva, dedicou a maioria de suas mensagens contendo 

menções para discutir ideias e esclarecer posicionamentos. Este resultado sugere que as 

condições particulares de candidatos e partidos moderam as funções atribuídas à interação 

direta com eleitores. O fato de Marina Silva ser evangélica compeliu sua campanha a 

empreender um grande esforço no esclarecimento das posições da candidata frente a 

temas controversos como legalização do aborto, ensino do criacionismo no sistema de 

educação pública, casamento entre pessoas do mesmo sexo e uso de células-tronco em 

pesquisas científicas. Para tanto, 24% de todas as mensagens endereçadas a usuários do 

Twitter serviram ao propósito de esclarecimento de posições e 17% para tratar de 

promessas e propostas de campanha.  

No conjunto geral de tweets publicados pelos três candidatos, apenas 20% se 

destinaram à discussão de ideias e esclarecimentos, enquanto 55% foram dedicados a 

fatos e situações triviais, externas à política. José Serra é representativo desse modo de 

aplicação da interatividade do Twitter: 60% de todas as mensagens publicadas pelo 

candidato continham mentions e retweets, no entanto, apenas 5% se destinaram a 

manifestar alguma posição frente a questões públicas e 4% trataram de promessas e 

propostas de campanha. 22% de seus tweets contendo um dos dois recursos para a 

interação discursiva se destinaram à exibição de capital social. No conjunto geral das 

mensagens publicadas pelos três candidatos, a maioria das publicações com indícios de 

comunicação horizontal serviram à exibição de capital social (23%) ou à comunicação 

informal, externa à política (23%).  

Dito de outra forma, com exceção das mensagens da candidata Marina Silva 

endereçadas a algum usuário específico, a interação direta entre campanhas e o público 

serviu ao propósito estratégico de se aproximar dos eleitores evitando assuntos políticos 

substantivos, priorizando a exibição de manifestações de apoio ou ministrando interações 

pautadas por temas triviais. José Serra tinha claras intenções de se aproximar do 

eleitorado com o intuito de construir uma imagem descontraída e de simplicidade oposta 

a seu estigma de mau humorado e arrogante. Dilma Rousseff precisava apresentar suas 

credenciais biográficas e combater uma imagem pública de gestora sisuda, arrogante e 

intransigente. Para ambos, a comunicação horizontal do Twitter serviu à estratégia de 

construção de imagem que suavizasse aspectos negativos e humanizassem seus 

“personagens” políticos. Marina Silva precisou lidar com outro tipo de estigma – o 
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religioso – e a comunicação horizontal com eleitores serviu a tal propósito mediante o 

esclarecimento de suas posições, principalmente no momento em que muitos eleitores 

viram na candidata uma alternativa a seus adversários que empreendiam debates 

polêmicos e desgastantes aos olhos do eleitorado.  

Se por um lado o Twitter parece estimular a comunicação direta entre campanhas 

e o público, por outro, segundo as conclusões das análises realizadas neste trabalho, essa 

interação não visa a instruir e discutir temas políticos com cidadãos, mas sim fomentar 

uma comunicação distraída ou exibir mensagens de apoio como forma de exibição de 

capital social. Há, como já posto, exceções como o caso das mensagens contendo 

menções de Marina Silva que sugerem que a interatividade no Twitter está condicionada 

às necessidades estratégicas das campanhas. Tanto o volume de adoção de recursos para 

a interação discursiva quanto as funções atribuídas à comunicação direta podem guardar 

relações com circunstâncias eleitorais externas às simples possibilidades recursivas do 

Twitter e assim devem ser consideradas. Marina Silva também era a candidata como 

menor tempo no Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral e, portanto, dentre os três, era 

quem menos gozava de visibilidade pública para expor seus posicionamentos, propostas 

e projetos.  

Em chave determinística, as características estruturais e sociais do Twitter 

parecem condicionar partidos e candidatos a adotarem cotas de interação com o público, 

no entanto, as funções políticas atribuídas a esses esforços e iniciativas parecem estar 

atrelados a fatores externos e amplos do jogo eleitoral. Essas conclusões sugerem, mais 

uma vez, que as campanhas online são parte integrada dos esforços de comunicação das 

campanhas e não um elemento isolado que funciona às expensas das demandas e cálculos 

estratégicos dos centros de decisão de campanha (STROMER-GALLEY, 2013).  

