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APRESENTAÇÃO

O INCT.DD é um projeto criado em resposta ao Programa Institutos Nacionais 

de Ciência e Tecnologia, de iniciativa do MCT/CNPq, concebido no final dos anos 

2000 e implementado pela primeira vez em 2008. Trata-se de um dos programas 

mais importantes de articulação e financiamento da ciência brasileira, talvez o mais 

relevante ainda em vigor. Desde a sua origem, o projeto pretende articular os me-

lhores grupos de pesquisa do país que trabalham em áreas estratégicas para o 

desenvolvimento do Brasil e incentivar a competitividade internacional da pesquisa 

de ponta brasileira. A ideia é formar institutos nacionais baseados em redes de 

pesquisa que envolvem, organizem e coordenem laboratórios e grupos de pesqui-

sa situados em várias instituições brasileiras, devendo necessariamente envolver 

laboratórios e centros internacionais, todos trabalhando de forma convergente, em 

temas de ponta e áreas estratégicas.

Desde em 2008 o programa teve três edições lançadas (2008, 2010 e 2016) 

e conta atualmente com 105 projetos contratados. Na sua última edição, envolveu 

no financiamento dos institutos também as Fundações de Amparo à Pesquisa Esta-

duais e a CAPES, além do CNPq. O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em 

Democracia Digital (INCT.DD) foi um dos projetos apoiados na edição de 2016, um 

dos 11 institutos da grande área de Humanas e o único em atuação no seu campo 

específico, e é financiado por 6 anos pelo CNPq (MCT), pela CAPES (MEC) e pela 

FAPESB (SECTI), e foi implantado com o propósito de se constituir no centro de 
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referência nacional nas áreas de democracia digital, governo eletrônico e po-

lítica em meios digitais. 

O INCT.DD agrega de forma coordenada centros, laboratórios e grupos de 

pesquisa nacionais de 20 universidades, associados a uma rede internacional que 

envolve mais 25 instituições. No total, o INCT.DD envolve 50 professores doutores 

brasileiros e mais 36 de instituições estrangeiras, configurando-se numa rede con-

sistente de pesquisa, desenvolvimento e inovação capaz de enfrentar de maneira 

adequada os desafios da sociedade, do governo e de instituições cada vez mais 

digitais. 

O foco central das nossas atividades, a democracia digital, é entendida como 

o conjunto de ferramentas digitais para complementar, corrigir ou reforçar a de-

mocracia por meio de mais (e melhor) participação cidadã, transparência pública, 

governo aberto, deliberação pública etc. Trata-se de um dos temas e fenômenos 

sociais mais importantes no início do século XXI.  As iniciativas de e-democracia 

conduzidas ou patrocinadas pela sociedade, por governos e por organizações lo-

cais, nacionais e multilaterais, na forma de projetos ou de ações espontâneas, têm 

se multiplicado globalmente e em grande velocidade, renovando expectativas de 

revigoramento das instituições e processos que sustentam a democracia liberal. 

Além disso, as possibilidades conferidas por plataformas, dispositivos e am-

bientes de conexão digital, assim como os usos sociais que daí podem derivar, têm 

sido lidos mundo afora como uma nova onda de renovação da democracia, voltada 

para incrementar formas de governo e de governança mais transparentes e mais 

accountable, para promover participação política e engajamento cívico, e, conse-

quentemente, para aumentar a legitimidade da própria democracia.

A política em meios e ambientes digitais é uma das linhas de pesquisa com 

maior concentração de esforço no INCT.DD. Primeiro, porque a política foi uma 

das práticas sociais que mais precocemente foi digitalizada. No final do século XX 

já se falava de campanhas online e a digitalização de campanhas já tinha atingido 

a sua fase mais madura em 2008, na primeira eleição de Barack Obama. Em 2016, 
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a campanha online já havia sofrido uma segunda mudança estrutural, acrescen-

tando aos recursos provenientes da internet social da fase Obama os recursos 

provenientes das duas novas revoluções digitais, a datificação (e o uso de analí-

tica de big data para fins de campanha) e as aplicações de IA às comunicações 

digitais, que corresponde à fase Trump. Em 2018, a extrema-direita brasileira dá 

a sua contribuição para a inovação de campanhas deslocando o centro da logís-

tica da propaganda (suja) para os grupos do WhatsApp, em que ganham níveis 

impensáveis de penetração e capilaridade, e onde conseguem as vantagens da 

distribuição comunitária de fake news e uma chance de trabalhar abaixo do radar 

das autoridades eleitorais.

Segundo, porque, se ainda havia incerteza quanto a isso quando da populari-

zação da internet no país, por volta de 1995, já não resta qualquer dúvida do papel 

decisivo da vida online, dos ambientes digitais e dos recursos baseados em IA e 

analítica de dados, não apenas para as campanhas políticas regulares, mas para 

a atividade de campanha permanente. Para a pesquisa sobre comunicação políti-

ca eleitoral no Brasil, 2018 está como marco da afirmação do digital como o meio 

ambiente fundamental da comunicação estratégica assim como 1989 determinou 

a supremacia da televisão. A televisão enfim encontrou um desafiante à altura e a 

propaganda televisiva foi levada a nocaute, à vista de todos, por uma propaganda 

pensada e realizada digitalmente, para pessoas que vivem e consomem informa-

ção política online, com recursos, instrumentos e metas digitais. A hegemonia da 

Era da Televisão chega ao fim, vida longa à Era Digital. 

Em terceiro lugar, porque, uma vez admitida que a esfera pública digital não é 

mais uma esfera derivada e secundária da atividade política, mas a principal arena 

da esfera política, e considerando que a comunicação digital não é mais um setor 

acessório do marketing político, mas o seu recurso fundamental, nos deparamos 

todos assustados com a inflexão antidemocrática e iliberal da nova política online, 

protagonizada mundo afora pela nova extrema-direita, que já nasce inteiramente 

digital. Por esta razão, um INCT que se ocupa de comunicação digital, não poderia 
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deixar de encarar o desafio de entender a digitalização e a datificação aceleradas 

e inevitáveis das campanhas políticas e as enormes consequências que isto com-

porta para as democracias contemporâneas. 

Wilson Gomes

Salvador, janeiro de 2021.
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INTRODUÇÃO

O e-book “Impactos político-comunicacionais nas eleições de 2018” é o resulta-

do de um trabalho coletivo desenvolvido no âmbito do Instituto Nacional de Ciência e 

Tecnologia em Democracia Digital – INCT-DD. Apresentamos o encontro de 31 pes-

quisadores de 11 instituições de pesquisa e Ensino Superior de diferentes regiões do 

país. Todos os capítulos abordam questões específicas que giram em torno do papel 

da comunicação em ambientes digitais nas eleições de 2018 no Brasil. Não temos 

a pretensão de seja uma obra definitiva sobre aquela eleição, mas entendemos que 

contribui significativamente para a compreensão dos processos eleitorais nas novas 

configurações da democracia contemporânea. As pesquisas apresentam uma contri-

buição do INCT-DD para a discussão acadêmica a partir de análises empíricas sobre 

o desenvolvimento e a singularidade da eleição brasileira de 2018. Os capítulos estão 

agrupados em dois grandes conjuntos de análises. No primeiro, o eixo principal são as 

campanhas e a tomada de decisão comunicacional da elite política, em especial dos 

dirigentes partidários e candidatos. No segundo, o eixo é a participação do cidadão 

comum, no caso, do comentador em redes digitais, em postagens em redes sociais 

ou aplicativos de mensagens.

O primeiro capítulo, escrito por Maria Helena Weber, Ângelo Neckel, Bruna An-

drade, Denise Mantovani, Fernanda Bastos, Janaína Gomes, Laura Guerra e Muriel 

Felten, trata das características estéticas das fanpages dos candidatos à presidência, 

Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT). No segundo capítulo, Emerson Urizzi 
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Cervi, Fábio Vasconcellos e Fernanda Cavassana discutem um aspecto específico 

das campanhas a deputado federal em 2018 no Brasil: o dos gastos de campanha 

com atividades de comunicação, em especial a comunicação digital. Em seguida, 

Claudio Luis de Camargo Penteado e Julia Marks Santana Chaves analisam as ma-

nifestações do candidato Jair Bolsonaro (PSL) no Twitter, principalmente o chamado 

“discurso anti-PT” difundido naquela plataforma digital.

No quarto capítulo, o objeto empírico é o WhatsApp. Os pesquisadores João 

Guilherme Bastos dos Santos, Miguel Freitas, Alessandra Aldé, Karina Santos e Va-

nessa Cristine Cardozo Cunha discutem a desinformação política a partir da difusão 

de mensagens pelo aplicativo. Em seguida, Camilo Aggio e Filipe Castro voltam ao 

Twitter para discutir como o candidato Jair Bolsonaro (PSL) usa o aplicativo de ma-

neira personalista para se relacionar com seu público preferencial – os descontentes. 

Para fechar a primeira parte da coletânea, Camila Moreira Cesar e Nina Fernandes 

dos Santos voltam ao WhatsApp para discutir como as campanhas oficiais e o ativis-

mo “voluntário” se misturaram em 2018.

Na segunda parte, os pesquisadores têm como foco principal analisar os com-

portamentos dos eleitores em ambientes digitais. Inicia-se com Viktor Chagas e Ro-

drigo Carreiro analisando como os apoiadores de Jair Bolsonaro (PSL) se comportam 

no WhatsApp, formando uma sólida rede “anticomunista”.  A seguir, Carla Candida 

Rizzotto, Aléxia Saraiva e Louize Nascimento descrevem as conversações de segui-

dores de Bolsonaro em redes discursivas no Twitter. A abordagem sobre a natureza 

política das fake news nas eleições presidenciais de 2018 é o tema do capítulo da 

pesquisadora Tatiana Dourado. Por fim, Dilvan Azevedo, Samuel Barros e Júnia Ortiz 

tratam das reações de usuários de redes sociais às publicações dos candidatos à 

Presidência da República em 2018.

Como é possível perceber, a obra é heterogênea, tanto na forma de abordagem 

quanto em relação ao objeto empírico, que pode ser definido por candidatos a presi-

dente, a deputado federal, por um lado, ou por difusores de conteúdos em software 

de mensagens diretas, ou comentários e curtidas de usuários de reses sociais onli-
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ne. A unidade da coletânea encontra-se justamente na singularidade e impactos das 

eleições de 2018. Um caso que ainda demandará muito esforço e trabalho coletivo, 

talvez até de diferentes gerações, para ser compreendido em toda sua complexidade 

e magnitude.

Boa leitura!

Os organizadores,

Emerson Urizzi Cervi e Maria Helena Weber.
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CAMPANHAS



CAPÍTULO I

  Rupturas político-estéticas na eleição 
presidencial de 2018

As fanpages de Bolsonaro e Haddad

Maria Helena Weber, Ângelo Neckel, Bruna Andrade, Denise Mantovani, 
Fernanda Bastos, Janaína Gomes, Laura Guerra & Muriel Felten

Preso à minha classe e a algumas roupas,
vou de branco pela rua cinzenta.

Melancolias, mercadorias espreitam-me.
Devo seguir até o enjoo?

Posso, sem armas, revoltar-me?

(Carlos Drummond de Andrade,  A Rosa do Povo, 1945)

Introdução

Este trabalho tem por objetivo contribuir para o debate sobre a disputa 

eleitoral à Presidência da República, no Brasil, em 2018, especificamente, no 

segundo turno, entre o presidente eleito, Jair Messias Bolsonaro, à época filia-

do ao PSL (Partido Social Liberal) e Fernando Haddad, do Partido dos Traba-

lhadores (PT). A análise é feita através das suas fanpages, no Facebook, con-

siderando as peças publicadas entre 8 e 28 de outubro de 2018. Nesse recorte 
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temporal, Bolsonaro (@jairmessias.bolsonaro) veiculou 74 vídeos e Haddad 

(@fernandohaddad), 227 vídeos, totalizando 301 peças que indicam as mudan-

ças políticas e estéticas da campanha e, de modo geral, das eleições de 2018, 

de acordo com os resultados dessa pesquisa realizada pelo Núcleo de Comu-

nicação Pública e Política (NUCOP), vinculado ao Programa de Pós-graduação 

em Comunicação, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

Duas hipóteses de trabalho orientaram a pesquisa, a partir da premissa de 

que essas eleições foram marcadas por rupturas político-institucionais ocorri-

das no país, entre 2013 e 2016, e por rupturas na lógica comunicacional preco-

nizada pelo marketing e a propaganda eleitoral. A primeira hipótese reside na 

dimensão política que entende as eleições de 2018 como acontecimento públi-

co determinado pelo interesse público, decorrente da polarização à esquerda e 

à direita, amparado pela crise internacional das democracias e do capitalismo e 

pela sequência de eventos cruciais à democracia brasileira. Consideramos, es-

pecificamente, as Jornadas de 2013; a reeleição da presidenta Dilma Rousseff 

em 2014 e seu impeachment em 20161; as ações da Operação Lava Jato con-

tra a corrupção; o governo de Michel Temer; os problemas da economia brasi-

leira; o protagonismo político-eleitoral do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

e a sua prisão em 2018. Esse contexto foi favorável à ascensão do candidato 

Jair Bolsonaro entre mobilizações, atentados à sua vida, ataques à corrupção e 

à esquerda, ressurgimento de atores da extrema direita e a intensa difusão de 

discursos conservadores, preconceituosos de cunho moral-religioso.

A segunda hipótese abrange a dimensão comunicacional, sendo essa elei-

ção, objeto de pesquisa privilegiado para identificarmos as rupturas significa-

tivas nas modalidades e padrões técnico-estéticos que orientam o marketing 

eleitoral e a propaganda política desde os anos 60 e privilegiam a imagem 

televisiva e a lógica publicitária. Entendemos que, nos moldes “do Brexit da 

1	 Adotaremos	a	definição	–	mesmo	controversa	-	de	que	a	deposição	de	Dilma	Rousseff,	por	impeachment	foi	um	“golpe	
político-jurídico-midiático”.	Ampliamos	a	abrangência	terminológica	porque	entendemos	que	este	Golpe	se	relaciona	com	a	
prisão	do	ex-presidente	Lula	e	a	eleição	de	Jair	Bolsonaro	em	2018.	
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Inglaterra e da eleição de Donald Trump para a presidência dos EUA em 2016”, 

essa campanha inaugurou no Brasil outro modo de produzir e analisar eleições. 

Para tanto, concorreram o acionamento intensivo das mídias digitais; a proli-

feração e investimento em fake news; o deslocamento da mídia como suporte 

de campanha; o retorno da imprensa em relação à sua natureza, em defesa da 

verdade, e a inserção do eleitor em função proativa via as redes. 

