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RESUMO 
 

Este trabalho tem o objetivo de analisar o padrão da comunicação estratégica digital adotado 
por candidatos à presidência da república e seus respectivos partidos, em especial, a atuação 
no site de rede social, Twitter. As eleições presidenciais brasileiras de 2014 foram marcadas 
por um cenário de forte polarização partidária, tendo como personagens principais a candidata 
à reeleição Dilma Rousseff, representante do Partido dos Trabalhadores (PT) e o senador 
Aécio Neves, candidato do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). Para estabelecer 
um modelo de comparação, a análise se inicia ainda no primeiro turno, quando onze 
candidatos estavam na disputa pelo cargo de presidente do Brasil, no entanto, para o cenário 
inicial será considerada apenas, além da atuação de Dilma e Aécio, a campanha digital de 
Marina Silva, terceira candidata mais bem voltada. A inclusão da candidata do Partido 
Socialista Brasileiro (PSB) na pesquisa vai permitir entender se houve ou não mudança no 
padrão de comunicação dos candidatos entre o primeiro turno – numa disputa, teoricamente, 
mais ampla e com mais atores políticos envolvidos – e o segundo turno, onde se travou uma 
disputa mais direta entre os polos PT e PSDB. Os resultados alcançados reforçam a ideia de 
que cenários de disputa política acirrada favorecem a incidência de campanhas negativas e 
ataques mútuos, não apenas entre os candidatos na disputa, mas envolvendo também 
eventuais apoiadores e detratores. 
 

Palavras-chave: Campanhas On-line; Twitter; Polarização; Campanhas Negativas. 

 

  



 
 

ABSTRACT 
 

This work has the objective to analyze the pattern of digital strategic communication adopted 
by candidates for the presidency of the republic and their respective parties, especially the 
performance on the social networking site, Twitter. The Brazilian presidential elections of 
2014 were marked by a strong polarization scenario, with the main characters being: the 
candidate for reelection Dilma Rousseff, representative of the Workers Party (PT) and Senator 
Aécio Neves, candidate of the Brazilian Social Democracy Party (PSDB). In order to establish 
a comparison model, the analysis begins in the first round, when eleven candidates were in 
contention for the position of president of Brazil. For the initial scenario will be considered 
only, in addition to the performance of Dilma and Aécio, the digital campaign of Marina 
Silva, the third best candidate. The inclusion of the Brazilian's Socialist Party (PSB) candidate 
in the research will allow us to understand if there was a change in the communication pattern 
of the candidates between the first round - in a dispute theoretically broader and with more 
political actors involved - and the second round, where a more direct dispute between the PT 
and PSDB poles took place. The results obtained reinforce the idea that fierce political 
disputes favor the incidence of negative campaigns and mutual attacks, not only among the 
candidates in the dispute, but also involving potential supporters and detractors. 
 
Keywords: Online campaign, Twitter, Political Polarization, Negative Campaign. 
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INTRODUÇÃO 
 

As eleições presidenciais de 2014 foram marcadas por um cenário de grande divisão 

no país, comprovado, sobretudo, nas urnas. Duas forças antagônicas da elite política 

disputavam a preferência do eleitorado: de um lado, o Partido dos Trabalhos (PT) da 

candidata Dilma Rousseff e do outro o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), que 

trazia como representante o senador Aécio Neves. A eleição de 2014, porém, foi um capítulo 

a mais de uma rivalidade que vinha dominando a política nacional há alguns anos e revelado 

um quadro de polarização de discursos e preferências partidárias. No entanto, após dois 

mandatos seguidos do presidente Luís Inácio Lula da Silva (2003 a 2010), e de um primeiro 

governo de Dilma Rousseff (2011 a 2014), o Partido dos Trabalhadores tentava vencer a 

quarta eleição consecutiva, mas, dessa vez, encontrava como adversários não apenas o rival 

PSDB, mas também a própria crise política e econômica do país, os escândalos de corrupção 

que se sucediam e, talvez, o mais temido de todos os oponentes, o antipetismo, que ganhava 

corpo, forma e cada vez mais adeptos.  

A disputa eleitoral de 2014 foi também a primeira oportunidade de acompanhar o 

comportamento de candidatos e eleitores brasileiros após a série de manifestações ocorridas 

no país a partir de junho de 2013, e que inaugurou um período de instabilidade política no 

Brasil, que dentre outros desdobramentos, resultou em um primeiro afastamento da presidente 

Dilma Rousseff, em 12 de maio de 20161, e no posterior impeachment da representante do 

Partido dos Trabalhadores, confirmado em votação do senado ocorrida no dia 31 de agosto de 

20162. O impeachment da presidente Dilma Rousseff – decorrido um ano e meio daquele que 

seria o segundo mandato da petista – foi o ponto máximo de uma sensação que já se 

intensificava há algum tempo: a eleição de 2014 não terminou nas urnas, muito menos na 

contagem dos votos dos eleitores. Os números finais da apuração apontaram uma clara 

divisão do país, uma disputa não apenas de agendas, propostas ou programas de governo, mas 

de polos políticos, ideológicos e afetivos, visivelmente antagonistas, que se opuseram de tal 

maneira que a viabilidade de se governar diante de tais condições tornou-se um desafio desde 

sempre questionado.   

                                                           
1http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/05/1770139-senado-afasta-dilma-da-presidencia-e-michel-temer-
assume-nesta-quinta.shtml 
2http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,impeachment-e-aprovado-no-senado-e-dilma-e-
cassada,10000073183 
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Este trabalho busca compreender de que forma a comunicação de campanha se 

comporta em disputas políticas acirradas, como o caso das eleições presidenciais de 2014. 

Para isso, analisamos as estratégias, o tipo de comunicação e o tom dos discursos adotados 

pelos candidatos à presidência da República, Aécio Neves (PSDB), Dilma Rousseff (PT) e 

Marina Silva (PSB) no Twitter, durante as eleições de 2014. O corpus de análise foi dividido 

em dois momentos, com 15 dias de coleta de dados cada: o período entre 15 de setembro e 5 

de outubro, correspondente ao primeiro turno, do qual foram analisados os tweets dos três 

candidatos citados, e de 6 a 26 de outubro, com a análise dos perfis dos candidatos Aécio 

Neves e Dilma Rousseff, que disputaram o segundo turno. 

Optamos pelo Twitter por sua relevância ao longo da evolução das campanhas on-

line e, também, por se tratar de uma arena de discussão pública, inclusive, política, que conta 

com a presença de diversos atores, como partidos, candidatos, jornalistas, celebridades, 

formadores de opinião e cidadãos. Reconhecemos que o Twitter, no momento da produção 

deste trabalho, não é o site de rede social com o maior número de usuários inscritos ou o mais 

relevante de uma maneira geral. O Facebook, por exemplo, é a plataforma que, atualmente, 

concentra o maior número de membros e, assim como o Twitter, representa um importante 

espaço para a prática política.  

Algumas características técnicas e de formas de uso do Twitter, no entanto, nos 

chamaram a atenção por demonstrar um potencial maior no que diz respeito a propagação e o 

alcance das mensagens políticas. No Twitter, a reação mais comum dos usuários é o retweet 

(replicação de mensagens), superando outras formas de reação como as curtidas e os 

comentários. Observamos tal comportamento durante as análises dessa pesquisa, em 

praticamente quase todos os cenários. Esse tipo de interação, baseada na replicação de 

mensagens, resulta, evidentemente, num aumento da circulação da informação, mesmo entre 

aqueles membros que não fazem parte da mesma rede de contatos. Outros aspectos também 

são importantes e têm transformado o Twitter em um ambiente bastante rico para 

investigações sobre campanhas políticas e sobre a relação entre candidatos e eleitores, como a 

capacidade de agregar grandes conversas públicas por meio de hashtags, o recurso 

“Moments”, que apresenta um resumo do que tem sido falado no site de rede social e ainda os 

trending topics, que mostra um ranking com os assuntos mais discutidos, no momento.  

Nossas discussões tiveram um foco maior na comunicação estratégica adotada por 

partidos e candidatos durante as eleições presidenciais de 2014. Para tanto, no primeiro 

capítulo deste trabalho, retomamos algumas questões teóricas que historicamente têm feito 

parte da literatura especializada do campo. Essas questões giram em torno do potencial dos 
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ambientes digitais para resolver ou, ao menos, minimizar déficits das democracias 

contemporâneas, como a baixa participação, a apatia política e o alargamento das distâncias 

entre a esfera civil e a esfera de decisão política. Compreendemos, no entanto, que essas são 

questões clássicas e não mais correspondem, isoladamente, as razões que motivam as novas 

práticas online. Se antes os ambientes digitais eram encarados como a solução para problemas 

eventuais na comunicação e participação política, hoje há razões mais positivas que justificam 

tais práticas: não fazemos apenas política online, fazemos, praticamente, tudo online. A vida 

online se tornou pervasiva e a mediação dos ambientes digitais é um aspecto cada mais 

comum na vida contemporânea. Ainda no primeiro capítulo analisaremos os efeitos da 

polarização e do uso de campanhas negativas tanto no cenário político e quanto no 

comportamento dos cidadãos. 

No segundo capítulo, trataremos das dimensões comunicacionais do Twitter. 

Explicaremos o funcionamento da ferramenta, a dinâmica de circulação da informação e a 

lógica associativa que conectam os membros da plataforma. Essas definições serão 

importantes para entendermos como alguns recursos podem ser explorados pelas equipes de 

campanha para gerar visibilidade e engajamento de potenciais eleitores. Abordaremos 

também como o Twitter se transformou em um importante instrumento de mobilização 

política, não só em períodos eleitorais regulares de democracia bem estabelecidas, como em 

situações críticas de desacordos em países com cenários de instabilidade.  

Por fim, o terceiro e último capítulo vai se concentrar em nosso estudo de caso sobre 

as eleições brasileiras de 2014. Apresentaremos dados gerais da eleição, os perfis dos 

candidatos na disputa e o desempenho das campanhas digitais de cada um deles, no Twitter. 

Nossa pesquisa, como foi exposto brevemente, se inicia no primeiro turno, com a análise dos 

três principais candidatos: Aécio Neves, Dilma Rousseff e Marina Silva. Foram feitas análises 

quantitativas e qualitativas de todas as mensagens postadas pelos presidenciáveis ou suas 

respectivas equipes de campanha, considerando o período de 21 dias antes de cada um dos 

turnos da eleição. Para o segundo turno, obviamente, os tweets de Marina Silva foram 

retirados da amostra. Nesse último capítulo serão apresentados também os dados referentes 

aos tipos de envolvimento e interações dos usuários registrados no site de rede social, como 

forma de entender o comportamento do eleitor a partir do padrão de comunicação política 

adotado pelos candidatos.  

Os cenários políticos que apresentam um quadro de grande divisão tanto da elite 

política quanto do eleitorado – semelhantes ao que encontramos nas eleições presidenciais 

brasileiras de 2014, aparecem como uma das causas possíveis para a adoção de estratégias que 
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privilegiam a chamada “campanha negativa” e os ataques mais diretos entre candidatos. Além 

disso, no caso da última disputa presidencial brasileira, a candidata Marina Silva, 

notadamente, representando uma terceira via, se mostrou menos propensa ao ataque do que os 

integrantes dos polos em disputa – Dilma Rousseff e Aécio Neves, que apresentaram índices 

mais altos de mensagens negativas. O contexto de polarização eleitoral pode, ainda, explicar o 

elevado número de tipo de envolvimento (engagements) dos eleitores às mensagens contendo 

críticas e acusações direcionadas a adversários – a disputa acirrada pode despertar maior 

interesse dos eleitores nesse tipo de mensagem. 

O modelo de comunicação estratégica aplicado pelas equipes de campanha tem a ver 

diretamente com o tipo de imagem pública que se deseja programar. E, nesse sentido, um dos 

obstáculos a ser superados é a disputa pela construção de significados. Atores políticos em 

lados opostos, geralmente, trabalham para invalidar as estratégias do oponente, na tentativa de 

fazê-lo perder o controle sobre a própria imagem. Dentro de uma guerra de sinais, é como se 

cada um dos personagens do jogo tentasse programar uma imagem positiva de si e uma 

imagem negativa dos rivais. Em cenários onde os eleitores precisam escolher entre dois 

personagens com características e discursos bem definidos, a disputa por cotas de visibilidade 

e por uma imagem pública favorável também tende a aumentar, tornando a comunicação 

política um ponto central nessa disputa. Esperamos contribuir no entendimento de como a 

comunicação política ocorre, em cenários polarizados, nas páginas que seguem.  
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CAPÍTULO I - COMUNICAÇÃO POLÍTICA E TWITTER: ESTRATÉGIAS 
COMUNICACIONAIS E QUESTÕES DE PESQUISA 

As discussões sobre a comunicação política em ambientes digitais partem de uma 

questão maior sobre democracia digital e os sistemas de representação. Neste capítulo, 

trataremos da trajetória de evolução das campanhas on-line ao longo dos anos, destacando 

períodos-chaves de evolução tecnológica, até alcançarmos o estágio do desenvolvimento dos 

sites de redes sociais, especificamente, o Twitter, nosso objeto de pesquisa. Também 

abordaremos outras questões que fazem parte de nosso objetivo de compreender de que forma 

a comunicação política em períodos eleitorais sofrem influência de cenários com disputas 

altamente acirradas.  

A crise de representação é um dos elementos que compõem o cenário político das 

democracias contemporâneas, incluindo o Brasil. Nesse caso, em sistemas de governo 

baseados na representação, identificar, justamente, uma crise da representação, parece ser um 

problema bastante delicado. Ao se analisar o desenho institucional e a dinâmica de 

funcionamento de democracias - até mesmo as que podem ser consideradas bem estabelecidas 

- alguns sintomas ajudam a apontar problemas entre representantes e representados. A questão 

apresentada está longe de ser nova e foi amplamente discutida e revisitada por diversos 

autores da comunicação política, da teoria democrática e de outras áreas convergentes 

(BARBER, 1984; PUTMAN, 2000; GOMES, 2005; MERKEL, 2014). 

Entre os principais motivos encontrados para explicar a existência de uma crise de 

representação está o distanciamento criado entre a esfera de decisão política, onde estão atores 

políticos e partidos, e a esfera civil, onde se encontram os cidadãos comuns. Nesse caso, 

ondas sucessivas de profissionalização do campo da política estão entre os fatores que 

contribuem para o aumento dessa separação. Em primeiro lugar, o surgimento de atores 

profissionais provoca nos cidadãos a sensação de que a política funciona como um campo 

autônomo, descolado da sociedade civil, e, decorrente disso, surge também a impressão de 

que ações promovidas por pessoas comuns não têm a força necessária para alcançar 

visibilidade pública, muito menos, influenciar nas decisões políticas. Aliada ao aparecimento 

e a consolidação dos políticos de carreira pode-se destacar também a profissionalização dos 

grupos e agentes de pressão como mais um fator que agrava o distanciamento entre a esfera 

civil e a esfera de decisão política, incluindo, nessa camada, jornalistas, formadores de 

opinião e lobistas. A própria organização da sociedade civil em associações comunitárias ou 

ONGs pode ser incluída na lista. Fora dessa estrutura, cada vez mais especializada e 
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hierarquizada, o cidadão comum tende a recolher-se à função de observador e a diminuir o 

seu interesse em participar da política (GOMES, 2004; 2007). 

Legalmente, e considerando a atual estrutura do Estado brasileiro, políticos e 

eleitores são obrigados a interagir apenas durante as eleições, quando aos candidatos se 

concede, ou não, o direito de compor a esfera de decisão política. Passada essa etapa, não há, 

em princípio, mecanismos que promovam (de forma obrigatória) a realização de novas 

interações, durante o período do mandato. Significa dizer que, considerando uma disputa 

presidencial, o candidato vencedor nas eleições pode governar o país, durante os quatro anos 

previstos na Constituição, sem que, necessariamente, precise pedir novas autorizações à 

população para tomar decisões. Tampouco, se faz necessário, ao presidente, renovar o direito 

de tomar tais decisões antes do fim do mandato, mesmo que as decisões não estejam mais de 

acordo com o que desejam os eleitores.  

Assim, a esfera de decisão política é, em certa medida, estabelecida de acordo com a 

vontade dos cidadãos, a partir de cotas de autorizações que são distribuídas no momento do 

voto; isso, contudo, não garante que presidentes, governadores, prefeitos, assembleias e 

câmaras democraticamente eleitas sejam um espelho fiel da sociedade que representam.  

A separação entre esfera de decisão política e esfera civil é apenas um dos 

subprodutos da crise de representação, que pode ser percebida, ainda, a partir de outros 

sintomas como a apatia política, a queda de confiança em partidos e políticos, e a baixa 

participação e interesse nos assuntos públicos. Apesar dos sintomas de crise identificados ao 

longo dos anos, o modelo de democracia representativa ainda parece ser o mais adequado, 

considerando-se o tamanho, a estrutura e a dinâmica das sociedades contemporâneas. Novas 

formas, portanto, de minimizar os problemas de participação, interesse e confiança na política 

(ou nos agentes políticos) sempre são tratadas com entusiasmo. Nesse sentido, o surgimento 

de uma nova infraestrutura tecnológica, inicialmente, com computadores interligados em rede 

e, numa etapa posterior, o desenvolvimento de dispositivos móveis digitais de comunicação 

foram alguns desses momentos em que se fez aumentar a crença numa solução para o 

problema da participação. Como afirmou Wilson Gomes (2005): 

 
A alternativa histórica à democracia representativa é a democracia direta, 
vencida historicamente por inadequada a sociedades de massa e à 
complexidade do Estado contemporâneo – que exige profissionalismo (isto 
é, dedicação exclusiva, formação e competência) de quem governa e de 
quem legisla. A introdução de uma nova infraestrutura tecnológica, 
entretanto, faz ressurgir fortemente as esperanças de modelos alternativos de 
democracia, que implementem uma terceira via entre a democracia 
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representativa, que retira do povo a decisão política, e a democracia direta, 
que a quer inteiramente consignada ao cidadão (GOMES, 2005, p. 218). 

 
A participação, no entanto, não é considerada apenas a partir de um ponto de vista 

positivo. Para Joseph Schumpeter e os schumpeterianos, a participação massiva de cidadãos 

comuns nos assuntos públicos pode causar problemas para o Estado, sobretudo, no que diz 

respeito à estabilidade da democracia. Como pondera Norris (2001), uma participação em 

grande escala pode sobrecarregar os regimes democráticos, portanto, a participação não pode 

ser considerada nem o único nem o mais importante fator de uma democracia. Assim, para 

além do aumento da participação, Norris destaca outras potencialidades da internet que podem 

ser igualmente apontadas como fundamentais para o bom funcionamento de regimes 

democráticos, entre os quais:  

 
a capacidade que a internet tem de produzir informação que promova a 
transparência, a abertura e a accountability das agências de governo em 
níveis nacional e internacional, bem como a capacidade de fortalecer canais 
interativos de comunicação entre os cidadãos e as instituições intermediárias 
(NORRIS, 2001, p. 03). 
 

Outros ganhos democráticos poderiam ainda ser favorecidos a partir da nova infraestrutura 
tecnológica emergente, como o aumento do engajamento e da participação, a possibilidade de 
comunicação direta e sem intermediários (principalmente, o jornalismo) e a chance de se 
propor temas e iniciar discussões públicas. Parte dessas características passou a ser explorada 
também pelas campanhas on-line. 

 

1. A evolução das Campanhas on-line 
 

1.1. Primeiras experiências, primeiras impressões 

É justamente essa preocupação com o desempenho das democracias contemporâneas 

que serve de motivação para o início dos estudos sobre campanhas eleitorais em ambientes 

digitais. Existia a esperança de que os potenciais identificados nas campanhas on-line 

pudessem ajudar a solucionar os problemas da baixa participação, da queda na confiança dos 

cidadãos em partidos e representantes e do aumento da apatia política, entre outros possíveis 

déficits (KARMARC, 2006; AGGIO, 2014). 

Assim, os primeiros trabalhos carregam um considerável viés otimista acerca dos 

ganhos democráticos que, por ventura, poderiam ser alcançados com o desenvolvimento e o 

aperfeiçoamento das campanhas digitais. Entre as contribuições que a nova infraestrutura 

tecnológica de comunicação poderia proporcionar, destacavam-se as possibilidades de maior 
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participação dos cidadãos nas decisões políticas (a partir de consultas eletrônicas, por meio de 

grupos de discussão, fóruns e chats); a facilidade no acesso e no compartilhamento de 

informação política; e a quebra na lógica da comunicação entre candidatos e eleitores, sem 

existir a necessidade de intermediários, papel exercido, principalmente, por jornalistas e 

veículos de imprensa tradicional. Com isso, esperava-se que a interatividade fosse o ponto 

alto das campanhas, com uma comunicação direta e dialógica entre atores políticos e cidadãos 

(STROMER-GALLEY, 2000). Posteriormente, como também observado neste trabalho, essa 

expectativa não se consolidou nas experiências de campanha on-line como se esperava. 

Estavam, contudo, presentes também, no quadro geral de expectativas, outros fatores 

importantes como a probabilidade de uma maior paridade nas disputas eleitorais. Orçamentos 

variados faziam com que campanhas concorrentes tivessem recursos diferentes à disposição, 

criando um cenário desigual na corrida por posições dentro da esfera de decisão política. 

Podemos, ainda, acrescentar outra desigualdade marcante em campanha empreendidas na 

mídia tradicional: os desproporcionais tempos de exibição da propaganda eleitoral, em 

cadeias de rádio e televisão.  

As campanhas on-line poderiam solucionar parte do problema. Assim, em 

plataformas digitais, as diferenças de tempo de exposição deixariam de existir, ou seja, 

candidatos, independentemente do tamanho dos partidos aos quais estivessem associados, 

passariam a dispor do mesmo tempo para apresentar suas ideias, plataformas e projetos de 

governo (AGGIO, 2014; GULATI, WILLIAMS, 2007; GIBSON, 2003; DAVIS, OWEN, 

1998). Os limites disponíveis para o volume de informação produzida também seriam 

superados. Os ambientes digitais ofereceriam o espaço que fosse necessário para alocar os 

materiais de campanha, desde que fossem compatíveis com os recursos técnicos disponíveis, 

no momento.  

E tal perspectiva mostrou-se verdadeira, principalmente, no início dos anos de 1990, 

época das primeiras experiências com campanhas na internet (MYERS, 1993). Nesse 

momento, as restrições impostas pela tecnologia disponível funcionaram como um sarrafo que 

limitava o nível até onde se podia alcançar. Com o surgimento da fase web3, a comunicação 

passou a se dar, sobretudo, a partir de textos (e raras imagens), o custo de produção era 

relativamente baixo e a implementação também se configurava num processo mais simples, 

                                                           
3 A fase web da internet começou no início dos anos de 1990, quando programas conhecidos como 
“navegadores” ou “browsers” passaram a dar suporte a interfaces gráficas que, por sua vez, facilitavam a 
organização de conteúdos de textos e imagens, separados em páginas e acessados a partir de hyperlinks.   
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em comparação direta, nesse caso, com a mão de obra e os custos necessários para se produzir 

peças de campanha para rádio ou televisão, por exemplo.  

Dessa forma, imaginava-se que, ao se elaborar estratégias para a comunicação 

digital, não faria uma diferença considerável se a campanha dispunha de muitos ou de 

escassos recursos financeiros. No entanto, após a fase inicial de pleno otimismo, alguns 

autores identificaram um processo de “normalização”, ou seja, um retorno das antigas 

desigualdades. No caso dos websites, por exemplo, apesar do baixo custo de produção e 

manutenção, partidos detentores de maiores orçamentos tinham a seu favor a possibilidade de 

utilizar recursos financeiros para, por meio da publicidade off-line ou da influência sobre os 

meios de comunicação tradicionais, atrair mais eleitores para seus websites (MARGOLIS, 

1999; RESNICK, 1999; SADOW, 1999).  

O aperfeiçoamento das ferramentas utilizadas na confecção das plataformas digitais, 

o surgimento de novos recursos multimídia como podcasts, vídeos e, posteriormente, o 

implemento de transmissões ao vivo, além da crescente oferta de serviços mais sofisticados, 

como mineração de dados, links patrocinados e monitoramento de sites de redes sociais, 

contribuíram para que as discrepâncias orçamentárias entre campanhas voltassem a fazer uma 

diferença significativa. Desse modo, as desigualdades com relação a espaço e tempo de 

exibição poderiam até estar minimizadas, mas a questão da visibilidade ainda seria um 

problema não contornado. 

Aliás, o estágio de desenvolvimento tecnológico sempre esteve diretamente 

relacionado com as possibilidades comunicacionais das campanhas on-line, ditando o ritmo 

de crescimento e o alcance junto ao eleitorado. Largura de banda, velocidade de acesso, 

disponibilidade de conexão, suporte a arquivos multimídia e oferta de dispositivos de leitura 

(desktops, laptops, smartphones e tablets), além da própria cultura de uso por parte das 

pessoas, foram algumas das barreiras superadas ao longo dos últimos anos.  

Para Wilson Gomes (2009), são três as etapas no estágio de desenvolvimento das campanhas 

on-line que devem ser consideradas para que se possa entender a evolução das ferramentas e 

as estratégias utilizadas por partidos e candidatos. Assim, a separação dessas etapas indicaria 

os estágios: proto-web, web e pós-web. Durante a proto-web, a comunicação era feita quase 

que exclusivamente através do envio de e-mails. Os computadores estavam conectados em 

rede, mas executavam uma função equivalente a máquinas de escrever, nesse caso, dotadas de 

um potencial extra, que permitia a comunicação à distância. Em seguida, a fase web trouxe 

como novidade a possibilidade de criação de sites informativos, mas ainda com recursos 

escassos, que foram se desenvolvendo pouco a pouco, até atingir seu ponto alto por volta do 
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ano 2000.  Por fim, a fase pós-web representaria o estágio mais próximo, com foco, 

principalmente, nos sites de redes sociais, colaborativos e de compartilhamento de arquivos 

(GOMES, 2009). Atualmente, podemos incluir nessa lista pós-web, os aplicativos para 

smartphone e demais dispositivos móveis. Ainda de acordo com Wilson Gomes (2009):  
Por outro lado, o universo relacionado à internet e às redes digitais mudou 
tanto e tão velozmente em tão pouco tempo que devemos ser a primeira 
geração da história a ter visto tantas metamorfoses e revoluções de um 
mesmo sistema tecnológico: vimos computadores sem internet no início dos 
anos 1980; vimos internet sem web no final daquela década; vimos a web 
colocar os computadores ao alcance de qualquer um nos anos 1990 e vemos 
internet e web sem computadores menos de duas décadas depois (GOMES, 
2009, p. 32). 

 
Para Rachel Gibson e colegas (2014), apesar das campanhas on-line fazerem parte 

das estratégias eleitorais em democracias bem estabelecidas há mais de 20 anos, ainda não 

existe um consenso com relação aos efeitos que exercem sobre partidos, eleitores e sistema 

político em geral, justamente, por conta das inovações tecnológicas. Ou seja, sempre que 

estamos próximos de estabelecer um padrão comum para análises, novas tecnologias surgem e 

provocam alterações nos modelos de atuação digital adotados (GIBSON et al., 2014). 

O desenvolvimento técnico, reconhecidamente, se dá por etapas, por isso, era 

esperado que também fossem identificados estágios diferentes na trajetória das campanhas on-

line, como destacado por Gomes (2009). Porém, entre as transições mais representativas está 

a passagem da etapa web para a pós-web, ou seja, o movimento de saída de partidos e 

políticos de dentro dos websites oficiais de campanha e o ingresso em sites de redes sociais, 

numa visão apoiada em conceitos do marketing, “vá onde os seus clientes estão; não tente 

trazê-los” (GOMES, 2009; AGGIO, 2011). Essa transição nos parece mais importante porque, 

nesse momento, as estratégias de campanha voltadas para os ambientes digitais já se 

encontravam em um estágio considerável de desenvolvimento e demandavam um certo 

cuidado para partidos e candidatos, diferentemente do que foi experimentado na passagem 

entre as etapas proto-web e web, onde as ações empreendidas eram meramente experimentais. 

Mas além da ideia acima, que corresponde a uma visão macro dessa mudança de 

comportamento, considerando a troca das estruturas e a do ambiente comunicacional 

utilizados, prioritariamente, pelos agentes políticos em suas campanhas, é preciso levar em 

consideração, também, as transformações que ocorreram em escalas menores, mas que não se 

mostram como tão menos importantes, como a evolução no uso de ferramentas específicas 

como e-mails, chats, recursos multimídia e banco de dados. 
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No Brasil, segundo relatam Marques e Cardoso (2011), entre os anos de 2002 e 2006, 

os candidatos já possuíam websites com uma quantidade maior de recursos, dentre os quais, 

havia a possibilidade de se ouvir jingles ou assistir vídeos de campanha. As plataformas 

digitais eram encaradas também como espaços livres em que poderiam ser veiculados 

materiais que, por ventura, acabassem ficando fora do Horário Gratuito de Propaganda 

Eleitoral (HGPE) de rádio e televisão, por receio de punições dos tribunais eleitorais 

(MARQUES, CARDOSO, 2011).  

O ritmo de desenvolvimento tecnológico, talvez, esteja em um nível próximo de 

importância, no que diz respeito ao estado da arte das campanhas digitais, somente, com as 

regras previstas em legislações eleitorais, que restringem usos e ações de partidos e 

candidatos. Citando mais uma vez o caso brasileiro como exemplo, os sites de redes sociais 

foram liberados como ferramenta para políticos e campanhas apenas na disputa eleitoral de 

2010, logo após o sucesso do então candidato Barack Obama nessas plataformas, na corrida 

presidencial americana de 2008. As estratégias de sucesso do político democrata criaram um 

verdadeiro alvoroço em torno do potencial de sites de redes sociais na conquista de eleitores 

e, claro, votos (GOMES, 2009; BIMBER, 2014).  

Ainda por questões de ordem legal, a captação de recursos servindo-se de meios 

digitais para o financiamento de campanha também se desenvolveu mais em locais como 

Estados Unidos e Reino Unidos, do que em outros países da Europa. Na Itália, por exemplo, 

devido aos sucessivos escândalos de corrupção envolvendo a classe política, angariar fundos a 

partir da internet, pedindo diretamente aos eleitores para que contribuíssem com os projetos 

eleitorais, não era considerado como uma atitude positiva (NEWELL, 2001; GIBSON, 2003). 

No Brasil, a captação de recursos com a ajuda da internet foi liberada pelo Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE) nas eleições de 2010 a partir da aprovação do projeto do projeto de Lei 

5984/09. Durante essa campanha, a candidata Marina Silva, do Partido Verde (PV) teve 

considerável sucesso nas arrecadações (COSTA, 2011). Nada, porém, que se assemelhasse 

aos números alcançados por Barack Obama, nas eleições presidenciais americanas, no ano de 

2008 (GOMES, 2009).   

Cada nova etapa traz consigo novas possibilidades comunicacionais que podem ser 

exploradas na interação entre cidadãos e candidatos, dentro do jogo político. Por outro lado, 

os estágios de desenvolvimento que se apresentam com o passar dos anos impõem, 

igualmente, desafios interpretativos novos, abrindo caminho para pesquisas que se empenhem 

em analisar e explicar tais fenômenos, propondo novas questões e perspectivas a partir das 

mudanças observadas.   
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1.2. A era dos websites 

Os primeiros passos em direção às plataformas digitais foram observados ainda no 

início na década de 1990. Se o caminho era sem volta, não seria possível prever naquele 

momento. A internet vivia a sua primeira década e quase todos os projetos eram encarados 

como aventuras. Essas primeiras experiências no campo da política aconteceram durante as 

eleições norte-americanas de 1992, quando o democrata Bill Clinton e o republicano George 

Bush disputaram a presidência dos Estados Unidos. O então candidato Bill Clinton utilizou 

um website para informar seus eleitores e possíveis eleitores sobre agendas de campanha e 

projetos de governo (MYERS, 1993).  

Não existia, no entanto, uma linguagem adequada ou uma gramática própria, não se 

percebia sequer preocupações aprofundadas nesse sentido. Os websites de campanha 

surgiram, muito mais como uma espécie de panfleto eletrônico para a reprodução do material 

que as campanhas já distribuíam off-line, do que como uma plataforma independente, com 

estratégias próprias e inovadoras para o meio (NEWELL, 2001; VACCARI, 2008; GOMES, 

2009). E não poderia ser muito diferente disso. Nesse período, as limitações técnicas 

existentes não permitiam que os conteúdos publicados pelas campanhas fossem além de 

textos meramente informativos.  