O ideal participativo das campanhas online parece padecer da mesma condição: 

esperar que partidos e candidatos abram as portas de seus canais de comunicação digital 

para incorporar ideias, críticas, sugestões e propostas dos cidadãos com o objetivo de 

construir um projeto coletivo e colaborativo - conforme sustenta Stromer-Galley (2014) 

- sem que haja um contexto político, social e democrático que demande, efetivamente, tal 

resolução, parece inadequado sob o ponto de vista do realismo das dinâmicas do jogo 

eleitoral. Circunstâncias, contextos e necessidades moderam o modo como recursos de 

comunicação são empregados por campanhas e, tal como Marina Silva viu no Twitter as 

oportunidades para esclarecer suas posições e discutir propostas, em outros contextos, 

circunstâncias e necessidades, projetos colaborativos de campanha podem surgir. As 
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oportunidades e recursos estão à disposição em plataformas como o Twitter, como se faz 

claro nesta tese.  

A comprovação da hipótese 1 demonstrou que o Twitter se tornou uma ferramenta 

mais valiosa para a candidata com menor recursos financeiros e visibilidade mediática 

dentre os três candidatos da amostra. Esse resultado sugere que a comunicação digital, de 

fato, serve como alternativa a candidatos e partidos com poucos recursos que podem ser 

revertidos em cotas de visibilidade pública. A candidata do PV foi quem mais publicou 

mensagens nos dois períodos que compreendem sua participação na eleição presidencial 

de 2010. Como já observado, o Twitter ainda permitiu que respostas e conteúdos sobre 

seus posicionamentos e projetos fossem endereçados a cidadãos, o que corrobora a 

constatação de que a comunicação horizontal desse social media serve como estratégia 

diferencial para alcançar novos eleitores e potenciais militantes.  

Na análise de conteúdo de todas as 2.350 mensagens publicadas pelos três 

candidatos nos períodos analisados, pode-se perceber a predominância funcional do 

Twitter em campanhas: além da exibição de capital social e do tratamento de questões 

informais, os candidatos tendem a atribuir ao Twitter a função de compartilhador de 

status, tal qual preconizavam os criadores do site em sua versão original. A indagação 

original do Twitter, “O que você está fazendo?”, foi levada à cabo por Dilma Rousseff, 

Marina Silva e José Serra. Porém, a versão eleitoral dessa ação se traduz em informações 

sobre as agendas de atividades das campanhas.  

Os três candidatos usaram largamente a comunicação do Twitter para manter seus 

“seguidores”informados sobre onde o candidato estava ou por qual cidade e estado 

passariam. Também se valeram de alguma parcela da comunicação horizontal que 

estabeleceram para informar - e exibir – eleitores que perguntavam sobre quando sua 

cidade seria contemplada pela visita dos candidatos. Marina Silva também se destacou 

nesse quesito ao adotar uma estratégia similar a de Barack Obama em 2008. A candidata 

do Partido Verde não resumiu suas mensagens sobre agendas de atividades a enunciados 

de divulgação. A coordenação de sua campanha utilizou frequentemente hyperlinks para 

remeter seus seguidores – e todos usuários do Twitter que se deparassem com tais 

mensagens e se dispusessem a clicar no link - a transmissões ao vivo de participações de 

Marina Silva em programas radiofônicos, televisivos ou em eventos de campanhas 

transmitidos pela própria equipe da candidata.  

Ao invés de fotos ou simples enunciados sobre seu paradeiro, a candidata do 

Partido Verde transformou sua conta no Twitter em um canal de acesso a atividades de 
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campanha que poderiam informar eleitores sobre diferentes posições e projetos de Marina 

Silva em temáticas variadas de acordo com as abordagens dos eventos em que participava. 

Barreiras geográficas que antes privavam cidadãos de terem acesso a uma determinada 

estação de rádio ou de televisão são superadas com a comunicação digital, sendo o Twitter 

serve uma porta de acesso para que mesmo um cidadão que não tenha buscado tal 

informação, enxergue-a em sua timeline. Sob o ponto de vista estratégico, esse recurso 

pode ser de grande valia.  

A maioria de todas as mensagens contendo hyperlinks (39%) serviram à 

divulgação, transmissão ou registros visuais das agendas de atividades das campanhas. 

Ao contrário do esperado e formulado na hipótese 7, esse recurso não foi apropriado com 

o intuito de expandir informações sobre propostas e projetos, uma vez que o limite de 140 

caracteres suprime tratamentos aprofundados sobre temáticas mais complexas e 

substantivas. A referência a conteúdos jornalísticos através de hyperlinks também 

registrou baixa ocorrência entre os três candidatos, demonstrando uma tendência 

endógena na utilização desse recurso. Conteúdos produzidos e publicados pelas próprias 

campanhas predominaram nesse quesito.  