Nossa pesquisa é delimitada pela análise comparativa sobre as carac-

terísticas e estratégias político-publicitárias utilizadas pelos candidatos Jair 

Bolsonaro (Bolsonaro) e Fernando Haddad (Haddad), em suas fanpages, no 

segundo turno das eleições presidenciais de 2018. Foram adotados procedi-

mentos metodológicos para classificar e analisar as peças audiovisuais (víde-

os) em diferentes formatos e conteúdos. Justificamos a escolha desse locus 

por considerá-lo espaço privilegiado que abriga a síntese da campanha e per-

mite compreender estratégias e aspectos da vitória e da derrota. Trata-se de 

um dispositivo estratégico de centralização da campanha, tanto na exposição 

do candidato quanto do seu projeto de governo.  Antecedeu essa análise, a 

pesquisa documental que permitiu realizar uma sintética análise histórico-des-

critiva sobre a conjuntura política. Nela, identificaram-se cenários comunicacio-

nais que permitiram contextualizar a eleição de 2018.

As peças foram analisadas segundo seus formatos, cenários, temas, 

imagens e estratégias, através da Análise de Conteúdo, que incluiu a decupa-

gem, classificação, tabulação e análise das peças audiovisuais veiculadas nas 

fanpages de Bolsonaro e Haddad, com apoio do software NVivo. Na análise 

qualitativa derivada, contemplamos os aspectos da identidade do candidato, da 

aparência e carisma, o programa de governo e projeto político, as referências 

ao eleitor e ao inimigo. Por último, foram efetuados cruzamentos de informa-

ções e group discussion com o objetivo de identificar os sentidos veiculados no 

processo de disputa dos candidatos.

Os resultados permitem postular que o eleito Jair Bolsonaro é coerente 
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e crível no uso de estratégias de simplicidade e simplificação, desde a sua 

aparência, até a escolha de cenários e a abordagem de temas e conteúdos. 

Também na convocação e valorização do eleitor, na identificação precisa de 

inimigos e no acionamento de emoções primárias. Sua campanha rompe com a 

qualidade mais requintada das campanhas tradicionais. Haddad se manteve do 

lado oposto, tanto no discurso mais complexo, quanto na presunção de valori-

zar a sua suposta superioridade e competência. Não valoriza o eleitor e aborda 

um inimigo subjetivo em cenários e padrões mais técnicos e sofisticados expe-

rimentados pelo marketing de campanha tradicional. 

A organização do capítulo obedece à seguinte sequência: a montagem das 

eleições de 2018 (cenários políticos, a comunicação da política eleitoral, os ad-

versários Bolsonaro e Haddad); a campanha nas fanpages  de Bolsonaro e Had-

dad (tempo e modo de veiculação, tipologia dos vídeos, cenários); eixos estraté-

gicos de disputa (o candidato, temas pessoais, o programa de Governo – temas 

políticos, sociais, sensíveis, econômicos e temas de campanha –), e os inimigos. 

A montagem das eleições de 2018

Entendemos que as peculiaridades das eleições de 2018 são decorrentes 

de alterações significativas do cenário político nacional e internacional dese-

nhado pela crise das democracias diante do avanço do conservadorismo e da 

submissão ao capitalismo; de mudanças radicais concernentes a estratégias 

e tecnologia de comunicação relacionadas à propaganda eleitoral; dos novos 

formatos estéticos e novos modos de participação direta vias redes digitais. 

Diante disso, discorremos sobre esses aspectos nessa seção teórica. 

Cenários Políticos 

No Brasil, a eleição de 2018 ocorreu diante de um imaginário social con-

solidado sobre os inimigos da pátria responsáveis pela corrupção: a esquerda, 
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o PT (Partido dos Trabalhadores) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

Esse imaginário se consolida na chamada era da “pós-verdade”, na descrença 

da democracia, dos políticos e da imprensa, quando a propaganda parece to-

mar o lugar do jornalismo e os princípios republicanos podem ser descartáveis. 

Como outros países ocidentais, o Brasil viu-se em meio à crise da democracia 

e do capitalismo, o que vem fortalecendo o surgimento de governos de direita e 

de caráter fascista com o desmonte, por exemplo, do sistema redistributivo do 

Estado de Bem Estar Social (Fraser, 2017, p.165).

Rupturas políticas marcam o Brasil, especialmente a partir de 2013, quando 

as Jornadas de Junho, em múltiplas manifestações e demandas, geram debates 

e interpretações à direita e à esquerda. Em 2014, a acirrada reeleição de Dilma 

Rousseff marcaria doze anos de poder do PT governando o país e os resultados 

foram questionados pela oposição, desencadeando um movimento político, ju-

rídico e midiático que levaria ao seu impeachment, primeira etapa de um golpe 

institucional finalizado em 2018, com a vitória da direita e de Bolsonaro. 

No período de 2015 e 2016, o país foi separado separou novamente com a 

força de mobilização da direita como um grupo organizado, ativista e militante, 

que saiu às ruas para exigir a queda da presidenta Dilma Rousseff. Isso incidiu 

no debate público sobre agendas conservadoras, quanto aos costumes e ao 

autoritarismo. Até 2014, é possível considerar que o país viveu a ampliação do 

terreno institucional, em processos mais amplos de participação, consultas e de 

deliberação popular, como os Conselhos e Conferências Nacionais que institu-

íram novos arranjos no exercício de governança do Estado brasileiro (Cunha, 

2009, p. 61-74; Abers, Serafim, Tatagiba, 2014). A atuação seletiva e interessa-

da do Judiciário e do campo jornalístico impactou a crise política desse período, 

enquanto esferas de poder dotadas de legitimidade que contribuíram para a 

construção discursiva do que se entende por “verdade” e “justiça”.

Outro elemento desse cenário é a corrupção associada ao PT, a partir do 

“Escândalo do Mensalão” (2005); de escândalos de propinas envolvendo esta-
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tais; prisão de empresários; desvios na Petrobras e, especialmente, a condena-

ção do ex-presidente Lula, em ações da chamada Operação Lava Jato. Assim, 

a corrupção voltou a figurar como o grande problema da nação brasileira e uma 

das soluções foi o impeachment da presidenta Dilma Rousseff (2016), associa-

da também à incompetência e substituída por Michel Temer (PMDB), de 2016 

a 2018. Os problemas da desonestidade e da corrupção marcam os discursos 

das eleições de 2018 em torno da disputa sobre virtudes e poderes.

Outro importante aspecto definidor dessas eleições é a quebra da proces-

sualidade eleitoral pelo PT, que mantém e defende a candidatura de Lula, mes-

mo após sua prisão em abril de 2018, ano eleitoral — Lula estava em campanha 

desde 2017, com as Caravanas da Cidadania. Enquanto a Bolsonaro é atribuído 

o epíteto de “mito” por seus apoiadores, Lula é um ex-presidente, mantido por 

seu partido candidato até ser impugnado pelo TSE, em agosto de 2018. Assim, 

a indicação de Haddad é realizada com mais de 30 dias de atraso, quando os 

demais candidatos já ocupavam o HGPE (Horário Gratuito de Propaganda Elei-

toral) e definiam suas performances. Haddad iniciou a campanha com baixos 

índices de preferência na comparação com os de Lula, mas chegou ao segundo 

turno.  Bolsonaro passou a liderar as intenções de votos, especialmente após o 

atentado por faca sofrido em Juiz de Fora em 6 de setembro de 2018. 

Esses fatos mostram o protagonismo de Lula e oferecem diferentes “ho-

rizontes de interpretação” e modos de defender e atacar Lula, seja como can-

didato e líder político (salvador da pátria), ou criminoso e perigoso inimigo da 

pátria (Weber; César, 2019). Como afirma Haubrich (2019, p. 2) “a ideia Lula, o 

conceito Lula e o personagem Lula rondaram e atravessaram as disputas em 

torno da eleição presidencial”. 

Outro aspecto importante que favoreceu o discurso feroz contra a esquer-

da foi a contribuição da imprensa na montagem de um cenário de desqualifica-

ção do PT, Lula e Dilma, mesmo que outros partidos tenham sido condenados 

pela Lava Jato. A pesquisa de Azevedo (2017) sobre a imprensa e o PT mapeia 
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esse processo e fornece subsídios para a afirmação de que os eleitores reco-

nheciam rapidamente qualquer informação sobre o PT e poderiam fazer asso-

ciações negativas para o partido.

A comunicação da politica eleitoral

A entrada em cena da tecnologia para a qualificação da democracia con-

tribuiu para inaugurar outra etapa em campanhas eleitorais e indicar a desqua-

lificação da política, nas eleições de 2018, especialmente através das mídias 

digitais e a circulação incontrolável de fake news (Solano e Rocha, 2019; Maia, 

Gomes, Marques, 2011; Maia, Prudêncio, Vimieiro, 2018). 

As regras de comunicação nas disputas eleitorais indicam que os candida-

tos devem entrar em cena com planos, estruturas, investimentos, pesquisas e 

procedimentos dirigidos a capturar os votos, derrotar o adversário e vencer (We-

ber, Luz, Barreras, 2018). Neste sentido, a demonstração de poder é realizada e 

registrada em ambientes, indumentária e discursos que justificam a dominação. 

Disputam o apoio e ratificam o poder. A organização e visualização desses po-

deres e dos regimes políticos autoritários e democráticos fizeram valer a técnica 

da propaganda e, mais tarde, as técnicas do marketing quando a política poderia 

ser entendida como uma das dimensões do mercado. As democracias passa-

ram a vivenciar diferentes experiências comunicativas a partir de metade do 

século XX, quando a imprensa e a propaganda passam a concorrer igualmente 

na formação da imagem pública dos candidatos (Weber, 2004; 2007). O poder 

da associação da imagem com a propaganda ideológica e o marketing manteve 

a relação vertical do candidato e do partido que fala ao seu eleitor. 

Apenas recentemente, nos anos 90, as campanhas eleitorais foram pro-

vocadas pela internet, inicialmente tímida, mas que em 1996 teria influência nas 

eleições norte-americanas com a vitória de Bill Clinton (Partido Democrata) e, 

pela primeira vez, os candidatos ofereciam uma comunicação direta com os elei-

tores (Bimber; Davis, 2003). Desde então, a evolução das plataformas e amplia-

Impactos político-comunicacionais nas eleições brasileiras de 2018 | Cervi & Weber (orgs.)

21



ção das redes sociais ultrapassou o processo de relação vertical na criação de 

informações e propaganda para difundir propostas e capturar a opinião pública. 

As eleições de 2018 no Brasil marcaram, definitivamente, transformações 

nas estruturas e fórmulas do marketing eleitoral para a propaganda direta, in-

dividualizada, personalizada, digitalizada. Bolsonaro e Haddad chegaram ao 

segundo turno disputando a lógica das campanhas digitais e a adaptação à 

ordem tradicional das campanhas eleitorais. O poder da televisão e do HGPE, 

pela primeira vez desde os anos 60, pode ser relativizado e transferido às mí-

dias sociais, assim como, pela primeira vez, o eleitor se vê partícipe da eleição 

do seu candidato. Convocado por dispositivos tecnológicos, o eleitor aceitou 

participar diretamente das campanhas.

A campanha surpreendeu, também, pela difusão desenfreada das chama-

das fake news, que conferiram à disputa, a relativização da verdade, a supre-

macia do privado sobre o público, a emoção e os argumentos passionais como 

dominantes no discurso político da cena pública. A disputa pela confiança e 

pela fé do eleitor na promessa do político, como afirma Bourdieu (1989, p.188), 

pode ser intensificada através de uma “relação mágica de identificação”, tor-

nada real pelo empoderamento do eleitor na provocação a suas emoções e 

exigindo sua submissão. Para tanto, os interesses privados são tornados – em 

sua aparência – universais na retórica política. Partidos, candidatos e eleitores 

foram objetos das fake news conforme estudos de Dourado (2020) e as conse-

quências e desdobramentos destas práticas perduram até hoje, em ações no 

Legislativo e no Supremo Tribunal de Justiça. 

À época, o Supremo Tribunal Eleitoral admitiu serem insuficientes as ini-

ciativas de controle diante do volume de desinformação2 veiculado e da possí-

vel relação com o recrudescimento da  iolência de grupos de eleitores. 

2	 Os	resultados	da	pesquisa	survey	“Eleições	e	Fake	News”	da	rede	Avaaz	(IDEIA	Big	Data	-	26	a	29/10/2018),	mostram	que	
86%	dos	entrevistados	declararam,	por	exemplo,	ter	sido	expostos	ao	boato	de	fraude	em	urnas	eletrônicas;	74%	tive-
ram	contato	com	a	informação	falsa	de	que	se	Haddad	fosse	eleito	implantaria	o	chamado	“kit	gay”	nas	escolas.	As	duas	
mentiras	foram	as	mais	compartilhadas	no	Facebook	ao	longo	das	eleições,	respectivamente	cerca	de	730	mil	e	400	mil	
vezes	cada	uma.
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Outro espaço de disseminação em massa de notícias falsas3 foi o WhatsApp, 

prática proibida pela legislação eleitoral e que seria configurada como doação 

não declarada de campanha por empresas já que cada contrato custava R$ 12 

milhões e prometia o disparo de centenas de milhões de mensagens. Estudos 

apontam que, nas mídias sociais Facebook, Twitter e WhatsApp, os conteúdos 

compartilhados não se propagaram para além de grupos constituídos por 

apoiadores de um mesmo candidato, sendo os apoiadores de Bolsonaro, os 

mais ativos do pleito.

A dinâmica das mídias sociais, definitivamente consagradas pela facilita-

ção da comunicação, reforça e amplia a sobreposição da “síntese afetiva” na 

equação da política provisória (Weber; Luz; Barreras, 2018) que caracteriza o 

tempo eleitoral. Formada por aspectos da subjetividade do candidato e do elei-

tor, ela se sobrepõe à “síntese política” (projetos, ideologia). As redes sociais 

ampliam a performance do candidato, sua proximidade e cumplicidade com o 

eleitor, mantidas por “combinações psíquicas, culturais e sociais”. Essa “sín-

tese afetiva” é a etapa mais importante da fidelização do voto e da defesa do 

candidato (Weber; Luz; Barreras, 2018, p.47). A subjetividade abrange perigo-

samente a mistura entre aspectos ideológicos, morais e religiosos e pode ser 

utilizada em quaisquer discursos autorizados por um candidato que defendem. 

A experiência das eleições de 2018 apontou para a continuidade de uma 

“política provisória” – própria às eleições –, também para governar, driblan-

do a universalidade exigida nas democracias. Outro aspecto que marcou as 

eleições foi o investimento na identificação do inimigo do candidato, do país e 

do cidadão. Esse inimigo deve ser odiado coletivamente (Rees, 1995, p.111), 

como bem exercitaram os governos fascistas em sua propaganda sobre os 

inimigos internos e externos identificados por preconceitos e estereótipos. 