As dificuldades de acesso, a baixa velocidade de conexão, a reduzida capacidade de 

processamentos dos computadores de mesa eram alguns dos obstáculos encontrados. Dessa 

forma, o conteúdo dos primeiros websites se resumia, quase que exclusivamente, a releases de 

campanha, divulgação dos projetos de governo, agenda dos candidatos, compilação de 

reportagens jornalísticas veiculadas pela mídia tradicional e endereço de e-mail para os 

eleitores que desejassem entram em conato (BIMBER, 2000; GIBSON et al., 2006; AGGIO, 

2014).  

Mesmo diante de tais dificuldades e impedimentos técnicos, naquele momento, já se 

percebia alguns ganhos potenciais que os websites poderiam agregar às campanhas, entre eles, 

a possibilidade de funcionar como canal independente de comunicação entre partidos, 

candidatos e eleitores. Era a chance de expor ideias e propor discussões para um grande 

número de pessoas sem que, antes, fosse necessário confrontá-las com predileções editoriais 

dos meios de comunicação tradicionais que, muitas vezes, poderiam funcionar como 

barreiras. Além de um canal independente, os websites poderiam realizar também a função de 
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compiladores, acumulando todo o material publicado em um único espaço, passando a ser um 

rico canal de informação política. 

O cenário desenhado poderia significar, por sua vez, uma chance de retomada das 

discussões e questões que se esperavam ser as centrais durante qualquer processo eleitoral em 

democracias: o debate público e amplo de ideias e propostas. Essa dinâmica nem sempre se 

mostra verdadeira, já que a partir da intermediação dos meios tracionais de mídias, muitas 

vezes, as pautas sobre os bastidores e a disputa eleitoral em si acabam se sobrepondo aos 

demais assuntos (PUOPOLO, 2001; KAID, POSTELNICU, 2005; AGGIO, 2010). 

Apesar de todo rápido crescimento que experimentaram a partir do ano de 1995 

(NORRIS, 2000), os websites não realizaram (ou não quiseram realizar) as possibilidades 

interativas que demonstravam conter. Norris (2001) e Gibson (2003) identificaram que as 

plataformas on-line serviam muito mais como fonte de informação para convertidos, ou seja, 

ativistas, jornalistas e consultores políticos, do que para o cidadão comum que, por ventura, 

buscasse informação para decidir em que candidato deveria votar (DAVIS, 1999; GIBSON, 

2000, 2013; NORRIS, 2001). De maneira equivocada, as mensagens pareciam tentar atingir 

cidadãos já atentos, de alguma forma, às informações de campanha, e não os que ainda 

estavam apáticos ou alheios. O desinteresse na interação com eleitores também é destacado 

nas pesquisas de Stromer-Galley (2000). 

 

1.3. A questão da interatividade e o controle sobre a mensagem 

Passados quatro anos das experiências iniciais, as eleições de 1996 já apontavam 

inovações na forma de comunicação entre candidatos e eleitores. Ferramentas como e-mail, 

fórum e chat ganharam força e a interatividade passou a ser um dos principais temas 

abordados em pesquisas sobre essa fase das campanhas em ambientes digitais.  

Foi nesse momento também que as campanhas passaram a coletar informação sobre 

os eleitores que visitavam os websites. Esses dados eram obtidos a partir do preenchimento de 

formulários eletrônicos disponíveis nas páginas, que alimentavam o banco de dados dos 

partidos. Dessa forma, tornou-se possível conhecer o perfil dos cidadãos, potenciais eleitores 

que, de alguma forma, se mostravam interessados por determinado candidato ou partido, a 

ponto de buscar informação na internet sobre eles, inclusive, predispondo-se a informar dados 

pessoais para contatos posteriores. 

  Conhecendo características específicas dos eleitores passou a ser possível, também, 

personalizar e direcionar a comunicação, principalmente, a que era feita mediante o envio de 
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e-mails, de acordo com o público-alvo. Assim, grupos que se interessavam pela defesa dos 

animais recebiam informativos a respeito de possíveis projetos de proteção e preservação de 

espécies. Da mesma forma que extratos específicos da sociedade que estivessem mais 

preocupados, por exemplo, com questões a respeito do desarmamento ou venda de armas, 

teriam a chance de receber conteúdo mais adequados a seus interesses.  

A comunicação política mais direcionada, no entanto, não foi vista com entusiasmo 

por alguns autores. Para Howard (2005), a fragmentação de conteúdo e a distribuição por 

fatias específicas do eleitorado poderia gerar um cenário de interesses particulares, perdendo-

se a oportunidade de uma discussão mais amplas em torno das questões púbicas (HOWARD, 

2005). Aggio (2014) discorda dessa posição ao defender que a segmentação de interesses é 

um processo natural e fundamental para a organização de indivíduos em grupos, com o 

objetivo de defender questões específicas. Além disso, importantes conquistas democráticas, 

que puderam ser acompanhadas ao longo da história, deram-se a partir, justamente, da 

organização de cidadãos em grupos, como, por exemplo, o reconhecimento dos direitos de 

minorias sociais, sexuais ou políticas (AGGIO, 2014). Também não parece razoável imaginar 

que a adoção de uma comunicação direcionada como estratégia de campanha digital seria um 

fator, decididamente, responsável por alienar eleitores com relação a pautas que, em princípio, 

deveriam ser de interesse geral, como educação, segurança e economia. 

A pesquisadora norte-americana Jennifer Stromer-Galley (2000) não acredita que a 

tecnologia tenha sido utilizada para promover uma deliberação a respeito de assuntos de 

interesse público. Entre os principais motivos encontrados por Stromer-Galley para explicar a 

recusa dos candidatos em abrir canais mais amplos de contato com os cidadãos está o alto 

custo que tal medida poderia ocasionar, como a perda sobre o controle da emissão da 

mensagem (STROMER-GALLEY, 2000; VACCARI, 2008). Dessa forma, ao abrir um canal 

para uma possível interação dialógica com o eleitorado, os candidatos deixariam de ter a 

exclusividade na ação de propor pautas e de ditar o ritmo das discussões.  

Além disso, a possibilidade da ambiguidade seria perdida juntamente nesse processo. 

Dentro de um sonhado modelo de comunicação eleitoral, em que o diálogo entre 

representantes e representados passaria a ser o ponto central da dinâmica de interação, com 

cidadãos não apenas tendo a oportunidade de enviar mensagens aos agentes políticos, mas, 

também, recebendo feedbacks sobre as questões levantadas, já não seria mais permitido aos 

candidatos a postura de simplesmente ignorar temas ou desviar de assuntos espinhosos. 

Manter-se neutro diante de questões polêmicas parece ser uma estratégia comumente adotada 

por político, principalmente, em períodos eleitorais. A ambiguidade evita que expectativas de 
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eleitores sejam frustradas ou que a imagem de um candidato saia ferida, após declarações ou 

posicionamentos que possam descontentar grupos específicos da sociedade. Ao aprofundar 

diálogos, os atores políticos são convidados a expor de forma mais clara seus pontos de vista 

sobre uma quantidade muito maior de assuntos (STROMER-GALLEY, 2000).       

Stromer-Galley (2000) destaca ainda que o modelo de comunicação política adotado 

pelas campanhas pode ser visto como um reflexo do tipo de cultura política existente em 

determinados países. Por isso, em democracias onde representantes não estão habituados a dar 

espaço e voz aos representados, o que tende a ser observado é a reprodução nos ambientes 

digitais de modelos de comunicação unilaterais tradicionalmente praticados em outros meios, 

como o rádio e a televisão (STROMER-GALLEY, 2000).   

Bentivegna (2016) também percebe uma predominância do modelo broadcasting de 

comunicação entre políticos e eleitores, em detrimento de uma abordagem conversacional. 

Para a autora, os atores políticos demonstram interesse na plataforma, mas tem dificuldade 

para abandonar práticas tradicionais de comunicação. Nesse caso, é como se o Twitter 

funcionasse como uma “agência de imprensa personalizada” (BENTIVEGNA, 2016, p. 179).  

 

1.4. Web 2.0 e Sites de Redes Sociais (SRS) 

 
As inovações tecnológicas estão diretamente relacionadas ao estágio de 

desenvolvimento das campanhas on-line. Para alguns autores, como Pipa Norris (2001), a 

disponibilidade de tecnologia se sobrepõe, até mesmo, a fatores relacionados à cultura política 

de uma determinada democracia (NORRIS, 2001). Nesse sentido, a Web 2.0, que teve início 

ainda na primeira metade da década de 20004, trouxe novas possibilidades comunicacionais 

para partidos e candidatos.  

Uma das principais características dessa nova fase da web era a dinâmica inovadora 

da produção de conteúdo. Surgiram, então, os websites de conteúdo colaborativo. Assim, os 

usuários abandonaram a posição de meros leitores e passaram a ajudar também a alimentar as 

páginas com informações e opiniões. Os projetos surgidos nesse período funcionavam a partir 

da seguinte lógica: os criadores dos websites forneciam a estrutura básica (front-end/ back-

end) e as ferramentas necessárias para a edição de textos, imagens e vídeos, enquanto os 

usuários participavam incluindo conteúdo nas páginas (O’REILLY, 2005). Na lista de 

                                                           
4 O termo se tornou popular a partir de 2004. 
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projetos colaborativos que alcançaram um destaque significativo estão a enciclopédia virtual 

Wikipédia5, o compartilhador de vídeos Youtube6 e o álbum de fotos Flickr7.  

A Web 2.0 não trouxe apenas uma inovação em ferramentas e linguagens de 

programação, que facilitavam a criação de conteúdo colaborativo, mas foi determinante para 

alterar, sobretudo, a própria forma como os usuários lidavam com a internet e o papel que 

deles se esperava. Nesse sentido, as ferramentas que iriam representar grandes mudanças na 

ecologia e na dinâmica de uso dos ambientes digitais, seriam as plataformas para criação de 

blogs e os sites para redes socais.  

Toda essa novidade, obviamente, também foi transportada para os projetos de 

campanha, inaugurando uma nova etapa de atuação e pesquisas. As primeiras experiências 

envolvendo sites de redes sociais foram verificadas nos Estados Unidos, nas eleições 

presidenciais de 2004. A partir da utilização da plataforma Meetup, uma proto rede do que 

mais tarde se popularizaria como sites de relacionamento, as campanhas de Al Gore e George 

W. Bush buscaram reunir e engajar cidadãos americanos em torno de seus projetos de 

campanha (VACCARI, 2008; AGGIO, 2010). O Meetup funcionava como uma ferramenta 

para reunir pessoas e organizar ações presenciais. Com esse novo repertório de possibilidades 

e de alcance de potenciais eleitores, a “mobilização” passa a ser um dos temas centrais da 

literatura voltada para os estudos de campanhas on-line. 

No entanto, a primeira ferramenta a ganhar destaque na tentativa de mobilização de 

eleitores foi o blog. A facilidade de criação e atualização de conteúdo era uma das grandes 

vantagens percebidas pelas campanhas, além disso, os blogs eram responsáveis por dar mais 

visibilidade a partidos e candidatos e aumentar a interação com eleitores, já que era possível 

abrir canais de diálogo a partir de comentários incluídos nas postagens (WILLIANS et al., 

2005). Mas ainda existia um problema para ser resolvido. Os blogs ficavam dentro dos 

websites de campanha, como uma das muitas seções que poderiam ser visitadas. O que 

significava que, para fazer com que as mensagens fossem lidas, comentadas e repassadas era 

necessário, primeiro, atrair os eleitores para os websites. O que se verificou, na verdade, foi 

um processo contrário. Partidos e candidatos deixaram os tradicionais websites em segundo 

plano e passaram a se aventurar em um novo ambiente: os sites de redes sociais. 

Nesse momento, grande parte do fluxo de usuários da internet estava em sites como 

MySpace, Facebook e Twitter, criando, comentando e compartilhando informações dos mais 

                                                           
5 https://pt.wikipedia.org 
6 https://www.youtube.com.br 
7 https://www.flickr.com/ 
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variados assuntos. Em vez de, portanto, tentar atrair o eleitorado para websites que estavam 

completamente deslocados desta nova dinâmica, ficou claro para as campanhas e candidatos 

que seria muito mais lucrativo, principalmente, em termos de visibilidade e oportunidade de 

mobilização, que eles passassem a compor esse novo ambiente. 

Não restam dúvidas, no entanto, de que a até então mais bem-sucedida incursão de 

um político no universo do social media foi realizada pelo democrata Barack Obama, nas 

eleições presidenciais americanas de 2008 (GOMES, 2009; AGGIO, 2010; COGBURN, 

ESPIZONA-VASQUEZ, 2011; MILLER, 2013; BIMBER, 2014). A grande repercussão 

obtida pela campanha on-line de Obama provocou, inclusive, comparações com estratégias 

eleitorais de outro importante presidente americano. Analistas políticos e jornalistas 

estadunidense chegaram a relacionar os usos das ferramentas digitais feitos pela equipe do 

então candidato democrata, em 2008, com a apropriação que a campanha de John Kennedy 

fez dos recursos televisivos, também novidade em 1960 (VACCARI, 2010; MILLER, 2013; 

BIMBER, 2014). 

A estratégia digital de Obama consistia em ocupar praticamente todos os espaços 

disponíveis8, a presença do candidato poderia ser percebida de sites de redes sociais a 

compartilhadores de fotos e vídeos, passando, até mesmo, por propaganda dentro de jogos 

eletrônicos9. No total, foram criados perfis oficiais de campanha em 16 serviços e sites de 

redes sociais diferentes, entre eles: Facebook, Flickr, MySpace, Youtube e Twitter. Porém, 

outro recurso que mereceu destaque foi uma plataforma própria criada pela campanha e 

batizada de My.Barack.Obama, ou apenas, MyBo. A ideia era utilizar o canal para mobilizar 

eleitores. Como parte da estratégia para exibir capital social e político, o número de 

associados era exibido na plataforma, seguindo, dessa forma, o mesmo padrão já utilizado por 

diversos sites de redes sociais, para demonstrar o nível de popularidade (amigos/seguidores) 

de usuários.  

Obama pareceu aprender com seus antecessores, sobretudo, com seu companheiro de 

partido Howard Dean (AGGIO, 2010; MILLER, 2013). Ainda nas primárias do partido 

democrata, para as eleições de 2004, o pré-candidato Howard Dean, entre outras estratégias 

on-line para obter visibilidade e capital político, criou páginas especiais para grupos 

específicos da sociedade americana (HINDMAN, 2005). Estratégia que foi repetida por 

Obama, que também esteve presente em redes direcionadas a minorias étnicas ou nichos da 
                                                           
8 Uma das seções do website de campanha de Obama fazia esse tipo de referência. “Obama EveryWhere” 
apresentava todos os links para os perfis do candidato nos diversos sites de redes sociais. 
9 Advergames: propagandas incluídas dentro de games, funcionando como parte do cenário ou do ambiente do 
jogo. 
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sociedade. Outro ponto a se destacar diz respeito ao financiamento da campanha. Obama 

conseguiu arrecadar online dinheiro suficiente para, inclusive, abrir mão do financiamento 

público (OBAMA SETS RECORD, 2008; COGBURN e ESPIZONA-VASQUEZ, 2011).  

A gestão da campanha on-line também mereceu um cuidado especial. Para chefiar as 

ações digitais foi contratado Chris Hughes, um dos fundadores do Facebook, naquele 

momento, o segundo maior site de rede social do mundo. Hughes assumiu ainda nas 

primárias, o que já demonstrava a grande atenção que seria dada as mídias digitais (GOMES, 

2009). 

Além do material oficial produzido pela equipe de campanha, o que se observou é 

que os próprios cidadãos passaram a colaborar com a alimentação de canais e perfis criados 

em apoio a Obama, prática já bastante comum em tempos de Web 2.0, mas uma novidade em 

termos de campanha. No compartilhador de vídeos, Youtube, por exemplo, anônimos e 

famosos gravavam e compartilhavam vídeos com mensagens favoráveis à candidatura do 

democrata. Até um mesmo uma plataforma paralela de vídeos foi criada por apoiadores e 

chamada de Youbama. 

Obama não pode ser considerado um pioneiro no uso de tais estratégias de 

marketing. As ações em sites de redes sociais, a presença em games e o trabalho com envio de 

SMS já haviam sido testadas com sucesso pela publicidade digital. O mérito do então 

candidato democrata foi ter conseguido transportar todas essas novas potencialidades para a 

política (GOMES, 2009). Outro mérito da equipe de campanha de Obama foi ter 

compreendido cada um dos serviços incluídos na campanha digital. Isso resultou em uma 

perfeita adequação de conteúdo para cada plataforma. 

Cogburn e Espinoza-Vasquez (2011) creditam o fato de Obama ter se tornado o 44º 

presidente americano, em grande medida, ao brilhante desempenho alcançado por sua equipe 

no uso integrado e estratégico de ferramentas da web 2.0 (COGBURN e ESPIZONA-

VASQUEZ, 2011). Obviamente, não seria prudente afirmar que Obama venceu a disputa em 

2008, tornando-se o primeiro presidente negro da história do Estados Unidos, apenas por 

conta da sua atuação on-line. Naquele momento, estimava-se que 73% da população 

americana tinha acesso à internet, portanto, sem dúvida, um percentual considerável dos 

eleitores foi atingido pelas mensagens do candidato. Porém, um cenário político, econômico e 

social amplamente favorável se apresentou diante de Obama, e sua equipe de campanha se 

mostrou extremamente hábil em explorar tais oportunidades.  

As estratégias empreendidas em ambientes digitais fizeram Obama alcançar um alto 

grau de visibilidade dentro da disputa e, sem dúvida, elevou o nível das campanhas digitais 
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(GOMES, 2009; MILLER, 2013). O sucesso de Barack Obama na comunicação on-line, 

sobretudo, entre a parcela mais jovem da população norte-americana, provocou uma 

verdadeira corrida de partidos e candidatos para os sites de redes sociais, em todo o mundo, 

criando um novo modelo para campanhas (PARMELEE e BICHARD, 2012). O constante 

aumento no acesso à internet e a mudança geracional, que implica diretamente na cultura de 

uso de dispositivos e ferramentas, também são fatores que interferem no crescimento do 

interesse de partidos e candidatos por projetos de social media (BODE et al., 2014). Dessa 

forma, o planejamento de estratégias para ambientes digitais passou a compor definitivamente 

o repertório de atuação eleitoral dos agentes políticos.  

 

2. Twitter  

2.1 Twitter e Campanhas On-line  

Dentro do cenário de campanhas on-line, o Twitter ocupa uma posição de 

considerável destaque. Além de ser um dos mais relevantes sites de redes sociais em número 

de acessos e usuários, ficando atrás apenas do Facebook, é considerado por diversos autores 

como uma arena de discussão política qualificada, em razão da presença de diversos atores e 

instâncias que ocupam posições importantes no jogo político, entre eles: partidos, políticos, 

cidadãos, jornalistas, celebridades e formadores de opinião (BURGESS, 2012; BODE et al., 

2014; ROSSETTO, 2014; AGGIO, 2014; MURTHY, 2015; JUNGHERR, 2016; 

BENTIVEGNA, 2016).  

Questões de pesquisa das mais diversas ordens têm sido levantadas e compreendem 

desde perspectivas fenomenológicas, como análises de estratégias de campanha, 

comportamento de atores políticos e eleitorado, ativismo político e estudos de causalidade 

entre interação on-line e intenção de voto, até abordagens de caráter estritamente normativas, 

como os potenciais ganhos democráticos que a ferramenta poderia proporcionar. Além disso, 

o Twitter tem sido alvo de pesquisas não só da comunicação política, mas também das áreas 

que se tornaram convergentes como Ciências Sociais e Computação (MURTHY, 2015). 

Assim, os trabalhos publicados relacionavam o Twitter a praticamente todos os temas do 

campo político, que  se dividiam, basicamente, em: análises de campanhas (LARSSON, 2011; 

LEE, 2013; VERGEER, 2013; BODE et al., 2014; MURTHY, 2015; VACCARI, 2015), 

discussões sobre polarização (CONOVER et al., 2010; GRUZD, 2014), mobilização e 

movimentos sociais (BRUNS et al., 2013; EARL, 2013; FERNANDEZ-PLANELLS, 2014; 

DRISSEL, 2015; THEOCHARIS, 2015), capital social e influência (JOHANNESSEN, 2012; 
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DANG-XUAN, 2013; SAJURIA, 2015), e modelos de comunicação institucional 

(MARQUES et al., 2014; LARSSON, 2015).  

O status de arena de discussão pública, que tem sido atribuído ao Twitter, é 

explicado por alguns autores como resultado - além da já citada considerável presença de 

atores políticos nesse site de rede social - da capacidade que a ferramenta apresenta de agregar 

grandes conversas públicas, até então desfragmentadas, em torno de um tema central 

(MARQUES, 2011; BURGESS, 2012). Esse recurso pode ser alcançado a partir do uso de 

hashtags10, marcadores que permitem que os usuários encontrem e contribuam com a 

discussão acerca de determinado tema. O Twitter oferece, ainda, recursos como o “Moments”, 

que organiza os principais assuntos do momento. A estrutura do Twitter também favorece a 

interação entre os usuários. Ao postar uma nova mensagem é possível mencionar outro 

usuário, sem que seja necessário ser um “seguidor11” ou ter qualquer tipo de vinculação com 

perfil citado. Essa característica facilita a comunicação dialógica entre anônimos e famosos, 

entre fãs e ídolos, e, claro, entre candidatos e eleitores. 

Assim, as associações no Twitter são mais diversificadas e não dependem de laços 

sociais pré-existentes, como é comum ocorrer em outros sites de redes sociais, como o 

Facebook, por exemplo. As conexões entre perfis de usuários no Twitter, portanto, se formam 

muito mais por causa de fatores específicos, como a busca por um maior status social e 

político, ou, ainda, por um provável interesse direto pelo tipo de conteúdo publicado pelo 

perfil “seguido”, do que por conta de uma amizade que, por ventura, já existisse, 

anteriormente, entre “seguidor” e “seguido” (AGGIO, 2014). 

Segundo um relatório produzido pela empresa de consultoria DigitalDaya12, 

divulgado em janeiro de 2016, 139 líderes mundiais mantinham contas no Twitter, até 

dezembro de 2015. Isso representava 83% dos chefes de estado13. É um percentual quatro 

vezes maior do que o registrado em 2010, quando apenas 20% (33) dos líderes mundiais 

estavam inscritos na plataforma. Ainda de acordo com os dados da consultoria, 91,5% dos 

estados democráticos estão presentes no Twitter. Quando apenas as não democracias são 

consideradas, esse percentual cai para 64,4%, mas ainda assim, representa mais da metade do 

número de líderes políticos desses países.  

                                                           
10 Ver tópico: Hashtag, Trending Topics e tendências 
11 Ver tópico: Menção, reply e retweets: as possibilidades de comunicação e a batalha por visibilidade no 
twitter 
12 http://www.digitaldaya.com/ 
13 A DigitalDaya considerou um universo de 167 países. 
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Entre os líderes mundiais com maior número de seguidores estavam o então 

presidente americano, Barack Obama (67 milhões de seguidores); o primeiro ministro da 

Índia, Narendra Modi (17 milhões de seguidores); e o presidente da Turquia, Recep Tayyip 

Erdoğan (7,5 milhões de seguidores). Curiosamente, os três primeiros colocados no ranking 

são chefes de Estado em países que protagonizaram momentos importantes na construção da 

reputação do Twitter, enquanto ferramenta de comunicação e mobilização política. Enquanto 

os Estados Unidos de Barack Obama inauguraram uma nova era no uso eleitoral dos social 

media,  Tunísia e Egito estiveram no centro das séries de manifestações e protestos que 

ficaram conhecidas mundialmente como Primavera Árabe. Ainda seguindo as informações do 

relatório da DigitalDaya, a então presidente do Brasil, Dilma Rousseff aparecia em oitavo 

lugar da lista, com 1,2 milhões de seguidores. O atual presidente do país, Michel Temer - que 

assumiu definitivamente o cargo em agosto de 2016, após o impeachment de Dilma Rousseff 

- obviamente, não faz parte do ranking. Mas, segundo os dados exibidos pelo perfil do 

político no Twitter, ele possuía, em dezembro de 2016, um total de 715 mil seguidores. 

Mas por que o Twitter se tornou uma plataforma tão propícia para batalhas por 

visibilidade, caça de votos, mobilização de pessoas e tantas outras práticas políticas? Não 

existe um marco específico, mas alguns indícios podem nos ajudar no entendimento deste 

processo. Como já vimos aqui anteriormente, a primeira experiência de efetivo sucesso com o 

uso de sites de redes sócias para fins eleitorais se deu na primeira campanha de Barack 

Obama para a presidência dos Estados Unidos, em 2008. Naquele momento, o Twitter foi 

utilizado, entre outras coisas, para a divulgação da agenda do candidato e para informar sobre 

aparições em programas de televisão. A visibilidade alcançada pela campanha de Obama, o 

montante arrecadado em dinheiro e a repercussão entre as camadas mais jovens da população 

fez com que políticos e consultores e estrategistas voltassem às atenções para as 

potencialidades do social medium. 

É verdade que o Twitter foi apenas uma das peças a compor a extensa lista de 

ferramentas que faziam parte do planejamento digital de Barack Obama. Diversos outros 

serviços da Web 2.0 foram utilizados pela equipe de campanha do político americano, durante 

a disputa eleitoral. Sendo assim, outros fatores precisam ser levados em conta nessa 

discussão. Parmelle e Bichard (2012) reconhecem a influência causada por todo o 

deslumbramento verificado pós-desempenho de Obama, mas propõem, adicionalmente, uma 

segunda razão capaz de explicar a predileção em torno do Twitter, por parte de atores 

políticos, partidos e instituições políticas. Parmelle e Bichard citam fatores de ordem 

demográfica como definidores a importância do Twitter como uma arena de discussão 
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política. Ou seja, o próprio perfil dos usuários favoreceria a predominância de assuntos 

políticos, em comparação com outros sites de redes sociais. Para os autores, o Twitter é 

formado por um público influente e qualificado, em critérios importantes como o nível de 

escolaridade, o poder econômico e a faixa etária correspondente a jovens adultos, na faixa dos 

30 anos (PARMELEE, BICHARD, 2012).  

No Brasil, as regras impostas pela legislação eleitoral impediam o uso de sites de 

redes sociais por partidos e candidatos como ferramenta de campanha. Foi apenas a partir das 

eleições de 2010 que tais amarras foram superadas e começaram a surgir as primeiras 

incursões por este novo ambiente comunicacional. Dessa forma, a partir de 2011, notamos o 

surgimento e o crescimento, na literatura brasileira, de trabalhos empenhados em discutir o 

comportamento de candidatos e eleitores, os possíveis efeitos e os desdobramentos ocorridos 

no cenário político a partir do uso do Twitter em campanhas eleitorais (BERTOL, 2011; 

CERVI E MASSUCHIN, 2011; MARQUES, 2011; ROSSINI, 2012, 2013; AGGIO, 2011, 

2014).  

Do ponto de vista dos eleitores, as oportunidades interacionais oferecidas pelo 

Twitter são uma espécie de atalho para a abertura de diálogo com a esfera de decisão política 

e para o acesso à informação política sem a necessidade de intermediários. Para Rossini 

(2012), existem três características comunicacionais do Twitter que reforçam essa ideia: “(1) 

possibilita acesso a múltiplas fontes de informação; (2) permite a interação direta entre 

usuários e políticos no meio e (3) aumenta as chances de exposição inadvertida à informação 

política por meio dos laços fracos” (ROSSINI, 2012, p. 08). 

Por outro lado, partidos e candidatos, tentam se valer da presença de potenciais 

apoiadores para conseguir o que interessa dentro de uma disputa eleitoral: votos, visibilidade, 

repercussão, apoios e endossos. A conquista da preferência do eleitorado, no entanto, depende 

de uma estratégia de campanha bem elaborada, que respeite as formas de uso e as práticas de 

sociabilidade estabelecidas no meio, mas que, apesar disso, tenha uma articulação com as 

demais ações de campanha. Como já citado aqui, as análises empreendidas até então, dentro 

da literatura brasileira, têm um considerável destaque para o modelo de comunicação adotado 

por candidatos em períodos eleitorais. Sendo assim, abordam o comportamento dos atores 

políticos a partir de uma visão muito mais estratégica das ações, ou seja, existe um esforço 

para se entender como funcionam as campanhas de acordo com a interpretação qualitativa e 

quantitativa dos discursos dos agentes. Nessa perspectiva podemos incluir a análise do 

conteúdo das postagens, o volume e a periodicidade e, ainda, possíveis características 

interacionais.  
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Entendemos que outros trabalhos trouxeram significativas contribuições para o 

entendimento do fenômeno das campanhas on-line no Twitter, servindo como importantes 

bases analíticas e metodológicas para pesquisas futuras (AGGIO, 2014).  No entanto, o que se 

pretende aqui é avaliar possíveis mudanças no comportamento e nas estratégias de líderes 

políticos diante de um cenário de disputa polarizado, e de hiperparticipação proporcionada 

pelos sites de redes sociais.  

 

2.2 Twitter e recursos comunicacionais  

O Twitter surgiu em 2006 como um projeto paralelo da startup americana de 

tecnologia Odeo14, uma das muitas que despontaram na região do Vale do Silício no início 

dos anos 2000. O serviço foi pensado, inicialmente, para funcionar no formato de microblog, 

uma espécie de atualizador de status (BILTON, 2013). O limite de 140 caracteres 

estabelecido para cada mensagem sugeria o envio de textos curtos, com o objetivo de 

informar aos seguidores15 de um determinado perfil, o que um membro da rede estava 

fazendo ou pensando no momento. A restrição ao número máximo de caracteres que cada 

mensagem poderia conter foi uma estratégia adotada, também, para que fosse possível a 

atualização do status a partir de SMS enviadas de celulares e smartphones.  

As mensagens postadas no Twitter passaram a ser conhecidas como tweet ou tuite, na 

versão abrasileirada do termo, sendo exibidas em tempo real na timeline dos membros da 

rede, e filtradas a partir das conexões criadas entre os usuários. Cada usuário vê apenas os 

tweets dos perfis seguidos e não existe a necessidade de pedir a aprovação do dono do perfil 

para começar a segui-lo e estabelecer, assim, um novo ponto de conexão e de fluxo de 

mensagens. Dessa maneira, a rede formada a partir do Twitter se diferencia de grande parte de 

outros sites de social media, já que as conexões não são, necessariamente, recíprocas e podem 

funcionar, muitas vezes, apenas como uma via de mão única – em outras palavras, quem 

segue um perfil não tem a garantia de que será seguido de volta, já que não há a 

obrigatoriedade dessa relação (RECUERO, 2009). 

Ao acessar o serviço, os usuários se deparavam com a pergunta “o que você está 

fazendo?” (What are you doing?), numa tentativa de estimular os membros da rede a 

compartilhar, entre seus contatos, informações cotidianas e de caráter mais pessoal. 

Posteriormente, percebendo as potencialidades e, principalmente, os usos que eram feitos da 

                                                           
14 Atualmente, Obivious Corp. 
15 No Twitter, os contatos vinculados a um perfil de usuário são tratados como “seguidores”. 
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ferramenta, essa pergunta foi atualizada para “O que está acontecendo?” (What’s 

happening?). 

Nos tópicos seguintes vamos analisar alguns dos recursos comunicacionais do 

Twitter e entender de que forma as ferramentas disponíveis na plataforma têm sido exploradas 

pela comunicação estratégica de campanhas eleitorais, principalmente, no que diz respeito à 

busca por visibilidade de partidos e candidatos. É importante compreender também as 

questões que envolvem as relações entre os membros da rede, o papel que ocupam dentro do 

contexto eleitoral e a dinâmica de interação que se constrói a partir desse cenário. Isso vai nos 

direcionar até o debate a respeito de capital social e político, engajamento e mobilização, 

temas fundamentais para a discussão proposta.   

 

2.3 Mentions, replies e retweets: as possibilidades de comunicação e a batalha por 
visibilidade e capital social no Twitter 

Considerando os atuais sites de redes sociais, o Twitter talvez seja aquele que 

permite a existência de uma maior pluralidade de vozes circulando por entre as suas páginas. 