O emprego de hashtags seguiu uma tendência similar. Ao invés da utilização de 

tags que associassem mensagens de campanha a temas públicos, os três candidatos 

optaram por se valer desse recurso como forma de disseminar emblemas que remetessem 

diretamente a slogans relacionados às suas campanhas. 68% das hashtags utilizadas 

faziam menção a números, nomes dos partidos ou dos candidatos ou de movimentos e 

iniciativas de mobilização como a “Onda Verde” de Marina Silva ou “Serra Responde”, 

de José Serra. Apenas 18% dessas mensagens continham hashtags públicas. A prescindir 

da evidente endogenia dessa estratégia, é necessário salientar que esse recurso é uma das 

formas mais eficazes de engajar eleitores simpatizantes para projetar as campanhas a 

níveis elevados de visibilidade pública no Twitter. A candidata do PV promoveu ações 

coletivas, chamadas “tuitaços”, cujo propósito foi o de estimular usuários do Twitter a 

incluírem hashtags de campanha nas mensagens que publicavam. Por mais de uma vez a 

equipe de Marina Silva foi bem sucedida ao alçar slogans de campanha aos assuntos mais 

comentados do site, inclusive atraindo a cobertura jornalística para o fato.   

Finalmente, as mensagens que mais atraíram replicações por parte de outros 

usuários do Twitter foram aquelas contendo críticas e ataques dos candidatos a seus 

adversários, direta ou indiretamente. A partir do cálculo das medianas foi possível 

demonstrar que as mensagens classificadas como “campanha negativa” estimularam mais 



231 
 

 

pessoas a passarem-nas adiante a suas redes de seguidores. É importante salientar que 

essa tendência é inversa à frequência com que os três candidatos se valeram desse 

expediente retórico em suas publicações. Marina Silva, José Serra e Dilma Rousseff 

evitaram tecer críticas negativas, mas nas poucas investidas, foram retribuídos com um 

número frequente e desproporcional de reproduções e potenciais endossos.  

Muitas hipóteses podem ser utilizadas para explicar tal fenômeno. Talvez 

posicionamentos mais contundentes por parte dos candidatos estimulam o ânimo da 

maioria dos eleitores a ponto de endossar as críticas feitas. Por outro lado, campanhas 

negativas podem servir para demarcar diferenças e contrastes entre as opções eleitorais e, 

assim, servir como matéria-prima para que simpatizantes de um determinado candidato 

ilustre suas predileções. Certa atmosfera agonística presente no debate público dos sites 

para redes sociais como Twitter e Facebook também podem ser usada como explicação 

para tamanha aderência a conteúdos negativos. O fato é que um dos recursos mais efetivos 

de promoção da visibilidade pública no Twitter funcionou em chave negativa nas eleições 

para presidente do Brasil em 2010. Esses dados e hipóteses servem como referência para 

que estudos comparativos futuros possam elucidar se esse é um fenômeno isolado ou uma 

tendência geral da comunicação política e eleitoral no Twitter.  

Acredita-se que os achados apresentados nesta tese de doutorado contribuíram 

para compreender diferentes aspectos da comunicação de campanhas políticas no Twitter, 

de modo geral, e no contexto das eleições presidenciais brasileiras, em específico, 

principalmente no tocante às proposições metodológicas apresentadas. A verificação do 

quão realmente interativas são as mensagens contendo menções e replicações é 

preponderante para compreender se e em quais níveis e com quais propósitos as 

campanhas online estão se tornando mais responsivas ao público eleitor no Twitter.  

Estabelecer um padrão metodológico de verificação dessa dimensão comunicativa 

- tão cara para a comunicação política em meios digitais - é imprescindível para que as 

campanhas online sejam catalogadas e compreendidas plenamente em suas 

características. Defende-se neste trabalho que o método utilizado para a análise da 

interação dos três principais candidatos à presidente do Brasil em 2010 seja uma 

importante contribuição para a literatura, tanto para elucidar efetivamente as tendências 

e padrões internacionais quanto para situar a comunicação eleitoral brasileira no 

panorama mundial das campanhas online. O mesmo pode ser dito acerca da análise de 

conteúdos e funções das mensagens, dos modos de emprego de hyperlinks e hashtags e 

quais tipos de tweets de campanha mobilizam mais eleitores a partir do uso de retweets.  
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