Servem também ao marketing eleitoral como estratégia que iguala inimigo 

3	 Segundo	levantamento	do	site	Congresso	em	Foco	(2018),	as	agências	de	checagem	Aos	Fatos,	Lupa	e	o	projeto	Fato	ou	Fake,	
do	Grupo	Globo,	foram	desmentidos	123	boatos	relacionados	a	Haddad	e	Bolsonaro	desde	o	início	da	campanha	até	o	dia	16	
de	outubro.	Do	total,	104	boatos	foram	contra	a	candidatura	de	Haddad	e	19	prejudiciais	à	candidatura	de	Bolsonaro.
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e adversário. Para um inimigo ser combatido, é preciso identificar o mal que 

poderá causar e acionar o medo. A vulnerabilidade e a disposição com que 

os eleitores se submetem às verdades de seus candidatos nas redes sociais 

indicam uma característica de campanhas estruturadas a partir do discurso 

direto e da cumplicidade proposta pelo candidato e defendida por cidadãos 

que passam a defendê-la. 

Os adversários Bolsonaro e Haddad 

Bolsonaro e Haddad disputaram o segundo turno para a Presidência de-

fendendo ideologias e programas antagônicos. Em relação à aparência, são 

semelhantes e distantes da pluralidade étnico-cultural do Brasil: homens bran-

cos, heterossexuais, sudestinos, paulistas, de classe alta e casados com mu-

lheres brancas. 

Jair Bolsonaro filiou-se ao PSL, em 2018, depois de transitar por outros 

oito partidos desde 1989 (PDC, PP, PPR, PPB, PTB, PFL, PP e PSC). Capi-

tão do exército reformado com formação na Academia Militar de Agulhas Ne-

gras, ingressou na carreira política como vereador do Rio de Janeiro (1989-

90) e, durante 26 anos (1991-2019), exerceu o cargo de deputado federal, 

tendo apresentado 171 projetos de lei e aprovado apenas dois. Bolsonaro 

ganhou destaque nacional, principalmente, depois protagonizar dois emba-

tes4 político-morais no parlamento. A religião declarada de Bolsonaro é a 

Católica, embora inúmeros registros mostrem sua vinculação com as igrejas 

evangélicas. Casou-se três vezes — atualmente com Michele Bolsonaro — 

e possui cinco filhos, sendo que destes, três ocupam cargos no Legislativo 

atualmente. A principal marca da campanha de Bolsonaro foi um atentado 

à faca em Juiz de Fora, que alterou a estratégia de campanha e justificou o 

4	 O	primeiro	foi	a	ofensa	dirigida	à	deputada	Maria	do	Rosário	(PT),	em	2014,	ao	dizer	que	ela	“não	merecia	ser	estupra-
da”	por	ser	“feia”	e	não	ser	o	“seu	tipo”.	O	segundo	ocorreu	durante	a	votação	na	Câmara	Federal	sobre	o	encaminha-
mento	do	processo	de	impeachment	da	presidenta	Dilma	Rousseff	ao	Senado,	quando	declarou	voto	homenageando	o	
coronel	Carlos	Ustra:	“o	pavor	de	Dilma”,	afirmou.	Nessa	ocasião,	também	teria	ofendido	e	puxado	Jean	Wyllis,	que	se	
voltou	e	lhe	deu	uma	cusparada	no	rosto.
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seu afastamento definitivo dos debates televisivos, Já havia indicado esta 

decisão no primeiro turno5. 

Fernando Haddad é filiado ao PT desde 1983. Bacharel em Direito, é 

mestre em Economia e doutor em Filosofia pela USP, onde é professor de 

Ciência Política. Em São Paulo, foi prefeito (2012-2016) e subsecretário mu-

nicipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico da então prefeita Marta 

Suplicy. Foi Ministro da Educação (depois de ter sido Secretário Executivo), 

nos governos de Lula e Dilma Rousseff (2005-2012) e integrou o Ministério do 

Planejamento. Sua gestão foi marcada pela criação dos programas PROUNI, 

FIES, PIBID, SiSU, dos institutos IFCT e do ENEM. Declara-se cristão ortodo-

xo e é casado com Ana Estela Haddad com quem tem dois filhos. A campanha 

de Haddad foi marcada pela ambígua responsabilidade de relacionar a sua 

imagem à candidatura negada de Lula e ao PT, transformado em alvo de to-

dos os candidatos. 

 Do primeiro turno das eleições presidenciais (31 de agosto a 6 de outu-

bro de 2018), participaram 13 candidatos, sendo que Haddad ingressou no plei-

to tardiamente, com a dupla missão6 de defender sua autonomia e, ao mesmo 

tempo, representar Lula.  

A campanha do segundo turno ocorreu entre 8 e 27 de outubro de 2018 e, 

em 28 de outubro, a eleição de Jair Bolsonaro (PSL) como presidente e General 

Mourão (PRTB) como vice para o período de 2019 a 2022. Eles venceram com 

55,13% dos votos válidos, enquanto Fernando Haddad (PT) e a vice Manuela 

D'Ávila (PCdoB) obtiveram 44,87%. As abstenções, dúvidas e a negação de 

ambas as candidaturas  estão registradas no alto percentual de 30,87% relativo 

a votos brancos, nulos e abstenções (Brasil, 2018). 

5	 Disponível	em:	https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/08/22/bolsonaro-decide-nao-participar-
-de-novos-debates-com-adversarios.htm

6	 De	início,	nas	peças	publicadas	no	espaço	destinado	às	inserções	do	PT,	constava	o	nome	de	Lula	junto	aos	candidatos		
de	Manuela	e	Haddad	como	componentes	da	mesma	chapa.
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A campanha nas fanpages de Bolsonaro e Haddad

Realizamos a pesquisa sobre os vídeos veiculados nas fanpages dos can-

didatos à Presidência no segundo turno das eleições, de 8 a 28 de outubro 

de 2018 num total de 301 peças, sendo 74 peças da campanha de Bolsonaro 

(24,6%) e 227 peças da campanha de Haddad (75,4%). 

As fanpages foram decupadas e seus conteúdos classificados quantitati-

vamente e sem atribuição de valências positivas e negativas, na seguinte tipo-

logia: a) tempo e modo de veiculação;  b) formatos das peças audiovisuais; c) 

cenários de sustentação do discurso; d) temas da disputa política; e) temas da 

campanha eleitoral; f) eixos estratégicos da disputa político-eleitoral (candidato, 

programa, inimigo e eleitor). 

Tempo e modo de veiculação  

Dos 301 vídeos analisados, a campanha de Bolsonaro veiculou 74. Des-

ses, 12% foram classificados como “ao vivo” e 88% foram classificados como 

gravados, ou seja, sem transmissão simultânea. O candidato Haddad veiculou 

227 vídeos, sendo 54% no modo “ao vivo” e 46% no modo gravado (Figura 1). 

Figura 1 – Modo de gravação dos vídeos nas fanpages de Bolsonaro e Haddad, 

no segundo turno das Eleições Presidenciais  (2018) 

Fonte: elaboração própria.
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O modo de gravação de Bolsonaro ratificou a estratégia da sua campanha 

centrada na relação direta com o eleitor. O número menor de vídeos foi estra-

tegicamente usado para fortalecer a abordagem de temas e rotinas com menor 

tempo de duração em ambiente controlado.

A preferência de Haddad por transmissões “ao vivo” gerou uma quantidade 

elevada de vídeos publicados na campanha com sobreposição de conteúdos 

na página, dificultando, provavelmente, o estabelecimento de hierarquia entre 

temas e discursos pelo eleitor. Também, essa quantidade e o tempo dispendido 

prejudicaram o acionamento e a exploração de funcionalidades do Facebook, 

como curtidas, comentários, compartilhamentos e a consequente visibilidade 

dos materiais. Constatamos, também, oscilações na duração total dos mate-

riais publicados por dia em formatos diferentes, o que indicou a ausência de 

rotina na produção de conteúdo (Figura 2). 

Figura 2 – Quantidade e duração de vídeos publicados diariamente nas fanpages 

de Bolsonaro e Haddad, no segundo turno das Eleições Presidenciais  (2018) 

Fonte:  elaboração própria.
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Na Figura 2, podemos identificar que a campanha de Bolsonaro veiculou 

peças em quantidade e duração adequadas à instantaneidade do meio digital e 

à captura de atenção do espectador. A quantidade de vídeos facilitou o acompa-

nhamento de todos os materiais de campanha publicados e de sua circulação em 

outras mídias digitais, devido à curta duração e dimensões das mídias, multipli-

cando os espaços de visibilidade de Bolsonaro. A padronização do tempo, vídeos 

e conteúdos postados diariamente pode criar rotinas voltadas à publicação, ao 

consumo e à circulação dos materiais, com a devida intervenção do eleitor. 

Na campanha de Haddad, o processo era oposto. Por exemplo, só em 23 

de outubro, foram transmitidos 14 vídeos que somaram 4 horas, 33 minutos e 50 

segundos de conteúdo. Para consumir todo o material produzido pela campanha 

petista ao longo do segundo turno, o eleitor precisaria dedicar, diariamente, 2 

horas e 15 minutos. Exemplo oposto é a publicação de Bolsonaro, em 24 de ou-

tubro, de um total de 44 minutos em 4 vídeos, o que permite ser consumido em 

tempo adequado por eleitores e seguidores. 

Considerando as características das mídias digitais, pode-se afirmar que 

a longa duração das peças audiovisuais comprometeu o compartilhamento do 

material de Haddad em outras plataformas digitais, a exemplo do WhatsApp, 

protagonista do pleito. 

Tipologia dos vídeos 

Os vídeos foram classificados quanto ao seu formato, de modo a caracteri-

zar o discurso, a performance e os aspectos mais relevantes de apresentação da 

campanha identificados na Figura 3 e classificados segundo a seguinte tipologia: 

• Apoios (fala de apoiadores); 

• Ataques (veiculação de vídeos de adversários atacando o candidato, 

sem montagem); 

• Discursos (discurso do candidato); 

• Comício (atos de rua, palanques, onde candidato e apoiadores se 
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manifestam); 

• Entrevistas (candidato aparece concedendo entrevista a alguém, ou 

coletiva, desde que não seja reprodução de conteúdo midiático);  

• HGPE (reprodução do Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral com a 

devida identificação legal); 

• Lives (vídeo ao vivo no qual o candidato fala para a câmera, aparentan-

do comunicação direta com o eleitor e o público); 

• Manifestações e passeatas (registro e transmissão de manifestações 

sobre temas do candidato, ou passeatas e atos de rua vinculados à 

campanha); 

• Material de mídia (reprodução sem alterações de material de alguma mídia); 

• Propaganda (narrativa equivalente ao HGPE, mas sem marca de lei 

eleitoral);  

• Reuniões (transmissão de reuniões do candidato com grupos específi-

cos religiosos, intelectuais e outros, incluindo manifestações de apoio); 

• Vídeomontagens (montagem de conteúdos, com arquivos de mídia, 

narração, lettering, comentários externos ao vídeo original etc., origi-

nais ou a partir de arquivos) e outros.

  
Figura 3 – Tipologia de vídeos nas fanpages de Bolsonaro e Haddad,

no segundo turno das Eleições Presidenciais (2018) 

Fonte:  elaboração própria.

29



Impactos político-comunicacionais nas eleições brasileiras de 2018 | Cervi & Weber (orgs.)

Capítulo I - Rupturas político-estéticas na eleição presidencial de 2018 (Weber et al.) Capítulo I - Rupturas político-estéticas na eleição presidencial de 2018 (Weber et al.)

O formato de vídeo mais utilizado na fanpage de Bolsonaro foi Material de 

Mídia (22%), sendo que para Haddad este recurso representou 5%. Essa tipologia 

corresponde à cobertura jornalística de diferentes veículos sobre os candidatos. Di-

ferente do material de mídia, os vídeos da tipologia Entrevistas (15%) foram grava-

dos como reproduções ao conteúdo que seria veiculado pela edição jornalística. Por 

isso, apresentaram imagens trêmulas e áudio prejudicado, alterando pressupostos 

estéticos e visuais que qualificam a forma do conteúdo do material jornalístico. 

Os outros formatos mais utilizados totalizaram 53% das publicações de 

Bolsonaro: vídeos de Apoio (16%), Lives (11%) e Vídeomontagens (11%). As 

postagens categorizadas na tipologia Vídeomontagens passaram por processos 

de edição, ainda que simples, para a inserção de frases ou imagens comple-

mentares, como montagem. Os vídeos veiculados nas entrevistas apresentaram 

imagens trêmulas. Ao mesmo tempo, as postagens da fanpage passaram por 

um processo de edição e visibilidade que se adaptou ao Facebook, por exemplo, 

quando utilizadas como agenda à produção de programas. Cabe ressaltar que 

Bolsonaro não participou de comícios, coletivas de imprensa ou debates durante 

o segundo turno – eventos tradicionais da agenda política de candidatos.

Na campanha de Haddad, Entrevistas (19%) foi o formato mais utilizado e 

somado a Apoio (13%), Manifestações e Passeatas (11%), Discursos (11%) e 

Propaganda (11%) totalizaram 65% dos vídeos. Haddad participou de diferentes 

Entrevistas como as “coletivas”, após atos de campanha. Manifestações e pas-

seatas, ou Reuniões com grupos diversos. No formato Apoio foram veiculadas 

declarações de aliados, parlamentares e governadores eleitos no 1º turno, além 

de celebridades e artistas em shows. 

Para Haddad, os formatos audiovisuais serviram à promoção do projeto po-

lítico do partido, desqualificando o adversário, valorizando sua capacidade dis-

cursiva, defendendo sua formação intelectual e capacidade como gestor público. 

Bolsonaro falou para os seus seguidores, de modo simples e intimista, valorizan-

do o grupo, mostrando um novo país protegido por Deus, amedrontado com o 
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inimigo como a esquerda (PT e outros), defendendo o armamento da população 

e simplificando problemas e soluções.

Os cenários 

O candidato e os discursos veiculados nos vídeos das fanpages são susten-

tados por cenários, nos quais é possível identificar símbolos que indicam o con-

texto, mensagens e a identidade dos protagonistas, do partido e de seu projeto. 

Essa relação se estabelece a partir do planejamento e da ambiência necessária 

à confirmação da narrativa que disputa o eleitor. 

Definimos quatro cenários que abrangem quaisquer circunstâncias: a) cená-

rio doméstico (ambientes familiares com a intimidade própria de uma residência); 

b) cenário de estúdio (ambiente de gravações com produção própria de estúdios); 

c) lugares privados (cenários em espaços e ambientes não abertos ao público e 

não domésticos, como as reuniões e entrevistas coletivas em hotéis, salas, etc.); 

d) lugares públicos (cenários em locais abertos, ruas, prédios públicos, comícios, 

manifestações, visitas a lugares externos), como mostra a  Figura 4.

Figura 4 – Cenários utilizados nos vídeos das fanpages de Bolsonaro e Haddad, 
no segundo turno das Eleições Presidenciais (2018) 

Fonte:  elaboração própria.

Os cenários utilizados nas fanpages demonstram as estratégias de cam-

panha estabelecidas por Bolsonaro e Haddad. Bolsonaro realizou uma campa-

31



Impactos político-comunicacionais nas eleições brasileiras de 2018 | Cervi & Weber (orgs.)