Se não é, quantitativamente, a que abriga uma maior diversidade de discursos, certamente, é a 

plataforma mais apropriada para que essas vozes dissidentes ou uníssonas consigam se 

encontrar e estabelecer conexões. O Twitter é a arena onde pessoas que não se conhecem 

podem interagir, iniciar ou contribuir com discussões sobre temas variados, a partir de 

conversas globais, indexadas por marcadores. Ainda é dado aos membros o direito de, 

simplesmente, abandoar uma discussão sem que seja necessário desfazer laços de amizades. 

De forma prática, as possibilidades de conversação direta entre os membros que 

possuem contas registrada no Twitter, no período das eleições de 2014, aconteciam de três 

maneiras principais: 1) mediante respostas (Replies);  2) a partir de menções (mentions); 3) 

com a replicação de mensagens (retweets)16.  

As respostas (replies) são comentários dirigidos ao autor da mensagem, que podem 

incluir que podem ou não dar início a um diálogo mais aprofundado entre o autor da 

mensagem original e o usuário que realizou o comentário. Diferente das respostas, as menções 

(mentions) podem acontecer de maneira espontânea sem que, necessariamente, sejam 

motivadas por alguma mensagem anterior. As menções ocorrem quando, ao publicar uma 

nova mensagem, um usuário cita algum outro membro da rede, utilizando o símbolo “@”, 

                                                           
16 Existe uma quarta forma de comunicação entre os usuários que é através das “Mensagens Diretas”, mas, nesse 
caso, a conversa se dá de forma particular, não ficando visível para os demais usuários. Atualmente, existem 
também outras variáveis como impressions e “envolvimento”. 
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seguido do username17 de quem se pretende mencionar. Como exemplos: “Olá, @dilmabr” e 

“tchau, @AecioNeves”.  

Já os retweets são replicações de mensagens. É um recurso que os usuários podem 

utilizar para fazer com que o conteúdo recebido de um contato circule por sua própria rede de 

seguidores, mantendo, no entanto, o crédito ao autor que publicou originalmente a mensagem. 

O recurso do retweet não estava previsto como uma das funcionalidades possíveis no projeto 

inicial do Twitter. Surgiu a partir dos usos e apropriações feitas pelos próprios membros da 

rede. Por isso, anteriormente, era necessário indicar de forma manual que aquela mensagem 

se tratava de uma replicação de outro usuário. Essa indicação era feita com a inclusão da sigla 

“RT” seguida do símbolo “@”, mais o username do perfil (ex: RT @Dilmabr), só depois 

dessa sintaxe inicial, a mensagem original era copiada e republicada. Em atualizações 

posteriores18, o Twitter resolveu essa questão incluindo um botão específico para retuitar 

postagens, além disso, o serviço passou a alertar e a indicar aos donos dos perfis sempre que 

uma mensagem era retuitada por outro usuário, o que tornou mais fácil monitorar o 

envolvimento provocado por determinada postagem.  

Para Recuero e Zago (2011), o retweet seria o “principal motor” de difusão de 

informações dentro do site de rede social. Os autores argumentam que sempre que uma 

mensagem é replicada por um novo usuário, tanto a postagem, quanto o autor original ganham 

em visibilidade. Dessa forma, os retweets seriam responsáveis, também, por distribuir cotas 

de capital social entre os membros da rede (RECUERO; ZAGO, 2011).  

Recuero e Zago (2011) traçam um paralelo ao entendimento de James Coleman 

(1988) sobre capital social. Segundo os autores, os retweets oferecem tanto ganhos de caráter 

público, quanto privado. Nesse caso, o suposto ganho público corresponde ao fato de que, 

cada nova replicação faz aumentar a circulação do conteúdo por diferentes redes de contatos, 

o que, consequentemente, promove uma maior facilidade no que diz respeito ao acesso à 

informação. Por outro lado, o ganho de caráter privado estaria relacionado ao aumento da 

visibilidade e um fortalecimento (subida) na hierarquia dentro da rede, uma espécie de bônus 

para o usuário que fez a informação circular (RECUERO; ZAGO, 2011).  

A ideia de capital social defendida por Coleman, portanto, tem um caráter funcional, 

sendo entendida a partir das relações interpessoais, das redes e das conexões assim formadas. 

Essa visão se aproxima do que defende Robert Putman (2000), que também considera que o 

capital social está relacionado às organizações sociais e às redes firmadas, e que estas relações 

                                                           
17 Nome de identificação do usuário no Twitter. 
18 O botão de retweet foi lançado em 2010. 
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facilitam a cooperação em prol do bem mútuo (COLEMAN, 1988; PUTMAN, 2000; 

GOMES, 2008; ROSSETTO, 2014). Na visão de Putman, o capital social deve ser entendido 

como benefícios que podem ser desfrutados por indivíduos ou grupos de indivíduos, mas que 

só acontecem a partir da interação social.  

Entre as características apontadas por Putman em sua noção de capital social estão as 

redes de relações, a reciprocidade e as normas. Portanto: 
redes envolvem obrigações mútuas; não são interessantes como meros 
contatos. Redes de envolvimento comunitário fomentam robustas normas de 
reciprocidade. Vou fazer isso para você agora, na expectativa de que você 
(ou talvez uma outra pessoa) devolva o favor (PUTMAN, 1995, p. 20). 
 

A ideia de reciprocidade já era apontada por Coleman, que afirmou que “Se A faz 

algo por B, é porque acredita que B possa retribuir no futuro, e isso estabelece uma 

expectativa em A e uma obrigação em B” (COLEMAN, 1988). Coleman também faz 

referência a existência de estoques distintos de capital social entre os indivíduos de uma 

determinada rede. Numa metáfora envolvendo o campo econômico, o autor diz que se A tem 

detém um grande número de folhas de crédito e distribui essas folhas entre sua rede de 

relacionamento, então, A terá um grande valor a ser restituído, desde que tenha espalhado as 

folhas de créditos de maneira prudente, entre indivíduos que possam reembolsá-lo. 

Na visão de Wilson Gomes (2008), os estoques de capital social podem ser 

transferidos de uma esfera social para outra sem que haja perda ou diminuição de valor na 

esfera onde se originou o capital social. Dessa maneira, instâncias com grande potencial para 

acumular capital social, como igrejas, associações recreativas e comunitárias têm a 

possibilidade de transferir cotas desse capital social para outras esferas, como por exemplo, 

para o campo político (GOMES, 2008).  

As discussões sobre capital social se mostram importantes para o entendimento dos 

tipos de relações que podem se formar entre indivíduos que compõe uma determinada rede, 

no nosso caso específico, para a análise das interações da rede estabelecida entre os usuários 

do Twitter. As atividades empreendidas por membros diversos podem ter como objetivo criar 

reputação frente ao grupo - ou seja, acumular capital social que possa ser utilizado 

posteriormente – como também gerar visibilidade para um indivíduo ou tema específico. 

Nesse sentido, o retweet é uma das formas de se tentar criar reputação dentro da plataforma, a 

partir da circulação de informações consideradas relevantes. Entre outros possíveis objetivos, 

quem replica uma mensagem, além do desejo de endossar o que foi dito por outro usuário, 

tem a esperança de ser o primeiro a repassar a informação compartilhada aos seus seguidores. 

Tal condição agrega status aos membros da rede, pois, numa plataforma onde a troca 
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constante de informações é o principal condutor das interações entre os usuários, ser o 

primeiro a compartilhar uma nova notícia que corresponde a interesses do grupo é visto como 

ação digna de reconhecimento (RECUERO; ZAGO, 2011).   

A replicação de mensagens pode ser considerada, ainda, a principal forma de se gerar 

a chamada “exposição inadvertida”, no Twitter. O termo criado por Brundidge (2010) faz 

referência ao processo de circulação de informação em ambientes digitais, no qual, em alguns 

casos, o receptor tem acesso a determinado conteúdo mesmo sem ter optado diretamente ou 

conscientemente por recebê-lo (BRUNDIDGE, 2010). Essa dinâmica de livre circulação da 

informação por ambientes digitais promoveria a ocorrência de uma maior pluralidade de 

vozes participando de uma mesma discussão, ainda que não existam conexões diretas entre 

todas as partes envolvidas.  

No caso específico do Twitter, a replicação de mensagens faz com que mais usuários 

tenham a oportunidade de vê-las, mesmo que não tenham, a princípio, optado por recebê-las 

em suas timelines. Tampouco, há a necessidade de que os autores dessas mensagens façam 

parte de sua rede de contatos. Seguindo nessa linha, podemos entender que existem duas 

chances, ou dois caminhos, para que as mensagens possam chegar aos usuários: 1) por 

seleção, ou seja, mediante a opção consciente de um membro da rede por seguir determinados 

perfis que sejam considerados úteis ou relevantes; 2) por inadvertência, já que não existe a 

possibilidade de controlar as informações que chegam a partir de outras conexões (ROSSINI; 

LEAL, 2012).   

Não há como negar que a possibilidade de atingir até mesmo usuários que, 

inicialmente, estejam fora da rede de contatos de um dado perfil, demonstra um potencial 

valioso do Twitter para a comunicação estratégica de uma maneira geral, e, mais 

destacadamente aqui, para a comunicação política. Assim, torna-se altamente possível que 

uma mensagem de cunho político alcance usuários que não necessariamente se interessem por 

política, desde que na sua rede de contatos exista alguém que possua tal interesse e que se 

predisponha a repassar a mensagem.  No entanto, nada garante que mensagens recebidas pelos 

usuários em suas respectivas timelines, sejam elas de caráter político ou não, serão repassadas 

aos seus seguidores. Para que esse processo verdadeiramente aconteça, é necessário que haja 

o engajamento de usuários em torno de uma causa, ideia ou, nesse caso, candidatura. As 

questões referentes à mobilização e ao engajamento em sites de redes sociais serão discutidas 

em outro momento nesse trabalho.  

Agora, o que se pretende demonstrar é a importância do retweet enquanto recurso 

que auxilia na busca por uma maior visibilidade pública, fundamental para que partidos e 
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candidatos obtenham sucesso em seus empreendimentos de campanha. Nesse ponto, o 

retweets se mostram mais relevantes do que as curtidas porque, enquanto os likes são 

demonstrações privadas no Twitter, as replicações são públicas. É notório que a replicação de 

mensagens aumenta os resultados que um determinado conteúdo poderia alcançar e, 

consequentemente, faz crescer também a visibilidade junto a novos potenciais eleitores, a 

partir da exposição inadvertida, de que tratamos há pouco. Assim, os potenciais ganhos 

obtidos a partir do aumento das chances de exposição de um conteúdo, proporcionado pelo 

recurso do retweet, podem ser entendidos a partir da ideia de Wilson Gomes (2004) sobre o 

funcionamento da esfera de visibilidade pública (EVP):  
A esfera política no seu modo de existir para o cidadão e no modo como 
pode ser por ele experimentada [...] é nela e por ela que a esfera civil forma a 
sua opinião e organiza a sua disposição sobre os sujeitos políticos, sobre o 
estado da coisa pública, sobre agendas e prioridades do congresso, do 
governo e da sociedade. Do ponto de vista da esfera política, a esfera de 
visibilidade pública é a forma com que um agente político ou uma matéria de 
pauta política, por exemplo, podem assegurar o reconhecimento público da 
sua existência. Para um agente profissional da política, existir para o público 
de massa é principalmente existir nessa esfera e a imagem que se fizer dele a 
partir da cena política será tomada pelo público como a constituição de sua 
natureza e do seu caráter (p.115). 
 

Dessa maneira, a esfera de visibilidade pública corresponderia a uma interface entre 

a sociedade civil e a esfera política profissional, como uma camada entre as duas instâncias, 

onde agendas e assuntos são colocados em discussão e obtêm o conhecimento público 

(GOMES, 2004). Diante dessa perspectiva, pode-se considerar que atores políticos estão 

sempre buscando uma forma de aparecer para potenciais eleitores, dinâmica esta que se 

intensifica ainda mais em períodos eleitorais.  

No entanto, não basta simplesmente lutar por lugares de fala, espaços de destaque ou 

posições de maior visibilidade, é preciso que a imagem construída junto ao eleitorado seja 

uma imagem favorável. Sabemos que a imagem pública é decodificada e formada na etapa de 

recepção e, sendo assim, não é possível controlar a imagem que o público tem a respeito de 

um personagem político. Não obstante, é possível programar que tipo de imagem se deseja 

obter, nisso consiste o trabalho de marqueteiros, consultores e assessores políticos (GOMES, 

2004).  

Para que esses profissionais criem estratégias realmente eficazes, no entanto, torna-se 

fundamental o conhecimento acerca da imagem pública mais adequada (desejada) dentro do 

contexto político e social em que se pretende atuar, isso significa conhecer as demandas, os 

anseios e as expectativas dos cidadãos. O que acontece, na verdade, no decorrer do processo 
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de construção de uma imagem pública favorável é uma tentativa de ajustes de perfis, relação 

essa que se dá entre o perfil natural de eventual candidato e o perfil que se imagina ser o 

esperado pelos eleitores. Nesse sentido, o Twitter nos parece um ambiente altamente 

favorável para políticos, partidos e instituições políticas, pois. Além de gerar visibilidade 

pública, pode ser uma excelente fonte para se descobrir tendências, perceber sentimentos e 

captar opiniões, já que por entre suas páginas circulam vozes diversas que podem ser 

indexadas e analisadas de forma estratégica pelas campanhas.  

 

2.4 Hashtag, Trending Topics e tendências 
 

As hashtags funcionam como marcadores que, dentre outras finalidades, têm o papel 

de agregar discussões a respeito de um determinado assunto, utilizando para tanto um único 

termo referencial que possa representá-lo. A sintaxe das hashtags é formada pelo símbolo 

“#”, precedido de um termo ou expressão, por exemplo “#Eleições2014”, 

“#PolarizaçãoNaPolítica” e “DilmaXAécio”. As hashtags indexam assuntos similares dentro 

de uma mesma página de resposta, facilitando a busca e a filtragem de assuntos ou tendências 

dentro do Twitter, inclusive, entre usuários que não façam parte da mesma rede de contatos e 

que, dificilmente, teriam acesso a tais mensagens a não ser pela utilização dos marcadores. 

Em outras palavras, ao clicar sobre uma hashtag, a mesma funcionará como um link que vai 

direcionar o usuário para um conjunto de mensagens as mensagens que fazem uso do mesmo 

termo.  

Por um lado, as hashtags podem ser atributos meramente decorativos, nesses casos, 

adotam um tom quase sempre satírico ou descontraído e têm apenas o objetivo de expressar 

sentimentos ou conferir ganhos estéticos à postagem.  Por outro lado, podem funcionar como 

importantes recursos de interação, desempenhando uma função específica dentro das 

estratégias de campanha de partidos e candidatos, principalmente, na tentativa de criar 

engajamento e mobilizar eleitores. Ainda nesse sentido, podem compor o conjunto de 

estratégias elaboradas para a ampliação da visibilidade púbica de projetos e planos de governo 

(AGGIO, 2014).  

Quando atores políticos, partidos, apoiadores ou militantes propõem a utilização de 

uma hashtag específica para agrupar discussões sobre um dado assunto, percebemos uma 

nítida tentativa de se estabelecer um novo cenário de conversação, sobretudo, com o objetivo 

de promover o tema a partir do engajamento e participação de outros usuários. Nesse caso, o 
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sucesso da ação de promoção de assuntos pode ser medido a partir da entrada no Trending 

Topics, que é a lista de temas mais comentados no Twitter, no momento, funcionando como 

ponto máximo de visibilidade da ferramenta. Ou seja, figurar no Trending Topics é a maneira 

mais fácil de ser visto por usuários que não necessariamente estão buscando informações 

sobre aquele assunto específico, mas que acabam sendo alcançados por conta da relevância 

alcançada pela informação dentro da rede. Isso pode despertar o interesse deste mesmo 

usuário em saber o que as outras pessoas estão comentando sobre o tema.  

Jürgen Habermas (1994) utilizou as metáforas de sensores sociais e caixas de 

ressonância para tratar da relação entre esfera pública e comunicação. Segundo o autor, os 

assuntos e questões que alcançam a esfera pública são amplificados pela comunicação pública 

e, por isso, a esfera pública pode ser entendida como uma caixa de ressonância. Além disso, a 

esfera pública seria dotada de sensores sociais capazes de identificar e revelar temas que são, 

de alguma forma, relevantes para a sociedade. Segundo Habermas: 
A esfera pública política foi por mim descrita como uma caixa de 
ressonância para os problemas que devem ser trabalhados pelo sistema 
político, já que de outro modo não podem ser resolvidos. Nesse sentido, a 
esfera pública é um sistema de alarme dotado de sensores não 
especializados, mas de grande sensibilidade que se estende pela sociedade 
(HABERMAS, 1994 apud GOMES, 2008, p. 86). 
 

Nesse caso, a esfera pública funcionaria não como uma instituição nem como uma 

ordem social, mas como uma rede para a “comunicação de conteúdos”, uma espécie de 

sistemas de nós por onde passariam ideias, sentimentos, visões de mundo, filtradas e 

condensadas de maneira que passam a formar o que podemos chamar de opiniões públicas 

(GOMES, 2008). 

Portanto, podemos também atribuir aos ambientes digitais, em especial, aos sites 

para redes sociais o status de parte componente da comunicação pública, ou, de uma nova 

camada da esfera pública, pois em suas plataformas circulam ideias, opiniões e pontos de 

vista, configurando uma arena para onde são trazidas, discutidas e compartilhadas pautas de 

interesse comum da sociedade. 

Diversos trabalhos (SANTOS, 2012; ROSSETTO, 2014; AGGIO, 2014) destacam 

essa característica dos sites para redes sociais de funcionar como uma caixa de ressonância, 

como uma estrutura capaz de captar, através da própria ação dos usuários – e nesse caso, com 

a participação de diferentes atores sociais, como cidadãos, políticos, celebridades, veículos de 

comunicação – anseios e questões para serem discutidas em conjunto.  
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O agendamento de assuntos com o potencial de influenciar a atenção das pessoas e 

propor sobre quais temas elas devem conversar tem sido tratado de maneira extensa no 

decorrer da trajetória das pesquisas em comunicação, nesse caso, a partir da hipótese da 

agenda-setting. Walter Lippmann foi um dos primeiros a se debruçar sobre os efeitos do 

agendamento sobre o público e defendia que “os news media, nossa janela para o vasto 

mundo além da nossa experiência direta, determinam nossos mapas cognitivos do mundo” 

(McCOMBS & REYNOLDS, 2002, p. 02). As questões levantadas por Lippmann foram 

reforçadas também por Bernard Cohen, como lembrou McCombs (2009, p. 19)  - “os veículos 

noticiosos podem não ser bem-sucedidos em dizer às audiências o que pensar, mas são 

surpreendentemente bem-sucedidos em dizer às audiências sobre o que pensar” - e, também, 

por Donald Shaw, acrescentando que “o pressuposto fundamental do agenda-setting é que a 

compreensão que as pessoas têm de grande parte da realidade social lhes é fornecida, por 

empréstimo, pelos mass media” (SHAW, 1979). 

No entanto, ao mesmo tempo em que cumprem o papel de caixa de ressonância, 

amplificando e disseminando assuntos diversos da sociedade, entre os quais se encontra 

igualmente as questões de natureza política, os sites para redes sociais (aqui, destacadamente, 

o Twitter) são responsáveis não só pelo agendamento de outros meios de comunicação, 

inclusive, jornais, telejornais e revistas da mídia tradicional, mas também ajudam a pautar 

conversas do dia a dia de cidadãos comuns. As conversas interpessoais sempre foram uma 

parte relevante dentro da dinâmica da esfera pública (KATZ, LAZARSFELD, 1955), porém, 

com o surgimento dos sites para redes sociais, essas interações passaram a estar disponíveis 

de forma mais acessível.  

Dessa forma, a crescente disputa por visibilidade nos sites para redes sociais muito tem 

a ver também com a capacidade desses ambientes em agendar os temas que serão 

posteriormente repercutidos pelos meios de comunicação de massa. Assim, os assuntos que 

ganham um considerável destaque em ambientes digitais acabam extrapolando as barreiras 

das plataformas em que surgiram e acabam sendo transportados para as discussões off-line, 

com a possibilidade de até mesmo afetar quem não faz parte das redes digitais (CERVI & 

MASSUCHIN, 2011).  

Um caso emblemático de agendamento a partir de sites de redes sociais pôde ser 

acompanhado durante a Primavera Árabe, que trataremos de forma mais aprofundada ainda 

neste trabalho. Neste momento, vale destacar que, durante a série de manifestações que 

aconteceram em diversos países de cultura mulçumana, como Tunísia, Egito e Irã, as 

plataformas digitais (com destaque para Twitter, Facebook e o compartilhador de vídeos, 
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Youtube) foram as principais responsáveis por pautar a imprensa e a comunidade 

internacional sobre os desdobramentos e as informações mais atualizadas do levante popular 

(KHONDKER, 2011; BRUNS, et al., 2013; ROBERTSON, 2013; GOMES, 2016). 

As pesquisas de Fábio Malini não tratam diretamente da questão do agendamento, 

mas ao se concentrar nas discussões a respeito da automediação de movimentos sociais, 

possibilitada a partir da apropriação tecnopolítica das ferramentas digitais disponíveis 

(celulares, smartphones, tablets), Malini conclui que a ordem atual das coisas praticamente 

obriga os veículos tradicionais de comunicação a incluir em seus noticiários pautas que 

anteriormente estariam invisíveis (como, por exemplo, protestos e manifestações de rua), já 

que, de uma maneira ou de outra, a informação irá circular entre as pessoas, não sendo mais 

possível simplesmente ignorá-las (MALINI, 2011; 2013; 2014).  

Ao concordar com Sodré (2009), Fábio Malini afirma que muitas ideias e 

ponderações que fazemos sobre nós mesmos e sobre o mundo ao nosso redor dependem, 

também, de sabermos de experiências em primeira mão de outras pessoas. Se antes 

assistíamos aos eventos a partir do olhar do editor do jornal, que tinha a sua disposição 

câmeras posicionadas em pontos considerados estratégicos da cidade, agora, temos a 

oportunidade de acompanhar tudo pelo lado de dentro, numa câmera em primeira pessoa, com 

imagens capturadas pelas lentes dos telefones celulares dos próprios participantes do protesto. 

E é esse material vindo do cidadão comum que vai abastecer as redações dos veículos 

tradicionais de imprensa (MALINI, 2014). 

Os exemplos da “Primavera Árabe” e os protestos ocorridos no Brasil a partir de 

junho de 2013 são, obviamente, casos extremos e que obtiveram grande repercussão. Porém, 

não é necessário que exista um grande acontecimento em escala nacional ou mundial para que 

sites de redes sociais sejam capazes de agendar veículos de comunicação e cidadãos. O que 

observamos é que assuntos do cotidiano, quando ganham um considerável destaque em 

plataformas digitais, tendem a influenciar a escolha de pautas e abordagens da imprensa 

tradicional. 

 

2.5 Mobilização e Engajamento 
 

Não existem muitas dúvidas a respeito do potencial do Twitter enquanto ferramenta 

capaz de engajar e mobilizar pessoas. A facilidade em estabelecer conexões, indexar 

conversar e compartilhar conteúdos - sejam texto, vídeos ou imagens - transforma o site de 
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rede social em um poderoso instrumento logístico para juntar pessoas em torno de causas 

comuns e ajudá-las a pensar, planejar e fazer coisas em grupo.  

No entanto, sem qualquer pretensão de criar categorizações metodológicas, podemos 

definir tipos ou níveis distintos de mobilização, ambos com características próximas, mas que 

podem ser listados separadamente para uma melhor exemplificação: 1) a mobilização de 

pessoas com o objetivo de resolver um problema comum e/ou de interesse direto; 2) a 

mobilização para ações de protesto, articuladas por cidadãos ou grupos organizados da 

sociedade civil descontentes com conjecturas políticas, sociais, sexuais ou étnicas 3) A 

mobilização de apoiadores ou potenciais eleitores em torno de uma candidatura, nesse caso, 

dentro de um cenário específico de disputa eleitoral.  

No primeiro grupo, podemos considerar mobilizações em torno de causas de 

interesse mais particular ou direto, como um grupo de pessoas que se reúne, a partir de sites 

de redes sociais, para trocar informações e agendar atividades com o objetivo de resolver um 

problema específico do bairro onde moram ou, ainda, um grupo de pessoas preocupadas com 

a situação de animais abandonados nas ruas da cidade.  

No caso de mobilizações com o objetivo de articular protestos e manifestações, os 

sites de redes sociais funcionam como uma plataforma fundamental para aglutinar pessoas, 

distribuir e trocar informações, e programar atos específicos. Em outros momentos, antes da 

existência das plataformas digitais, protestos eram articulados, ganhavam forma e muitos 

deles poderiam ser, inclusive, considerados bem-sucedidos. Como um bom exemplo local 

podemos citar o movimento dos “caras pintadas”, que tomou as ruas do Brasil no ano de 

1992, exigindo a saída do presidente Fernando Collor de Mello, após denúncias de corrupção 

no Governo. Obviamente, os sites de redes sociais não criam revoluções, mas é inegável que 

tais plataformas facilitam a articulação, a mobilização, o planejamento estratégico e, até 

mesmo, a formação de redes de apoio internacionais de maneira simples, rápida e, em certa 

medida, gratuita.  

 Os exemplos de manifestações e protestos do período pós-web são muitos e possuem 

características bastante comuns entre eles. Primeiro, precisamos considerar que houve uma 

mudança na dinâmica da circulação da informação que, claramente, provocou uma alteração 

de papéis entre atores sociais e, também, uma reconfiguração na própria estrutura de 

comunicação. Tal reestruturação foi potencializada, em maior grau, a partir do surgimento de 

dispositivos móveis digitais que passaram a permitir que pessoas se mantenham conectadas 

em qualquer lugar, a qualquer momento (HOLANDA, 2015).  
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A partir, também, do uso de dispositivos móveis digitais (celulares, smartphone e 

tablets) qualquer cidadão passou a ser capaz de se tornar um produtor de conteúdo, mesmo 

sem um domínio avançado das ferramentas de edição de texto, áudio e vídeo. Além disso, as 

plataformas de redes sociais digitais eram o canal responsável por fazer circular o conteúdo 

gerado. Outra caraterística que também chamou atenção foi a participação de novos 

protagonistas, ou, novos atores políticos, sobretudo, jovens que não se faziam presentes em 

manifestações convencionais (GOMES, 2016). Essa oferta de aparato tecnológico somou-se a 

cenários insustentáveis de descontentamento social e político, fazendo eclodir protestos 

sequenciados em diversos países do mundo, entre os quais estão: Primavera Árabe, M-15 e 

Indignados, Occupy, Geração à Rasca, e as manifestações brasileiras ocorridas a partir de 

junho de 2013. Wilson Gomes (2016) resume essas mudanças de sociabilidade em quatro 

aspectos: 

a) a condição de hiperconexão e o esvaziamento da descontinuidade 
entre o on-line e o off-line; b) o aumento exponencial da capacidade de 
self broadcasting ou da publicação e divulgação autônoma de conteúdos; 
c) o extremo aumento nos meios e oportunidades de comentário e edição 
social de conteúdos; d) a convergência de funções necessárias aos 
protestos numa mesma plataforma social (GOMES, 2016, p. 373). 

 

Para Castells (2013) é a rede e suas conexões que fazem com que uma indignação 

pessoal se torne uma indignação coletiva. O suicídio de um vendedor ambulante, em frente a 

um prédio governamental, numa cidadezinha no interior da Tunísia, talvez fosse apenas mais 

uma notícia triste, dentro do jornal local, talvez a morte do jovem sequer fosse noticiada, dado 

o controle estatal sobre os veículos de comunicação naquele país. Mas a imagem do homem 

que pôs fogo no próprio corpo, em protesto pela frequente apreensão de sua barraca de frutas, 

foi registrada por uma câmera de telefone celular, distribuída pela rede para milhares de 

outros aparelhos e resultou no surgimento de uma das maiores revoluções da história da 

Tunísia, servindo, ainda, de modelo para outros protestos em vários países do mundo árabe.  

A autonomia na comunicação possibilitada pelos ambientes digitais tornou possível a 

difusão em larga escala dos vídeos, mensagens e canções que reforçaram o descontentamento 

generalizado e ajudaram a engajar pessoas em torno da causa. A possibilidade de articulação a 

partir da comunicação digital, a princípio, livre e autônoma, se mostrou fundamental para que 

tais movimentos pudessem acontecer. A internet, enquanto plataforma, certamente, não tem o 

poder de encorajar pessoas a se juntarem e lutarem por determinada causa, mas através da 

estrutura e das conexões possibilitadas pela rede, pode-se, além de informação, compartilhar 
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também confiança, afinidades e otimismo (COTTLE, 2011; KHONDKER, 2011; 

CASTELLS, 2013; ROBERTSON, 2013). 

Outra característica comum observada em recentes movimentos sociais como os que 

deram origem à Primavera Árabe - “Os Indignados” ou “15-M” (2011), da Espanha, e as 

manifestações ocorridas no Brasil a partir da segunda semana de junho de 2013 - é a 

colaboração mútua de desconhecidos. Cidadãos que não se conhecem pessoalmente 

colaboram entre si, a partir de canais digitais, em nome de um objetivo comum. É o que 

Howard Rheingold (2003), mesmo antes do surgimento dos sites de redes sociais, chamou de 

multidões inteligentes (RHEINGOLD, 2003). Na visão de Bruns e colegas (2013), os sites de 

redes sociais, em especial o Twitter, favorecem as conversas coletivas a partir de marcadores 

(hashtags) que indexam as publicações sobre um mesmo tema, facilitando o acesso dos 

demais membros da rede (BRUNS ET AL., 2013). 

Aqui, no entanto, nos concentraremos na mobilização do eleitorado em torno de 

campanhas políticas. Uma dinâmica que pode acontecer tanto de forma espontânea, com a 

iniciativa de propor campanhas e/ou atividades conjuntas partindo dos próprios cidadãos, ou, 

como é mais comum, a partir de estímulos provocados por consultores e marqueteiros da 

equipe de campanha. Porém, algumas importantes características que observamos durante a 

Primavera Árabe, também podem tentar ser exploradas como estratégias eleitorais, por 

partidos e candidatos. Por exemplo, o compartilhamento de conteúdo em grande escala, 

conhecido como “efeito viral” ou “viralização” (HENDRICKS, DENTON, 2010; AGGIO, 

2014).  

 Mais uma vez, recorreremos à campanha de Obama para explicar fenômenos 

verificados nos social media. Um vídeo que ficou conhecido como “Obama Girl19”, 

mostrava a modelo Amber Lee Ettinger, encarnando o papel de uma jovem que cantava sua 

paixão pelo então candidato democrata, durante as eleições de 2008. O vídeo, publicado no 

YouTube, viralizou rapidamente e circulou entre os usuários de diversos sites de redes sociais, 

sendo visto por milhões de pessoas em todo o mundo. Para as eleições de 2012, um novo 

vídeo foi lançado, numa tentativa de continuação da narrativa, mas, dessa vez, com o título 

“Still Got a Crush on Obama20”, ou, “Ainda tenho uma queda por Obama”, mas que não 

obteve o mesmo sucesso em “visualizações”, em comparação com os números registrados 

pela publicação anterior. Até o momento, o vídeo original não atingiu sequer a marca dos 

duzentos mil views. 

                                                           
19 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=wKsoXHYICqU. Acessado em 01/10/2016 
20 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=GNrAv6mfzic. Acessado em: 01/10/2016 

https://www.youtube.com/watch?v=wKsoXHYICqU
https://www.youtube.com/watch?v=GNrAv6mfzic
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 No Brasil, em 2010, ocorreu um evento similar, também com o compartilhamento 

em massa de um vídeo publicado no Youtube. Porém, nesse caso, o vídeo “DilmaBoy21”, 

propositadamente, exibia um aspecto amador, apesar de ter sido produzido pela própria 

equipe de Dilma Rousseff e fazia parte das estratégias digitais da campanha. No vídeo, em um 

tom bem-humorado, um jovem canta e dança numa performance em apoio à candidatura da 

representante do Partido dos Trabalhadores (PT). Sobre um fundo musical de batida 

eletrônica, o rapaz cantarola frases como “sorry, Serra, mas uma vez vai dar PT”, “ela não é o 

cara, mas é amiga do homem... você não é nem o cara, nem é amigo do homem” e “ela é a 

nova Evita Péron22”. 

Ainda nas eleições presidenciais de 2010, a então candidata do Partido Verde (PV), 

Marina Silva, alcançou reconhecido destaque por seu trabalho de mobilização em sites de 

redes sociais. No caso de Marina, o engajamento se deu, principalmente, a partir do uso de 

hashtags como, por exemplo, “#EuMarinei”, que era uma declaração direta de apoio à 

candidatura de Marina, e “#OndaVerde”, referência ao Partido Verde e as propostas de 

sustentabilidade ambiental de Marina.   

A disseminação e a adoção das hashtags, entre usuários, em larga escala, é possível 

graças à própria estrutura comunicacional do Twitter, que facilita a circulação de informação, 

mesmo entre membros que não estejam ligados diretamente, por meio da exposição 

inadvertida. Tal característica se mostra como um recurso importante e capaz de fazer com 

que um mesmo discurso consiga alcançar diferentes públicos, em um curto espaço de tempo. 

Além disso, o Twitter dispõe de ferramentas que facilitam o compartilhamento dessas 

mensagens, tornando a replicação de conteúdos um processo simples, que exige um esforço 

mínimo dos usuários.   

No entanto, a facilidade de compartilhamento de conteúdo, opiniões e o potencial de 

agregar pessoas em torno de objetivos comuns, que é verificada em sites de redes sociais e 

ambientes digitais de uma forma geral, é vista por alguns autores como uma característica ou 

um fator que pode deslegitimar a ideia de engajamento. Ao tratar de websites, em comparação 

com modelos tradicionais, que exigem mais esforço, dedicação e disponibilidade para 

participar de atos e reuniões, Klotz alega que o engajamento que se dá, exclusivamente, por 

meio destes canais pode deixar dúvidas sobre o real comprometimento das pessoas com as 

questões defendidas (KLOTZ, 2007).  

                                                           
21 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=3shtLAbhHHo. Acessado em 01/10/2016 
22 Referência a Eva Peron, atriz e primeira-dama argentina, no governo do general Juan Perón (1946 a 1952), 
conhecida como “mãe dos pobres”. 

https://www.youtube.com/watch?v=3shtLAbhHHo
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Klotz ainda sugere que o engajamento oferecido por plataformas digitais é 

subproduto de uma espécie de participação plagiada (Plagiarized Participation). Na visão do 

pesquisador, quando a mediação é realizada a partir de ambientes digitais, os cidadãos deixam 

de agir de forma espontânea e original, e passam a ser direcionados por partidos e consultores 

políticos, que lhes dizem o que fazer, quando fazer e por onde fazer (KLOTZ, 2007). Os 

exemplos básicos de Klotz são as cartas de apoio a candidaturas, em que os políticos 

oferecem um texto padrão, pré-escrito, em seus websites e incentivam que as pessoas enviem 

com pequenas modificações para a seção “Carta do Leitor” de jornais ou, ainda, repassem aos 

amigos por e-mail.  

No entanto, Klotz pondera que, ao incentivar o envio de mensagens pré-escritas para 

editores de jornais e amigos, as campanhas tentam manter o controle sobre o sentido da 

mensagem, assim como identificou Stromer-Galley (2000) para falar da baixa interatividade 

verificada na comunicação entre candidatos e eleitores. Dessa forma, alguns candidatos 

estariam promovendo uma visão limitada de participação e mobilização. 

Howard (2005) já alertava para alguns dos pontos levantados por Klotz ao dizer que 

computadores aceleram processos e podem alimentar a cidadania com respostas rápidas, mas 

com pouca contemplação política, o que contribuiria para gerar uma cidadania frágil 

(HOWARD, 2005).  

Dumitrica (2016), nesse caso, já tratando diretamente da comunicação política em 

sites de redes sociais, pondera que, atualmente e principalmente entre o público mais jovem, 

prevalece uma ideia, um tanto quanto deturpada, do que seja envolvimento político. Para 

Dumitrica, os eleitores mais jovens acreditam que a fonte do engajamento está no simples uso 

da tecnologia (valendo-se de suas características e facilidades) e não mais no indivíduo, é o 

que a autora define como determinismo tecnológico (DUMITRICA, 2016). Os ambientes 

digitais não só ofereceriam as ferramentas como também funcionariam como arenas nas quais 

se desdobrariam a ação de engajamento. Assim, para Dumitrica, a construção discursiva em 

torno do uso e dos potenciais das plataformas digitais para o engajamento cívico é, na maioria 

das vezes, exageradamente otimista, porém, a autora reconhece que as formas de engajamento 

on-line são importantes e não podem ser desconsideradas.  

Outro ponto de vista, mas ainda sobre a mesma abordagem, é defendido por Camilo 

Aggio (2014). O pesquisador cita Wilson Gomes para rebater, sobretudo, as opiniões de Klotz 

e Howard sobre engajamento cívico acerca de questões políticas:  
Conforme defende Wilson Gomes, as tecnologias digitais permitem que 
cidadãos se envolvam politicamente sem necessariamente serem retirados de 
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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 (AGGIO, 2014, p. 40). 

 
Além do mais, nem todas as formas de engajamento on-line se resumem, por 

exemplo, ao apertar de botão para o compartilhamento de conteúdo, ao uso de hastags para 

endereçar mensagens ou às curtidas em posts de candidatos e apoiadores de campanha. 

Dentro de estratégias digitais comumente adotadas em campanhas eleitorais, encontramos 

vários exemplos do uso de chats e fóruns como ferramentas para discussão de temas e ideias, 

em alguns casos, inclusive, ajudando a compor o programa de governo de candidatos, como 

ocorreu com a plataforma “Proposta Serra”, do candidato José Serra do Partido da Social 

Democracia Brasileira (PSDB), que durante as eleições presidenciais brasileira de 2010 tentou 

criar um plano de governo colaborativo. 

Não parece existir uma diferença significativa, principalmente, para fins efetivos, 

entre participar de uma discussão sobre planos de governo por meios digitais e dirigir-se 

presencialmente a uma sala de reunião para tratar exatamente da mesma questão. Ao 

contrário, se continuarmos debruçados sobre o exemplo do “Proposta Serra”, encontraremos 

outro fator que pode ser colocado na discussão. Isso porque, nesse caso, trata-se de um projeto 

de abrangência nacional, teoricamente, de interesse de todos os cidadãos brasileiros. Sendo 

assim, uma iniciativa digital atenderia de forma muito mais significativa à demanda proposta, 

de construção colaborativa de um plano de governo, do que a realização de um ato presencial, 

provavelmente, restrito a militantes e apoiadores do candidato.  

Assim, existe um potencial muito maior da ocorrência de uma pluralidade de vozes e 

uma diversidade de discursos dentro de um cenário de discussão a partir de ambientes digitais 

em comparação ao que possa ser verificado no modelo tradicional de conferências 

presenciais. Mais uma vez destacando a abrangência nacional da discussão em questão, um 

dos limitadores aos quais o debate presencial estaria submetido seria de ordem geográfica, 

sendo que a única alternativa possível seria a realização de atividades fragmentadas por 

regiões. Dessa forma, um modelo de debate digital se apresenta, a princípio, até mais 

vantajoso pela amplitude que pode alcançar. Através de canais on-line fica mais fácil, 

também, recuperar o que já foi discutido, além disso, torna-se possível que interessados 

participem em momentos distintos, aumentando, assim, a oferta de informação política.  

Somando-se a isso, podemos recorrer ainda ao fato de que as formas tradicionais de 

engajamento têm, entre outros mecanismos de comunicação, o uso de panfletos informativos, 

o conhecido “boca a boca” entre militantes e os anúncios em rádios e televisão, com horários 
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específicos de veiculação. Enquanto que os modelos digitais têm a sua disposição toda a 

oferta comunicacional dos aparelhos móveis, não só para convocar pessoas (algo que também 

pode ser utilizado por modelos tradicionais), mas também como ferramenta que as permita 

participar. 

Sendo assim, na visão de Aggio (2014), há mais continuidades do que rupturas entre 

os modelos tradicionais de engajamento e as novas formas de ação possibilitadas pelos sites 

de redes sociais e a nova cultura digital. Ou seja, os ambientes on-line com seus recursos e 

ferramentas podem servir apenas como suporte de práticas convencionais já testadas, porém, 

apresentam, ainda, a capacidade de atuar de forma independente no trabalho de engajamento 

de potenciais eleitores (AGGIO, 2014). 

 Superada a discussão acerca da qualidade do engajamento disponível em ambientes 

digitais, é inegável o potencial de sites de redes sociais na difusão de ideias de mundo, 

possíveis descontentamentos e predileções ideológicas e partidárias. Não só por cota dos 

recursos discursivos, interativos e comunicacionais que tais plataformas oferecem de maneira 

prática e simplificada, mas também pelo fato de que os sites de redes sociais juntam pessoas, 

centralizaram as audiências e permitem que informações circulem de forma fluida e quase 

orgânica por entre suas conexões. 

 

3. Campanha Negativa e a efetividade para a comunicação política 
 

Diversos estudos ao longo dos anos têm se dedicado à tarefa de analisar os efeitos e a 

eficácia de campanhas negativas como parte das estratégias eleitorais de partidos e candidatos 

(ANSOLABEHERE & IYENGAR, 1995; KLOTZ, 1998; LAU et al., 1999; 

WATTENBERG, 1999; KAHN, 1999; WICKS, 2003; BRADER, 2006; WALTER, 2010; 

WU, 2010; SAMPAIO, 2013; CURINI & MARTELLI, 2013; BAUMGARTNER, 2013; 

CERON & d’ADDA, 2015; PARK, 2015). Entre as discussões mais comumente levantadas 

estão os questionamentos sobre a capacidade de as campanhas negativas criarem engajamento 

e aumentar a participação, reforçar orientações ideológicas e forçar um posicionamento mais 

claro por parte do candidato a respeito de assuntos polêmicos. Uma Boa parte dos estudos, 

porém, lança uma áurea pessimista sobre a prática, abordagens com visões mais condenatórias 

relatam possíveis efeitos nocivos provocados por anúncios negativos, entre os quais, o mais 

grave seria um eventual enfraquecimento do interesse do cidadão pela vida política.  



53 
 

No entendimento de Ansolabehere e Iyengar (1995), as campanhas negativas 

aumentam as possibilidades do surgimento de um cenário de polarização. A justificativa 

encontrada pelos autores está apoiada na crença de que mensagens com tom negativo ajudam 

a reforçar predisposições partidárias, mas, nesse caso, funcionando com um impacto muito 

maior sobre uma faixa específica do eleitorado, aquela que ser considerada como já 

convertida (ANSOLABEHERE & IYENGAR, 1995).    

Enquanto Ansolabehere e Iyengar lidavam mais diretamente com questões referentes 

à propaganda política na televisão, Klotz (1998) já iniciava a discussão sobre campanhas 

negativas na internet. Antes disso, é importante destacar que um dos potenciais benefícios que 

se esperavam obter com o surgimento das tecnologias digitais de comunicação era, 

justamente, a diminuição das campanhas negativas – prática comum e crescente em outros 

meios, como rádio e televisão –, a expectativa sempre foi de que o novo meio permitisse um 

foco maior no debate político de projetos e propostas (AGGIO, 2011). 

Ainda que Klotz tivesse, naquele momento, poucas experiências digitais disponíveis 

para analisar – o trabalho foi construído a partir dos websites de candidatos na campanha para 

o senado americano de 1996 – o autor sugere uma considerável desproporcionalidade na 

ocorrência de campanhas negativas, na comparação entre os meios tradicionais e o novo, 

(KLOTZ, 1998). No entanto, apesar de verificar certa tendência de “positividade”, Klotz já 

destacava algumas características dos websites que poderiam, futuramente, favorecer o 

aumento de campanhas negativas na internet, entre as quais, duas merecem ser destacadas: o 

recuso de hyperlinks, que permitiriam que conteúdos com ataques a adversários fossem 

vinculados a documentos externos que comprovassem ou dessem mais detalhes sobre as 

acusações; e a opção de escolha, que causaria uma eventual diminuição do risco de se gerar 

um sentimento de aversão ou reprovação por parte no eleitor, pois, apesar dos links estarem 

dispostos na homepage dos sites, o eleitor só acessa os conteúdos que deseja. Ou seja, se um 

eleitor clica sobre um link que remete a um conteúdo negativo é porque ele deseja receber 

esse tipo de informação.    

Klotz ressalta, ainda, a importância de se perceber nuances entre anúncios negativos, 

oposicionais ou comparativos, conceitos relacionados a estratégias específicas de campanha. 

Para o autor, é necessário considerar tais distinções porque a própria natureza das campanhas 

políticas pressupõe um cenário de oposição, sendo, portanto, importante entender níveis 

específicos de campanhas negativas. Assim, citando Jamieson (1992), Klotz vai dizer que “o 

discurso engajado toma uma posição, fornece argumentos para justificar essa posição e 

diferencia a posição da do oponente” (KLOTZ, 1998, p. 348).     
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Alguns anos mais tarde, as pesquisas de Wu (2010) se preocuparam em entender 

como o conteúdo de mensagens políticas afetavam as pessoas e de que forma poderiam 

influenciar nas decisões de voto. Para Wu, mensagens com tom negativo não são capazes de 

provocar apatia ou desinteresse político, sobretudo, nos jovens, grupo no qual a pesquisa foi 

concentrada. Na visão do autor, o efeito pouco danoso de campanhas negativas sobre o 

interesse político dos cidadãos – contrariando, dessa forma, alguns estudos anteriores – pode 

ser explicado por conta do curto tempo de exposição a que esses mesmos eleitores são 

submetidos, no caso dos ambientes digitais.  

Em relação à efetividade das mensagens, Wu defende que os eleitores tendem a 

acreditar mais em mensagens positivas, porém, existiria uma tendência de que esse tipo de 

mensagem seja esquecido mais rapidamente. Por outro lado, os eleitores parecem dar menos 

credibilidade às mensagens de cunho negativo, mas estariam inclinados a lembrar por um 

tempo maior desse tipo de conteúdo (WU, 2010). 

Essa visão de Wu é dissonante do que defendem Ansolabehere e Iyengar. Os autores 

acreditam que campanhas negativas podem funcionar também de maneira indesejada e ser 

prejudiciais para toda a esfera política. Segundo eles, desferir ataques contra adversário, 

mesmo dentro de uma disputa eleitoral não é um bom caminho, principalmente quando se faz 

uso frequente deste recurso. Uma das justificativas levantada pelos pesquisadores é que a 

repetição constante desse tipo de estratégia pode acabar criando, no subconsciente do eleitor, 

a imagem de um cenário político pobre, o quê, consequentemente, se refletiria na 

desmobilização do eleitorado e numa eventual queda do interesse pela política 

(ANSOLABEHERE E IYENGAR, 1995).  

Mas a eficácia de campanhas negativas é realmente um ponto que gera discussão. Na 

visão de Curini e Martelli (2013), campanhas negativas são eficazes apenas quando a disputa 

se dá entre candidatos que estejam ideologicamente próximos e, portanto, disputando a 

mesma fatia do eleitorado. Os autores alegam que, caso um eleitor decida mudar o voto, após 

o candidato que ele havia previamente escolhido ter sofridos ataques de concorrentes, o mais 

provável é que esse eleitor opte por um candidato que siga a mesma linha ideológica do 

anterior, não sendo, necessariamente, o candidato que promoveu as acusações (CURINI e 

MARTELLI, 2013).  

Dessa forma, os pesquisadores acreditam que seja possível atingir e causar danos à 

imagem de um oponente numa disputa eleitoral, mas não seria possível garantir a transição 

automática de votos para quem desferiu o ataque. Partindo das hipóteses de Curini e Martelli 

e esquecendo um ambiente multipartidário, se considerarmos um cenário onde apenas dois 
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candidatos concorrem a um determinado cargo, por exemplo, a disputa pela presidência do 

Brasil, talvez essa transição de votos – entre acusado e acusador – também não acontecesse de 

maneira automática, nesse caso, as alternativas seriam a anulação do voto ou a abstenção do 

eleitor.   

Seguindo uma lógica parecida com a de Curini e Martelli, os pesquisadores Ceron e 

d’Adda (2015) defendem que campanhas negativas tendem a mobilizar, de forma mais 

consistente, eleitores que já estariam ideologicamente próximos ao partido. Isso porque estar 

sobre ataque reacende a atenção e o sentimento de proteção de militantes e apoiadores. Os 

autores reforçam também a ideia de Wu, ao acrescentar que os eleitores tendem a prestar mais 

atenção em campanhas negativas e ataques contra adversários do que em campanhas 

positivas, quando o candidato tenta apenas reforçar suas próprias qualidades. A crença de que 

mensagens negativas despertam um maior interesse no público também é compartilhada por 

Sides e colegas (2009), mas os autores descartam que tais conteúdos possam produzir 

alienação ou baixa participação (SIDES et al., 2009).  

No entanto, Ceron e d’Adda observam ainda que as campanhas negativas podem ter 

um efeito duplo. Pois, se, por um lado, reforçam o engajamento em torno da campanha que 

desferiu o ataque, por outro, abrem a possibilidade de defesa por parte de quem sofreu as 

acusações e, nesse caso, a resposta pode igualmente gerar engajamento a favor da candidatura 

rival (CERON e d’ADDA, 2015). Ainda sobre a possibilidade de criar engajamento, 

pesquisas como as de Brader (2005 e 2006) apontam que as campanhas negativas e ataques 

entre adversários fazem com que o cidadão seja obrigado a sair de uma possível zona de 

conforto e passe para um estado maior de vigilância. É como se os eleitores fossem 

convidados a prestar mais atenção nas ações e na conduta dos agentes políticos antes de 

decidir em que candidato votar (BRADER, 2005; 2006). 

Robert Wicks e colegas (2011) discordam, em certa medida, dos alertas apontados 

por Ceron e d’Adda a respeito de um possível efeito duplo que o uso de campanhas negativas 

pode provocar. No entendimento dos pesquisadores, ao tentar se defender de um ataque 

sofrido, o candidato pode se colocar numa situação ainda mais desconfortável. Assim, as 

defesas apresentam três inconvenientes: 1) o candidato pode transmitir ao eleitorado a 

sensação de que está acuado; 2) para construir a réplica, o candidato é obrigado a, mais uma 

vez, dar visibilidade ao conteúdo do ataque que sofreu; 3) as discussões, nesse caso, estão 

geralmente relacionadas a uma área ou tema específico que favorece o candidato que 

promoveu o ataque (WICKS et al., 2011). Outros autores defendem que, ao responder a uma 

acusação sofrida, o candidato está permitindo que o adversário determine os fundamentos do 
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próprio discurso, definindo as pautas que serão colocadas em discussão (BENOIT et al., 

2000).  

Wicks e colegas relatam ainda que, por conta de tais inconvenientes, pesquisas 

anteriores, como a de Benoit e colegas (1998) sobre as eleições americanas de 1996, 

verificaram que as refutações são um tipo de recurso pouco utilizado dentro das estratégias de 

campanha (BENOIT et al., 1998; WICKS et al., 2011). Esse cenário foi confirmado por 

Wicks e colegas 12 anos depois, em pesquisa sobre a incidência de campanhas negativas nas 

eleições americanas, mas, nesse caso, com o foco em blogs. Em 2008, apenas 4,4% do 

conteúdo postado por blogs, que de alguma forma estavam relacionados às campanhas, eram 

destinados a réplicas ou defesas de eventuais ataques sofridos (WICKS et al., 2011).  

Dessa maneira, os contra-ataques ou refutações têm maior incidência em embates 

diretos entre os candidatos como, por exemplo, durante a realização de um debate eleitoral. 

Em situações em que há um confronto direto entre os oponentes, tem se verificado uma 

ocorrência menor desse tipo de mensagem. Como já exposto anteriormente, uma das 

prováveis explicações para esse padrão de comportamento observado é que os candidatos 

tenderiam a evitar que os ataques sofridos fossem relembrados. Tal contextualização, no 

entanto, seria fundamental para que a defesa apresentada fosse compreendida pelo público. 

Em outras palavras, seria praticamente impossível se defender sem antes relembrar a acusação 

em questão, no caso dos debates diretos, promovidos por emissoras de rádio, televisão e 

portais de notícias, a peça acusatória ainda estaria fresca na cabeça dos eleitores, sendo 

natural e aplicável uma réplica imediata (BENOIT et al., 2000).  

Outros achados importantes dizem respeito ao fato de que candidatos evitariam 

divulgar conteúdos com tons negativos direcionados a adversário em seus próprios blogs. 

Sendo assim, tal tarefa passaria a ser uma atribuição dos websites dos partidos ou, ainda, 

numa tentativa de um maior distanciamento, as mensagens negativas seriam vinculadas não 

pelo candidato ou partido, mas por outros blogs associados à campanha (WICKS et al., 2011). 

Isso pode ser explicado pelo receio de que a adoção constante de campanhas negativas possa 

acabar provocando uma imagem ruim do próprio candidato que promoveu as acusações.    

Assim, os ataques (Attacks) entre candidatos, normalmente, fazem parte de uma 

estratégia de desconstrução da imagem do adversário e do fortalecimento da própria imagem a 

partir da ideia de oposição. Existem dois elementos que devem ser observados para que um 

discurso seja considerado um ataque: 1) o candidato acusado deve estar de alguma forma 

ligado ou ser visto como eventual responsável por um determinado ato; 2) esse ato precisa ser 

visto como ofensivo, ilegal ou moralmente inaceitável pelo público (BENOIT, et al, 2000).  
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Os pesquisadores apontam possíveis estratégias que podem ser utilizadas como 

forma de reparação a danos causados por ataques de adversários, entre as quais a negação de 

responsabilidade, a tentativa de diminuir a importância ou a gravidade sobre a acusação em 

questão; o contra-ataque ao acusador e, em último caso, o reconhecimento da culpa e o pedido 

de perdão à população (BENOIT et al., 2000). Tais preocupações são fundamentais, 

sobretudo, na batalha para se obter a preferência da parte do eleitorado que prefere basear 

suas escolhas de voto, muito mais a partir de critérios como imagem, caráter e reputação do 

candidato, do que em projetos e propostas de governo.  

Os ataques funcionam também como uma tentativa de evidenciar pontos fracos do 

outro que, por algum motivo, não estejam muito claros no momento em que se trava a disputa 

eleitoral. As campanhas negativas, portanto, são uma forma de retirar o opositor de uma 

situação de imparcialidade, forçando-o a se posicionar, sobretudo quando no centro da 

discussão estão assuntos polêmicos. Dessa forma, ao se provocar um posicionamento mais 

claro entre os concorrentes de uma disputa eleitoral, um dos resultados possíveis é a 

delimitação de espaços, deixando mais evidente de que lado cada um está, quais são as causas 

que defendem ou o que papel cada um representa dentro do jogo (SAMPAIO, 2013). 

Atacar é uma forma de reforçar a própria imagem frente ao oponente (LAU et al., 

2007). Além disso, na visão de alguns pesquisadores que abordamos aqui, as campanhas 

negativas teriam a capacidade de mobilizar e engajar eleitores, algo que parece ser bastante 

útil, principalmente, quando o que está em questão é a comunicação política no Twitter. O 

engajamento de potenciais eleitores pode ser convertido em retweet, o que, por sua vez, gera 

visibilidade para campanhas e candidatos. Consultores, partidos e candidatos não tendem a 

adotar estratégias de campanha negativa durante todo o tempo de disputa eleitoral. Na 

verdade, existe uma predisposição para que as campanhas comecem e terminem com 

mensagens positivas, sendo o meio do caminho, reservado para ataques a adversário. Na 

verdade, o grau de campanhas negativas tende a ser modelado pelo tom geral do processo 

eleitoral.  

A pesquisa de Baumgartner (2013) aborda o uso do humor como recurso retórico 

para a inclusão de mensagens negativas nas campanhas. Dessa forma, apesar de dúvidas 

quanto à credibilidade da informação, ao menos, a antipatia despertada nos eleitores que não 

aprovam estratégias dessa natureza poderia ser moderada, diminuindo também os potenciais 

riscos de um efeito boomerang, ou seja, o candidato mira no adversário, mas acaba 

igualmente atingido (BAUMGARTNER, 2013).  
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De certo, podemos afirmar que, ao atacar adversários, o candidato tem como objetivo 

ser visto, aos olhos do eleitor, como um agente possuidor de características opostas àquelas 

que estão sendo apontadas como equivocadas no outro, reforçando, assim, a sua própria 

imagem junto ao eleitorado. Uma eleição é um momento de decisão, é o ato de escolha entre 

candidatos, no qual nenhum deles é perfeito, de modo que, além da aclamação e de 

autoelogios, destacando virtudes, capacitações e realizações anteriores, os concorrentes 

tendem a desqualificar uns aos outros (BENOIT et al., 2000), com acusações mais agressivas 

ou um pouco mais implícitas. Tal comportamento foi observado de forma constante nos 

candidatos à Presidência da República no primeiro e no segundo turno nas Eleições 2014, em 

que as campanhas negativas estiveram presentes de maneira significativa no conjunto de 

estratégias adotadas.  

Embora as pesquisas relacionando sites de redes sociais e campanhas políticas 

digitais tenham aumentado nos últimos anos, muitas delas desconsideram o contexto político 

e social onde as batalhas foram travadas. Dentre estas, vale destacar as pesquisas de Boer e 

colegas (2012), que sugerem a existência de uma correspondência entre as culturas políticas e 

o tipo de campanha on-line desenvolvida durante as disputas presidenciais, ou seja, o tom da 

campanha em ambientes digitais vai ser mais ou menos negativo a depender do tom geral da 

campanha, assim, as características culturais ocupariam um lugar central na comunicação 

política (BOER et al., 2012). 

Cenários com sinais de extrema polarização eleitoral tendem a favorecer ataques 

mais diretos e com mais personagens participando do jogo: além de candidatos e partidos, 

existe uma presença maior também de apoiadores e detratores. Assim, analisar mais 

especificamente as estratégias de ataque e defesa entre candidatos e observar como os demais 

usuários da rede reagem ou participam da discussão, mostram-se como tarefas importantes 

para entender o atual momento das campanhas on-line, sobretudo, no Brasil. 

 

4. Polarização política e sites de redes sociais 
 

O Brasil tem experimentado, nos últimos anos, um cenário de polarização política, 

mesmo sendo o país uma democracia com um histórico recente de multipartidarismo, com 

atores diversos, dispersos e formando um emaranhado de posições ideológicas pouco claras e 

ainda menos fiéis. A realidade brasileira apresenta semelhanças com a norte-americana, 

apesar das diferenças estruturais entre os dois países. A questão da polarização é histórica nos 
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Estados Unidos, onde estão no centro do jogo representes e apoiadores do Partido Democrata 

versus representantes e apoiadores do Partido Republicano. Os dois lados se revezam no 

poder há mais de cem anos, desde a Guerra Civil americana que durou de 1861 a 1865. 

Entretanto, nem por isso se produziu um campo político pobre, ao contrário, os Estados 

Unidos são uma das maiores e mais consolidadas democracias do mundo. Acontece que, 

nesse caso, a própria estrutura política-eleitoral23 do país norte-americano favoreceu a 

formação e continua sendo importante para manutenção do cenário atual.  

As disputas entre o Partido dos Trabalhadores (PT) e o Partido da Social Democracia 

Brasileira (PSDB) tem se intensificado eleições após eleição, desde o pleito de 1994. Durante 

esse período, o Partidos dos Trabalhadores esteve no poder por quatro mandatos 

consecutivos24 – sendo que o segundo mandato de Dilma Rousseff foi interrompido por conta 

do processo de impeachment – enquanto que o Partido da Social Democracia Brasileira esteve 

no poder por dois mandatos25.  

No entanto, ainda considerando as comparações com o exemplo americano, as 

divergências da política brasileira estão longe de ter um foco estritamente em discussões 

acerca de agendas e projetos de governo. Como exemplo, podemos considerar o fato de que 

parte do eleitorado foi conduzida à condição de apoiador do PSDB, em eleições recentes, 

muito mais graças a um sentimento que ficou conhecido como antipetismo, do que por amor 

ou simples afinidade à ideologia tucana. 

       Para Baldassarri e Bearman (2007) quando questões delicadas – por exemplo, a 

legalização do aborto, a liberação do porte de armas, a união cível entre pessoas do mesmo 

sexo e escândalos de corrupção – entram na pauta de discussões nacionais, aumentam as 

chances de divergências entre as vozes e lados com opiniões antagônicas. No entanto, os 

autores destacam que a polarização pode ser uma sensação não correspondente à realidade 

dominante. Como questões polêmicas atraem uma maior atenção coletiva, o cenário de polos 

distintos ganha contornos mais fortes. Se o mesmo contexto, porém, for analisado de uma 

maneira mais ampliada, incluindo questões diversas, um horizonte mais heterogêneo pode 

também ser descoberto (BALDASSARRI, BEARMAN, 2007).  

O argumento de Baldassarri e Bearman está baseado nas relações interpessoais 

cotidianas. Assim, no entendimento dos autores, como a maioria dos indivíduos se relaciona 
                                                           
23 Existem outros partidos registrados oficialmente nos Estados Unidos e ainda há a possibilidade de 
candidaturas independentes. Mas algumas regras impedem que candidatos de partidos menores ou independentes 
lancem candidaturas nacionais e que sejam votados em todos os estados. 
24 Luis Inácio Lula da Silva (2003 a 2010) e Dilma Rousseff (2011 a 2017*) 
*Interrompido em 31 de agosto de 2016 
25 Fernando Henrique Cardoso (1995 a 2002) 
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com um número restrito de pessoas em suas atividades diárias, não é possível que eles tenham 

uma visão muito aprofundada a respeito das opiniões e ideias de pessoas que fazem parte de 

outros círculos sociais. Dessa forma, a ausência de um olhar macro sobre a sociedade pode 

causar uma falsa impressão de homogeneidade de discursos. 

Ora, mas como é possível sustentar esse argumento diante de um mundo conectado 

de ponta a ponta a partir de sites de redes sociais e aparelhos móveis digitais, onde é possível 

conhecer opiniões de desconhecidos, compartilhar a própria opinião e receber apoio, 

detratação, elogios e críticas em questão de instantes? É bem verdade que Baldassarri e 

Bearman tratam da realidade americana, mas parece claro que exista uma ideia conflitante 

nesse ponto. A sensação de crescente polarização se dá por conta da dificuldade em acessar 

vozes com discursos mais plurais ou, mesmo com a chance de interação com atores sociais 

outrora distantes, a análise das opiniões não se apresenta tão mais heterogênea assim, quanto 

se imaginava?      

Para Pablo Barberá (2014), os sites de redes sociais tendem, justamente, a diminuir a 

sensação de polarização, pois as relações estabelecidas nas plataformas digitais são 

amplamente baseadas em laços fracos e esse contato menos próximo favorece a existência de 

visões de mundo mais distintas e diminui o extremismo político. Barberá defende que sites de 

redes sociais como Facebook e Twitter aumentam as chances de exposição inadvertida a 

mensagens políticas, o que pode torná-las mais propensa à circulação de opiniões políticas 

novas e diversificadas, e isso seria um fator capaz de moderar uma possível tensão entre 

polos. Dessa forma, Barberá acredita que “pessoas que fazem parte de redes heterogêneas e 

que estão expostas a conteúdos políticos dissonantes tornam-se mais moderadas” 

(BARBERA, 2014, p. 03). 

Barberá constrói sua argumentação a partir da observação de duas mudanças que ele 

considera fundamentais no modo como as pessoas se comunicam em ambientes digitais: 1) os 

sites de redes sociais aumentam a quantidade de mensagens às quais os indivíduos estão 

expostos; 2) as plataformas digitais são responsáveis por diversificar as redes de comunicação 

pessoal. Em resumo, a ideia central que Barberá defende é que, a partir do surgimento e da 

popularização dos sites de redes sociais, as pessoas passaram a entrar em contato com 

opiniões mais diversas do que era verificando anteriormente, quando as relações interpessoais 

mais frequentes se davam apenas entre amigos próximos e familiares. O aumento na 

frequência de interação entre pessoa que possuem laços fracos – colegas de trabalhos, 

familiares distantes e conhecidos – tem, na visão de Barberá, um impacto direto no tipo de 
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informação política recebida através desses meios, o que favorece a moderação política 

(BARBERA, 2014). 

Outros pesquisadores, entretanto, discordam da perspectiva de Barberá, sustentando 

que, ao contrário, as redes sociais digitais ajudam a aumentar a segregação entre eleitores com 

opiniões partidárias distintas (CONOVER et al., 2012). Ao analisar a comunicação entre os 

usuários do Twitter, os autores identificaram o potencial da plataforma como ferramenta para 

o compartilhamento de notícias políticas. Para Conover e colegas (2012), a restrição de 140 

caracteres por mensagem acaba favorecendo o uso de links externos como forma de 

complementar as ideias defendidas nas postagens. Assim, eles igualmente reconhecem não só 

a ocorrência de uma maior circulação de vozes distintas como também um aumento da oferta 

de informação política, por entre os membros da rede.  Os autores defendem que a interação 

entre os divergentes se daria a partir de um tom quase sempre provocativo (CONOVER et al., 

2011, 2012).  