Capítulo I - Rupturas político-estéticas na eleição presidencial de 2018 (Weber et al.) Capítulo I - Rupturas político-estéticas na eleição presidencial de 2018 (Weber et al.)

nha predominantemente em ambiente doméstico (47%), contrariando a estéti-

ca da propaganda eleitoral tradicional. Concedeu entrevistas à mídia e recebeu 

apoiadores em ambiente doméstico.

Por outro lado, Haddad privilegiou espaços públicos (52%), com transmissões 

de manifestações e comícios e veiculação de propaganda eleitoral gratuita (HGPE). 

O privado na campanha de Haddad foi limitado a locais de entrevistas e reuniões.  

Em suma, Bolsonaro reforçou a estética caseira, apresentando-se como 

um candidato humilde, despojado, espontâneo, com o reforço constante da sim-

plicidade visual e discursiva. Já Haddad manteve certa formalidade característi-

ca das campanhas políticas tradicionais.

Eixos estratégicos de disputa

Com a literatura sobre democracia, disputas eleitorais e campanhas 

(Rees,1995; Bimber e Davis, 2003; Figueiredo, 2004; Weber, Luz e Barreras, 

2018), podemos utilizar a premissa de que uma campanha deve ser sustentada 

por quatro eixos de força estratégica, porquanto esses atravessam todos os 

discursos e ações da campanha, assim como demarcam as diferenças entre 

os candidatos. 

Os eixos da disputa escolhidos nesta investigação são, respectivamente: 

o candidato, o projeto político, o inimigo e o eleitor, que possuem força simbó-

lica e estratégica numa disputa político-eleitoral. Tais eixos subsidiam a análise 

qualitativa, realizada em group discussion, dos discursos de Bolsonaro e Had-

dad nos vídeos das fanpages.

O candidato

Centro e alvo da disputa, o candidato é tão poderoso quanto vulnerável, 

pois concentra a história do partido e sua trajetória pessoal. A performance tem 

por objetivo atrair o eleitor e estabelecer algum vínculo ou afastar o eleitor, a 
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partir de diferentes indicadores, especialmente: das características físicas (be-

leza, estatura, voz, marcas físicas, gênero, cor); da aparência (expressão facial, 

gestualidade, postura, trejeitos, vestuário); da personalidade (afetivo/ agressi-

vo, digno de confiança, controlado/ descontrolado, gentil/ ríspido, seguro/ inse-

guro, outros) e do discurso (adequado ao cargo, claro/ confuso, convincente/ 

duvidoso, inovador/ retrógrado). 

A relação estabelecida entre candidato e eleitor é um constructo da imagem 

pública produzida pelos adversários, apoiadores, imprensa e a própria propa-

ganda (Weber, 2004). As qualidades de um candidato não necessariamente o 

definem como carismático, característica tão rara quanto desejada por todos os 

políticos, capaz de estabelecer empatia imediata com eleitores e interlocutores. 

Nesse contexto, as diferenças entre Bolsonaro e Haddad permitem an-

corar a análise no conceito de carisma, cunhado por Max Weber (1999), para 

compreender a relação entre candidatos, eleitores e o resultado final em 2018, 

já que a vitória de Bolsonaro colocou o Brasil na conjuntura global de ascensão 

de outsiders ao poder, como afirmam Levitsky e Ziblatt (2018). Diferente do que 

a palavra possa indicar à primeira vista, o carisma não está limitado a gestos de 

simpatia do candidato. Ao líder carismático cabe convencer e persuadir e carac-

teriza um tipo de dominação em oposição à dominação burocrática, marcada 

por aparatos administrativos e legais. A dominação carismática não depende do 

poder aquisitivo, títulos e nomeações, mas sim das relações subjetivas de de-

pendência entre dominantes e dominados estabelecidas por vínculos morais, 

religiosos, por identificação de ideias e comportamento. O aceite à dominação 

intelectual não ocorre por decisão racional, mas pela persuasão. O portador do 

carisma não persegue o ganho financeiro e exerce seu poder na propagação 

de seus ideais e na sua capacidade de incluir o outro na consecução destes. 

Pode-se afirmar que o candidato Bolsonaro preenche vários requisitos de um 

político carismático e sua campanha explora essa perspectiva. Neste sentido, 

sobrepõe-se a Haddad.
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Bolsonaro: carismático e preconceituoso  

Bolsonaro não é um ator político legitimado por currículo profissional ou 

acadêmico. Na campanha, abordou temas complexos de maneira simplória, 

mesmo tendo 30 anos de vida política. Declarava não entender de economia7, 

assim como relacionava trabalho e violência indiscriminadamente8. Próprias do 

senso comum, as simplificações estão propensas a receber aceitação, pois tais 

ideias não são alvo de discordância e para que isto seja possível, seria neces-

sário explicar como mobilizar a estrutura administrativa para resolver questões 

complexas, a exemplo do desemprego e da segurança pública. 

Bolsonaro apresentou-se como um candidato capaz de superar seus ad-

versários sem recursos de campanha, ou partido grande e sem tempo de televi-

são, qualificando a sua vitória como uma excepcionalidade. Afirmava que essa 

superação é “uma missão de alguém muito poderoso”. A referência ao discurso 

religioso aparece em muitos vídeos ratificando seu slogan, Brasil acima de tudo, 

Deus acima de todos, com a crença de que foi escolhido por Deus para governar. 

O discurso salvador da pátria brasileira proferido por Bolsonaro o justifica 

como alguém que detém o poder de dar fim aos governos de esquerda, pro-

movendo o ideário da direita para resolver crises a partir do desenvolvimento. 

Inspirado na mitologia e na construção de heróis e figuras mágicas, esse tipo 

de carisma se notabiliza pela vocação, através de chamados divinos e de trans-

formações de foro íntimo da parte do líder carismático (Weber, 1999). Em todas 

as situações previstas, a justificativa é da ordem do divino. 

Bolsonaro amparava a justeza de suas atitudes e a verdade de seu dis-

curso em justificativas morais-religiosas citadas, continuamente, por meio de 

versículos bíblicos, como: “E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará” 

7	 “Entender	de	economia	no	Brasil	não	é	fácil.	Fui	criticado	quando	falei	que	não	entendia.	Pensei	que	fosse	um	ato	
de	humildade”	JAIR	MESSIAS	BOLSONARO.	Entrevista	à	Rádio	Jovem	Pan	hoje	pela	manhã.-	Bom	dia	a	todos!.	8	
out	2018.	Facebook:	@jairmessias.bolsonaro.	Disponível:	https://www.facebook.com/jairmessias.bolsonaro/vide-
os/164950694443417/.	Acesso	10	jan	2020.

8	 “Se	você	jogar	pesado	na	questão	da	violência,	você	tem	como	sim,	rapidamente,	criar	emprego	no	Brasil	porque	o	tu-
rista	só	vai	para	onde	tem	segurança”	(JAIR	BOLSONARO,	16/10/2018).	Rede	Record:	Bolsonaro,	relações	internacionais,	
planos,	fakenews	e	mais	assuntos	do	dia.	Assista:.		Facebook:@jairmessias.bolsonaro.		Disponível	https://www.facebook.
com/jairmessias.bolsonaro/videos/175971726640587/.	Acesso	10	jan	2020.

34



Capítulo I - Rupturas político-estéticas na eleição presidencial de 2018 (Weber et al.)

Impactos político-comunicacionais nas eleições brasileiras de 2018 | Cervi & Weber (orgs.)

(João 8:32) e a expressão religiosa “Deus não escolhe os capacitados, capa-

cita os escolhidos”. Portanto, defende sua legitimidade como um líder político 

escolhido por Deus para governar e ativa, assim, uma função messiânica para 

resolver os problemas do país. 

A sobrevivência de Bolsonaro ao atentado em Juiz de Fora — com dois pro-

cedimentos cirúrgicos de alto risco — foi promovida por ele e seguidores, como 

um milagre. A mudança da sua rotina a favor do bem-estar comum se daria de 

acordo com o sacrifício de abdicar da liberdade após sobreviver ao atentado. Tais 

episódios fortaleceram a ideia de “mito” por seu heroísmo e, assim, mobilizava a 

compaixão, a solidariedade de eleitores e seguidores. Sua força era explorada na 

passagem da sua fragilidade física para a sua mágica capacidade moral de tudo 

superar e derrotar a esquerda, o PT e, por conseguinte, Haddad. 

O comportamento religioso reforçava o discurso político e, na campanha, Bol-

sonaro explorava a sua proximidade com líderes religiosos e igrejas evangélicas, 

católicos conservadores e membros da Frente Parlamentar Evangélica do Con-

gresso Nacional, grupos presentes nos vídeos de agradecimentos aos apoiadores. 

Haddad: competente e ambíguo 

Haddad não obteve, na campanha, suportes técnicos e estratégicos sufi-

cientes para acionar que suas características carismáticas pudessem ser relacio-

nadas à sua capacidade intelectual e competência para governar. Consideramos 

que quatro fatores interferiram no seu protagonismo. Primeiramente, Haddad era 

um alvo frágil. De fato, ou simbolicamente, dividia seu protagonismo com a figura 

do ex-presidente Lula preso; representava um partido que durante anos esteve 

no poder, mas foi derrotado por impeachment e no imaginário social sintetizava 

a corrupção e a incompetência.  Além disso, a produção do material audiovisual 

parecia desorganizada com desconhecimento sobre a otimização dos dispositivos 

digitais quanto ao tempo e formatos adequados para valorizar o candidato. Depois, 

sua presença nos vídeos oscilava entre o destempero por acusações infundadas 
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e silêncio excessivo. Por fim, a veiculação integral de entrevistas ao vivo, ou sem 

edição, mostrava um candidato exposto a contradições por jornalistas, sem o con-

trole necessário para fazer prevalecer as versões de seus discursos, em relação a 

acusações, e fake news que veiculavam durante a campanha eleitoral.

Para se comunicar com o eleitor na fanpage, Haddad privilegiou a retrans-

missão de notícias de jornais, rádios e emissoras de televisão em vez de utilizar 

os canais da propaganda política da campanha. Com isso, suas características 

positivas associadas à sua retórica qualificada em entrevistas, como a respon-

sividade, dicção adequada, gentileza para com os interlocutores e racionalidade 

poderiam ser desmontadas para o eleitor, devido a presença de contradições do 

candidato e a perguntas enviesadas próprias do jornalismo em disputas eleitorais. 

A preferência nos vídeos de Haddad por comunicação através de material 

da imprensa, em detrimento de mídias próprias e de discursos, nos quais desen-

volve conceitos provenientes da sua atividade acadêmica em ciência política, 

pode ter distanciado o eleitor.   

Embora apresentasse comprometimento com a defesa da democracia e do 

interesse público, o seu compromisso não foi promovido como proposta de ca-

minhos novos para a saída das crises brasileiras. Ao contrário, a impressão era 

de que atendeu a um chamado às pressas do partido na eleição presidencial, 

uma vez que sinalizou a continuação de ações desenvolvidas por presidentes 

antecessores do seu partido. Nesse sentido, a personalidade, os discursos e 

gestos do candidato não foram explorados pela campanha de modo a valorizar 

possíveis qualidades carismáticas. 

Mesmo sem acusações de ordem jurídica, Haddad teve de responder a acu-

sações de corrupção para beneficiamento próprio, assim como a questões que 

envolviam Lula e o seu partido. Além disso, ao contrário de outras eleições, no 

segundo turno, PT e Haddad foram isolados de apoios importantes e sofreram 

críticas da imprensa. Desse modo, a fragilidade de Haddad apareceu, também, 

na capacidade de aglutinar apoio político. 
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Temas Pessoais 

Foram classificados e analisados alguns temas pessoais associados ao 

candidato: trajetória política, competência/capacidade, saúde e família. Esses 

temas estão presentes nas campanhas e são valorizados de acordo com a 

estratégia de propaganda na medida em que circulam por todos os temas de 

campanha. Nas disputas políticas, os temas privados relacionados a trajetória 

política, competência/capacidade, saúde e família podem ser matéria de ata-

ques e acusações, em relação ao adversário, ou peças de valorização do can-

didato. A produção de fake news nessa campanha se mostrou altamente eficaz 

em relação a isso (Figura 5). 

Figura 5 – Temas Pessoais nos vídeos das fanpages de Bolsonaro e Haddad, 
no segundo turno das Eleições Presidenciais (2018) 

Fonte:  elaboração própria.

A figura 5 demonstra que Haddad foi o candidato que mais abordou Temas 

Pessoais, com ênfase na sua Trajetória Política (27%) e na sua Competência/

Capacidade (26%) para governar. Estes dois aspectos permitiram a Haddad de-

fender sua competência em relação ao adversário, como ex-ministro, ex-prefeito 

além da trajetória acadêmica. Para Bolsonaro, a Trajetória Política é defensável 

em apenas 8% das peças e a sua Competência/Capacidade reduzida a 9%. 

Neste ângulo, podem ser identificadas as diferenças entre a postura competente 

e até vaidosa de Haddad para defender sua primazia ao cargo. Em contraste, 
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Bolsonaro mantém sua coerência simplificadora, inclusive em relação a si próprio 

e à defesa de sua qualificação. 

A principal menção de Bolsonaro foi à Família (24%), enquanto para Ha-

ddad é o item de menor referência (8%). Para Bolsonaro, a categoria Saúde 

Pessoal (19%) foi a segunda mais abordada, pois o atentado sofrido durante a 

campanha e a sua recuperação eram evidenciados continuamente.   

A avaliação qualitativa dos candidatos a partir do group discussion indi-

ca que, nas fanpages, o candidato Bolsonaro é carismático e utiliza todos os 

mecanismos para mostrar-se simpático, simples, acolhedor, de hábitos domés-

ticos, afetivo, fraternal, espontâneo, religioso, humilde, educado, bem humo-

rado, passional, ainda que transpareça sua agressividade e inexperiência. Os 

cenários e a abordagem dos temas sustentam essas características. 

O candidato Haddad tem características opostas. Mesmo identificado 

como acolhedor, gentil e afetivo, deixa vir à tona intranquilidade e distancia-

mento do eleitor. Ressalta sua competência e superioridade e desqualifica o 

adversário Bolsonaro. Nesse sentido, pode ser percebido como vaidoso, orgu-

lhoso, seguro e pretensioso. Sua aparência, assim como os cenários e a pró-

pria campanha, indicam sofisticação e distanciamento.

Programas de Governo 

Os temas constituem o centro da disputa eleitoral, na medida em que são 

submetidos a versões e peças de confronto e proposições, através do partido, 

da oposição, da imprensa e delimitam o discurso dos candidatos. Em uma de-

mocracia, entendemos como determinantes na disputa de cargos públicos os 

temas políticos, sociais, econômicos, sensíveis e pessoais. São as temáticas 

que estabelecem linhas divisórias e permitem inferir sobre a personalidade, a 

ideologia e perspectivas políticas de cada candidato. 