Essa visão é reforçada por Henry Farrell (2012), que acredita que os usuários mais 

engajados tendem a se agrupar a outros com os quais compartilham a mesma orientação 

política ou ideológica. Tal comportamento corresponde ao que se chama principle of 

homophily, e ocorre quando pessoas são identificadas como tendo mais propensão de se 

associar a grupos com os quais tem mais afinidade, em comparação a grupos onde existam 

maiores chances de conflitos (YARDI e BOYD, 2010; FARREL, 2012).  

Mas quais são os problemas reais que um cenário altamente polarizado pode causar? 

Para alguns autores, a diversidade de pontos de vista, a livre expressão de ideias e o direito da 

troca de informações sem nenhum tipo de constrangimento entre os cidadãos são fatores 

importantes e não negociáveis para a saúde de qualquer democracia. Quando pessoas com 

discursos semelhantes formam grupos homogêneos, esses princípios podem ser ameaçados, 

pois uma das possíveis consequências que a homogeneidade pode apresentar é o risco de se 

chegar a uma situação de extremismo político (SUNSTEIN, 2001; YARDI e BOYD, 2010; 

LEE et al., 2014).   

Retomando as discussões de Baldassarri e Bearman (2007) que apontaram que 

assuntos polêmicos podem revelar posições mais extremas, iremos apresentar brevemente os 

achados da pesquisa empírica de Yardi e Boyd (2010) como forma de ilustrar a discussão. Os 

pesquisadores analisaram 30.000 tweets publicados sobre o assassinato do médico americano 

George Tiller, conhecido por realizar abortos tardios em mulheres que já haviam passado das 

21 semanas de gravidez. O médico foi morto a tiros por Scott Roeder, um ativista de 52 anos, 

que defendia a causa antiaborto. O crime aconteceu numa igreja em Wichita, no Estado do 
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Kansas, às 10h da manhã do dia 31 de maio de 2009. O primeiro tweet a respeito foi postado 

às 11:57am. Na sequência as hashtags “#GeorgeTiller26”, #prochoice27, e #prolife28 passaram 

a compor a lista de trending topics do Twitter. Após um certo período, as discussões entre os 

defensores do aborto e os que condenavam a prática ganharam mais visibilidade e volume de 

postagens do que a própria notícia da morte do médico. Ao analisar o conteúdo das 

mensagens, os autores relataram achados que comprovam tanto a homogeneidade quanto a 

heterogeneidade nas discussões abrigadas pelo Twitter, o que os levaram a concluir que, em 

situações críticas, os dois tipos de comportamento estão presentes e cumprem funções 

distintas e importantes. Enquanto o contato com pessoas de ideias semelhantes pode ser 

benéfico na superação de momentos difíceis, os discursos divergentes, por outro lado, 

ajudariam a ampliar a visão de mundo (YARDI, BOYD, 2010). Já Lee e colegas (2014) 

explicam que, em busca de embates, pessoas com opiniões mais extremadas tendem a buscar 

interação com pessoas com visões opostas, enquanto que pessoas com opiniões menos 

extremas buscam interação com outras pessoas com ideia parecidas (LEE et al., 2014).  

Yardi e Boyd defendem, ainda, que as conversas no Twitter diferem das conversas 

em chats e fóruns, por exemplo. Nesses casos, as pessoas acessam tais plataformas com o 

objetivo claro de participar das discussões. No Twitter, a dinâmica se dá de forma diferente, 

os usuários acessam a ferramenta com as mais diversas intenções e acabam sendo atraídos 

paras as conversas (YARDI, BOYD, 2010). Como citado aqui anteriormente, diversos autores 

têm destacado que a exposição inadvertida e a dinâmica de circulação da informação – com 

grande volume de compartilhamento de link externos para notícias e informações adicionais 

sobre determinado assunto – são alguns dos principais fatores que contribuem para a 

heterogeneidade de discursos no Twitter.   

A partir da observação do comportamento on-line dos membros do parlamento 

americano, Hong e Kim (2016) constataram que os políticos com discursos mais extremos 

possuem um maior número de seguidores no Twitter, em relação aos seus pares com posições 

mais moderadas. Os autores consideram que a capacidade de personalização do conteúdo das 

mensagens e a comunicação direta entre políticos e eleitores sem filtros, possibilitadas pelos 

sites de redes sociais e ambientes digitais, contribuem para o aumento de discursos mais 

extremos e, consequentemente, para um cenário de maior polarização (HONG, KIM, 2016). 

                                                           
26 Em referência ao médico assassinado. 
27 Em referência a grupos favoráveis a prática do aborto. 
28 Em referência a grupos contrários a prática do aborto. 
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E o que acontece quando o assunto que causa estranheza entre as partes não é um 

tema específico, mas sim o próprio campo político e seus principais atores? Fiorina e Abrams 

(2008) analisaram a possibilidade de um eventual aumento da polarização da elite política – 

considerando, nesse caso, partidos, candidatos e militantes – ter um impacto direto sobre os 

humores dos cidadãos. Apesar de achados não conclusivos, os pesquisadores apontaram a 

tendência de um aumento da apatia política e de um desinteresse em participar quando os 

cidadãos percebem que os líderes políticos e partidos estão mais preocupados em resolver 

questões próprias e não demonstram um esforço conjunto para resolver assuntos comuns à 

sociedade (FIORINA, ABRAMS, 2008). 

Os cidadãos, no entanto, estariam menos preocupados com o desacordo político em 

si, e mais incomodados com a forma em que esse antagonismo é manifestado. Segundo a 

argumentação dos autores, os eleitores que acompanham desacordos entre os próprios 

cidadãos, não têm suas percepções sobre o campo político afetadas. Eleitores que 

acompanham desacordos entre os líderes políticos, no entanto, tendem a expressar uma baixa 

confiança no campo político (MUTZ, REEVES, 2005; FIORINA, ABRAMS, 2008). 

Essa visão é rebatida por Abramowitz (2008), que entende que uma maior 

polarização da elite política pode ser transferida igualmente para o eleitorado e, dessa forma, 

aumentar o engajamento político e participação. Abramowitz critica, ainda, a abordagem de 

Fiorina que, segundo o autor, cria uma ideia antiquada e populista de que americanos comuns 

e com sentimentos nobres são vítimas de elites políticas ruins e extremistas 

(ABRAMOWITZ, 2008).  

Para Iyengar e colegas (2012), preferências divergentes por agendas ou planos de 

governo são apenas algumas formas de se enxergar a divisão partidária. O principal indicador 

da polarização seria o desprezo que grupos contrários nutrem uns pelos outros. Ou seja, um 

lado identifica pontos positivos em si próprio, enquanto percebe apenas deficiências no grupo 

oposto. Para os autores, o simples fato de um indivíduo se identificar com um determinado 

partido pode ser o suficiente para que ele comece a perceber pontos negativos no lado aposto. 

Nesta perspectiva, tal comportamento pode ser classificado como polarização afetiva 

(affective polarization) (IYENGAR et al., 2012). 

Nesse caso, a exposição prolongada a mensagens de campanhas de opositores – 

incluindo, nessa lista, os debates entre candidatos em emissoras de rádio, televisão e portais 

de notícias – aumenta, potencialmente, as chances de que aconteça uma avaliação negativa 

por parte de indivíduos afetivamente envolvidos com outros candidatos e, assim, crescem 

também a probabilidade de polarização do eleitorado.  
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A partir dessa perspectiva, umas das explicações levantadas pelos autores para o 

aumento da polarização na política é o maior espaço que as campanhas negativas têm 

ganhado dentro das estratégias eleitorais de partidos e candidatos nos últimos anos. Além 

disso, os veículos tradicionais de comunicação e os sites de redes sociais formam uma 

combinação que contribui, significativamente, para inflar ainda mais os ânimos. Isso porque, 

enquanto os jornais tendem a utilizar as declarações mais agressivas e negativas extraída das 

campanhas e do direto embate entre candidatos, os sites de rede social são responsáveis por 

fazer circular e manter por mais tempo esses conteúdos em evidência (IYENGAR et al., 2012; 

WARNER, MCKINNEY, 2013).  

Hansen & Pedersen (2015) concordam que campanhas negativas aumentam a 

sensação de polarização, mais do que isso, os autores defendem a ideia de que o período de 

campanha tende a polarizar ainda mais o eleitorado, por causa do aumento do tempo de 

exposição do público às propagadas políticas tanto do lado que apoiam quanto de opositores, 

despertando, assim, mais admiração e mais ódio, respectivamente. Os autores afirmam ainda 

que, em cenários polarizados, a tendência é que o lado perdedor experimente uma sensação de 

insatisfação com a democracia, mas essa sensação tende a diminuir com o fim das eleições 

(HANSEN, PEDERSEN, 2015). 

Percebemos até aqui que não existe um consenso acerca dos impactos e efeitos da 

polarização tanto para o cenário político quanto para o comportamento do eleitorado, muito 

menos há um ponto de vista comum sobre os fatores que levam ao aumento ou a moderação 

desse fenômeno. Assim, caraterísticas que são apontados por alguns autores como 

fundamentais em determinados processos parecem ter um efeito quase nulo e, até mesmo, 

descartável dentro da abordagem de outros pesquisadores.   

Nos parece claro, no entanto, que alguns dos grandes problemas encontrados diante 

de um cenário político polarizado diz respeito às divergências extremas e, talvez, não 

contornáveis entre os lados antagonistas, o que pode se transformar em um enorme desafio 

para o processo democrático. Por exemplo, o lado derrotado numa determinada eleição pode 

agir com exagerada desconfiança diante das decisões tomadas pelo lado vencedor, que 

momentaneamente controla o poder. Tal situação pode gerar um forte sentimento de 

insatisfação em parte dos cidadãos, o que provavelmente não seria verificado diante das 

mesmas decisões, mas em momentos de menor evidência de polarização da política. A 

questão é que a circunstância aqui apresentada pode acabar colocando em risco a própria 

legitimidade das decisões, criando, a partir disso, um horizonte favorável à articulação de 
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protestos em massa e, em alguns casos, a ocorrência de atos de extremismo e violência 

(IYENGAR et al., 2012). 

Ora, esse nos parece ser um quadro muito próximo do cenário político brasileiro que 

se desenhou durante as Eleições 2014 e seus conhecidos desdobramentos. Aliás, a sensação de 

baixa legitimidade que surgiu e permaneceu no ar mesmo após o fim da disputa nas urnas – a 

mais acirrada da história do Brasil – somada a outros fatores de certa forma relacionados, 

custou o cargo da presidente Dilma Rousseff, após um ano e meio de mandato.  

Não se deve, contudo, procurar rastros de candidatos e partidos se deslocando do 

centro e caminhando em direção aos extremos, na tentativa de encontrar explicações para a 

polarização do cenário político no país. O caso brasileiro não parece se tratar de uma 

polarização fundamentalmente ideológica, considerando, nesse caso, divergências causadas 

por discussões de agendas ou direcionamento político antagônicos. Na verdade, o que se 

percebe, de maneira mais contundente, é uma sensação crescente de polarização afetiva, assim 

como defendeu Iyengar (IYENGAR et al., 2012). Um bom exemplo é o antipetismo, que 

funciona como um divisor de afeto entre apoiadores e detratores do Partido dos 

Trabalhadores, que marcou o tom da campanha de 2014, como veremos no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO II - ELEIÇÕES 2014 NO BRASIL: POLARIZAÇÃO E USO DE 
CAMPANHA NEGATIVA NO TWITTER 
 

1. Eleições 2014: Dados gerais e perfis dos candidatos 

 

O estudo de caso que apresentaremos nas próximas páginas buscou identificar as 

estratégias de comunicação política adotadas, no Twitter, pelos candidatos que disputaram as 

eleições de 2014: Aécio Neves, Dilma Rousseff e Marina Silva. O objetivo foi compreender 

de que forma um cenário político polarizado exerceria influência no uso de campanha 

negativa pelos perfis analisados. Em outras palavras, em que medida acirramento da disputa 

eleitoral entre os dois principais candidatos implicaria no crescimento do uso de campanha 

negativa entre adversários? Quais seriam os efeitos desse acirramento nos eleitores – as 

mensagens de ataque seriam capazes de promover maior engajamento? Nas páginas seguintes, 

apresentaremos o cenário político das eleições de 2014, explicaremos a metodologia e as 

categorias utilizadas na análise quantitativa e qualitativa e, por fim, os resultados e suas 

implicações.  

O primeiro turno das Eleições 2014 no Brasil aconteceu no dia 5 de outubro. No 

total, 11 candidatos participaram do pleito e a ordem dos concorrentes listados a seguir é a 

mesma na qual terminaram a disputa nas urnas: Dilma Rousseff (PT), Aécio Neves (PSDB), 

Marina Silva (PSB), Luciana Genro (PSOL), Pastor Everaldo (PSC), Eduardo Jorge (PV), 

Levy Fidelix (PRTB), Zé Maria (PSTU), Eymael (PSDC), Mauro Iasi (PCB), e Rui Costa 

Pimenta (PCO). 

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a abstenção foi de 19,39%. 

Além disso, 5,8% dos eleitores votaram nulo e 3,84%, optaram por votar em branco. Foram 

104.023.802 de votos válidos29, o que representa que 90,36% dos brasileiros foram as urnas 

no dia da eleição30. 

Abaixo, apresentamos um breve resumo sobre os três candidatos mais bem votados 

no primeiro turno: Dilma Rousseff (PT), Aécio Neves (PSDB) e Marina Silva (PSB), com o 

objetivo de facilitar o entendimento sobre o papel que cada um dos personagens desempenhou 

nas Eleições 2014 e em que contexto cada um deles entrou na disputa da Presidência da 

República. 

 
                                                           
29 Segundo o TSE, 115.122.883 brasileiros foram às urnas 
30 http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2014/Outubro/tse-divulga-dados-gerais-sobre-primeiro-turno-das-
eleicoes-2014. Acessado em 01 de dezembro de 2016. 

http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2014/Outubro/tse-divulga-dados-gerais-sobre-primeiro-turno-das-eleicoes-2014
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2014/Outubro/tse-divulga-dados-gerais-sobre-primeiro-turno-das-eleicoes-2014
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 Dilma Rousseff (PT) 

A então presidente Dilma Rousseff buscava a reeleição para aquele que seria o 

segundo mandato dela, no principal cargo executivo do país. Em 2010, tornou-se a primeira 

mulher a assumir a presidência do Brasil. Ex-ministra da Casa Civil, foi a candidata escolhida 

para dar continuidade ao projeto do Partido dos Trabalhadores, após duas gestões 

consecutivas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Naquele momento, Lula surfava em 

ondas generosas de popularidade e aprovação, com índices atingindo até os 87%31, mas tanto 

ele quanto o PT encontravam dificuldades para definir um substituto para a disputa da 

presidência, uma vez que os potenciais candidatos e líderes históricos do partido como José 

Dirceu e Antônio Palocci estavam envolvidos na investigação do Escândalo do Mensalão.  

Dilma Rousseff tinha a seu favor um cenário econômico estável e um país sem 

grandes descontentamentos que fossem capazes de causar turbulências de proporções 

nacionais. Em 2014, no entanto, Dilma enfrentou um horizonte bem mais desafiador pela 

frente. O Brasil estava dividido e, protestos de rua que tiveram um início tímido, alcançam o 

ápice a partir de junho de 2013, passando a se repetir, mês a mês, em todas as partes do país. 

Entre as principais bandeiras levantadas estava a repulsa contra a corrupção, algo que afetava 

diretamente o Partido dos Trabalhadores. 

Apesar do momento pouco favorável, Dilma terminou o primeiro turno das eleições na 

primeira colocação, e confirmou a vitória numa disputa de segundo turno com o candidato 

Aécio Neves (PSDB), no qual obteve 51,64% dos votos, contra 48,36% do adversário, 

naquela que é considerada a disputa presidencial mais acirrada da história do país. 

 

Aécio Neves (PSDB) 

Aécio Neves foi governador do Estado de Minas Gerais por dois mandatos 

consecutivos, entre os anos de 2003 e 2010. Tornou-se senador da república em 2010, e em 

2014 entrou na disputa presidencial, sendo o terceiro candidato diferente do Partido da Social 

Democracia Brasileira (PSDB) a tentar derrotar o Partido dos Trabalhadores (PT) em eleições 

para o Palácio do Planalto, considerando as eleições a partir de 2002. Antes de Aécio Neves, 

José Serra já havia sido derrotado duas vezes, em 2002, para Lula e em 2010, para Dilma 

Rousseff. Em 2006, Geraldo Alckmin também perdeu a disputa para Lula, que conquistou a 

reeleição. 

                                                           
31 http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/12/popularidade-de-lula-bate-recorde-e-chega-87-diz-ibope.html. 
Acessado em 01 de dezembro de 2010. 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/12/popularidade-de-lula-bate-recorde-e-chega-87-diz-ibope.html


68 
 

  Aécio foi o principal rival de Dilma Rousseff na disputa presidencial de 2014, tanto 

nas urnas quanto nas batalhas por lugares de falas e construções de sentido. A rivalidade 

ganhou forma não apenas porque Aécio Neves integrava um partido concorrente, mas pelo 

fato de o candidato tucano tentar encarnar o papel de principal antagonista da candidata 

petista. Entre suas principais estratégias de campanha, estava a tentativa de dar visibilidade e 

fazer crescer um sentimento que já era cada vez mais comum no Brasil, o antipetismo. Aqui, 

consideramos o antipetismo como uma posição e uma atitude que orienta a decisão eleitoral 

dos adeptos, tendo como uma das principais características a repulsa a tudo o que está ligado 

ao Partido dos Trabalhadores, em especial, aos seus principais líderes, Luís Inácio Lula da 

Silva e Dilma Rousseff (GOMES, 2014). 

  No primeiro turno das eleições, Aécio conquistou 33,55% dos votos, ficando com a 

segunda colocação e garantindo o direito de participar do segundo turno, quando foi mais uma 

vez derrotado por Dilma, porém obtendo números expressivos que apontavam uma crescente 

divisão no país. O segundo turno reservou a Aécio Neves, a marca de 48,36% na preferência 

do eleitorado. 

 

Marina Silva (PSB) 

A eleição de 2014 foi a segunda disputa consecutiva de Marina Silva pela 

Presidência da República. Em 2010, a então candidata do Partido Verde (PV) obteve grande 

destaque na disputa por conta do desempenho alcançado nas campanhas on-line (COSTA, 

2011). As estratégias de atuação digital de Marina, naquele ano32, incluíam perfis em diversos 

sites de redes sociais (Twitter, Facebook e Orkut), utilização de plataformas de 

compartilhamento de fotos e vídeos (Flickr e YouTube), um social game batizado de “Um 

Mundo”, otimização de resultados de pesquisas em sites de buscas (SEO - search engine 

optimization), além dos “tradicionais” blog e website oficial de campanha. A campanha de 

Marina também se ocupava em monitorar tudo o que fosse falado sobre a candidata em 

ambientes digitais.  

Além disso, o trabalho para engajar potenciais eleitores a partir de sites de redes 

sociais também merece ser reconhecido. Durante o período eleitoral, algumas hashtags 

também ficaram famosas como #OndaVerde, “#EuMarinei” e “#EuVotoMarina”. A 

candidata do Partido Verde também conseguiu destaque na arrecadação on-line para o 

                                                           
32 A eleição de 2010 foi a primeira em que a legislação brasileira permitiu o uso de sites de redes sociais por 
parte de partidos e candidatos. 
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financiamento de campanha. Marina Silva terminou a disputa como a terceira colocada mais 

bem votada da história desde 1989, com 19,3% (COSTA, 2011).  

O capital político acumulado em 2010 e as estratégias de sucesso na campanha 

digital serviriam como base para a nova empreitada em 2014. No entanto, Marina Silva foi a 

última a entrar na disputa eleitoral daquele ano.  Inicialmente, era apenas a candidata a vice-

presidente pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), mas tornou-se o primeiro nome da chapa 

após a morte do candidato Eduardo Campos, vítima de um acidente de avião na cidade de 

Santos, no litoral do Estado de São Paulo, em agosto de 2014.  

A oficialização da candidatura da ex-senadora provocou uma verdadeira reviravolta 

no cenário político. Em pesquisas de intenção de voto, realizadas no mês de agosto, a pouco 

mais de um mês da eleição, Marina Silva chegou a aparecer tecnicamente empatada, em 

primeiro lugar, com a candidata Dilma Rousseff (PT), e com previsão de vitória com uma 

diferença de dez pontos percentuais, numa eventual disputa de segundo turno ainda com a 

candidata petista33.  

Diante das condições que se apresentavam, desconstruir a imagem da candidata do 

PSB foi a forma encontrada pelos adversários para superá-la. Tal tarefa foi empreendida tanto 

pela candidata Dilma Rousseff, quanto pelo candidato Aécio Neves, os dois principais 

concorrentes de Marina Silva. Entre os ataques sofridos por Marina era recorrente a 

argumentação que colocava a sua opção religiosa como ponto negativo, por exemplo, ao 

acusa-la de ser contrária à união civil entre pessoas do mesmo sexo por ser evangélica. A sua 

trajetória em defesa das causas ambientais também foi explorada como um ponto de 

fragilidade, em oposição ao desenvolvimento do país, sobretudo, quando o tema era a questão 

do pré-sal. 

Marina Silva terminou a eleição de 2014, mais uma vez, em terceiro lugar, repetindo 

a posição e praticamente o percentual de votos, que já tinha conquistado em 2010. Dessa vez, 

o rendimento foi um pouco melhor, e a candidata do PSB fechou sua participação no primeiro 

tuno com 21,32% dos votos. 

 

2. Metodologia 

2.1. Análise Empírica: Quatro Etapas 
Com o objetivo de identificar o padrão da comunicação estratégica digital dos 

candidatos à Presidência da República, o estudo empírico deste trabalho foi realizado por 
                                                           
33 http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/08/1508270-marina-empata-com-dilma-na-corrida-presidencial-diz-
datafolha.shtml. Acessado em: 01 de dezembro de 2016. 

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/08/1508270-marina-empata-com-dilma-na-corrida-presidencial-diz-datafolha.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/08/1508270-marina-empata-com-dilma-na-corrida-presidencial-diz-datafolha.shtml
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meio da análise de conteúdo dos tweets dos perfis oficiais dos candidatos Aécio Neves 

(@AecioNeves), Dilma Rousseff (@dilmabr) e Marina Silva (@Silva_Marina). O corpus 

empírico foi composto por tweets publicados em dois períodos: De 15 de setembro a 5 de 

outubro de 2014 (primeiro turno), com publicações dos três perfis, e de 6 de outubro a 26 de 

outubro (segundo turno), com publicações dos dois candidatos em disputa. Foi analisado o 

número total de publicações de cada um dos perfis, durante os dois períodos, perfazendo-se 

992 tweets do candidato Aécio Neves – 390 no primeiro turno e 602 no segundo turno, 1.102 

tweets da candidata Dilma Rousseff – 93 no primeiro turno e 1009 no segundo turno, e 808 

tweets da candidata Marina Silva.  

A análise do corpus empírico foi realizada em quatro etapas: 1) pré-análise, 2) coleta 

dos dados, 3) tabulação dos dados e 4) análise dos resultados. Durante a pré-análise, a partir 

de análise exploratória dos três perfis, foram formuladas as categorias que compuseram a 

grade analítica por meio da qual os tweets foram classificados. A grade analítica foi composta 

por categorias relacionadas ao conteúdo dos tweets – categoria34 do tweet; presença de 

hiperlink; presença e tipo de imagem; presença e tipo de conteúdo audiovisual; menções a 

outros usuários; presença e tipo de uso de hashtags – bem como aos tipos de envolvimento 

dos usuários – número de respostas, retweets e curtidas -, além da data de publicação. 

A etapa seguinte, de coleta dos dados, foi realizada por meio do sistema de busca 

avançada do Twitter35, no qual realizamos levantamento das publicações por período A 

extração dos dados foi realizada com o auxílio da extensão de raspagem de dados do 

navegador Google Chrome “Advanced Web Scraper”. Foram utilizados os seguintes códigos 

para a captura: 
Texto do Tweet: .tweet-text 
Respostas: .js-actionReply  
Retweets: .js-actionRetweet 
Curtidas: .js-actionFavorite 
Data da Publicação: .js-short-timestamp 
 

A tabulação dos dados foi realizada utilizando planilha do Excel, com o recurso 

“tabela dinâmica”. Como o objetivo era obter um panorama geral do comportamento dos três 

perfis, entendemos a análise das frequências das categorias como suficiente para esta 

descrição. Para a análise de frequência, cada tabela dinâmica foi composta de linhas (com a 

classificação de cada tweet) e colunas que corresponderam às categorias de análise (ver 

                                                           
34 As categorias dos tweets foram definidas a partir de revisão bibliográfica, como explicaremos mais à 
frente. 
35 https://Twitter.com/search-advanced.  

https://twitter.com/search-advanced
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Figura 1). Cada ocorrência constituiu, automaticamente, um filtro de classificação, que serviu 

tanto para a identificação de frequências, quanto para a ordenação dos dados (ordem 

alfabética ou por valor). Após a classificação dos tweets, foram gerados gráficos e tabelas de 

frequências com o filtro de cada uma das colunas. Com o filtro da data, foi possível identificar 

as frequências de cada período do corpus (ver Figura 2).  

 

 
Figura 1 - Tabela Dinâmica 

 

  
Figura 2 - Construtor de Tabela Dinâmica do Excel 

 
Consideramos a análise dos tipos de envolvimento dos usuários como um elemento 

importante para fornecer pistas de como se deu a relação dos três candidatos com os eleitores, 

embora a análise de recepção não seja objeto central desta pesquisa. Como o objetivo era 

oferecer uma ilustração inicial (e complementar), e para tornar a análise viável, foram 
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selecionados os 10 tweets com maior índice de envolvimento de cada um dos perfis dos 

candidatos e, a partir deles, coletados 10% dos comentários dos usuários. A coleta36 foi 

formada a partir dos comentários disponíveis no Twitter (na ordem fornecida pela página) e a 

extração seguiu o mesmo método da coleta dos tweets. Foram coletados 315 comentários da 

página de Aécio Neves; 633 da página de Dilma Rousseff e 149 de Marina Silva.  

 

2.2. Definindo as Categorias 

As categorias listadas abaixo foram criadas com base em pesquisas realizadas por 

Gomes e colegas (2009), Marques (2011) e Aggio (2014). As 10 categorias criadas incluem 

desde a divulgação de informações pessoais, recurso retórico utilizado pelos candidatos como 

uma maneira de criar proximidade e estabelecer afinidade com os eleitores, até assuntos mais 

inerentes às campanhas, como projetos de governo e agenda de compromissos. 

A categorização dos tweets vai permitir entender quais foram as estratégias mais 

adotadas pelos candidatos para a atuação em ambientes digitais em períodos eleitorais, qual é 

o tipo de ação expressiva mais explorado, qual é o deixado em segundo plano e qual gerou 

números maiores dos tipos de envolvimento entre os usuários do Twitter. Além disso, a 

análise subdivida, respeitando os dois turnos da eleição, abre a possibilidade de entender 

também se ocorreram mudanças significativas na abordagem e no tom das campanhas de 

Aécio Neves e Dilma Rousseff após a saída dos demais candidatos da disputa. Antes de 

iniciarmos as análises dos tweets, contudo, listaremos (ver Tabela 1) e descreveremos cada 

uma das categorias, ilustrando-as com postagem originais que fazem parte do material 

coletado, para detalhar melhor a classificação adotada neste trabalho. 

 

Lista de Categorias 

Agenda 

Promessas e Promoção de Ideias 

Exibição de Capital Político 

Exibição de Capital Social 

Posicionamento 

Campanhas Negativas 

                                                           
36 Reconhecemos que, para uma amostra representativa, seria necessário um número maior de 
comentários, entretanto, o volume de dados necessários para uma amostra representativa iria 
inviabilizar a execução da análise.  
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Mobilização e Engajamento 

Realizações Passadas 

Pessoal ou Intimidade 

Outros 
Tabela 1 – Lista de Categorias 

 

2.2.1. Agenda 

Nessa categoria, foram listados os tweets publicados com o objetivo de divulgar as 

atividades de campanha previstas nas agendas dos candidatos. Entre as quais estão 

caminhadas, encontros, visitas, aparições em programas de rádio e televisão, participação em 

debates, além de outros possíveis compromissos (ver Figuras 3 e 4). A divulgação das 

agendas do candidato é um importante artifício das campanhas, pois mantém os eleitores 

informados sobre o dia-a-dia e a programação dos candidatos, além de dar visibilidade às 

atividades previstas. Além da divulgação prévia, também foram consideradas como Agenda, 

os casos de cobertura de atividades, justamente por ser um mecanismo de tornar pública a 

programação do candidato, bem como a sua passagem nos municípios. 

 

 
Figura 3 - Aécio Neves – Agenda 

 
Figura 4 - Dilma Rousseff – Agenda 
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2.2.2. Promessas e Promoção de Ideias 

O objetivo dessa categoria foi reunir as mensagens voltadas à divulgação de ideias, 

projetos, promessas e de itens do programa de governo dos candidatos. Foram considerados 

também tweets que faziam referência ou traziam trechos da propaganda eleitoral e reportagens 

veiculadas na imprensa tradicional, desde que tivessem como foco a divulgação ou o 

esclarecimento junto aos eleitores de projetos dos presidenciáveis. Na Figura 5, Marina Silva 

defende a bandeira da preservação ambiental, mas sem impor barreiras ao desenvolvimento 

econômico. Enquanto que na Figura 06, Dilma Rousseff coloca a questão da reforma política 

como fundamental para o desenvolvimento do país. 

 

 
Figura 5 – Marina Silva – Promessas e Promoção de ideias 

 

  
Figura 6 – Dilma Rousseff – Promessas e Promoção de ideia 
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Aécio é mais direto e fala em tom de promessa na Figura 7. Apesar de ser possível 

perceber nuances nos discursos, o que poderia, de certa forma, gerar duas categorias distintas, 

“Promessas e Promoção de Ideias” aparece como uma categoria unificada porque 

acreditamos que, ao levantar bandeiras ou apontar problemas que precisam ser resolvidos, os 

candidatos deixam subentendido que, caso eleitos, irão trabalhar para contornar tal situação, o 

que poderia ser considerado como correspondente a uma promessa de campanha. É 

importante ressaltar que essa categoria trata de uma parte substantiva das campanhas: o 

candidato programa o seu futuro governo.  

 

 
Figura 7 – Aécio Neves – Promessas e Promoção de ideia 

 

2.2.3. Exibição de Capital Político 

A categoria listou os tweets publicados com o objetivo de demostrar o capital social 

de tipo político do candidato, por meio da exibição de apoios e endossos, bem como do 

registro de encontros, jantares e outras atividades públicas ao lado de outras lideranças 

políticas, na tentativa de indicar que o candidato goza de uma alta cota de prestígio e distinção 

no campo político. Tweets contendo exibição de apoios recebidos e alianças partidárias 

estabelecidas entram nesta categoria. Na Figura 8, Aécio Neves agradece o apoio que recebeu 

do PSB no segundo turno das eleições e, para isso, cita o nome de Renata Campos, viúva de 

Eduardo Campos – primeiro nome da chapa do PSB, mas que foi vítima de um acidente aéreo 

– e de Marina Silva, candidata que ficou em terceiro lugar no primeiro turno, após assumir o 

posto de Eduardo Campos na disputa. 
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Figura 8 – Aécio Neves – Exibição de Capital Político 

 
 

2.2.4. Exibição de Capital Social 

A categoria reuniu os tweets que exibem algum tipo de relação entre candidatos e 

pessoas públicas, como cantores, atores, celebridades ou outros personagens que possam 

mostrar o volume do capital social (prestígio e distinção) do político. A Figura 9 mostra o 

frame inicial de um vídeo gravado pelo ator e diretor norte-americano Mark Ruffalo, em 

apoio à candidatura de Marina Silva. Na Figura 10, Dilma posa ao lado do ator brasileiro 

Henri Castelli. 