Diferentes assuntos foram agrupados em 5 categorias temáticas abran-

gentes e não excludentes, mas definidas após a pesquisa exploratória inicial, 
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especificamente:

• Temas Políticos (sobre adversários. Autoritarismo. Corrupção. Demo-

cracia. Ditaduras. Ideologias. Política Externa. Redução do Estado. Re-

gulação da Mídia. Outros); 

• Temas Sociais (Bolsa Família. Educação. Habitação. Indígenas. Meio 

Ambiente. Movimentos Sociais. Saúde. Segurança Pública. Sistema 

Prisional. Trabalho. Outros); 

• Temas Sensíveis (Criança/ Infância. LGBTQI+. Questão Racial. Reli-

gião, outros); 

• Temas Pessoais (Competência pessoal. Família. Comportamento. Tra-

jetória Política. Saúde Pessoal;

• Temas Econômicos ( Agronegócios. Desenvolvimento. Impostos. Mer-

cado. Previdência. Privatização. Outros).

Na Figura 6, apresentamos os temas e a quantidade de abordagens por 

vídeo de cada candidato. Portanto, um vídeo pode abordar mais de uma vez 

cada tema, o que permite obter percentuais maiores sobre os temas abordados 

do que sobre os vídeos. 

Figura 6 – Temas do programa de governo nas fanpages de Bolsonaro e Haddad, 
no segundo turno das Eleições Presidenciais (2018)

Fonte:  elaboração própria.
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Bolsonaro e Haddad abordaram de maneira equilibrada, temas Políticos e 

Sociais, seguido dos temas Sensíveis e temas Pessoais. Bolsonaro refere-se a 

temas Políticos em 61% dos vídeos, seguidos pelos temas Sociais (51%), Sen-

síveis (51%) e os temas Pessoais (39%). O último bloco temático de interesse 

de Bolsonaro foi o de temas Econômicos (23%). 

O candidato Haddad privilegiou os temas Sociais presentes em 56% de 

seus vídeos analisados, seguidos pelos temas Políticos (54%). O terceiro tema 

de maior relevância nos vídeos de Haddad foi relacionado a questões Pessoais 

(47%), seguido por temas Sensíveis (41%). 

Os temas Econômicos foram os menos abordados por ambos os candida-

tos, embora tenha interessado mais a Haddad (30%).   

Temas Políticos 

Os Temas Políticos são constitutivos da campanha eleitoral. A Figura 7 

apresenta os temas que mais interessaram aos dois candidatos. Para Bolsona-

ro, o tema de maior destaque foi a Corrupção (46%). Esse tema se desdobrou 

na discussão sobre os governos anteriores e sobre a prisão de Lula. Já para 

Haddad, a categoria teve pouca relevância (11%). 

Figura 7 – Temas Políticos nos vídeos das fanpages de Bolsonaro e Haddad, 
no segundo turno das Eleições Presidenciais (2018)

Fonte:  elaboração própria.
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Ao longo do segundo turno, o candidato do PT sustentou a defesa da De-

mocracia (45%).  Ao criticar o adversário, Haddad relacionou o possível governo 

Bolsonaro com a Ditadura (22%) e com o Autoritarismo (23%). Cabe ressaltar 

que a campanha de Haddad resgatou o elogio de Bolsonaro ao coronel Carlos 

Ustra, condenado por crimes de tortura durante o regime militar. Em contrapo-

sição, Bolsonaro dedicou ao tema apenas 14% dos vídeos. 

O tema Regulação da Mídia, que historicamente integra o discurso da es-

querda, foi a categoria de menor interesse para Haddad (2%) e teve mais rele-

vância para Bolsonaro (7%). A Política Externa apareceu em 24% dos vídeos 

de Bolsonaro, com menção positiva aos Estados Unidos, Israel, Coreia do Sul 

e Japão. Por outro lado, negou qualquer intenção de desenvolver relações in-

ternacionais com a Venezuela, Cuba, Bolívia e Coreia do Norte. Apenas 5% dos 

vídeos de Haddad referiram-se à Política Externa, indicando que seus temas de 

maior interesse estavam relacionados à política interna nacional. 

Temas Sociais 

Os temas Sociais são citados em 56% dos vídeos de Haddad e em 51% 

de Bolsonaro. Mesmo sendo percentuais próximos, indicam diferenças impor-

tantes para um projeto de governo (Figura 8). Para Haddad, o tema Social 

abrangeu a Educação (35%), mais do que o dobro de Bolsonaro (16%), cuja 

maior preocupação foi a Segurança Pública (27%) e o Bolsa Família (23%). O 

segundo tema mais abordado por Haddad foi Trabalho (26%) e Movimentos 

Sociais (13%). As falas de Haddad, em geral, associaram Educação e Traba-

lho, reforçando o bordão da campanha: “um livro numa mão e uma carteira de 

trabalho na outra”. 
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Figura 8 – Temas Sociais nos vídeos das fanpages de Bolsonaro e Haddad, 
no segundo turno das Eleições Presidenciais (2018)

 

Fonte:  elaboração própria.

O tema Segurança Pública foi mencionado em 27% dos vídeos de Bol-

sonaro relacionado com Sistema Prisional (18%) e com o tema Armamento 

(13%), indicado  em “temas sensíveis” (Figura 11). Haddad menciona a Segu-

rança em 17% dos vídeos. 

O terceiro tema mais citado por Haddad é o Trabalho (26%), que em Bol-

sonaro atinge apenas 7%. O tema Bolsa Família recebeu menções em 23% 

dos vídeos de Bolsonaro como defesa das acusações de que acabaria com 

o programa. Em Haddad, o tema recebeu menções em 11% dos vídeos, sus-

tentando a promessa de aumentar 20% do valor do Bolsa Família e congelar 

o valor do gás doméstico.

Movimentos Sociais recebeu menções em 13% dos vídeos de Haddad. 

Uma das imagens marcantes da campanha referente a esse tema foi o en-

contro de Haddad com os catadores de lixo, em São Paulo. Para Bolsonaro, 

no entanto, Movimentos Sociais não são referidos, a não ser como Inimigos 

(vide tópico "Os inimigos de cada um"). 
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O tema Habitação recebeu menção em 11% dos vídeos do Haddad e 

Bolsonaro não fez nenhuma menção ao tema. O tema Indígenas foi aborda-

do por Bolsonaro em 9% dos seus vídeos, ao problematizar a demarcação 

de terras. Haddad aborda esse tema em apenas 1% dos seus vídeos. e 

ambos atingiram o mesmo percentual em relação ao tema Meio Ambiente 

(7%). Por um lado, o discurso de exploração de recursos naturais em Bolso-

naro, e, por outro, o discurso de preservação ambiental e sustentabilidade 

em Haddad.

Nas fanpages, a Saúde é mais citada por Haddad (8%) do que por Bol-

sonaro (4%). Haddad destacou a consolidação do Sistema Único de Saúde, 

enquanto Bolsonaro avaliou negativamente o Programa Mais Médicos. 

Temas Sensíveis 

Os chamados Temas Sensíveis e polêmicos estão relacionados a com-

portamentos, preconceitos, emoções e interdições justificadas por razões 

históricas, culturais, religiosas, morais e políticas. A Figura 9 apresenta as 

questões mencionadas nos vídeos dos candidatos.

Figura 9 – Temas Sensíveis nos vídeos das fanpages de Bolsonaro e Haddad, 
no segundo turno das Eleições Presidenciais (2018)

Fonte:  elaboração própria.
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Na análise dos vídeos dos candidatos relacionados aos Temas Sensíveis, 

Bolsonaro sobressaiu em oito (66%) ao vincular o tema Criança/Infância (27%) 

com a notícia falsa do “kit gay”— que teria sido criado na gestão Haddad no 

MEC — e a proteção contra o que ele classificou como ideologia de gênero 

(Gênero; 16%), principalmente quando articulada no âmbito da educação. 

O tema Religião (27%) foi o segundo mais presente nos vídeos de Bolso-

naro, citado, mesmo de forma difusa, em toda a sua campanha, de acordo com 

o seu slogan: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Ao tratar do tema 

LGBTQI+ (20%), população que ele recorrentemente atacou, Bolsonaro se exi-

miu da responsabilidade do governo em produzir políticas públicas relaciona-

das à sexualidade e a gênero. No tema Divisão Regional (15%), neutralizou as 

desigualdades entre o Norte e o Sul do país, ignorando a realidade brasileira. 

Comportou-se da mesma forma com a Questão Racial (7%), negando a exis-

tência do racismo estrutural no Brasil.

Outros temas mencionados nos vídeos de Bolsonaro, mesmo que em me-

nor número foram: Maioridade Penal (9%), Aborto (8%), Armamento (8%), Dro-

gas (8%), Mulher (8%) e Direitos Humanos (4%). 

Para Haddad, o maior índice de abordagem é obtido na Questão Racial 

(18%), valorizando a importância da reparação histórica decorrente do racismo 

e valorizando a política de cotas. O tema Religião (15%) esteve relacionado ao 

apoio de hierarquias da Igreja Católica e ao compromisso com a Confederação 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) quanto ao programa de governo.  

Os temas que receberam quase a mesma proporção de referências nos ví-

deos de Haddad foram: LGTBQI+ (14%), Armamento (13%), Direitos Humanos 

(13%), e Mulher (12%). Os menores percentuais estão relacionados ao Aborto 

(1%) e a Drogas (1%). O tema LGBTQI+ foi abordado por Haddad contra o precon-

ceito e a homofobia, incluindo as fake news relacionadas ao tema. Haddad com-

prometeu-se a atuar em defesa dos direitos humanos e da democracia. Haddad 

não fez referências à Maioridade Penal em nenhum vídeo veiculado na fanpage.
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Temas Econômicos

Os temas Econômicos receberam o menor número de menções nas fanpa-

ges de ambos os candidatos (ver Figura 6). Mais uma vez foi possível constatar 

as diferenças entre os candidatos quando apresentados os desdobramentos do 

discurso nessa categoria (Figura 10). Haddad demonstrou interesse em temas re-

ferentes à macroeconomia como Desenvolvimento (19%) e Mercado (13%). Bol-

sonaro abordou as categorias Impostos (16%), Agronegócio (11%) e Privatização 

(8%). O candidato Bolsonaro entrou em campanha com a sua imagem associada 

ao economista Paulo Guedes, apresentado como futuro Ministro da Economia, cujo 

argumento central era em prol de privatizações e desburocratização da economia.

Figura 10 – Temas Econômicos nos vídeos das fanpages de Bolsonaro e Haddad, 
no segundo turno das Eleições Presidenciais (2018)

Fonte:  elaboração própria.

Questões relacionadas ao Desenvolvimento (19%) foram exploradas por 

Haddad, vinculando às experiências dos governos petistas. Algumas menções 

estavam relacionadas ao desenvolvimento de obras públicas, geração de em-

pregos e programas sociais. Em relação ao Mercado (13%), Haddad abordou, 

com frequência, a necessidade de reduzir juros e associou Bolsonaro a polí-

ticas voltadas aos interesses do setor financeiro, privatização do patrimônio 

brasileiro e reforma da previdência. 
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Temas de Campanha

Nosso estudo identificou, ainda, características da campanha eleitoral de 

2018, associando os candidatos a assuntos, conforme as características clas-

sificadas na Figura 11, especificamente: 

• Apoios e Coligações (citados ou participantes dos vídeos);

• Debate (necessidade e ausência do debate entre candidatos); 

• Eleitor (citado, convocado, referido, participante dos vídeos);

• Estratégias para o segundo turno (citação, referência a estratégias 

adotadas);

• Fake news (referência a notícias falsas, com defesa e ataques sobre 

responsabilidade);

• PT e Lula (referência a estes atores políticos que alteraram o processo 

eleitoral); 

• Violência Eleitoral (responsabilização sobre a ocorrência de atos de 

violência);

• Descrédito nas urnas eleitorais (acusações e defesa em torno da 

corrupção).

Figura 11 – Temas de Campanha nos vídeos das fanpages de Bolsonaro e Haddad, 
no segundo turno das Eleições Presidenciais  (2018)

Fonte:  elaboração própria.
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A preocupação com as fake news é equivalente para ambos os candi-

datos, com 33% em Haddad e 31% em Bolsonaro.  A indignação de Haddad 

em relação à notícia falsa que o relacionava ao “kit gay” ocupou boa parte do 

discurso contra calúnias disseminadas pela campanha de Bolsonaro9. Esse 

ataque foi qualificado por Haddad como o jogo sujo da campanha Bolso-

naro e suas acusações preencheram cerca de 1/3 dos vídeos analisados. 

Bolsonaro, no entanto, foi defensivo e acusatório quanto à disseminação de 

notícias falsas. Essa característica de campanha fortaleceu a construção de 

Haddad (com esquerda e PT) como o inimigo político preferencial junto aos 

apoiadores. As eleições de 2018 foram marcadas por uma disputa acirrada 

pela verdade. Nesse sentido, Bolsonaro manifestou desconfiança inclusive 

quanto à eficácia da inviolabilidade das urnas eletrônicas10. A relevância ao 

tema Descrédito nas Urnas Eletrônicas ocupou 12% dos vídeos de Bolso-

naro, enquanto Haddad sequer mencionou essa característica presente na 

campanha. 

A Violência Eleitoral é o segundo tema mais abordado, especialmente, 

por Haddad (30%) depois do assassinato do artista Moa do Katendê, em Sal-

vador. Haddad ressaltou o cenário de regressão democrática, com autorita-

rismo e violência contra minorias e apologia ao armamento11, caso Bolsonaro 

vencesse.

Bolsonaro se posicionou como vítima de violência eleitoral após o atenta-

do sofrido em Juiz de Fora. As cenas e cicatrizes foram mostradas nos vídeos 

como “violência sofrida na carne”, o que o favoreceu durante a campanha. 

9	 Dois	episódios	se	destacam	no	período:	o	primeiro	foi	a	divulgação	pela	Folha	de	São	Paulo	de	que	empresários	financia-
ram	para	Bolsonaro,	de	forma	não	declarada,	o	disparo	em	massa	de	mensagens	pelo	WhatsApp	contendo	notícias	falsas	
sobre	Haddad;	e	o	segundo	foi	quando	Haddad	ganhou	na	justiça	uma	ação	que	proibiu	o	adversário	de	vincular	o	petista	
ao	que	vinha	divulgando	como	“kit	gay”.	Esta	é	a	principal	indignação	de	Haddad	que	reiteradamente	abordou	o	fato.

10	Inclusive	convocou	o	eleitor	a	cooperar	na	fiscalização	voluntária	das	urnas	através	do	site	Fiscais	do	Jair	(https://www.
fiscaisdojair.com.br/).