 
Figura 9 – Marina Silva – Exibição de Capital Social 
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Figura 10– Dilma Rousseff – Exibição de Capital Social 

 
 

2.2.5. Posicionamento 

Nessa categoria, foram classificadas as postagens realizadas pelos candidatos ou suas 

respectivas equipes de campanha com objetivo de esclarecer posições conceituais sobre 

temas, pessoas e situações. Eventualmente, para os seus posicionamentos sobre questões 

polêmicas, sobre conjunturas e sobre as circunstâncias das campanhas, ou, ainda, esclarecer 

acusações realizadas por adversários, rebater ou prestar explicações acerca de reportagens 

veiculadas na imprensa. A Figura 11 mostra um material de campanha elaborado pela equipe 

de Dilma Rousseff, especialmente, para os sites de redes sociais, como forma de repudiar uma 

edição da revista Veja que ligava o nome da candidata à reeleição a escândalos de corrupção 

no Governo Federal. 

A categoria foi utilizada para classificar os tweets nos quais os candidatos tentavam 

se posicionar com relação a assuntos polêmicos que tinham ganhado visibilidade durante a 

disputa eleitoral. Na Figura 12, a equipe de Marina Silva, escrevendo em inglês, tenta 

explicar ao ator Mark Ruffalo que a candidata não era contra o casamento de pessoas do 

mesmo sexo e diz que “She is a historical human rights advocate – Ela é defensora uma 

histórica dos direitos humanos”.  
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Figura 11 – Dilma Rousseff – Posicionamento 

 

 
Figura 12 – Marina Silva – Posicionamento 

 

No tweet seguinte (Figura 13), a equipe de campanha completou a nota de 

esclarecimento com uma crítica direta ao cenário político brasileiro: “you need to know that 

this Brazilian election is flooded by lies and this is another lie about @silva_marina – você 

precisa saber que a eleição brasileira é inundada de mentiras e esta é outra mentira sobre 

Marina Silva ”. 
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Figura 13 – Marina Silva – Posicionamento 

 
As postagens aconteceram um dia após o ator e diretor norte-americano gravar um 

vídeo em apoio à candidatura de Marina Silva. Depois da circulação e grande repercussão do 

vídeo, o ator – que também é ativista ambiental e daí surgiu a sua predileção por Marina – 

recebeu mensagens de fãs brasileiros sobre o possível posicionamento contrário da candidata 

do PSB com relação ao casamento de pessoas do mesmo sexo e, por meio de uma nota 

oficial37, retirou publicamente o apoio.  

 

2.2.6. Campanha Negativa 

Categoria que registra os tweets contendo ataques, críticas diretas ou insinuadas, 

denúncias envolvendo partidos e candidatos rivais ou qualquer tipo de mensagens que tenha o 

objetivo de expor uma característica negativa ou fraqueza dos adversários. Em Campanha 

Negativa, foi criada ainda uma subcategoria chamada “Referência a Corrupção”, com a 

finalidade de verificar quanto desse expediente foi utilizado pelos candidatos nas suas 

campanhas digitais no Twitter, tendo em vista que os escândalos de corrupção estiveram na 

pauta geral do país e fizeram parte do contexto político nacional durante as Eleições 2014. 

 

Figura 14 – Marina Silva – Campanhas Negativas 

                                                           
37 http://markruffalo.tumblr.com/post/98752566050/marina-silva 
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Na Figura 15, Aécio Neves faz referência ao aparelhamento político dos Correios, 

segundo ele, em benefício do Partido dos Trabalhadores. Durante a campanha, Aécio Neves 

também denunciou possíveis interferências da empresa estatal na entrega de materiais de 

campanha dos candidatos rivais a Dilma Rousseff. 

 

  

Figura 15 – Aécio Neves – Campanhas Negativas 

 
 

2.2.7. Mobilização e Engajamento 

A categoria “Mobilização e Engajamento” listou as postagens que convidam, 

convocam e tentam mobilizar eleitores a participar de ações e atividades promovidas pela 

coordenação da campanha. Além de atos públicos, reuniões e caminhadas, as tentativas de 

mobilização digital também foram incluídas nessa categoria, como por exemplo, o incentivo 

ao uso de hashtags criadas pelas campanhas com o objetivo de dar visibilidade a temas 

específicos ou, ainda, a convocação para que os seguidores participassem da campanha 

colaborando com ideias e na produção de conteúdo. Na Figura 16, Dilma Rousseff pede que 

os seguidores dela mandem vídeos demonstrando apoio à reeleição. 
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Figura 16 – Dilma Rousseff – Mobilização e Engajamento 

 

2.2.8. Pessoal 

Essa categoria foi destinada às postagens com divulgações da vida pessoal dos 

candidatos, com o objetivo de criar proximidade com os potenciais eleitores, a partir do relato 

de características pessoais, histórias sobre a origem do candidato, cidade natal, referências à 

infância ou à família (ver Figura 17), como também assuntos voltados a gostos pessoais, entre 

eles, preferências na música, no cinema, nos esportes, além de assuntos mais relacionados à 

vida privada, e que estejam deslocados do debate político. 

 

 
Figura 17 – Marina Silva – Pessoal 
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Na Figura 18, Aécio Neves visita o túmulo do avô, em Minas Gerais. A postagem 

poderia ser encarada também como uma tentativa de gerar capital político, já que Aécio é neto 

de Tancredo Neves, importante personagem na luta pela reabertura do país, mas candidato 

aparece na imagem ao lado da família e tenta dar um tom mais íntimo a publicação. Na 

imagem que segue, Dilma Rousseff (ver Figura 19) busca reforçar os laços com Minas 

Gerais, tentando criar identidade com os mineiros ao falar do seu amor pelo pão de queijo.   

 

 
Figura 18 – Aécio Neves – Pessoal 

 

 
Figura 19 – Dilma Rousseff – Pessoal 
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2.2.9. Realizações Passadas 

A categoria teve o objetivo de agrupar as postagens que fazem referência a 

realizações, marcas e metas alcançadas durante mandatos anteriores ou no exercício de cargos 

público em ministérios e secretarias. Na Figura 20, Aécio tenta comparar os números de 

combate à pobreza do período em que foi governador de Minas Gerais com a média nacional 

brasileira.   

 
Figura 20 – Aécio Neves – Realizações Passadas 

 
Na Figura 21, Dilma usa os dados dos programas educacionais ProUni e Fies, 

obtidos durante o primeiro mandato na presidência e em parte do Governo Lula, para destacar 

as realizações na região nordeste do país. 

 

Figura 21 – Dilma Rousseff – Realizações Passadas 

 

2.2.10. Outros 

Essa categoria reuniu as mensagens que não puderam ser enquadradas nas 

classificações anteriores. Na maioria dos casos, foram mensagens apolíticas, que não 
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mostravam como parte das estratégias de comunicação das campanhas e tratavam de temas 

informais ou comunicados das equipes de campanha, como mostra o exemplo da Figura 22.  

 

 
Figura 22 – Dilma Rousseff – Realizações Passadas 

 

3. Resultados 

3.1. O Universo 

 

No total, a coleta realizada nos dois turnos, com os candidatos Dilma Rousseff (PT), 

Aécio Neves (PSDB) e Marina Silva, somou 2.902 tweets, abrangendo o período de 15 de 

setembro a 26 de outubro. A candidata Dilma Rousseff apresentou um número maior de 

mensagens somando os dois períodos, com um total de 1.102 tweets, seguida de Aécio Neves 

com 992 vezes, nos dois turnos, e Marina Silva e fechou sua participação na disputa eleitoral, 

no primeiro turno, com 808 tweets.  

No caso de Marina Silva, foram consideradas apenas as mensagens referentes ao 1º 

turno, quando a candidata ainda estava na disputa pela Presidência da República. As 

postagens realizadas por Marina Silva no dia seguinte à apuração das urnas não foram 

consideradas neste trabalho, ainda que a representante do PSB tenha, de certa forma, 

permanecido no cenário das eleições, ao declarar apoio ao candidato tucano, Aécio Neves.  

Assim, considerando apenas os tweets do 1º turno e as publicações próprias (descartando os 

retweets de outros perfis), a ordem de publicações se inverte, com Marina Silva sendo a 

candidata com maior número de tweets. Com efeito, a candidata do PSB produziu 808 

mensagens, Aécio Neves foi o segundo que mais publicou com 390 postagens, e Dilma 

Rousseff teve o menor desempenho, com apenas 93 publicações. Marina Silva, portanto, a 
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candidata com maiores números no primeiro turno, publicou 8 vezes mais no Twitter do que 

Dilma Rousseff, que apresentou os números mais baixos. 

Quando consideramos os números totais de publicações do perfil da candidata Dilma 

Rousseff essa média melhorou um pouco. A soma de todas as mensagens publicadas traz 

como resultado o número de 163 postagens, nas três semanas que antecederam o primeiro 

turno das Eleições 2014. Porém, dentro desse universo, 69 postagens eram referentes a 

retweets, com destaque para replicações de três perfis em especial: “@MudaMais”, perfil 

criado para apoiar a candidatura de Dilma Rousseff; “@ptbrasil”, perfil oficial do Partido dos 

Trabalhadores; e “@blogplanalto”. No segundo turno, apenas com Dilma Rousseff e Aécio 

Neves na disputa o número de mensagens da candidata petista aumentou consideravelmente, 

passando para 1.009 publicações diretas e 20 replicações de outros perfis. Como veremos em 

seguida, esse número pode ser explicado pelo aumento na participação em debates, entrevistas 

e atos de campanha da candidata, quando o conteúdo das falas era transcrito para o Twitter. 

Neste trabalho, apenas as mensagens publicadas diretamente pelos próprios perfis 

dos candidatos foram classificadas em categorias. Os tweets originados a partir de replicações 

de outros perfis (retweets) foram contabilizados, mas não entraram na análise qualitativa da 

pesquisa. 

 

3.2.  O 1º Turno das Eleições 2014 

3.2.1. Dados da Campanha de Dilma Rousseff – 1º turno 

Análise dos Tweets – Dilma Rousseff 

A partir da análise quantitativa dos dados coletados do perfil da candidata Dilma 

Rousseff, podemos perceber que a representante do Partido dos Trabalhadores fez um uso 

discreto do Twitter, no primeiro turno das eleições 2014. Nos últimos 21 dias antes do 

primeiro turno foram apenas 93 mensagens, o que dá uma média de pouco mais de quatro 

mensagens por dia. Dessa forma, Dilma Rousseff foi quem menos utilizou a plataforma, entre 

os três principais candidatos à presidência da República. 

A categoria que obteve o maior número de postagens foi “Mobilização e 

Engajamento” (ver Gráfico 1), que registrou 40,9% (38 tweets) do total geral de mensagens 

publicadas, seguida das categorias “Realizações Passadas” (12,9%) e “Promoção de Ideias e 

Promessas” (10,8%). Tais números mostram que uma das apostas da candidata era tentar dar 

visibilidade às realizações do primeiro mandato dela como presidente (2011 a 2014), como 
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também, promover as marcas e conquistas das duas gestões anteriores do ex-presidente Lula 

(2003 a 2010), também do Partido dos Trabalhadores. 

 

 

 
Gráfico 1 – Dilma – Análise de Conteúdo (1º Turno) 

Líder das pesquisas de intenção de voto no primeiro turno e candidata à reeleição, 

Dilma Rousseff deu mais ênfase às postagens que tentavam criar um engajamento ainda maior 

no eleitorado do que se preocupou em praticar possíveis ataques contra os adversários. Assim, 

a categoria “Campanha Negativa” não alcançou um destaque significativo durante o primeiro 

turno, representando apenas 6,5% do total, mesmo percentual da categoria “Agenda”, 

apresentando, portanto, uma incidência maior apenas do que as categorias “Outros” (5,4%) e 

“Pessoal ou Intimidade” (1,1%).  

Por sinal, a categoria “Pessoal ou Intimidade”, como demonstrado acima, apresentou 

a menor quantidade de tweets, das 93 mensagens de Dilma Rousseff, apenas uma dessa 

categoria foi realizada. Outro ponto que chamou atenção a partir da análise das três últimas 

semanas antes do 1º turno foi o grande número de retweets realizados pela candidata (70 

retweets contra 93 mensagens originais do próprio perfil), algo que não se repetiu nos dados 

do segundo turno, quando fez uso do recurso apenas 20 vezes. 

Entre os três candidatos analisados no presente trabalho, Dilma Rousseff era a que 

possuía o maior tempo de exposição dentro do Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral 

(HGPE), tanto no rádio quanto na televisão. O tempo de exposição de Dilma correspondia 
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quase ao dobro do tempo de Aécio Neves e Marina Silva somados. A candidata petista tinha à 

disposição 11 minutos e 24 segundos, contra 4 minutos e 35 segundos do político tucano e de 

2 minutos e três segundos da representante do PSB38. Esse deve, provavelmente, ser um dos 

aspectos capazes de explicar porque a candidata obteve os menores números na análise 

quantitativa do primeiro turno no uso do Twitter. Com tempo de sobra nos meios tradicionais, 

Dilma parece ter optado por deixar o Twitter de lado. A Tabela 2 mostra a classificação de 

todos os tweets, em ordem decrescente, publicados por Dilma Rousseff no primeiro turno das 

Eleições 2014. 

 

Dilma - Análise dos Tweets (1º turno) 

Mobilização e Engajamento 38 

Realizações Passadas 12 

Promoção de Ideias e Promessa 10 

Exibição de Capital Político 8 

Exibição de Capital Social 7 

Campanha Negativa 6 

Agenda 6 

Outros 5 

Pessoal ou Intimidade 1 

Posicionamento 0 

Total Geral 93 
Tabela 2 – Dilma Rousseff - Análise dos Tweets (1º turno) 

Análise de Envolvimento – Dilma Rousseff 

Considerando os tipos de envolvimento provocado em outros usuários da plataforma, 

as postagens com maior número de retweets foram as da categoria “Mobilização e 

Engajamento” (8.377) e “Campanha Negativa”, que mesmo tendo apenas 6 postagens em 

todo o período analisado do primeiro turno, recebeu 3.029 retweets. A categoria “Campanha 

Negativa” também foi a segunda colocada entre as que mais receberam respostas, com 1.009 

replies, atrás mais uma vez de “Mobilização e Engajamento”, que contou com 4.293 respostas 

de outros membros do Twitter.  

                                                           
38 http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2014/Agosto/aprovada-resolucao-sobre-horario-gratuito-de-
candidatos-a-presidente-da-republica. Acessado em 01/12/2016 

http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2014/Agosto/aprovada-resolucao-sobre-horario-gratuito-de-candidatos-a-presidente-da-republica
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2014/Agosto/aprovada-resolucao-sobre-horario-gratuito-de-candidatos-a-presidente-da-republica
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Nesse caso, é importante lembrar que a categoria “Mobilização e Engajamento” 

obteve seis vezes mais tweets do que “Campanha Negativa” e, no entanto, registrou apenas 

quatro vezes mais replies. Já o número de retweets da categoria “Mobilização e Engajamento” 

não chega a três vezes mais do que “Campanha Negativa”. Se passarmos a tratar os dados a 

partir das médias, a ordem das categorias se inverte. As postagens com o propósito de atacar 

ou criticar algum concorrente alcançou o índice de envolvimento de 972, em média. Enquanto 

que as mensagens que buscavam promover e criar engajamento em torno da candidatura 

obtiveram uma média de 532 dos três tipos de envolvimento, talvez, porque a candidata já 

estivesse falando para um público engajado em torno das ideias da campanha. 

Tais resultados nos fazem ponderar, em uma primeira avaliação, que as mensagens 

que apresentam um tom mais negativo tendem a despertar um maior interesse do público, que 

pode ser manifestado em forma de apoio ou de ofensas. Em outro momento deste trabalho, 

iremos analisar o conteúdo das respostas dos tweets que registaram o maior índice de 

envolvimento. Logo abaixo é mostrada a Tabela 3, onde estão listadas os tipos de 

envolvimento registrados para cada tipo de categoria. 

  

 

Categorias  Replies Retweets Curtidas Total 

Mobilização e Engajamento 4.293 8.377 7.569 20.239 

Campanha Negativa 1.009 3.029 1.799 5.837 

Promoção de Ideias e Promessa 1.183 2.256 2.393 5.832 

Realizações Passadas 898 2.526 2.071 5.495 

Exibição de Capital Político 589 1.445 1.770 3.804 

Exibição de Capital Social 463 1.541 1.516 3.520 

Agenda 370 962 1.074 2.406 

Outros 362 800 950 2.112 

Pessoal ou Intimidade 71 129 171 371 

Total Geral 9.238 21.065 19.313 49.616 
Tabela 3 – Dilma Rousseff - Análise de Engagements (1º turno) 

3.2.2. Dados da Campanha de Aécio Neves – 1º turno 

Análise dos Tweets – Aécio Neves 
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Gráfico 2 – Aécio Neves – Análise de Conteúdo - Categorias (1º Turno) 

Aécio Neves disputava a sua primeira eleição para a Presidência da República e 

usou, principalmente, a conjuntura de instabilidade política e econômica que o país começava 

a atravessar para tentar desbancar o Partido dos Trabalhadores. Assim, a análise do modelo de 

comunicação adotado por Aécio para as plataformas digitais mostra uma predominância de 

campanhas negativas, dentro do conteúdo avaliado, essa categoria ficou atrás apenas das 

ações de mobilização e engajamento.  

As críticas e os ataques aos adversários, em especial, a Dilma Rousseff, principal 

rival na disputa, corresponderam a 20,5% (80 tweets) de todas as publicações de Aécio Neves 

no Twitter, durante os 21 dias que antecederam o primeiro turno. A categoria “Mobilização e 

Engajamento” foi a que mostrou o maior número de mensagens com 26,4% do total (103 

tweets).     

O PSDB, partido de Aécio Neves, não ocupa o cargo máximo do executivo federal 

desde a saída do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso do Palácio da Alvorada, em 2002. 

Além disso, a principal experiência do candidato tucano em cargos executivos havia sido 

durante os dois mandatos dele como governador do Estado de Minas Gerais, entre 2003 e 

2010. Ou seja, Aécio Neves acumulava uma bagagem administrativa apenas em âmbito 

estadual.  
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Dessa forma, percebe-se uma baixa incidência da publicação de mensagens com o 

objetivo de valorizar realizações anteriores do político, apenas 4,6% do total de postagens (18 

tweets) foram destinadas a este fim. Ao fazermos uma comparação com a categoria “Exibição 

de Capital Político”, que contou com 7,2% das postagens (28 tweets), percebemos que o 

candidato se preocupou mais em mostrar de quem era amigo, neto ou com quais partidos 

mantinha alianças do que em promover ações passadas de sua trajetória na vida pública. 

Assim como Dilma Rousseff, Aécio também não se mostrou adepto da divulgação de 

informações de caráter mais pessoal como parte das estratégias da campanha digital. Ao 

menos, é o que foi verificado a partir da análise do primeiro turno. Foram apenas seis 

mensagens tratando de assuntos da vida privada do candidato, o que correspondeu a apenas 

1,5% do total. Tal comportamento se distancia e muito do estilo do antecessor de Aécio, na 

disputa pela presidência. O então candidato tucano José Serra já era um publicador contumaz 

do Twitter até antes mesmo de entrar na campanha, mantendo o hábito de compartilhar 

informações pessoais com seus seguidores (AGGIO, 2014). A Tabela 4 mostra os números 

gerais das categorias, após a classificação de todos os tweets do candidato Aécio Neves, nas 

três semanas que antecederam o primeiro turno. 

 

 

Aécio - Análise dos Tweets (1º turno) 

Mobilização e Engajamento 103 

Campanha Negativa 80 

Promoção de Ideias e Promessa 64 

Outros 57 

Agenda 28 

Exibição de Capital Político 28 

Realizações Passadas 18 

Pessoal ou Intimidade 6 

Exibição de Capital Social 3 

Posicionamento 3 
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Total Geral 390 

Tabela 4 – Aécio Neves - Análise dos Tweets (1º turno) 

 

Análise de Envolvimento – Aécio Neves 

Entre os três principais candidatos na disputa, Aécio Neves era o que tinha o menor 

número de seguidores no Twitter, quando iniciou a campanha. Enquanto Marina Silva, que 

trazia no currículo uma experiência digital de sucesso nas eleições de 2010 (COSTA, 2011), 

ostentava mais de um milhão de seguidores e Dilma Rousseff contava ainda com um número 

três vezes maior – superando a casa dos três milhões – Aécio não alcançava sequer a marca 

dos trezentos mil seguidores.  

Apesar disso, o número de tipos de envolvimentos provocados pelas postagens do 

candidato tucano se aproximou das registradas pelo perfil de Dilma Rousseff e superou os 

números de Marina Silva. No primeiro turno, enquanto a candidata petista obteve uma média 

de 533 dos tipos de envolvimento por mensagem, entre curtidas, replicações e respostas, 

Aécio conseguiu uma média de 407 tipos de envolvimentos por tweet. Já Marina Silva, apesar 

de ter quatro vezes mais seguidores do que o representante do PSDB, obteve uma média de 

335 tipos de envolvimentos por postagens. 

Não é regra, porém, que entre os retweets e replies ocorram apenas mensagens de 

eventuais apoiadores. O mais coerente, até mesmo por se tratar de uma disputa eleitoral, é que 

mensagens de detratação dividam espaço com manifestações de apoio à candidatura.  

 

Categorias  Replies Retweets Curtidas Envolvimento 
Total 

Mobilização e Engajamento 3.247 31.022 20.581 54.850 

Campanha Negativa 1.685 22.147 13.695 37.527 

Outros 963 8.965 7.099 17.027 

Promoção de Ideias e Promessa 877 9.255 6.797 16.929 

Agenda 434 7.326 3.275 11.035 

Exibição de Capital Político 557 6.231 3.952 10.740 

Realizações Passadas 332 3.802 2.778 6.912 

Pessoal ou Intimidade 93 783 935 1.811 

Posicionamento 55 765 597 1.417 

Exibição de Capital Social 36 262 258 556 
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Total Geral 8.279 90.558 59.967 158.804 
Tabela 5 – Aécio Neves - Análise de Engagements (1º turno) 

 

   Assim como mostraram os dados de Dilma Rousseff, as categorias com o maior 

índice de envolvimento foram “Mobilização e Engajamento” e “Campanha Negativa” (ver 

Tabela 5). Esse era um resultado esperado, considerando que as categorias citadas também 

foram as que mais tiveram postagens. No caso de Aécio Neves, ao contrário do que foi 

verificado na análise de Dilma Rousseff, as campanhas negativas não apresentaram uma 

média maior de envolvimento em comparação com a categoria que obteve o maior número de 

postagens. Enquanto a categoria “Campanha Negativa” teve uma média de 496 tipos de 

envolvimento por mensagem, “Mobilização e Engajamento” registrou média de 532 curtidas.   

 

3.2.3. Dados da Campanha de Marina Silva – 1º turno 

Análise dos Tweets – Marina Silva 

Marina Silva foi a última candidata a ser confirmada na disputa eleitoral de 2014, 

pulou de vice para primeiro nome na chapa do PSB, após a morte de Eduardo Campos, em 

um acidente aéreo. Marina tinha a seu favor a votação expressiva que alcançou na eleição 

presidencial de 2010, quando foi a terceira colocada, com 20% dos votos. Além do 

desempenho nas urnas, a então candidata do Partido Verde (PV) havia se destacado também 

por conta das estratégias digitais utilizadas por sua equipe de campanha. Assim, existia uma 

grande expectativa com relação à performance da candidata na eleição seguinte. 

Marina foi, de fato, a candidata que mais publicou no Twitter, dentre os três perfis analisados, 

e com uma diferença bastante significativa. Foram 808 mensagens em 21 dias, uma média de 

38 tweets diários, ou seja, apenas um dia de Marina Silva corresponde a mais de um terço de 

todas as publicações de Dilma Rousseff, no mesmo período (foram 93 mensagens). Além 

disso, Marina foi a candidata que mais replicou publicações de outros membros da rede, 

demonstrando uma maior intimidade no uso recursos e na sociabilidade da plataforma. 

Ao analisarmos o tipo de publicação realizado pela candidata, não encontramos 

grandes diferenças quanto ao enquadramento adotado. Seguindo o mesmo padrão que foi 

verificado nas classificações das postagens de Dilma Rousseff e Aécio Neves, Marina Silva 

também utilizou o Twitter, na maioria das vezes, para publicar mensagens que tinham o 

objetivo de engajar e mobilizar o eleitorado. Em 35,3% dos casos (285 Tweets), essa foi a 
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estratégia adotada. Outro destaque foi a categoria “Promoção de Ideias e Promessas”, a 

segunda com o maior número de mensagens, 251 (31,1%). Considerando os demais 

candidatos, Marina foi a que deu maior destaque a campanha substantiva.   

A candidata do PSB era encarada como a terceira via, um caminho que desviava dos 

destinos mais comuns: PT e PSDB. Apesar de não ser umas das personagens principais dentro 

do cenário de polarização política que tomou conta do país, a candidata também utilizou de 

forma representativa o recurso de mensagens negativas contra os adversários – 14,4% ou 116 

tweets tinham essa finalidade. 

Marina foi ministra do Meio Ambiente entre os anos de 2003 e 2008, durante o 

governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Além disso, foi vereadora, deputada estadual 

e senadora, sempre pelo estado do Amazonas. A falta de experiência de cargos executivos há 

de ser, portanto, uma explicação razoável para o baixo índice de registros da categoria 

“Realizações Passadas”, apenas 0,4% das postagens (3 tweets) teve a finalidade de promover 

feitos públicos anteriores da candidata. 

 

 

Gráfico 3 – Marina Silva – Análise dos Tweets - Categorias (1º Turno) 
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As mensagens de caráter pessoal também tiveram uma representatividade discreta 

(1%), assim como se deu com os demais candidatos (ver Tabela 6). Os números da categoria 

“Posicionamento” também chamarão atenção, diferente dos adversários, Marina foi a que 

mais utilizou o Twitter para esclarecimentos e explicações. Foram 4,1% do total de 

mensagens, o que correspondeu a 33 tweets. Parte disso se deve aos constantes 

questionamentos aos quais a candidata foi submetida, quase sempre, no que diz respeito a 

uma possível interferência das suas convicções religiosas, conservadoras, em seu mandato, ou 

a eventuais conflitos entre assuntos de interesse público e questões de ordem religiosa39. A 

Figura 23 é um bom exemplo para ilustrar a discussão: 

 

Marina - Análise dos Tweets (1º turno) 

Mobilização e Engajamento 285 

Promoção de Ideias e Promessa 251 

Campanha Negativa 116 

Outros 34 

Posicionamento 33 

Agenda 28 

Exibição de Capital Político 27 

Exibição de Capital Social 23 

Pessoal ou Intimidade 8 

Realizações Passadas 3 

Total Geral 808 

Tabela 6 - Marina Silva - Análise dos Tweets (1º turno) 

 

                                                           
39 Marina Silva é declaradamente evangélica. 
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Figura 23 – Marina Silva – Análise dos Tweets 

 

Análise de Envolvimento – Marina Silva 

Marina Silva foi disparada a candidata que mais publicou na plataforma, porém ela 

perde em todos os critérios tanto para Dilma Rousseff quanto para Aécio Neves, quando se 

extrai as médias dos tipos de envolvimento. Isso se justifique, talvez, porque não se possa 

esperar uma reação grande a cada tweet de quem postar bastante. A Tabela 7 apresenta a 

totalização dos registros dos tipos de envolvimento: 

 

 

Categorias  Replies Retweets Curtidas Envolvimento 
Total 

Mobilização e Engajamento 7.172 39.642 37.206 84.020 

Promoção de Ideias e Promessa 5.793 39.230 38.502 83.525 

Campanha Negativa 5.172 22.590 20.750 48.512 

Posicionamento 2.103 7.667 5.915 15.685 

Outros 1.166 5.054 6.125 12.345 

Exibição de Capital Político 479 3.815 4.614 8.908 

Exibição de Capital Social 837 3.530 3.935 8.302 

Agenda 576 2.949 3.281 6.806 

Pessoal ou Intimidade 253 989 1.322 2.564 

Realizações Passadas 43 246 319 608 

Total Geral 23.594 125.712 121.969 271.275 
Tabela 7 – Marina Silva - Análise de Engagements (1º turno) 
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Possuir a menor média entre os candidatos, no entanto, não diminuiu a capacidade de 

interação, muito menos o potencial de mobilização que a plataforma poderia agregar a 

campanha de Marina Silva, uma vez que havia mais mensagens da representante do PSB 

circulando por entre os membros do Twitter e suas respectivas conexões que mensagens de 

Aécio Neves e Dilma Rousseff. 

Com mais de 125 mil retweets, certamente, Marina Silva conseguiu alcançar uma 

visibilidade considerável para a sua campanha digital. Entre os três candidatos, a amazonense 

era a que tinha menor quantidade de recursos para aplicar na campanha e a que possuía o 

menor tempo no HGPE.  Buscar outras alternativas para dar visibilidade à campanha era mais 

do que necessário. 

Em relação ao considerável número de mensagens contendo posicionamentos da 

candidata a respeito de algum tema polêmico ou se defendendo de uma eventual acusação, os 

membros do Twitter responderam de forma também significativa. A categoria 

“Posicionamento” foi a que mais apresentou envolvimento, em média, com 475 para cada 

mensagem. Em seguida, “Campanha Negativa” apresentou uma média de 418 tipos de 

envolvimento para cada postagem. 

      

3.2.4. O desempenho dos três candidatos no 1º Turno 

De acordo com os dados apresentados até aqui, é possível notar que a candidata 

Marina Silva obteve um desempenho superior aos concorrentes, Aécio Neves e Dilma 

Rousseff, se considerados os números totais de postagens durante o primeiro turno. A 

candidata do PSB utilizou no Twitter de forma mais destacada, desde a organização da 

campanha, com divulgação da agenda, até a mobilização e divulgação da plataforma de 

governo e resposta direta a dúvidas dos potenciais eleitores. O Gráfico 4 registra a diferença 

de frequência do número de postagens dos três candidatos. O candidato Aécio Neves aparece 

como segundo colocado, seguido de Dilma Rousseff que publicou menos durante o primeiro 

turno. O baixo desempenho da candidata petista no uso do Twitter fica ainda mais explícito se 

considerada a ausência de mensagens próprias nos dias 18, 19, 22, 24, 25 de setembro e 01 de 

outubro, nos quais foram publicados apenas retweets de outras contas da campanha, não 

considerados nesta análise.  
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Gráfico 4 – Frequência dos Tweets (1º Turno) 

Os índices, aparentemente, inferiores de Aécio Neves e Dilma Rousseff não 

implicam num desempenho inferior de tipos de envolvimento, ao contrário: ao considerarmos 

a média de engagements por mensagens publicadas no primeiro turno, o quadro se inverte, 

como ilustrado no Gráfico 5. A média de engajamento por mensagem indica que, embora 

tenha publicado menos, a candidata petista provocou mais envolvimento nos usuários. Não 

podemos afirmar, entretanto, que as mensagens necessariamente provocaram um efeito 

positivo, tendo em vista o uso frequente de Replies e Retweets para críticas e ataques. 

Refazendo as médias e considerando apenas as curtidas – notoriamente, uma reação que só 

pode ser considerada como positiva – chegamos aos seguintes números: Aécio Neves teve 

uma média de 153 curtidas por postagem, enquanto que Dilma Rousseff apresentou uma 

média de 207 curtidas por tweet, e Marina Silva ficou com uma média de 150 curtidas para 

cada mensagem. 

 

 
Gráfico 5 – Média geral de engagements por mensagem (1º Turno) 
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 Gráfico 6 – Frequência diária de engagements por candidato (1º Turno) 

Os Gráficos 6 e 7 ilustram a progressão dos tipos de envolvimento ao longo do 

primeiro turno da campanha. Considerando a frequência total, a candidata Marina Silva 

ocupou o topo da lista durante todo o período. O desempenho dos três tipos de envolvimento 

somados provocado pelas mensagens da candidata do PSB, registrado no Gráfico 6, se 

justifica, sobretudo, pelo número superior de publicações. Em outras palavras, o envolvimento 

registrado na linha do tempo é um reflexo do número de postagens dos três candidatos – é 

esperado que o candidato Aécio Neves ocupe o segundo lugar e a candidata Dilma Rousseff, 

o último, se considerados os números brutos de replies, retweets e curtidas. A única exceção 

ocorreu no dia 05 de outubro, quando os três candidatos apresentaram um aumento de 

interações, sem necessariamente apresentar um aumento no número de publicações: 11 

mensagens de Aécio Neves, 15 de Dilma Rousseff e 36 de Marina Silva.  