11	Como	exemplo,	um	discurso	de	Bolsonaro,	em	Rio	Branco,	onde	exorta	sua	audiência:	“Vamos	metralhar	a	petralhada	aqui	
do	Acre”.	Reproduzidas,	também,	as	ofensas	a	Marielle	Franco	(assassinada	em	14	de	março	de	2018),	por	simpatizantes	e	
candidatos	do	partido	de		Bolsonaro;	as	ofensas	de	Bolsonaro	ao	arcebispo	de	São	Paulo,	Dom	Evaristo	Arns	(falecido	em	
2016),	de	“picareta	e	vagabundo”.
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O terceiro tema de campanha mais citado foi o Eleitor com significativa 

discrepância entre os candidatos. Enquanto que para Bolsonaro as referên-

cias ao Eleitor totalizaram 28%, com Haddad atingiram o menor índice (3%), 

confirmando a estratégia de intimidade e proximidade com o eleitor exerci-

tada por Bolsonaro. Nos vídeos de Haddad, o eleitor ocupou pouco espaço 

no discurso, assim como não havia indicação de seu reconhecimento como 

interlocutor. 

O Debate Político (Weber; Abreu, 2010) está na natureza de uma eleição 

democrática e mobiliza os partidos, a sociedade e as mídias. Nessas eleições, 

entretanto, foi transformado em tema de disputa devido à recusa do candidato 

Bolsonaro em debater com Haddad. Haddad dedicou 17% dos seus vídeos a 

esse problema, enquanto Bolsonaro apenas 7% em defesa do seu direito de 

não participar e preservar sua saúde.

A referência a Apoios/Coligações ocupou 16% dos vídeos de Haddad e 

12% dos vídeos de Bolsonaro, com depoimentos, citações e a participação de 

celebridades. Por último, o tema PT e Lula foi citado nos vídeos de Haddad 

(9%) considerando que foi uma das características dessas eleições (candida-

tura e prisão de Lula e sua substituição por Haddad e manifestações públi-

cas). Não há referência de Bolsonaro nesta configuração, mas aparecerá nos 

vídeos de Bolsonaro quando classificados como Inimigos (Figura 12).

Os inimigos de cada um 

Historicamente, os inimigos se mostraram fundamentais à instauração 

de regimes autoritários. Para destruir o inimigo de uma nação, o discurso 

governante e a propaganda adquirem legitimidade para conclamar a união 

da população e justificar as mais hediondas ações, através do medo. Como 

afirma Rees (1995, p. 111), “um inimigo fornece um foco para os seguidores 

de um candidato; eles podem definir a si mesmos identificando o inimigo que 

odeiam coletivamente (...) e um inimigo permite ao candidato imputar culpas 

Capítulo I - Rupturas político-estéticas na eleição presidencial de 2018 (Weber et al.) Capítulo I - Rupturas político-estéticas na eleição presidencial de 2018 (Weber et al.)

Impactos político-comunicacionais nas eleições brasileiras de 2018 | Cervi & Weber (orgs.)

48



Capítulo I - Rupturas político-estéticas na eleição presidencial de 2018 (Weber et al.)

para mazelas da nação (...).” O inimigo é aquele que impede a realização do 

projeto político ou que deve ser destruído por fazer mal ao país, à economia, 

à política e ao futuro.  

Nessas eleições polarizadas, a categoria Inimigo concentrou os prin-

cipais aspectos da disputa político-eleitoral estrategicamente associado ao 

adversário, partidos, países, grupos sociais, entre outros atores. Levitsky e 

Ziblatt (2018) salientam que a ascensão de um líder demagógico ao poder co-

meça com palavras. Para os autores, demagogos exploram ataques verbais 

para desqualificar oponentes políticos e jornalistas. Os políticos autoritários 

tendem a atrelar o potencial subversivo, terrorista, criminoso e comunista aos 

opositores. O jornalismo, por sua vez, é desqualificado e vinculado à destrui-

ção da credibilidade, ferindo um dos pressupostos da profissão. A anulação 

de oponentes políticos é um dos indicadores do comportamento autoritário.  

Essa premissa serve como guia para o principal objetivo desta seção do 

trabalho: comparar os inimigos declarados nos vídeos veiculados na fanpage 

de Bolsonaro e Haddad, entre 8 e 28 de outubro de 2018.  Nos 74 vídeos de 

Bolsonaro, foi possível mapear a menção de mais de 60 inimigos com diferen-

tes níveis de relevância. Há projeção de inimigos figurados, como a esquer-

da, o comunismo, o socialismo, os sindicatos, entre outros. Nos vídeos das 

fanpages de Haddad, no entanto, cerca de 95% das citações sobre inimigos 

estão concentradas em Bolsonaro.

Os inimigos de Jair Bolsonaro

A Figura 12 apresenta a principal tríade dos ataques do candidato Bol-

sonaro contra o Partido dos Trabalhadores (58%), Fernando Haddad (45%) 

e o ex-presidente Lula (29%). A Imprensa aparece em 19% dos vídeos de 

Bolsonaro.
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Figura 12 – Identificação dos inimigos de Jair Bolsonaro nos vídeos das suas fanpages no 
segundo turno das Eleições Presidenciais (2018) 

Fonte:  elaboração própria.

Os inimigos externos da candidatura de Bolsonaro são definidos como a 

esquerda, o comunismo e o socialismo, a partir da rejeição aos governos dos 

países como Venezuela, Cuba, Bolívia, Coreia do Norte e seus líderes. A relação 

entre o Brasil e países latino-americanos foi criticada com temor pela ativação do 

Foro de São Paulo, criado por partidos de esquerda em 1990. 

Bolsonaro investiu na construção de inimigos e na desqualificação do adver-

sário. Haddad, o segundo maior inimigo, foi chamado de “canalha”; “sem-vergo-

nha” e “vagabundo”, por exemplo.

Os movimentos sociais brasileiros foram apontados como inimigos do país, 

chegando a tipificar o ativismo do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra (MST) como terrorismo, assim como deslegitimou o Movimento dos Traba-

lhadores Sem Teto (MTST), a União Nacional dos Estudantes (UNE) e o movi-

mento nacional de mulheres #EleNão, durante a campanha eleitoral. No campo 

intelectual e cultural, o foco negativo atingiu personalidades consagradas, espe-

cialmente o filósofo e educador brasileiro Paulo Freire (1921-1997), reconhecido 

internacionalmente. 
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Instituições públicas foram desqualificadas por Bolsonaro, especialmente, o 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBA-

MA), a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e o Instituto Chico Mendes de Con-

servação da Biodiversidade (ICMBio). 

Atores políticos e partidos também foram categorizados como Inimigos: 

Guilherme Boulos (PSOL), Manuela D’ávila (PCdoB), Gleisi Hoffmann (PT), Luiz 

Lindbergh Farias Filho (PT), Dilma Rousseff (PT), Maria do Rosário (PT), assim 

como José Dirceu, ex-ministro chefe da Casa Civil do governo Lula. Adélio Bispo 

de Oliveira, o homem que cometeu o atentado contra Bolsonaro, por ser ex-fi-

liado do PSOL, também foi apresentado como inimigo político e comparado a 

Cesare Battisti12, que à época era notícia na imprensa.

Um dos momentos de radicalização da campanha foi a reportagem do jornal 

Folha de S. Paulo sobre o financiamento dos disparos WhatsApp13 na campanha 

de Bolsonaro. Assim, também o jornal Folha passa a ser citado entre os inimigos 

declarados de Bolsonaro que afirma: “é um jornal que, realmente, cada vez se 

afunda mais na lama”14.  

A pluralidade de inimigos identificados nos vídeos da campanha de Bolsona-

ro o situa ao lado do setor empresarial, das elites e do agronegócio, por exemplo, 

ao se opor aos sindicatos e prometer tipificar o ativismo do MST como terrorismo. 

São muitos os inimigos nomeados, mas são do mesmo espectro político e 

bem demarcados nas estratégias de desqualificação de atores e partidos políti-

cos, intelectuais, movimentos sociais, países socialistas, seja de forma figurada 

ou declarada. Assim, as chances de conquistar a simpatia de eleitores amedron-

tados pela corrupção e conservadores quanto às mudanças sociais eram perma-

nentemente ampliadas. 

12	Atualmente	em	prisão	perpétua	na	Itália	onde	cumpre	pena	por	terrorismo.	Em	2009	foi	acolhido	como	perseguido	políti-
co	no	Governo	Lula	até	2018	quando	teve	sua	condição	revogada	por	Michel	Temer	e	prisão	decretada	pelo	STF.	

13	MELLO,	Patrícia	Campos.	Empresários	bancam	campanha	contra	o	PT	pelo	WhatsApp.	FOLHA	DE	S.	PAULO,	18	out	2018.	
Disponível	em	<https://bit.ly/36TTaTj>.	Acesso:	8	jan	2020

14	JAIR	MESSIAS	BOLSONARO.	Via	transmissão	de	celular	falamos	com	população	na	Av.	Paulista.	Mensagem	dedicada	a	todo	
o	Brasil!	21	out	2018.	Facebook:	@jairmessias.bolsonaro.	Disponível	em:	<https://bit.ly/3bbSaNC>.	Acesso:	8	jan	2020.
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Os inimigos de Fernando Haddad 

Os vídeos de Haddad mostraram a concentração de acusações ao ad-

versário Bolsonaro que recebeu cerca de 95% das citações nos vídeos da 

fanpage de Haddad. A candidatura de Haddad escolheu poucos inimigos (Fi-

gura 13). Bolsonaro foi relacionado a elementos negativos, tais como: possí-

vel retorno ao regime autoritário, manifestações de violência, desrespeito aos 

direitos humanos, recusa em participar dos debates e outros relacionados à 

sua desqualificação e incapacidade de governar o país. 

Figura 13 – Identificação dos inimigos de Fernando Haddad os vídeos das suas fanpages no 
segundo turno das Eleições Presidenciais (2018) 

Fonte:  elaboração própria.

Bolsonaro foi transformado em inimigo por Haddad, por meio da  desqua-

lificação e do medo do autoritarismo, do retrocesso em relação aos direitos 

humanos; da violência; de riscos à democracia; desrespeito aos direitos civis 

e das minorias; aumento da intolerância; ameaças à liberdade; o aumento 

da pobreza e a desigualdade social pelas políticas excludentes. Reforçava a 

diferença entre os dois, classificando Bolsonaro como fascista, racista, homo-

fóbico; reforçava a imagem de que Bolsonaro promovia a cultura do estupro; 

era contra os direitos do povo; apoiava a tortura e exaltava o período sombrio 

da Ditadura Militar no Brasil. Haddad referia-se a Bolsonaro como alguém sem 
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controle emocional, mentiroso e responsável pela violência na campanha15 

com seu discurso de ódio. Em muitos vídeos, aparecia o bordão “Quem conhe-

ce a verdade não vota em Bolsonaro”. As críticas a Bolsonaro aparecem em 

vídeos da campanha, também na voz de celebridades, apoiadores e eleitores. 

O segundo inimigo apontado por Haddad foi o grupo de empresários que 

teria financiado a proliferação de fake news, conforme matéria da Folha de S. 

Paulo na reta final da campanha. Todos os aspectos desfavoráveis à campa-

nha foram atribuídos a Bolsonaro, desde a referência aos apoiadores até a 

cobertura jornalística, que não daria visibilidade a declarações “inaceitáveis” 

de Bolsonaro. O Judiciário, por exemplo, foi criticado pela demora em julgar e 

retirar do ar as fake news disparadas pela candidatura Bolsonaro. 

Pode-se afirmar que os inimigos da campanha de Bolsonaro são mais 

bem construídos e mais convincentes do que aquele da campanha de Haddad, 

porque mais facilmente identificáveis com as referências negativas (corrup-

ção, incompetência) sobre a esquerda, o PT e todos vinculados a este espec-

tro, veiculadas pela imprensa (Azevedo, 2017) durante os últimos 15 anos. 

A partir de 2013, esses inimigos adquiriram consistência e a direita ganhou 

visibilidade. 

A campanha de Bolsonaro pôde se preocupar, portanto, em reforçar as 

acusações e ocupar espaço com a promoção de seu projeto. Ao contrário, a 

campanha de Haddad precisava transformar o adversário e a direita em inimi-

gos que dependiam de desconstruções de ordem histórico-conceitual. 

A campanha de Haddad ao concentrar suas acusações para construir o 

inimigo Bolsonaro permitiu que este ocupasse muito espaço na sua campanha 

e isto o favoreceu, também. Ao mesmo tempo, Haddad precisava se explicar 

sobre as falsas acusações, falar em nome do PT e Lula, também acusados.  

15	Fernando	Haddad	fala	com	a	rádio	CBN.	11	out	2018.	Facebook:	@fernandohaddad.	Disponível	em:	http://bit.ly/2HEHh9o.	
Acesso:	17	jan	2020.
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O eleitor 

Cidadão e espectador da política, ao eleitor se dirigem os discursos, a 

performance do candidato e a propaganda em busca do voto, da sua declara-

ção de fé no projeto político e no candidato. O eleitor será conquistado, espe-

cialmente, pela mobilização de suas emoções. Para o julgamento passional, 

concorrem as informações e imagens facilmente decodificáveis e encadeadas 

a valores culturais, familiares e religiosos. A avaliação racional exige, por sua 

vez, empenho intelectual na compreensão do projeto político.  

Na campanha de 2018, as mídias sociais deram ao eleitor um lugar privi-

legiado. A polarização das campanhas e a circulação livre de opiniões, assim 

como o compartilhamento de mensagens (independentemente da sua veraci-

dade) possibilitou que o eleitor defendesse e promovesse o seu candidato sem 

sair de sua tela.  

Como protagonista principal do processo eleitoral e elemento chave do 

marketing político, os resultados sobre a sua posição na abordagem dos candi-

datos Bolsonaro e Haddad surpreenderam pela diferença. Na Figura 11, é pos-

sível identificar que Bolsonaro inclui o eleitor em 28,37% dos vídeos, enquanto 

Fernando Haddad faz referência em apenas 2,64% dos seus vídeos.      

A presença do eleitor na campanha de Bolsonaro reforça as estratégias de 

inclusão e de intimidade propostas, através do convite ao eleitor para participar 

da privacidade do lar, compartilhar sua simplicidade e aderir a suas opiniões de 

fácil compreensão.  A estranheza em relação à pouca presença do eleitor na 

campanha de Haddad reside no fato de que este representa um partido popular 

com histórico de mobilizações. Esta ausência desequilibra o discurso em nome 

da necessária participação da sociedade para um país melhor. 

Nas redes constituídas, foi estabelecida a relação direta entre candidatos 

e eleitores. Bolsonaro vence em todos os quesitos: nas imagens amadoras, 

simplórias e naturalizadas sobre a sua intimidade; na performance do herói 

salvador, chamado mito. A falta de carisma de Haddad e de um discurso mais 
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complexo, embora de qualidade, afastaram o eleitor mediano, acostumado ao 

discurso simplificado.      

O eleitor teve um papel essencial nas eleições: repassando conteúdos 

produzidos estratégica e ininterruptamente pelas estruturas de comunicação 

dos candidatos; produzindo seus próprios recortes das verdades e mentiras; 

se sentindo responsável pelos seus candidatos; exercitando suas emoções e 

autorizados pelos candidatos. 

Análise geral e considerações

No segundo turno das eleições presidenciais brasileiras, entre os dias 8 

e 28 de outubro de 2018, o então candidato à Presidência Jair Messias Bolso-

naro (à época filiado ao PSL) publicou 74 peças audiovisuais em sua fanpage 

oficial no Facebook (@jairmessias.bolsonaro) e Fernando Haddad (PT) um to-

tal de 227 vídeos em sua página (@fernandohaddad), analisadas na pesquisa 

que originou este capítulo. A priori, é possível deduzir que um ator político cuja 

produção totaliza menos da metade de peças audiovisuais em comparação 

com seu adversário geraria menos visibilidade ao projeto político que defende. 

No entanto, a significativa diferença quantitativa não comprometeu o resultado 

das eleições e podemos afirmar que as diferenças ocorridas nesta campanha 

foram protagonizadas por Jair Bolsonaro, eleito Presidente da República para 

o período 2019-2022.

As hipóteses norteadoras deste trabalho podem ser comprovadas na 

apresentação e discussão sobre os achados da pesquisa, na sua dimensão 

política e comunicativa.  Essa pesquisa apresenta resultados sobre uma das 

etapas da disputa eleitoral do segundo turno entre Jair Bolsonaro e Fernando 

Haddad e traz indicadores para identificar a vitória de Bolsonaro, em hipótese, 

atribuída a mudanças e movimentos estéticos e comunicacionais amparados 

por contextos nacionais e internacionais políticos e econômicos favoráveis. A 
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pesquisa indica, também, as rupturas políticas na abordagem dos temas, como 

a desqualificação da política e do debate público próprio das democracias; a 

relativização da verdade com o jorro de fake news; a junção entre religião e po-

lítica, assim como a aposta na simplicidade da aparência e na simplificação de 

conceitos e argumentos. Uma campanha com vieses grotescos. 

Com novos dispositivos digitais à disposição, a campanha eleitoral tradi-

cional foi complexificada em 2018. Se a adesão ao debate político televisionado 

elegia presidentes, a partir da última década, desta vez foi a relação mais direta 

do espectador com seu candidato em mídia digital que impôs novos formatos à 

lógica da propaganda política, contrariando o sofisticado marketing político-elei-

toral, como nos informa a campanha de Bolsonaro. Podemos constatar uma 

inversão estética nas atitudes e ações simplórias que são promovidas como 

valores, como a “simplicidade de Bolsonaro”; uma “campanha barata” contra a 

campanha dos ricos. A estetização dessa simplicidade demarca os cenários, o 

candidato e os discursos. Estabelece-se, assim uma dramatização da política 

simples comparada com a sofisticada e “onerosa” campanha de Haddad que 

obedeceu em grande medida aos padrões tradicionais da estética vinculada à 

lógica televisiva e publicitária. 

A campanha de Bolsonaro privilegiou os cenários domésticos e gravações. 

Nas 74 peças veiculadas, apenas duas mostram o candidato em atividade polí-

tica externa (visita ao Batalhão de Operações Especiais - BOPE16, e ao cardeal 

Arcebispo do Rio de Janeiro Dom Orani Tempesta17). Haddad, ao contrário, 

privilegiou os espaços e atividades públicas em mais da metade dos vídeos. 

Mesmo longe das ruas, multidões e comícios no segundo turno a campanha de 

Bolsonaro resultou na primeira derrota do Partido dos Trabalhadores (PT) para 

presidente da República, desde 2002. 

16	JAIR	MESSIAS	BOLSONARO.	Como	de	praxe,	Jair	Bolsonaro	faz	mais	uma	visita	aos	amigos	dos	BOPE.	15	out	2018.	Face-
book:	@jairmessias.bolsonaro.	Disponível	em:	https://bit.ly/2RjuYVO.	Acesso:	8	jan	2020.

17	JAIR	MESSIAS	BOLSONARO.	Jair	Bolsonaro	visita	Dom	Orani	Tempesta,	Cardeal	e	Arcebispo	do	Rio	de	Janeiro!.	17	out	2018.	
Facebook:	@jairmessias.bolsonaro.	Disponível	em:	https://bit.ly/2Rjb4u6.	Acesso:	8	jan	2020.
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Nas hipotéticas rupturas políticas, cabe ressaltar alguns aspectos sugeri-

dos pela pesquisa: o investimento no descrédito da política e na personalização 

da política partidária e a criação de um cenário propício ao conservadorismo, 

através do medo. No primeiro, identificamos a história do Partido dos Trabalha-

dores, reduzida simbolicamente ao ex-presidente Lula, que se torna antago-

nista das eleições e à administração petista do país, por 16 anos, definida pela 

corrupção e incompetência. Por outro lado, a ascensão de Bolsonaro, com uma 

pífia história política num desconhecido partido, torna-o o protagonista de uma 

eleição em que é eleito presidente da República.  A isso, soma-se o empode-

ramento dos eleitores internautas na sua função autoral de difundir quaisquer 

informações, falsas ou verdadeiras, a favor de seu candidato e, sobretudo, con-

tra o oponente. 

A ausência de debates no segundo turno, por decisão de Bolsonaro, for-

talece a relação direta do eleitor nas bolhas de seus candidatos e restringe a 

avaliação comparativa tradicional na TV, que costumava render notícias, com-

parações como material de campanha, compartilhamentos e memes nas redes. 

A imprensa se vê     forçada a disputar a credibilidade e se engajar na checa-

gem de fatos por meio de agências de fact-checking, o que a desloca de seu 

papel central na cobertura das  eleições como o mais importante acontecimento 

público das democracias. A produção de fake news como estratégia de campa-

nha desnorteou o foco sobre a verdade: qual seria a verdade sobre os fatos di-

vulgados nas plataformas e quem seria confiável? Em que(m) pode-se confiar? 

A religiosidade política como estratégia do candidato Bolsonaro foi deter-

minante para desviar os temas políticos próprios de uma campanha, trazendo 

à tona preconceitos e moralidades mobilizadores da opinião pública, grupos e 

seguidores. Assistimos à mobilização de emoções primárias nos discursos dos 

candidatos, especialmente com Bolsonaro, atravessando todos os temas de 

campanha, como o medo (da violência, corrupção, comunismo, perigo à família 

etc.).  A religiosidade de Haddad é apresentada em espaços e, no discurso, não 
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é associada a temas de ordem sexual e contrários à família. O candidato do PT 

se esforça para rebater as acusações de Bolsonaro que o afastam de qualquer 

tipo de religiosidade. 

Bolsonaro é mais eficiente no ataque a Haddad. A campanha vencedora, 

além de propor uma estética suja e acolhedora, não precisa se dedicar à cons-

trução do inimigo porque o inimigo já habitava o imaginário coletivo: esquerda, 

PT, Lula, Dilma. Esses inimigos foram sendo delineados pela imprensa nacio-

nal desde o início dos governos petistas, desqualificados e responsabilizados 

pela corrupção nacional.  Haddad se mostrou mais vulnerável, embora de-

monstrando maior ofensividade em relação às propostas e acusações de Bol-

sonaro. A defesa e o ataque de Haddad a Bolsonaro incluíram este adversário 

no programa petista e fragilizaram a campanha, na medida em que deram 

espaço ao inimigo. 

Os vínculos com o passado recente dos governos do PT eram referên-

cias constantes no discurso de Haddad, enquanto Bolsonaro afirmava saber 

desenhar o futuro, mesmo que mostrasse sua nostalgia em relação ao regime 

militar. Haddad abordava os temas com maior domínio, demonstrando conhe-

cimento e defendendo um projeto de governo com provas da sua competência 

para exercer o cargo, o que demonstrava superioridade. Assim, pode-se afir-

mar que Bolsonaro incluiu o eleitor, falou com o eleitor, ao contrário de Haddad, 

que deixou pouco espaço para se dirigir diretamente ao eleitor, perdido numa 

profusão de informações.

Pode-se afirmar que o medo e a raiva marcaram definitivamente as elei-

ções de 2018 no Brasil, e, desta combinação, temos o discurso da violência 

autorizada. O medo foi um grande aliado na manipulação de informações. Essa 

combinação explosiva foi alimentada por diferentes estratégias de comunica-

ção persuasiva das campanhas eleitorais e a violência inerente a este binômio 

foi autorizada entre a direita e esquerda. No que concerne ao medo, o imagi-

nário e o passado brasileiro indicam que a violência requer vigilância e que os 
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militares estariam aptos para garantir essa proteção, conforme o discurso acio-

nado pelo candidato do PSL.

Bolsonaro mantinha o foco no medo, tanto da falta de segurança quanto 

dos inimigos da pátria. Para Haddad, o medo residia nas características do ad-

versário, mas o discurso de Bolsonaro era facilmente compreensível, tangível 

e, portanto, defensável. Ademais, os eleitores foram convidados a se transfor-

mar em integrantes da grande mudança proposta por Bolsonaro. As diferenças 

históricas e discursivas dos candidatos foram reduzidas à comparação mani-

queísta entre o passado e o futuro; o bem e o mal, entre a esquerda e a direita.

As condições para a eleição de Jair Bolsonaro eram favoráveis desde o 

cenário nacional até o internacional. A disputa eleitoral em questão ocorreu de 

modo polarizado e tecnicamente desigual entre Haddad e Bolsonaro, já que 

a narrativa deste era afetiva e defendia valores conservadores, ditos à direi-

ta, definidos por estratégias passionais em sofisticados dispositivos digitais. O 

candidato Haddad, por sua vez,  apresentando-se à esquerda, construiu narra-

tivas políticas marcadas por sua ambiguidade na disputa entre a personalidade 

de Lula e a sua, utilizando dispositivos e estratégias tradicionais de campanha. 

Mas a perspectiva política e a qualidade da democracia estavam presentes no 

discurso de Haddad, enquanto para Bolsonaro a política era reduzida a fórmu-

las simplistas e religiosas para resolver os problemas do Brasil.  

Até as eleições de 2018, o marketing eleitoral ditava as normas de com-

portamento, aparência e utilização de mídias, bastando submeter-se à estética 

publicitário-televisiva/cinematográfica. Mas as variáveis de comunicação assu-

midas pelas mídias digitais tiveram primazia sobre a televisão e outras mídias. 

Bolsonaro cumpre à risca e de modo coerente o discurso inicial da campa-

nha até seu final. Mostra-se corajoso, abordando temas sensíveis e pregando 

a defesa do cidadão com armas em punho. O grau de virulência da campanha 

levou à rua os militantes na disputa do #elesim e #elenão. Quando, em meio à 

campanha, sofreu atentado, tornou-se a vítima e assim justificava sua reclusão 
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estratégica e a ausência nos debates políticos essenciais ao cotejamento das 

performances e ideias dos adversários. 

Haddad, por sua vez, era o oposto de Bolsonaro, mas também o oposto 

de seu líder Lula, embora devesse a este se assemelhar, como pretendia seu 

partido. O candidato petista precisava vencer o desafio da ambiguidade: ser 

Haddad e ser Lula. Essa característica da campanha e a obediência a uma es-

tratégia tradicional criaram quadros comparativos irreversíveis e desfavoráveis. 

A eleição de Jair Bolsonaro (PSL) em 2018 estabelece um novo marco 

de governança no Brasil. O novo presidente vem ratificando seu lugar como 

um político de “extrema direita”, defensor de ditaduras, de posições antide-

mocráticas, enaltecendo torturadores, opositor de políticas igualitárias, sexista, 

homofóbico e negacionista em relação ao racismo no Brasil. Os discursos que 

acompanham o governante eleito sustentam-se na “legitimidade” eleitoral da 

escolha da maioria e nas bênçãos divinas. Assim, Bolsonaro coloca-se como 

“autorizado” a promover políticas recessivas, retrocedendo em conquistas his-

tóricas de grupos sociais subalternizados. 

Nesse ponto, cabe um destaque à temática antigênero porque ela esta-

belece um vínculo entre disputas no campo político-ideológico que atingem o 

Brasil e várias partes do mundo ocidental, sob a influência das hierarquias das 

igrejas católicas, evangélicas pentecostais e neopentecostais (Machado, 2018, 

p. 4 -5). O peso das posições morais no Congresso Nacional e a pressão de 

grupos conservadores nas redes sociais também são evidências de um quadro 

neoconservador e reacionário que vem se consolidando no campo político bra-

sileiro desde os anos 1990 (Miguel, Biroli, Mariano, 2016, p. 132).

A eleição de Jair Bolsonaro introduziu um discurso baseado em argumen-

tos morais e religiosos que impactam o novo contexto político, afetando dire-

tamente o pluralismo político, os direitos humanos e o que se compreende por 

democracia e respeito ao pluralismo de ideias. Safatle (2018) sustenta que a 

presença ostensiva das direitas na atual agenda política e social do Brasil não 
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significa exatamente uma conquista das maiorias populares, mas o resultado 

de um trabalho longo e paciente da profundidade e do radicalismo que estrutu-

ram a vida social atual.

Bolsonaro foi coerente na sua campanha e imprimiu a necessária redun-

dância, sobre a simplicidade ratificada em todas as peças veiculadas e na 

repetição da sua capacidade de representar o povo brasileiro, mostrando-se 

verdadeiro, simples e religioso, mesmo que as “verdades” não possam ser 

comprovadas. Fala diretamente com o eleitor e o convida a participar da sua 

rotina na sua casa, além de defendê-lo contra o mal dos políticos tradicionais 

e da corrupção. Seus temas preferenciais são ratificados em todas as peças 

publicitárias e no seu discurso. 

Os cenários e a estatística dão suporte à identificação e à análise do ma-

terial de campanha veiculado nas fanpages dos candidatos Jair Bolsonaro e 

Fernando Haddad. A disputa eleitoral em questão ocorreu de modo polarizado 

e tecnicamente desigual, cuja narrativa afetiva defendia valores conservadores, 

ditos à direita, definidos por estratégias passionais em sofisticados dispositivos 

digitais. O candidato Haddad, dito à esquerda, por sua vez, construiu narrativas 

políticas marcadas por sua ambiguidade na disputa entre a sua personalida-

de e a de Lula, utilizando dispositivos e estratégias tradicionais de campanha, 

mesmo amparado pelos princípios da política. Como estratégia de campanha, 

sobretudo na reta final, a equipe de Haddad apostou na imagem do candidato 

como alguém que possui apoio popular, sendo ainda acessível e confiável, o 

que ficou evidente pela opção de mostrá-lo em comícios, passeatas e outros 

atos de campanha sorrindo e acenando para os populares. 