No Gráfico 7, que ilustra a média diária de envolvimento, podemos perceber que 

houve uma alternância, ao longo do primeiro turno, entre os candidatos que provocaram 

índices maiores de interações por dia. Durante nove dias do primeiro turno, a candidata petista 

conseguiu um índice superior de envolvimento; durante sete dias, o candidato tucano 

apresentou desempenho superior e durante cinco dias, a candidata do PSB alcançou índice 

superior. O candidato Aécio Neves fechou o primeiro turno com um aumento progressivo de 
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envolvimento, que se estabilizou no segundo turno, apresentando números maiores à da 

petista, como veremos mais à frente. 

 

 

Gráfico 7 – Média diária de engagements por candidato (1º Turno) 

 

3.3. 2º Turno das Eleições 2014 

3.3.1. Dados da Campanha de Dilma Rousseff – 2º turno 

Análise dos Tweets – Dilma Rousseff  

Os resultados encontrados a partir da análise dos tweets publicados por Dilma 

Rousseff, nos 21 dias de campanha do segundo turno, mostram uma considerável diferença 

em comparação aos achados do período correspondente ao primeiro turno. Não é apenas uma 

diferença quantitativa, é inegável que Dilma utilizou muito mais o Twitter como ferramenta 

de campanha quando a disputa ficou apenas entre ela e Aécio Neves. Mas existiu também, e 

talvez esse seja o ponto mais significativo, uma mudança no discurso e no tom geral da 

campanha digital da petista. 
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Em relação à quantidade de tweets, o aumento foi realmente expressivo se 

avaliarmos apenas os números finais. Dilma Rousseff passou das 93 postagens, que realizou 

no primeiro turno, para 1.009, no segundo turno. A maioria dessas postagens (864) 

corresponde a transcrições de falas públicas da candidata, como participação em entrevistas, 

congressos e, principalmente, debates contra Aécio Neves. No primeiro turno, nenhum dos 93 

tweets de Dilma consistia em transcrição, como registrado no Gráfico 8. Assim, excluídas as 

transcrições, Dilma Rousseff postou 145 mensagens no Twitter, no período de 21 dias. 

 

 
Gráfico 8 – Transmissão e Tweet Original – Dilma - 1º x 2º turno 

 

 
Gráfico 9 – Dilma Rousseff – Análise de Tweets - Categorias (2º Turno) 
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A grande quantidade de postagens correspondente a transcrições de falas públicas da 

candidata fez saltar também o número de tweets referentes a “Campanha Negativa”, passando 

a ser esta a categoria com mais postagens nesse período, como registrado nos Gráficos 9 e 10. 

Foram 271 mensagens, 26,9% do total registrado. Dentro disso, o percentual de transcrições 

foi bastante alto, chegando aos 86,3%. Ou seja, das 271 mensagens que representaram críticas 

ou ataques aos adversários, 234 foram originadas de falas públicas da candidata. Mesmo que 

boa parte dos tweets tenha sido originada a partir de conteúdos de outros meios, o crescimento 

do recurso de campanha negativa é bom indício para se entender o tom geral das eleições para 

a Presidência da República. 

 

 
Gráfico 10 – Comparativo do percentual de mensagens por categoria - Dilma - 1º e 2º Turnos 

 

As categorias “Realizações Passadas” (20,8%) e “Promoção de Ideias e Promessas” 

(19,1%) também apresentaram um aumento em relação ao primeiro turno. Já a categoria 

“Mobilização e Engajamento” (13,2%) foi a que mais apresentou diminuição se analisado o 

percentual de tweets (houve um aumento bruto - de 38 para 133, que seguiu o crescimento 

geral de tweets, mas a proporção de mensagens desta categoria dentro do universo do segundo 

turno foi significativamente menor do que no primeiro), mas esse cenário ainda considera as 

transmissões.  

O Gráfico 11 registra a frequência diária de postagens da categoria “Campanha 

Negativa”, no perfil da candidata petista, ao longo dos dois turnos. Os picos de publicação de 
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mensagens de ataque, por ordem decrescente de frequência, ocorreram nos dias 19 de 

outubro, quando ocorreu o Debate da TV Record; 14 de outubro, Debate da TV Bandeirantes; 

16 de outubro, Debate do SBT, e empatados, com 28 ocorrências, os dias 24 de outubro, que 

corresponde ao Debate da Rede Globo, e 8 de outubro, quando a candidata realizou uma série 

de comícios em capitais do Nordeste. 

Assim, por conta do grande número de transcrições de falas, apresentaremos na 

Tabela 8, uma separação entre tweets oriundos de transmissões de atos públicos (Sim) e 

mensagens publicadas originalmente no própria Twitter (Não). 

Desconsiderando as mensagens transcritas, o padrão de comunicação entre o 

primeiro e segundo turno não se altera muito, no caso de Dilma Rousseff. As mensagens da 

categoria “Mobilização e Engajamento” voltam a ocupar o topo da lista, seguida de 

“Campanha Negativa”. A média de publicação também aumentou discretamente, mais uma 

vez, considerando apenas as mensagens que não fazem parte do grupo de transcrição. Se, no 

primeiro turno, a campanha de Dilma publicou uma média diária de pouco mais de quatro 

tweets por dia, no segundo turno, esse número subiu para sete tweets diários. 

 

 
Gráfico 11 - Frequência - Campanha Negativa - Dilma - 1º e 2º Turnos 
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Dilma – Transcrições de Tweets (2º turno) 

Categorias Sim Não 

Campanha Negativa  234 37 

Realizações Passadas 195 15 

Promoção de Ideias e Promessa 178 15 

Mobilização e Engajamento 93 40 

Outros 88 10 

Posicionamento 37 3 

Exibição de Capital Político 24 5 

Agenda  12 14 

Exibição de Capital Social  2 4 

Pessoal ou Intimidade 1 2 

Total Geral 864 145 

Tabela 8 – Dilma Rousseff – Transcrições de Tweets (2º turno) 

 

Análise de Envolvimento – Dilma Rousseff 

Ao menos para os demais membros do Twitter, levando em consideração o índice de 

envolvimento demonstrado, não faz muita diferença se uma postagem é oriunda de uma 

transcrição de fala da candidata ou uma mensagem original para o site de rede social. As 

mensagens negativas corresponderam ao maior número de reações, as 271 postagens 

contendo ataques ou críticas contra adversários foram replicadas mais de 100 mil vezes, 

obteve mais 70 mil curtidas e 21 mil respostas, somando 192.578 interações (ver Gráfico 12).    
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Gráfico 12 – Frequência de Engagements por categoria – Dilma 1º x 2º turno 

Percebe-se, no entanto, no segundo turno, que a categoria “Mobilização e 

Engajamento”, apesar de ter diminuído em percentual, se comparada à incidência40 do turno 

anterior (variação registrada no Gráfico 10), continuou correspondendo a um importante 

percentual de envolvimento. As 133 mensagens dessa categoria receberam mais de 84 mil 

replicações, 16 mil respostas e quase 68 mil curtidas, somando 169.021 engagements totais, 

conforme Gráfico 12, que ilustra a variação de engajamento bruto nos dois turnos. 

Se considerarmos, no entanto, apenas as médias de envolvimento, chegaremos ao 

seguinte cenário: embora as mensagens da categoria “Campanha Negativa” tenham atingido 

os maiores índices de postagem (ver Tabela 9), a média de envolvimento desse tipo de 

conteúdo ficou em 710 por mensagem; as mensagens da categoria “Mobilização e 

Engajamento”, com menor incidência de publicação, atingiram uma média de 1.270 dos três 

tipos de envolvimento para cada uma.  

 

Categorias  Replies Retweets Curtidas Envolvimento 
Total 

Campanha Negativa 21.187 100.774 70.617 192.578 

Mobilização e Engajamento 16.379 84.796 67.846 169.021 

Realizações Passadas 10.275 42.644 39.720 92.639 

                                                           
40 A categoria “Mobilização e Engajamento” apresentou um aumento bruto: de 38 mensagens no primeiro turno 
para 133 mensagens no segundo. Entretanto, se considerando o aumento no universo de mensagens, houve uma 
diminuição no percentual de 41% para 13%. 
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Promoção de Ideias e Promessa 11.396 37.103 38.297 86.796 

Posicionamento 4.861 15.253 12.502 32.616 

Outros 4.178 12.081 15.058 31.317 

Exibição de Capital Político 1.712 16.633 12.241 30.586 

Pessoal ou Intimidade 1.489 13.432 7.403 22.324 

Agenda 1.898 4.908 6.136 12.942 

Exibição de Capital Social 404 2.356 2.720 5.480 

Grand Total 73.779 329.980 272.540 676.299 
Tabela 9 – Dilma Rousseff - Análise de Engagements (2º turno) 

 

O Gráfico 13 registra a média de envolvimentos por categoria. O gráfico mostra que 

a média de envolvimentos aumentou na maioria das categorias. A maior variação registrada se 

refere à categoria “Pessoal ou intimidade” que, embora tenha apresentado uma frequência 

baixa, com apenas três mensagens, contou com uma média de interações superior a 7.400. O 

resultado foi impulsionado pela mensagem publicada no dia 16 de outubro, que apresentou 

alto índice de envolvimentos. Este resultado se justifica mais pelo contexto da mensagem do 

que por sua categoria. O tweet, publicado por conta da queda de pressão sofrida pela 

candidata petista durante entrevista ao vivo no Debate do SBT.  

 

 
 Gráfico 13 – Média de Engagements por categoria – Dilma 1º x 2º turno 
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3.3.2. Dados da Campanha de Aécio Neves – 2º turno 

Análise dos Tweets – Aécio Neves 

No segundo turno, o padrão de comunicação adotado por Aécio Neves não 

apresentou uma mudança significativa com relação ao primeiro turno. Em números gerais, 

foram 177 tweets contendo críticas à candidata e ao partido adversário, correspondendo a 

29,4% do total das postagens. A categoria “Mobilização e Engajamento” foi a segunda com 

mais tweets, registrando 117 mensagens ou 19,4% do universo de publicações como pode ser 

visto no Gráfico 14. O Gráfico 15 registra a variação do percentual de mensagens de cada 

categoria entre o primeiro e o segundo turno. A categoria de “Campanha Negativa” 

apresentou um aumento de percentual de 8,89%, passando a ocupar o primeiro lugar na 

frequência de mensagens publicadas no segundo turno.  

 

 
Gráfico 14 – Aécio Neves – Análise de Tweets - Categorias (2º Turno) 
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Gráfico 15 - Comparativo do percentual de mensagens por categoria – Aécio - 1º e 2º turnos 

As eleições gerais de 2014 aconteceram após sucessivos escândalos de corrupção, 

dentre os quais, os mais significativos ficaram conhecidos como “Mensalão” e “Petrolão”, 

que atingiram parte da base governista, mas também personagens que integravam a bancada 

de oposição. Ou seja, tanto PT quanto PSDB estavam, de alguma forma, ligados a casos de 

irregularidade que abalaram a política brasileira nos últimos anos. Diante desse cenário, 

notou-se um considerável destaque para o tema “corrupção” no conjunto de tweets que 

poderiam ser classificados dentro da categoria de “Campanha Negativa”. Assim, 21,01% de 

todas as postagens de Aécio Neves que faziam parte da categoria “Campanha Negativa” 

fizeram referência à corrupção no Governo Federal, durante os mandatos dos presidentes Lula 

e Dilma Rousseff. Enquanto isso, Dilma fez referência à corrupção em apenas 7,58% de suas 

postagens enquadradas como de campanha, conforme revela o Gráfico 16.  

 
Gráfico 16 - Frequência - Campanha Negativa - Aécio - 1º e 2º turnos 
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Gráfico 17 - Frequência - Campanha Negativa - Aécio - 1º e 2º turnos 

No Gráfico 17, podemos observar a evolução de utilização de mensagens de ataque 

pelo candidato tucano, ao longo dos dois turnos. Com um resultado semelhante ao que 

verificamos na campanha de Dilma Rousseff, o uso do recurso de “Campanha Negativa” 

demonstrou maior incidência nos dias em que ocorreram os debates entre os presidenciáveis. 

O dia no qual foi registrada maior frequência de mensagens de ataque foi o dia 24 de outubro, 

quando ocorreu o Debate da Rede Globo, último da campanha. Podemos observar, ainda, que 

a campanha do tucano intensificou as mensagens de ataque desde o final do primeiro turno, 

com pico de publicações no dia 02 de outubro, quando participou do primeiro Debate da Rede 

Globo. Os debates da TV Record, SBT e TV Bandeirantes, realizados durante o segundo 

turno, também apresentaram alta incidência de mensagens de crítica à adversária, totalizando 

27, 28 e 29 ocorrências respectivamente.  

A equipe de Aécio também utilizou o Twitter como ferramenta de transmissão em 

tempo real dos pronunciamentos públicos do candidato, assim como fez a equipe de Dilma 

Rousseff. Aliás, no caso do candidato tucano, a balança entre transcrição e tweets originais 

está mais equilibrada e não apresenta uma discrepância tão grande quanto o cenário 

apresentado na campanha da candidata petista. Apresar desse equilíbrio, entretanto, a maior 

parte dos tweets são, de fato, oriundos de falas públicas do presidenciável (ver Gráfico 18). 

Enquanto isso, as transmissões em tempo real renderam 312 tweets para o perfil de Aécio 
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Neves, as publicações exclusivas para o site de rede social somaram 290 mensagens. No 

primeiro turno, a ordem foi inversa, das 390 postagens, 246 foram criadas estrategicamente 

para sites de redes sociais e 144 tratavam de transcrições de falas públicas do candidato. 

  

 
Gráfico 18 – Transmissão e Tweet Original – Aécio 1º x 2º turno 

 

No total, foram 602 postagens durante o período do segundo turno, correspondendo a 

uma média de praticamente 29 tweets por dia. A Tabela 10 mostra a quantidade de tweets que 

cada categoria recebeu e a separação entre tweets transcritos ou tweets próprios. 

  

Aécio – Transcrições de Tweets (2º turno) 

Categorias Sim Não 

Campanha Negativa  129 99 

Promoção de Ideias e Promessa  47 48 

Outros  27 23 

Agenda  26 22 

Posicionamento  21 16 

Realizações Passadas 19 1 

Exibição de Capital Político 19 26 

Mobilização e Engajamento 18 99 
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Pessoal ou Intimidade  5 3 

Exibição de Capital Social 1 6 

Total Geral 312 290 

Tabela 10 – Aécio Neves – Transcrições de Tweets (2º turno) 

 

Diante desses dados, podemos perceber também que, quando são excluídas as 

transmissões em tempo real de eventos e compromissos do candidato, a categoria 

“Mobilização e Engajamento” retorna ao topo da lista, representando a maioria dos tweets do 

candidato ao lado da categoria que engloba as campanhas negativas.  

 

Análise de Envolvimento – Aécio Neves 

Assim como aconteceu no primeiro turno, as postagens do candidato Aécio Neves 

categorizadas como “Campanha Negativa” e “Mobilização e Engajamento” foram as que mais 

receberam atenção dos demais membros do Twitter, como pode ser visto no Gráfico 19, que 

registra a variação de frequência bruta de envolvimentos por categoria, entre o primeiro e o 

segundo turno. Só os tweets com conteúdo negativo direcionado aos rivais receberam mais 

115 mil retweets. Considerando o número de seguidores do perfil do político tucano na época 

das eleições, que girava em torno da casa dos 300 mil, é como pouco mais de um terço dos 

seguidores de Aécio Neves replicasse pelo menos uma vez um tweet do candidato. A Tabela 

11 revela a quantidade de engagements que cada categoria atingiu, durante o segundo turno, 

por ordem de frequência.  

 

Categorias  Replies Retweets Curtidas Envolvimento 
Total 

Campanha Negativa 9.429 115.999 76.862 202.290 

Mobilização e Engajamento 9.516 85.780 66.596 161.892 

Promoção de Ideias e Promessa 5.050 54.768 35.975 95.793 

Outros 3.204 28.639 22.297 54.140 

Exibição de Capital Político 1.811 28.768 17.363 47.942 

Agenda 2.087 26.301 17.066 45.454 

Posicionamento 2.453 25.275 15.974 43.702 

Realizações Passadas 829 12.079 8.966 21.874 
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Exibição de Capital Social 514 6.345 4.557 11.416 

Pessoal ou Intimidade 464 4.778 3.871 9.113 

Total 35.357 388.732 269.527 693.616 
Tabela 11 – Aécio Neves - Análise de Engagements (2º turno) 

 

 

Gráfico 19 – Frequência de Engagements por categoria – Aécio 1º x 2º turno 

 

Outro ponto que chama a atenção é que, mesmo com um menor número de 

seguidores e com um volume também abaixo de publicações no Twitter, em comparação com 

a candidata Dilma Rousseff, Aécio Neves superou a representante petista em índice de 

envolvimento alcançado junto aos usuários da plataforma. As 1.009 postagens de Dilma no 

segundo turno obtiveram 676.299 interações, entre respostas, replicações e curtidas. Aécio 

atingiu um número um pouco superior, mesmo com um volume muito menor de tweets. As 

602 mensagens do tucano produziram 693.616 somando os três tipos de envolvimento. A 

diferença da média de envolvimento dos dois candidatos, durante o segundo turno, pode ser 

vista no Gráfico 20. 

O Gráfico 21 registra a evolução de envolvimento (números brutos) dos dois 

candidatos. Ao longo do segundo turno, semelhante ao que foi registrado no período anterior, 

houve uma alternância de posição entre os dois candidatos, quando consideradas as 

frequências diárias dos três tipos de envolvimento. Entretanto, este quadro se altera quando 

considerada a média de engajamento, com o candidato tucano apresentando índices superiores 

médios, como pode ser visto no Gráfico 22. 
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Gráfico 20 – Média de engagements Aécio x Dilma - 2º turno 

 
Gráfico 21 – Frequência diária de engagements – Aécio x Dilma (2º Turno) 
 

 
Gráfico 22 – Média diária de engagements – Aécio x Dilma (2º Turno) 

 

Semelhante ao que foi identificado na campanha petista, o índice superior de 
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turno. O Gráfico 23 revela que, ao considerar o índice de envolvimento médio, o quadro se 

altera e a categoria “Exibição de Capital Social” passa a ocupar o primeiro lugar da média de 

engajamento, seguida da categoria “Mobilização e Engajamento”. Outro elemento diz respeito 

ao aumento médio de envolvimento, identificado em todas as categorias.  

 

 
Gráfico 23 – Média de Engagements por categoria – Aécio 1º x 2º turno 

Por fim, destacamos que a diferença entre o número de retweets e curtidas (Tabela 

11) que foram observados no primeiro no segundo turno pode revelar que nem sempre as 

interações dos usuários são de apoio às mensagens dos candidatos. No material avaliado, tanto 

a candidata Dilma Rousseff, quanto Aécio Neves, apresentam índices muito maiores de 

replicações do que de curtidas. Isso pode indicar apenas uma característica de interação 

adotada pelos próprios usuários do site de rede social que, eventualmente, prefiram retweetar 

do que curtir, ou um sinal de que a reação não corresponde, necessariamente, a um endosso ou 

apoio ao candidato. Outro aspecto que pode ser levado em conta para explicar essa diferença é 

que a ação de retweet faz parte da sociabilidade dos usuários do Twitter, muito antes do 

implemento do botão “curtir”. Ou seja, os membros da plataforma estão muito mais 

habituados a replicar mensagens do que a curtir, uma ordem inversa, por exemplo, ao que 

acontece no Facebook. Sendo assim, propomos a análise de algumas respostas, vinculados aos 

tweets, como forma de entender se as interações são em grande parte apoio ou demonstrações 

de oposição aos candidatos.  
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3.4. Análise das respostas 

3.4.1. Análise dos Replies – Dilma Rousseff 

Entre todos os tweets de Dilma Rousseff, o que mais provocou envolvimento foi o 

mostrado na Figura 24, logo abaixo. Listamos, abaixo, alguns dos comentários que a 

postagem gerou.  

 

 
Figura 24 – Dilma Rousseff – Análise dos Replies 

  “Oi? Hahaha @dilmabr: O bom de me amar, é que também amo 
vocês. Amor não correspondido é triste, não é o nosso caso. Amo vocês.” 
 @dilmabr vamo sair pra comer um dogão dilma eu te acho linda” 
 “@dilmabr cala boca, ninguém te ama aqui!” 
 “@dilmabr @andfior nosso voto em você é por acreditar no projeto! 
O deles é por ódio e vingança! Nossa causa é mais nobre!” 
 “@dilmabr ninguém a não ser seus MAVs remunerados gosta de vc, 
se vc ouvisse um decimo do q falam de vc nas ruas, vc se matava” 

 

No total, analisamos os dez tweets que alcançaram maior índice de envolvimento dos 

demais membros do site de rede social e classificamos 10% dos comentários deixados na 

página da postagem. Optamos por esse percentual porque a análise de comentários não é o 

ponto central deste trabalho e o grande volume de respostas encontrados para cada tweet 

impossibilitaria a análise de todos os dados. Trabalhamos, assim, como uma exemplificação e 

não propriamente com uma amostragem. A escolha dos comentários que entrariam na 

classificação se deu pela própria ordem decrescente mostrada pelo Twitter, no entanto, foram 

considerados apenas os comentários realizados ainda no período da eleição.  Isso porque, em 

função dos processos políticos que o país viveu no último período, algumas postagens, 

sobretudo, da candidata petista, receberam comentários mesmo após o fim do período 
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eleitoral. Por exemplo, a postagem que ela garante não alterar as leis trabalhistas foi criticada 

no ano seguinte, em função de propostas do governo.  Durante o processo de impedimento, 

muitos usuários também retomaram os debates do período eleitoral nos tweets antigos. 

Sendo assim, o Gráfico 24 e o Gráfico 25 apresentam, respectivamente, o percentual 

de respostas recebidas por Dilma Rousseff no primeiro e segundo turno das Eleições 2014, 

categorizados como “positivos”, “negativos” ou “neutros”. O Gráfico 26 mostra a totalização 

dos dados. As categorias “Mobilização e Engajamento” (7), “Campanha Negativa” (2) e 

“Pessoal ou Intimidade” (1) abrigam os 10 tweets que mais receberam envolvimento.  

 

 
Gráfico 24 – Dilma Rousseff – Replies (1º Turno) 

 
Gráfico 25  – Dilma Rousseff – Replies (2º Turno) 
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Gráfico 26 – Dilma Rousseff – Replies (1º e 2º Turno) 

 

3.4.2. Análise dos Replies – Aécio Neves 

Entre os tweets de Aécio Neves, os 10 que registraram maiores índices de reação 

foram os das categorias “Mobilização e Engajamento” (6), “Campanha Negativa” (3) e 

“Promoção de Ideias e Promessas” (1). A Figura 25 exibe o tweet com maior número de 

envolvimentos de Aécio Neves, publicado minutos antes do encerramento das votações para o 

2º turno, parte das respostas, contudo, já repercutem a derrota do candidato nas urnas. 

Algumas das respostas dadas ao tweet estão listadas a seguir. 

 
Figura 25 – Aécio Neves – Análise dos Replies 

 

  “@AecioNeves fez tão bem. O país chora com a ignorância do povo 
que votaram na Dilma. Mais 4 anos de corrupção. Lamentável. 
#ImpeachmentDilma” 
 “@AecioNeves Independente do resultado já somos campeões” 
 “@AecioNeves Acaba com a dilma ela vai acabar com o sudeste pf” 
 “@AecioNeves // Só com o #ImpeachmentDILMA, no voto não 
tiramos os PTralhas.” 
 “@AecioNeves Pronto, agora rala pq vc foi desclassificado hahahaha 
dissimulado #DilmaNovamente” 
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Aplicamos o mesmo método, já apresentado na análise dos replies de Dilma 

Rousseff, para classificar também as respostas dadas aos tweets de Aécio Neves. O Gráfico 

27 e o Gráfico 28 apresentam os resultados do 1º e 2º turnos. O Gráfico 29 mostra a 

totalização dos dois turnos. 

 

 
Gráfico 27 – Aécio Neves – Replies (1º Turno) 

 
Gráfico 28 –  Aécio Neves – Replies (2º Turno) 

 

 
Gráfico 29 – Aécio Neves – Replies (1º e 2º Turno) 
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Por último, o Gráfico 30 faz uma comparação da análise dos replies dos candidatos 

Aécio Neves e Dilma Rousseff. Percebe-se que, entre as mensagens dos tweets que mais 

obtiveram envolvimento, o candidato Aécio Neves recebeu mais comentários positivos, 

atingindo um total 70,48% dos comentários, contra 30,65% da candidata Dilma Rousseff. 

Mais da metade (51,82%) das mensagens recebidas pela candidata petista foram de conteúdo 

negativo, um resultado que reflete o desgaste do governo do PT no último período, bem como 

o recorrente discurso de ódio contra a própria presidente que circulava nas redes e nos 

comentários de matérias dos jornais ainda antes do processo eleitoral. Este resultado indica 

um traço do comportamento dos eleitores de Aécio Neves naquele período, que demonstram 

se efetivar como apoiadores do representante do PSDB muito mais pelo ódio ao PT do que 

por uma relação ideológica ou programática. O índice inferior de comentários positivos 

recebidos pela petista pode indicar muito mais a prevalência de comentários negativos entre 

os seus detratores do que um baixo envolvimento dos apoiadores. O índice de mensagens 

negativas do candidato tucano, que atingiu a marca de 13,96%, é provavelmente reflexo muito 

mais do comportamento dos seus apoiadores na rede (que tenderam a comentar com maior 

frequência) do que um baixo índice de rejeição. Segundo dados de institutos de pesquisa, já 

apresentados neste trabalho, a rejeição de Aécio Neves aumentou no segundo turno. Por outro 

lado, este é um dado que merece mais atenção em pesquisa posterior, tendo em vista que o 

recorte de 10% dos comentários pode não ser representativo da totalidade de mensagens, 

sendo, portanto, um quadro ilustrativo dos tipos de comentários que circularam naquele 

período.  
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Gráfico 30 – Replies Aécio Neves x Dilma Rousseff (1º e 2º Turnos) 

 

4. Discussão 

Esperava-se que houvesse um amadurecimento significativo das estratégias de 

campanha para sites de redes sociais no Brasil durante as Eleições 2014, entre outros motivos, 

por se tratar da segunda disputa ocorrida após a liberação do uso dessas plataformas digitais 

pela legislação eleitoral. Não obstante, apesar de entraves históricos (MYERS, 1993; 

NORRIS, 2001; GIBSON, 2003; GOMES, 2009; AGGIO, 2014) como a baixa oferta de 

tecnologia e impedimentos de ordem legal não serem mais problemas, o que acompanhamos 

foram ainda tímidas ações e um postura conservadora de partidos e candidatos frente às 

potencialidades oferecidas pelos sites de redes sociais, realidade evidente, ao menos no 

Twitter, nosso objeto de pesquisa.  

Dilma Rousseff, candidata à reeleição e líder nas pesquisas de intenção de voto, fez 

um uso discreto do Twitter na campanha do primeiro turno: 93 mensagens e uma média diária 

4 tweets por dia. No segundo turno, a média de publicações da candidata subiu 

consideravelmente, atingindo a casa de 48 postagens por dia, ou seja, doze vezes mais do que 

os números registrados durante a análise do primeiro turno. Com isso, porém, não significa 

que a representante do Partido dos Trabalhadores se tornou uma engajada tuiteira do dia para 

a noite. Na verdade, tal marca foi alcançada graças às diversas transmissões em tempo real 

feitas pela equipe de campanha petista durante as falas públicas e participações de Dilma 

Rousseff em entrevistas e debates. Os achados mostram um claro incremento no volume de 
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tweets a partir da transcrição para o site de rede social de pronunciamentos da candidata feitos 

em outros meios ou plataformas. Sem esse volume, o cenário entre primeiro e segundo turno 

sofreria pequenas alterações, os 93 tweets ganhariam a companhia de apenas mais 145. 

Incluindo na contagem os tweets oriundos de transmissões em tempo real, seriam 864 

mensagens a mais, no segundo turno.  

Do mesmo modo, o candidato Aécio Neves também apresentou um volume 

considerável de transmissões on-line: no primeiro turno, das 390, 144 foram transcrições de 

falas públicas. No segundo turno a proporção de mensagens transcritas aumentou, alcançando 

312 dos 602 tweets do candidato. Assim, nos parece evidente que os candidatos Dilma 

Rousseff e Aécio Neves utilizam muito mais o Twitter como ferramenta de broadcasting, 

emulando padrões anteriores de meios tradicionais, do que numa tentativa de estabelecer uma 

comunicação dialógica com potenciais eleitores (BENTIVEGNA, 2016; TROMBLE, 2016).  

Dessa forma, os candidatos abriram mão da oportunidade de estabelecer uma 

comunicação direta com um público diferente do consumidor de propaganda política na 

televisão, por exemplo. Em meios tradicionais, as audiências são formadas por receptores e 

seguindo um modelo unilateral, em que o emissor não coleta a reação do público nem pode 

ouvir o que ele tem a dizer. Diferente disso, o público de social media se coloca 

horizontalmente no processo de comunicação e reage de maneira crítica ou colaborativa, 

passando adiante a mensagem ou formulando insultos. Numa eleição em que a candidata 

vencedora ganhou por margem mínima de votos e com o resultado claramente indefinido 

durante o segundo turno, desprezar a possibilidade de contar com a cooperação do enorme 

público de social media no Brasil é incompreensível.  

Para ilustrar ainda mais o padrão de comunicação vertical utilizado pelos dois 

principais personagens da disputa eleitoral brasileira em 2014, podemos analisar os dados 

referentes às menções a outros membros da rede contidas nos tweets de Dilma Rousseff e 

Aécio Neves, nos dois turnos da campanha. Entre os seus 1.102 tweets, Dilma Rousseff 

mencionou outros usuários da plataforma em apenas 20 mensagens, ou seja, a representante 

petista tem 1,8% de conversação no Twitter. Para piorar o quadro, em todas as 20 postagens, a 

candidata menciona quase que exclusivamente políticos, companheiros de partido e em 

apenas uma única mensagem faz um agradecimento ao diretor e roteirista americano Oliver 

Stone (@theoliverstone) que havia manifestado apoio à candidatura dela. A interação com 

usuários comuns, cidadãos e potenciais eleitores, simplesmente não existe. Os números de 

Aécio Neves apresentam uma pequena mudança no uso do recurso, mas nada que possa ser 

considerado significativo. As interações entre o perfil do tucano e os demais perfis da rede 
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acontecem somente em 5,8% das postagens no Twitter. Se desconsideramos os tweets de 

transmissão em tempo real, a média dos candidatos tem um aumento discreto, Dilma passa 

para 4% e Aécio para 9%. 

A candidata Marina Silva, que já havia tido uma campanha digital bem-sucedida em 

2010, apresentou um desempenho melhor quanto à interação com outros usuários do site de 

rede social. Excluindo as transcrições, Marina publicou 465 mensagens no Twitter, nos 21 

dias que antecederam o primeiro turno. Destas, 46% traziam menções a outros perfis da 

plataforma. Correndo por fora na disputa por um eventual segundo turno, a candidata do PSB 

apostava no debate de ideias como maneira de criar engajamento em favor da campanha.  Das 

165 mensagens de Marina destinadas a outros usuários do Twitter, 51% buscavam criar 

engajamento, convidando para participar das atividades on-line da campanha ou para ajudar 

na disseminação do programa de governo da candidata (“ajude a combater a mentira com a 

verdade – http://marinasilva.org.br/averdade/”). Entre as conversações, 21% debatiam 

especificamente as propostas da candidata, trazendo trechos do programa de governo e links 

para o conteúdo completo.  

Diversos autores já trataram da questão do déficit de interação entre candidatos e 

eleitores (HOWARD, 2005; STROMER-GALLEY, 2000; VACCARI, 2008; AGGIO, 2014; 

BENTIVEGNA, 2016). Entre as principais explicações para a recusa dos candidatos em tentar 

estabelecer uma comunicação dialógica com eleitores estavam o medo da perda do controle 

da mensagem e do papel de principal (único) emissor, ao dar espaço para uma interação abre-

se uma brecha para que o eleitor passe a propor pautas e a controlar o rumo das discussões.  

Essa postura mais reservada, no entanto, não parece fazer mais sentido quando 

tratamos de sites de redes sociais. Quando se pensa num website oficial de campanha pode-se 

vislumbrar um cenário de controle total do fluxo de informação. Em plataformas de social 

media como o Twitter, tal expectativa fica muito mais difícil de ser alcançada. Isso porque, na 

maioria dos casos, os usuários não precisam ser convidados a participar, alguns se inserem 

por conta própria nos debates utilizando para isso os recursos oferecidos pela ferramenta. 

Atualmente, é o “engagement” do público que leva a comunicação para onde a maioria quiser, 

com interação direta do candidato ou não. O público está no controle porque o público, para 

tanto, precisa apenas do tweet postado pelo candidato e não do candidato conversando 

diretamente com ele. 

É o que verificamos a partir da análise dos comentários publicados pelos usuários 

como resposta aos tweets dos candidatos. Percebemos que, no espaço destinado às respostas 

(replies), os usuários deixam os mais variados tipos de registros como demonstrações de 
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apoio, agradecimento, repúdio, ofensas e, em alguns casos, os membros da rede acabam 

estabelecendo diálogos entre eles próprios. Portanto, o candidato pode até ignorar a interação 

com o cidadão comum, mas os usuários são capazes de deixar rastros bem visíveis e marcar 

presença mesmo que à revelia das equipes das campanhas digitais. 

Para autores como Stromer-Galley (2000), a possibilidade de manter a ambiguidade 

é mais um aspecto que explica o baixo interesse de políticos em estabelecer conexões mais 

próximas com os eleitores através dos ambientes digitais. Ao abrir um canal de comunicação 

direta, o candidato ficaria exposto a perguntas que poderiam obrigá-lo a esclarecer um 

determinado ponto de vista que talvez fosse melhor não deixar tão evidente assim 

(STROMER-GALLEY, 2000). Essa afirmação, no entanto, não parece ser adequada aos sites 

de redes sociais, pois, considerando o Twitter, por exemplo o candidato pode selecionar as 

mensagens que deseja responder e, assim, manter um considerável grau de interação, mesmo 

se esquivando de certos assuntos. 

O contexto político em que ocorreram as eleições presidenciais brasileiras de 2014 

tinha como uma das principais caraterística a polarização eleitoral entre duas forças: de um 

lado o PT, que acumulava uma sequência de três mandatos na Presidência da República, e do 

outro o PSDB, fora do principal cargo do executivo federal desde 2002. Seguindo uma 

definição utilizada por Iyengar e colegas (2012) em referência a um cenário específico da 

política norte-americano, podemos dizer, também, que a polarização experimentada no Brasil 

era menos ideológica e mais afetiva (affective polarization) (IYENGAR et al., 2012). Dessa 

forma, as escolhas tendem a acontecer a partir da simples empatia ou predileção por 

determinado grupo político e seus principais atores do que pelas ideias que esse mesmo grupo 

ou atores possam defender.  

As rivalidades exacerbadas durante a campanha entre os apoiadores e os detratores 

de Dilma e os apoiadores e detratores de Aécio ficaram bastante evidentes a partir da análise 

das respostas (replies) aos tweets dos candidatos. Em parte dos casos, a equação é a seguinte: 

apoiadores de Dilma são automaticamente detratores de Aécio e faziam questão de expor as 

preferências partidárias em forma de mensagens até mesmo agressivas. O oposto também é 

verdadeiro. Apoiadores de Dilma Rousseff deixavam comentários não muito simpáticos nos 

tweets escritos pela equipe de Aécio Neves. Uma das explicações para esse comportamento, 

talvez, seja o alto índice de rejeição dos candidatos junto ao eleitorado. No fim do 1º tuno, a 
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rejeição a candidatura de Dilma Rousseff era de 43% e a de Aécio Neves 34%41. Nas vésperas 

do 2º turno, a rejeição e Dilma caiu para 38%, e a de Aécio subiu até os  41%42.   

Os achados desta pesquisa contradizem o que defende Barberá (2014). Em seus 

trabalhos, o autor afirma que a existência de diferentes vozes circulando em sites de redes 

sociais ajudaria a diminuir as tensões entre os grupos rivais e a moderar o tom do debate 

político (BARBERA, 2014). O cenário brasileiro, por sua vez, está mais próximo dos estudos 

de Conover e colegas (2012), que reconhecem a existência de uma maior pluralidade de vozes 

sendo representas nas plataformas digitais, contudo, sem que isso signifique um relaxamento 

dos humores, o que acontece de fato é uma interação quase sempre pautada pela provocação 

entre os grupos antagônicos (CONOVER et al., 2011, 2012). 

Aqui chegamos a outra questão. Autores como Baldassarri e Bearman (2007) 

defendem a ideia de que debates envolvendo temas delicados tendem a aumentar as chances 

de divergências entre os grupos com opiniões opostas. Em 2014, a corrupção estava no centro 

das discussões públicas no Brasil, após sucessivos escândalos envolvendo importantes atores 

políticos e instituições federais, sendo alvo de diversas manifestações de rua e assunto 

recorrente nas pautas das campanhas.    

Uma análise geral dos dois turnos das campanhas mostrou uma presença significativa 

de mensagens de ataques aos adversários, publicadas pelos candidatos Dilma Rousseff e 

Aécio Neves no Twitter. Assim, “Campanha Negativa” foi a categoria que apresentou maior 

incidência entre as publicações nas duas campanhas, se considerado o volume total de 

mensagens dos dois turnos, o que serve de referência para entendermos a atmosfera e o tom 

geral da disputa presidencial em 2014. Além disso, no primeiro turno, com mais candidatos 

na disputa, as mensagens de caráter acusatório tiveram uma incidência menor nas campanhas 

digitais de Dilma Rousseff e Aécio Neves, quadro que se inverteu no segundo turno, quando 

apenas os dois personagens passaram a disputar a preferência dos eleitores. Em outras 

palavras, com o acirramento da disputa, no segundo turno, as duas campanhas passaram a 

investir mais no tom agressivo, algo que se justifica, sobretudo, pelo cenário de indefinição 

que se desenhava. Portanto, o quadro de polarização eleitoral aparece como um dos fatores 

para o aumento de agressividade entre os candidatos que representavam os lados opostos na 

disputa. 

                                                           
41 Dados do Datafolha. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/10/1530571-rejeicao-a-dilma-
e-maior-entre-os-mais-ricos-aponta-datafolha.shtml Acesso: 17/02/2017 
42 Dados do Datafolha. Disponível em: https://eleicoes.uol.com.br/2014/noticias/2014/10/25/ibope-mostra-
dilma-reeleita-datafolha-aponta-empate-tecnico.htm Acesso: 17/02/2017 

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/10/1530571-rejeicao-a-dilma-e-maior-entre-os-mais-ricos-aponta-datafolha.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/10/1530571-rejeicao-a-dilma-e-maior-entre-os-mais-ricos-aponta-datafolha.shtml
https://eleicoes.uol.com.br/2014/noticias/2014/10/25/ibope-mostra-dilma-reeleita-datafolha-aponta-empate-tecnico.htm
https://eleicoes.uol.com.br/2014/noticias/2014/10/25/ibope-mostra-dilma-reeleita-datafolha-aponta-empate-tecnico.htm


124 
 

Tanto a incidência de mensagens negativas, quanto a alternância de cenário revelada 

ao comparamos primeiro e segundo turnos reforçam a hipótese de que ambientes com forte 

disputa e equilibro político favorecem o uso de campanha negativa, questão que merece ser 

verificada em pesquisas futuras. Entretanto, um aspecto fundamental precisa ser levado em 

consideração, mas sem minimizar os achados: uma parte significativa dos tweets que 

encontramos dentro do período analisado correspondia a transcrições de falas públicas dos 

candidatos, ou seja, tratava-se de um conteúdo de campanha, mas que, obviamente, não havia 

sido elaborado especialmente para a comunicação digital, apesar disso, é importante 

considerar, por outro lado, comportamentos do mundo contemporâneo, como, por exemplo, o 

uso da segunda tela em debates televisivos. Sendo assim, a transcrição de falas públicas se 

mostra ainda sim como uma estratégia merecedora de análise. Como registrado nos Gráficos 

5 e 7 que apresentamos nos resultados, em ambas as campanhas, os picos de publicação de 

mensagens de ataque aos adversários ocorreram justamente nos dias de debate entre os 

presidenciáveis. 

Se retirarmos todos os tweets gerados a partir do conteúdo importado de outros 

meios, “Campanhas Negativas” deixa de ser a principal categoria em volume de postagens, 

tanto nas atividades registradas no perfil de Dilma Rousseff quanto de Aécio Neves, juntando 

os dois turnos da campanha , ao contrário, considerando apenas os postagens originais do 

Twitter, percebe-se uma predominância de campanha substantiva (Promoção de Ideias e 

Posicionamentos) e organização da campanha  (Mobilização e Agenda). No caso da candidata 

petista, no entanto, apenas a categoria “Mobilização e Engajamento” (78 tweets) proporcionou 

mais mensagens após a retirada do tweets transcritos do que “Campanhas Negativas” (43). No 

perfil do político tucano, a mudança foi mais significativa, sem o incremento das falas 

públicas e as aspas herdadas de participações em debates e entrevistas, “Campanhas 

Negativas” (73 tweets) deixa a liderança e vai ocupar apenas a quarta colocação no ranking 

das categorias, atrás de “Mobilização e Engajamento” (181 tweets), “Promoção de Ideias e 

Promessas” (75 tweets) e “Outros” (74 tweets). 

  Os resultados da pesquisa mostram que o Twitter foi utilizado de forma destacada 

para a publicação de mensagens negativas e ataques direitos entre os principais personagens 

da disputa presidencial brasileira de 2014, sendo uma das categorias com maior incidência de 

publicação. Ainda que o conteúdo digital elaborado por marqueteiros e equipes de campanha, 

para ser veiculado diretamente em sites de rede social, pareça dar destaque às mensagens com 

o objetivo de engajar eleitores, as transmissões em tempo real de falas públicas dos 

candidatos, utilizadas de maneira expressiva, ajudam de certa forma a desfazer essa lógica. 
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Isso porque, independente do conteúdo da publicação ter sido originalmente pensado ou não 

para o Twitter, a dinâmica de circulação da informação vai ser a mesma dentro da plataforma, 

sendo assim, grande parte da informação política produzida pelos perfis dos candidatos, que 

circulou no site de rede social durante o período eleitoral pesquisado, tratou-se de campanha 

negativa. Além da circulação, ao Twitter é atribuída também a missão de manter essas 

informações por mais tempo em evidência (IYENGAR et al., 2012; WARNER, MCKINNEY, 

2013).  

Outro elemento a se considerar diz respeito ao envolvimento dos usuários às 

mensagens de ataque. Diversos autores têm-se dedicado a analisar os efeitos e as 

consequências que a homogeneidade dos discursos políticos pode causar à democracia. Entre 

os alertas apontados em trabalhos anteriores está o risco de que a diminuição da pluralidade 

de vozes e ideias possa ajudar a cultivar um terreno fértil para o surgimento de posições cada 

vez mais extremas e radicais (SUNSTEIN, 2001; YARDI e BOYD, 2010; LEE et al., 2014). 

Não há consenso, no entanto, sobre o impacto direto que a polarização pode ter sobre o 

comportamento do eleitor. Autores como Mutz e Reeves (2005) e Fiorina e Abrams (2008) 

acreditam que desacordos frequentes entre a elite política podem causar apatia no eleitorado, 

diminuindo a participação e a própria confiança no campo político (MUTZ, REEVES, 2005; 

FIORINA, ABRAMS, 2008). Não é a mesma visão de Abramowitz (2008), que acredita que a 

polarização da elite política pode ser transferida para os cidadãos comuns e que um indício 

importante para se reconhecer um cenário de constante desacordo entre dois grupos é o 

eventual desprezo que um nutre pelas convicções do outro (ABRAMOWITZ, 2008). No 

Brasil, entretanto, observávamos um cenário de crescimento do antipetismo, com altos índices 

de rejeição ao governo Dilma Rousseff. A rejeição ao governo e o ódio ao PT eram elementos 

constantes nos espaços de comentários dos jornais e nos sites de rede social, comportamento 

que se manteve durante a disputa eleitoral. O nosso estudo empírico identificou que os 

conteúdos de campanha que mais resultaram tipos de envolvimentos – respostas, replicações e 

curtidas – por parte dos usuários do Twitter foram os que continham mensagens ofensivas a 

outros candidatos. Uma das hipóteses possíveis para explicar este resultado seria a de que, em 

situações de disputa eleitoral acirrada, as pessoas tendem a se envolver mais com as 

publicações de candidatos durante campanhas. O volume de publicações com características 

ofensivas, no entanto, é superior ao de todas as outras categorias, por isso, era mesmo 

esperado que houvesse também uma maior ocorrência de envolvimento, assim como foi 

comprovado. Quando utilizamos as médias para estabelecer os tweets que mais causaram 

envolvimento, a categoria “Mobilização e Engajamento” passou à frente da categoria 
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“Campanha Negativa”, porém a manutenção da correlação entre quantidade de tweets e índice 

de envolvimento mostra que, ao menos, o recurso de campanha negativa não causou repulsa 

nos eleitores – nesse caso, nos usuários do Twitter – como relataram alguns autores.  

Dentre os três tipos de envolvimento, a análise das respostas (replies) revelou que a 

polarização da disputa presidencial criou papéis específicos entre aqueles que se propuseram a 

participar de discussões públicas em sites de redes sociais. Dessa forma, apoiadores e 

detratores de Dilma Rousseff e apoiadores e detratores de Aécio Neves utilizaram o espaço de 

comentários para troçar, atacar, defender, apoiar e trocar insultos. Os dois candidatos 

registaram, em média, mais mensagens de apoio do que de reprovação em seus perfis, mas o 

considerável volume de respostas demonstrando oposição ao conteúdo dos tweets aponta um 

grau elevado de acirramento da disputa, inclusive, capaz de fazer com que um usuário se 

envolva a ponto de publicar um comentário – utilizando um tom quase nunca amistoso – 

sobre a postagem de um candidato do qual ele não é apoiador. 

Nesse sentido, Hong e Kim (2016) acreditam que a possibilidade de personalização 

do conteúdo das mensagens e o canal de comunicação direta estabelecido entre candidatos e 

potenciais eleitores, a partir dos sites de redes sociais, contribuem para o aumento de 

discursos mais extremos (HONG, KIM, 2016).  

Mas o que acontece, por exemplo, com candidatos que também fazem parte da 

disputa, utilizam os mesmos recursos comunicacionais, mas que estão fora dos grupos que 

rivalizam? Incluímos, também, a candidata Marina Silva em nossas análises. A representante 

do PSB foi a terceira colocada nas Eleições 2014 e uma das figuras mais ativas no Twitter, 

considerando os atores que fizeram parte da disputa. Marina foi também a candidata que mais 

tuitou durante o primeiro turno, entre os três perfis pesquisados. A diferença mais 

significativa foi entre ela e Dilma Rousseff, enquanto Marina postou 808 mensagens, a 

candidata petista publicou apenas 93 tweets.  

Analisando o conteúdo das mensagens descobrimos que, diferente de Dilma Rousseff 

e Aécio Neves, Marina não utilizou o Twitter, prioritariamente, como instrumento para 

promover ataques a adversários. As mensagens com maior volume de publicação faziam parte 

das categorias “Mobilização e Engajamento” (285 tweets) e “Promoção de Ideias e 

Promessas” (251 tweets). Isso não significa que Marina Silva não tenha apontado defeitos em 

seus rivais, mas a menor incidência de publicações da categoria “Campanhas Negativas” (116 

tweets) em relação às duas anteriores, mostra que esse não foi o tom principal adotado pela 

candidata durante a campanha. Ao contrário, Marina Silva foi a candidata que mais utilizou o 

Twitter para prestar esclarecimentos sobre acusações sofridas durante a disputa presidencial, 
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um dado que se justifica muito mais pela característica individual da candidata, relacionada à 

sua trajetória política e opção religiosa, do que por uma propriedade geral de candidatos fora 

da polarização.  

Os resultados reforçam a ideia de que personagens que estão fora dos lados mais 

antagônico da disputa tenderiam a se apresentar como uma alternativa aos discursos 

dominantes, por meio de uma campanha mais substancial, pautada pela discussão de ideias e 

propostas, e menos condicionada a ataques e acusações. Estudos posteriores, no entanto, 

poderiam analisar de forma mais aprofundada o comportamento de tais candidatos e o papel 

que exercem em cenários polarizados. 
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CONCLUSÃO 
 

É parte fundamental do jogo: candidatos e partidos estão sempre em busca de novas 

formas de comunicação com potenciais eleitores. No âmbito das campanhas digitais, essas 

possibilidades interacionais evoluíram e se diversificaram de maneira considerável ao logo 

dos anos. Não estamos, no entanto, tratando de uma trajetória muito ampla. As primeiras 

experiências de atores e instituições políticas em ambientes digitais compreendem um período 

que sequer alcança a marca dos 30 anos. 

Nos parece muito claro, contudo, a ocorrência de certas divisões e/ou etapas durante 

essa trajetória que nos ajudam a entender a evolução de fenômenos e comportamentos entre 

os atores envolvidos, e que impactam diretamente nas estratégias adotadas pelas campanhas. 

Aliás, o estágio de desenvolvimento da tecnologia e as possibilidades comunicacionais 

geradas a partir de inovações mostraram-se como alguns dos principais fatores a ditar o ritmo 

de crescimento das campanhas on-line, como um delimitador de possibilidades e alcance. As 

etapas proto-web, web e pós-web representaram saltos evolutivos, e características próprias de 

cada uma delas ocasionaram também novos desafios para candidatos e consultores políticos. 

Debatemos brevemente algumas dessas questões durante o presente trabalho, 

contudo, nossas energias estiveram concentradas muito mais na análise de aspectos 

estratégicos das campanhas. Nosso objetivo aqui foi entender de que forma a comunicação 

política modela suas estratégias e que tipo de discurso tenta construir quando confrontada com 

um cenário de disputa eleitoral acirrada e com indícios de polarização política, como o que foi 

possível verificar nas eleições presidenciais brasileiras no ano de 2014.  

Percebemos que o tom geral das campanhas também é o tom dominante em 

ambientes digitais, assim, os sites de redes sociais não são espaços deslocados de toda 

atmosfera que envolve a disputa eleitoral. Ao contrário, e essa pode ser considerada uma 

marca da sociedade contemporânea, os limites entre on-line e off-line são cada vez menos 

perceptíveis, a vida digital se tornou pervasiva, assim como suas práticas, sociabilidades e 

comportamentos. Com a comunicação política, portanto, não poderia ser diferente, dessa 

forma, o mesmo cenário de disputa acirrada, de ânimos exaltados e de troca de acusações 

entre os candidatos foi notado, também, nos perfis e nas estratégias das campanhas digitais. 

Nesse sentido, nossos achados mostraram que o Twitter funcionou como uma 

importante ferramenta de circulação de informações das campanhas, principalmente, ajudando 

a manter em evidência, e por mais tempo, falas públicas dos candidatos. A transcrição em 

forma de tweets de debates e entrevistas dos presidenciáveis concedidas em outros meios 
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(como rádio e televisão, por exemplo) inundou a plataforma de mensagens ofensivas e 

acusações entre os adversários, sendo um indicativo do tom geral que preponderou durante o 

período de campanha. O recurso de campanha negativa foi utilizado amplamente, sendo, 

quantitativamente, o tipo de conteúdo produzido pelos candidatos que mais circulou por entre 

as timelines dos usuários do Twitter, recebendo uma destacada atenção tanto por apoiadores 

quanto por detratores. Foi esse tipo de conteúdo que recebeu o maior número de engagements 

(curtidas, respostas e replicações) por parte dos demais membros da rede.  Dessa forma, foi 

demonstrado aqui, que a polarização eleitoral da política brasileira atinge não apenas a elite 

formada por candidatos, partidos, equipes de campanha e consultores, mas também o 

eleitorado que, ao menos, nos sites de redes sociais tem se feito presente nas discussões. 

Durante a pesquisa, quando consideramos a diferença entre o volume de publicações 

originais e transcrições de falas públicas, verificamos uma tendência distinta: o Twitter tem 

funcionado muito mais como um ambiente de repercussão de informações, humores e 

tendências, do que como uma plataforma que conta com estratégias de atuação especialmente 

elaborada pelas equipes de campanha. Espera-se que o Twitter recebesse um cuidado e uma 

atenção maior por parte dos candidatos, mas o grande volume de informações que circulou 

foram, de fato, replicações de outros meios.  

Acreditamos, no entanto, que o grande número de transcrições não afeta ou diminui a 

importância da pesquisa aqui desenvolvida, já que ao replicar falas públicas, além de 

meramente abastecer os perfis dos candidatos com um novo conteúdo, as equipes de 

campanha assim fazem, em parte, por entender a lógica de funcionamento da segunda tela 

(dual screen). Ou seja, quem acompanha um debate eleitoral, em boa parte dos casos, 

acompanha também a repercussão nos sites de redes sociais. 

Além disso, notamos que o padrão de comunicação que ainda predomina na 

plataforma é orientado por uma dinâmica de broadcasting, com raros momentos de interação 

direta entre candidatos e eleitores. Em outras palavras, os candidatos utilizaram o Twitter 

seguindo formas tradicionais de comunicação, já experimentados em meios clássicos 

utilizados pela comunicação política como rádio e televisão. Dentro dessa lógica, o eleitor é 

convidado a se manter apenas no papel de receptor, consumindo a informação da propaganda 

eleitoral, mas sem a possibilidade de interagir com os atores políticos em cena. Acontece que, 

apesar do evidente interesse das equipes de campanha na manutenção de um padrão unilateral 

de comunicação, é cada vez mais nítido que essa dinâmica não faz mais sentido, 

principalmente, a partir do momento em que os sites de redes sociais se transformaram em 

arenas onde o jogo político também acontece. Por mais que o candidato ignore o potencial e 
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as ferramentas disponíveis para a comunicação dialógica, a “interação” acontece com ou sem 

o consentimento do candidato. Isso porque, os usuários não necessitam da presença do 

político conversando com eles, precisam apenas do tweet, ou seja, do argumento, de um 

conteúdo com os quais possam interagir, se apropriar e criar significados a partir deles. 

Nossos achados são importantes, nesse sentido, pois ajudam a superar discussões 

sobre o motivo pelo qual os candidatos evitam a interação com os eleitores. Afirmações como 

a tentativa de manutenção do controle da mensagem ou da ambiguidade sobre determinados 

temas, não são mais condizentes com o atual momento dos sites de redes sociais. No Twitter, 

por exemplo, os espaços destinados as respostas (replies) ou a possibilidade de inserir um 

comentário no momento da replicação de mensagens (retweets), são utilizados pelos usuários 

como um canal para expor suas opiniões, rebater as ideias divergentes ou, em alguns casos, 

hostilizar o candidato adversário.  

Os números registrados de tipos de envolvimento por tweet, aqui considerando as 

curtidas, as respostas e as replicações, indicam que os usuários do site de rede social buscam a 

interação, ainda que, na maioria dos casos, não sejam respondidos. O conteúdo postado pelas 

equipes de campanha, se não ofereceram uma oportunidade comunicação dialógica entre 

atores políticos e sociedade civil, ao menos, mostrou-se como um combustível para iniciar 

discussões entre próprios usuários da plataforma.  

Com relação, mais uma vez, ao tom geral da campanha, foi possível perceber que a 

conduta da elite política reflete, também, nas atitudes do eleitorado, principalmente, num 

cenário de forte disputa, equilíbrio e incerteza quanto ao resultado final. Entre as postagens 

que registraram um maior número de tipos de envolvimentos estavam as que integravam a 

categoria “Campanha Negativa”. Obviamente, poderíamos considerar que houve uma relação 

direta, entre maior um número de postagens e uma maior incidência de envolvimentos, no 

entanto, caso os eleitores rejeitassem de forma contundente as mensagens acusatórias entre os 

candidatos na disputa, poderíamos ter encontrado um maior volume de envolvimentos em 

mensagens de campanha substantiva, como promoção de ideias e promessas.  

A aceitação ou, ainda, a não rejeição da chamada campanha negativa por parte do 

eleitorado desfaz hipóteses anteriores de que esse tipo de campanha provoca apatia política e 

afastamento do cidadão comum do debate público. O que percebemos durante a pesquisa foi 

justamente o contrário: os tweets classificados dentro da categoria “Campanha Negativa” 

obtiveram os melhores números de interação e iniciaram discussões entre os membros do 

Twitter. Por conta do acirrado cenário de disputa e dos ânimos exaltados de ambos os lados, 

obviamente, parte dessas interações foram compostas de mensagens agressivas, insultos ou 
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manifestações de simples desprezo pela opinião oposta. A qualidade da interação iniciada a 

partir das postagens dos candidatos em seus perfis oficiais, no entanto, não está em questão 

neste momento, o que nos interessou foi mostrar que mesmo as mensagens com tons 

negativos continuam despertando a atenção do eleitorado. Essa maior atenção, aliás, pode ser 

convertida, também, em uma maior visibilidade e, nesse ponto, o Twitter é uma ferramenta 

importante por fazer conteúdos circularem em diferentes redes, atingindo diversas audiências 

através da exposição inadvertida. 

    Nosso foco, contudo, foram as estratégias das campanhas on-line e, nesse ponto, 

encontramos diferenças significativas entre o primeiro e o segundo turno da disputa. Tais 

diferenças dizem respeito não só ao tipo de conteúdo publicado, como, também, ao próprio 

volume de postagens. Foi verificado que, no segundo turno, com apenas dois candidatos no 

páreo, a busca pela atenção do eleitorado no Twitter foi uma preocupação maior das esquipes 

de campanha, considerando o aumento do volume de mensagens publicadas.  

No caso da candidata Dilma Rousseff, esse aumento de participação no site de rede 

social foi 10 vezes maior comparando o primeiro com o segundo turno. Se no primeiro turno, 

a candidata petista registrou uma média de pouco mais de 4 tweets diários, no segundo turno 

essa média diária subiu para 48 tweets. Quando passou a ter apenas Aécio Neves como 

adversário, Dilma Rousseff também aumentou a quantidade de campanha negativa em suas 

publicações: no primeiro turno era 6% e no segundo passou a ser 27% das postagens, como 

demonstramos neste trabalho, os picos corresponderam aos dias de debate entre os candidatos 

em emissoras de televisão.  

Aécio Neves também aumentou sua participação no Twitter no segundo turno, quase 

dobrando o número de postagens com relação ao primeiro turno. O volume de publicação 

diária foi de 18 para 28 tweets. O uso de campanha negativa, igualmente, apresentou 

crescimento entre as estratégias do candidato tucano. No primeiro turno o percentual foi de 

20% e, no segundo, aumentou para 29%. Esses resultados nos levaram ao entendimento de 

que, em disputas eleitorais acirradas, onde a imprevisibilidade do resultado é uma marca, os 

candidatos têm maior propensão em utilizar campanha negativa como estratégia.  

Além disso, vale destacar também que a partir da análise do conteúdo das respostas 

(coletadas com base nos tweets que obtiveram uma maior repercussão), que fizemos de forma 

complementar neste trabalho, encontramos dados preliminares que indicam uma possível 

correspondência entre os humores do eleitorado em sites de redes sociais e os índices de 

rejeição apontados por institutos de pesquisa, abrindo, assim, a perspectiva de que as 

plataformas digitais funcionem como termômetro seguro para esse tipo de medição. Segundo 
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o Instituto Datafolha, no primeiro turno das Eleições 2014, Dilma Rousseff (43%) 

apresentava um índice de rejeição superior ao de Aécio Neves (34%). Em nossa análise das 

respostas, a candidata petista registrou um percentual de 83% de comentários negativos, entre 

insultos e discordâncias. Ainda no primeiro turno, Aécio Neves teve apenas 10% de 

comentários contrários a postagem inicial.  

Na segunda etapa da disputa, porém, com o aumento do índice de rejeição do 

candidato tucano (41%) em relação a Dilma Rousseff (38%), o cenário se alterou. A candidata 

petista teve 35% de respostas negativas a seus principais tweets, menos da metade do que foi 

registrado no primeiro turno. Já Aécio Neves observou as respostas negativas aumentarem 

igualmente ao seu índice de rejeição. No segundo turno, o representante do PSDB recebeu 

16% de respostas contrárias ao conteúdo postado. 

Com esse trabalho, esperamos ter contribuído com a literatura acerca dos estudos 

sobre a relação da comunicação política e os sites de redes sociais, em especial, o Twitter. 

Nosso objetivo foi construir uma análise das estratégias de campanhas adotadas pelos 

candidatos à presidência da República, mas sem descuidar do cenário político no qual a 

disputa aconteceu. O contexto político, nesse caso, se mostrou determinante para as 

estratégias adotadas pelos dois principais candidatos. Se em outros momentos, percebemos 

um trabalho das equipes de campanha para elaborar e propor agendas de discussão para o 

período eleitoral, em 2014, o que se viu foram os candidatos participando de um banquete 

onde cardápio já estava escolhido e servido.  

Reconhecemos, no entanto, que o cenário de polarização ao qual nos referimos em 

alguns momentos, ganhou contornos ainda mais claros após o apertado resultado das urnas, 

que deu a vitória a candidata Dilma Rousseff, seguindo uma tendência apontada por autores 

como Hansen & Pedersen (2015), que também estudaram eleições em condições de forte 

disputada entre candidatos. Segundo os pesquisadores, o pós-urna tende a ser ainda mais 

polarizado após disputadas equilibradas e com grande percentual de rivalidade. Contudo, para 

achados mais conclusivos é preciso comparar campanhas com contextos políticos diferentes e 

em outras plataformas digitais.  

Primeiro, para saber se o foco em campanha negativa é mantido mesmo em 

condições com baixa disputa entre os candidatos ou, se a partir de uma concorrência menos 

apertada, apenas o candidato que está atrás nas pesquisas faz um uso mais significativo de 

mensagens que tem a intenção de desconstruir ou arruinar a imagem do oponente. No atual 

trabalho, fizemos uma tentativa de verificação, utilizando, para isso, as postagens da 

candidata Marina Silva, considerada a terceira força na disputa. Por estar fora dos polos, 
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Marina também esteve um pouco mais distante da guerra política, optando por uma campanha 

mais substantiva e pautada na proposta e no debate de ideias. Marina Silva, por sinal, foi a 

candidata que mais utilizou o Twitter para esclarecimentos e para se defender de ataques 

sofridos na própria plataforma ou em outros meios. 

Segundo, é importante verificar outros sites de redes sociais para se entender se 

apenas o Twitter tem sido utilizado por partidos e candidatos como uma espécie de canal para 

retransmissão de conteúdos de outros meios, com baixa incidência de conteúdos originais, ou 

se essa é uma tendência da comunicação política digital, praticada também nas demais 

plataformas. Optamos por analisar utilizar tweets publicados nas três semanas que precederam 

os dois turnos da eleição, para que os intervalos de tempo entre as duas análises fossem 

iguais, contudo, pesquisas posteriores podem verificar, também, qual a diferença percentual 

no volume de publicação no perfil dos candidatos considerando períodos eleitorais e não-

eleitorais. Numa observação superficial, percebemos que apenas a candidata Marina Silva 

costumava utilizar o Twitter de maneira contínua, por outro lado, os candidatos Dilma 

Rousseff e Aécio Neves passaram a se fazer mais presente na plataforma a partir do início da 

campanha propriamente dita.   

Por fim, acreditamos que o Twitter continua sendo uma importante ferramenta para a 

comunicação política de uma maneira geral, tanto em momentos de campanha quanto em 

períodos não eleitorais. É verdade que, atualmente, a plataforma não é a mais acessada nem a 

que possui um maior número de usuários cadastrados, essa posição pertence ao Facebook, 

mas como demonstramos ao longo deste trabalho, o Twitter possui características próprias 

que o tornam importante dentro do jogo político, não podendo ser descartado, mesmo que já 

não viva os tempos áureos de audiência.  

Além disso, a relevância de plataformas, serviços e aplicativos se modifica ao longo 

do tempo, como foi possível observar ao reconstruirmos a trajetória das campanhas on-line, 

nesses, mais ou menos, trinta anos de pesquisa. Se hoje estamos falando de Facebook, Twitter 

ou Youtube, é importante lembrar que já falamos de blogs, websites institucionais e até 

serviços rudimentares de e-mail. Possivelmente, amanhã, tratemos de outras plataformas e 

serviços completamente inovadores ou evoluções do que experimentamos atualmente. 

Portanto, o importarte é sempre descobrir questões relevantes que sejam capazes de orientar 

novas análises e alcançar respostas complementares, nesse sentido, acreditamos que ter 

contribuído bastante com essa nossa pesquisa sobre Twitter. 
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