Na presidência, Bolsonaro manteve os princípios da campanha, em seu 

slogan, apoios e discursos. Sua postura e discursos continuam simplificados e 

o inimigo é mantido à esquerda, esteja ele nas universidades, na produção cul-

tural, na ciência e na imprensa — e como tal deve ser perseguido e combatido. 
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CAPÍTULO II

Digitalizar e minimizar campanhas
Estudo exploratório sobre os gastos com comunicação de 

candidatos a Deputado Federal no Brasil em 2018

Emerson Urizzi Cervi, Fábio Vasconcellos & Fernanda Cavassana

Introdução

Em outra oportunidade, discutimos de uma maneira muito geral três fato-

res que ajudariam a modelar as campanhas eleitorais no Brasil (Vasconcellos; 

Cervi, 2018). Esses fatores foram definidos como o i) grau com que as estru-

turas partidárias podem organizar as disputas; ii) o tipo e a magnitude dos re-

cursos financeiros disponíveis (público, privado ou público-privado) e o iii) tipo 

de tecnologia de comunicação predominante. Essas três variáveis definiriam, 

a nosso ver, as formas de fazer campanhas nacionais no país desde 1989, 

tornando-se, assim, parâmetros que a Ciência Política tem utilizado para com-

preender as dinâmicas das disputas e, em muitos casos, explicar parte dos 

resultados eleitorais. 

Há boas razões para isso. A primeira delas refere-se à centralidade dos 

partidos na organização das campanhas, um dos fatores mais perenes no mo-
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delo brasileiro. Embora as normas que regulem as disputas eleitorais brasilei-

ras tenham passado por uma série de mudanças desde o fim dos anos 80, a 

legislação mantém intactos os pressupostos que dão aos partidos um papel de 

alta relevância na coordenação das disputas. Não há como ser candidato sem 

ter vínculo partidário. Desse ponto, deriva uma segunda característica do nosso 

modelo. Os partidos, mais especificamente o tamanho das suas bancadas, são 

o indicador de distribuição do tempo de disponível para os competidores no Ho-

rário da Propaganda Gratuita Eleitoral (HPGE) e inserções comerciais (spots).

O segundo fator, qual seja, o tipo de financiamento, também transfere po-

der aos partidos. Entre 1989 e 1995, a legislação brasileira proibia a doação de 

empresas, mas isso mudou na campanha de 1998, quando passamos a adotar 

o modelo de financiamento privado de empresas. A participação de pessoas ju-

rídicas no financiamento, contudo, durou até 2015, quando o Supremo Tribunal 

Federal (STF) considerou inconstitucional esse tipo de doação. Como resposta, 

o Congresso Nacional aprovou, em 2017, a criação do Fundo Especial de Fi-

nanciamento de Campanha (FEFC) para cobrir despesas com as campanhas 

eleitorais com recursos públicos. Pela nova lei, os partidos assumiram mais 

fortemente um papel central na distribuição dos recursos de campanha, bem 

como do FEFC.

Com relação ao terceiro fator definidor dos modelos de campanha, no 

caso, o tipo e os usos da tecnologia da comunicação, temos mudanças signi-

ficativas, com efeitos, em boa parte, ainda desconhecidos. Entre 1989 e 2000, 

as campanhas no país foram focadas na comunicação televisiva e radiofônica. 

Desde meados dos anos 2000, e mais recentemente, a dimensão da comuni-

cação de campanha passa por uma profunda transformação. A expansão da 

internet fixa e móvel no país e o surgimento de plataformas digitais de intera-

ção social, tais como Facebook, WhatsApp, Instagram e Twitter, assim como 

a maior capacidade de armazenamento e processamento de dados, alteraram 

fortemente o ambiente da comunicação eleitoral.
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A legislação eleitoral foi então adaptada ao novo contexto, com as inova-

ções trazidas pela reforma de 2017. A campanha eleitoral na internet, contudo, 

estava prevista desde 2009, com alterações na lei eleitoral 9504/97, válidas 

para as eleições nacionais de 2010. Desde então, partidos e candidatos po-

diam fazer campanha e divulgação de suas propostas em sites específicos na 

internet, dentro do prazo de campanha. Em 2018, no entanto, as alterações na 

lei 9504/97, aprovadas em 2017, permitiram que qualquer pessoa poderia pro-

duzir e difundir conteúdos de campanha. Até então isso estava restrito aos par-

tidos e candidatos. A segunda mudança foi a autorização para que candidatos 

e partidos pudessem pagar para o impulsionamento (termo utilizado para publi-

cações que recebem tratamento prioritário na distribuição e acesso a usuários 

de internet, via organização por algoritmos específicos) de seus conteúdos.

A campanha eleitoral de 2018 foi, desse modo, a primeira a regulamentar 

a realização de campanha paga em ambientes digitais, notadamente redes so-

ciais online (RSO). No entanto, foram mantidas todas as formas tradicionais de 

comunicação eleitoral. Paralelo a isso, o tempo de duração formal das campa-

nhas foi reduzido, implicando que os partidos e candidatos reorganizassem as 

suas estratégias de campanha. O cenário pré-eleitoral, portanto, estava defini-

do da seguinte forma: i) financiamento público com a coordenação e distribui-

ção dos recursos segundo as estratégias dos partidos; ii) campanha digital nas 

RSO liberada e iii) um menor tempo de campanha.

 Diante desse cenário, o objetivo deste capítulo é explorar os dados das 

prestações de contas de candidatos a deputado federal em 2018, em especial, 

as proporções de despesas com comunicação digital e tradicional, procurando 

identificar padrões da distribuição desses recursos e como eles se associaram 

com as chances eleitorais dos candidatos. Como se trata de um estudo ainda 

inicial, pretende-se apontar possíveis tendências e explorar algumas hipóteses 

do modelo de campanha para cargo proporcional no Brasil, segundo as novas 

regras estabelecidas nas reformas de 2015 e 2017. 
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Gastos em campanha e a comunicação digital

De acordo com Mancuso (2015), a literatura sobre o investimento elei-

toral – abarcando financiamento e gastos de campanha – tem se dedicado a 

três principais vertentes: a que investiga a explicação dos resultados no pleito 

pelo investimento eleitoral; a que averigua o retorno do investimento para quem 

financia as eleições; e a que busca identificar os fatores explicativos sobre os 

investimentos e gastos eleitorais. De modo geral, os estudos que se dedicam 

a essa temática evidenciam relações significativamente positivas entre o finan-

ciamento da campanha e o resultado da eleição, chegando a um consenso 

entre os pesquisadores da grande influência do dinheiro no sucesso eleitoral 

brasileiro (Heiler; Viana; Santos, 2016).

Como nosso objeto de estudo se restringe aos gastos, importa mais ressal-

tar características sobre como a elite política aplica esses recursos na comunica-

ção eleitoral do que sobre o financiamento e suas origens. Sobre isso, Mancuso 

e Speck (2014) destacam que, apesar de haver questionamentos sobre a vera-

cidade das informações apresentadas como gastos das campanhas, há motivos 

suficientes para estimular o seu estudo. O primeiro deles diz respeito à transpa-

rência e à rapidez da prestação de contas apresentadas no Brasil, parcialmente 

no decorrer da eleição e completamente logo após o final. Um segundo fator 

estimulante é o volume de dados discriminados tanto sobre as quantias de doa-

ções e gastos, como as origens e os direcionamentos dados aos investimentos. 

Além deles, há a vigilância e o controle cada vez mais elevados do processo pela 

Justiça Federal, que tem aprimorado a fiscalização do investimento eleitoral no 

país, o que também é ressaltado por outros autores (Heiler et al., 2016). 

Já a campanha online, ao ser regulamentada, começou a constar na pres-

tação de contas no pleito de 2010, mesmo que apenas para páginas específi-

cas como websites. Ao estudar essa eleição, Heiler e colegas (2016) dividem 

os gastos de campanha em cinco grupos: gastos com pessoal; comunicação e 
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publicidade; infraestrutura; doações a outros candidatos e partidos; outros gastos 

não especificados. Incluem, portanto, a criação e inclusão de páginas na internet 

no conjunto de gastos gerais de comunicação, junto com comícios e peças pu-

blicitárias. Como resultados, eles expõem que o principal investimento em 2010 

foi em comunicação/publicidade e com pessoal. Destacam ainda que, apesar 

da maior profissionalização, muitas despesas foram apresentadas como “outros 

gastos” pelos candidatos a deputado federal, que acabaram não especificando 

um quarto dos recursos aplicados naquela campanha (Heiler et al., 2016, p.61).

Próximo ao que propomos aqui, em outro estudo, Speck e Mancuso (2017) 

analisam as estratégias de campanha a partir dos diferentes gastos em comu-

nicação nas eleições de 2014. Para isso, os autores dividem o que foi decla-

rado pelos candidatos em três categorias de despesas: com organização de 

campanha; tradicionais e modernas. Contudo, ainda não distinguiram os gastos 

com comunicação online. A primeira categoria dos autores diz respeito às des-

pesas administrativas e de infraestrutura que viabilizam a criação e instalação 

de comitês de campanha, como gastos com imóveis, água, energia elétrica, 

alimentação e outros. Em “despesas tradicionais”, foram reunidos os gastos 

com campanha de rua, comícios, publicidade em materiais impressos, faixas, 

placas, pessoal etc. Para os autores, este é o tipo de mobilização eleitoral que 

busca o voto via contato direto com eleitores. Já em “despesas modernas”, 

reuniram-se os gastos com outras formas de comunicação, como a produção 

de peças para rádio e televisão, mas também com telemarketing e produção de 

sites. Distinguindo das anteriores por serem estratégias mediadas de divulga-

ção da imagem do candidato (Speck; Mancuso, 2017). 

Cabe ressaltar os resultados dessa análise que indicam que, em 2014, três 

quartos do volume das despesas dos candidatos a cargos proporcionais foram 

com a comunicação direta (tradicionais) e cerca de 15% com a comunicação 

eleitoral mediada (modernas). Também indicam que as campanhas majoritárias 

tendem a ser mais modernas (40%), mas também destinam metade dos recursos 
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para as despesas tradicionais. Conforme os autores, ambos os tipos de estraté-

gia tiveram efeito significativo no sucesso eleitoral dos candidatos para todos os 

cargos. Já para montagem de infraestrutura e organização da campanha, no ge-

ral, utilizou-se apenas 5% dos recursos de campanha (Speck; Mancuso, 2017). 

Assim, nosso estudo se diferencia dos citados, principalmente, porque 

distinguimos os gastos com a comunicação online daqueles com comunica-

ção tradicional em 2018, quando a regulamentação da campanha digital foi 

ampliada e permitiu-se o impulsionamento de conteúdos na rede. Ressalta-se 

que a comunicação eleitoral digital tem se fortalecido a cada eleição, ao passo 

que cada vez mais cidadãos, instituições e atores políticos estão conectados e 

explorando diferentes sites e ferramentas online. Essas plataformas se tornam 

atraentes para o eleitorado pela informalidade da campanha (Bor, 2013), pois 

potencializam a personalização da comunicação do candidato além de permitir 

conexões interpessoais (Williams; Gulatti, 2012). As redes sociais online têm 

sido utilizadas para disseminar informações, construir o discurso político, bus-

car o engajamento do eleitor e a mobilização na campanha, não só digital como 

também financeira (Bronstein, 2013).

Especificamente sobre o uso pela elite política brasileira, Braga e Carlo-

magno (2018) já identificaram uma associação positiva entre a presença on-

line de candidatos com o seu sucesso eleitoral. Conforme os autores, desde 

1999, ainda que não regulamentada no período, a internet é explorada como 

ferramenta de comunicação nas eleições. A pesquisa aponta que, ao longo do 

tempo, houve uma evolução do uso das tecnologias digitais que passaram a ser 

mais acessíveis e exploradas pelos candidatos. Foram nas eleições gerais de 

2014 e municipais de 2016 que as RSO se consolidaram como forma de campa-

nha massiva no Brasil, na qual a campanha digital tem evoluído para um estágio 

pós-web com elevado grau de interatividade (Braga; Carlomagno, 2018).

A partir disso, a literatura nacional já registra diversos estudos que expli-

cam e analisam estratégias para a comunicação online nas eleições brasilei-

Impactos político-comunicacionais nas eleições brasileiras de 2018 | Cervi & Weber (orgs.)

Capítulo II - Digitalizar e minimizar campanhas (Cervi; Vasconcellos & Cavassana)

70



Impactos político-comunicacionais nas eleições brasileiras de 2018 | Cervi & Weber (orgs.)

ras, como as das RSO (Cervi; Massuchin; Carvalho, 2016; Marques; Sampaio; 

Aggio, 2013). Há diferentes frentes para se investigar a comunicação digital 

nas eleições de 2018. Dentre elas, as escolhas dos candidatos em investir em 

recursos como o impulsionamento de conteúdo e o impacto dessas escolhas 

no desempenho eleitoral. É o que faremos a seguir.

Metodologia

Para realizar o estudo, foram utilizados dados de prestações de contas 

da campanha de 2018 ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Assim como outros 

trabalhos (Heiler et al., 2016; Speck & Mancuso, 2017), as rubricas foram reuni-

das por tipo de gasto. Contudo, reforçamos que a distinção aqui é a separação 

entre as tradicionais formas de comunicação eleitoral com as novas, em âmbito 

online. Assim, nossa divisão se deu em cinco principais grupos: comunicação 

digital; comunicação tradicional; administrativos; com pessoal; e com infraes-

trutura. Tem-se ainda a categoria “diversas a especificar”, destinada aos de-

mais gastos que não se enquadravam nas anteriores. 

Dado o enfoque do trabalho, cabe evidenciar principalmente o que com-

porta as duas grandes categorias de comunicação.  A “Gastos com Comunica-

ção Digital” engloba as cifras referentes à criação e à inclusão de páginas na 

internet, ao impulsionamento de conteúdos nas redes sociais online, bem como 

às taxas de administração e financiamento coletivo da campanha em âmbito 

digital. Já a categoria “Gastos com Comunicação Tradicional” representa os re-

cursos destinados à atividade de militância e mobilização de rua, aos comícios, 

como também à produção de peças publicitárias – jingles, vinhetas, slogans, 

programas de rádio e televisão – e a circulação das mesmas nos meios con-

vencionais pagos – adesivos,  carros de som, jornais, revistas e outros mate-

riais impressos A seguir, o Quadro 1 sumariza as categorias e as respectivas 

descrições de gastos.
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Quadro 1 – Síntese das categorias nas variáveis gastos de campanha digital e tradicional

Comunicação
digital

Criação e inclusão de páginas na internet
Despesa com Impulsionamento de Conteúdos
Despesas com Hospedagem
Taxa de Administração de Financiamento Coletivo

Comunicação
tradicional

Atividades de militância e mobilização de rua
Comícios
Produção de jingles, vinhetas e slogans
Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo
Publicidade por adesivos
Publicidade por carros de som
Publicidade por jornais e revistas
Publicidade por materiais impressos

Pessoal
Despesas com pessoal
Serviços prestados por terceiros
Serviços próprios prestados por terceiros

Administrativas

Alimentação
Combustíveis e lubrificantes
Correspondências e despesas postais
Despesas com Hospedagem
Despesas com transporte ou deslocamento
Doações financeiras a outros candidatos/partidos
Encargos financeiros, taxas bancárias e/ou op. cartão de crédito
Encargos sociais
Eventos de promoção da candidatura
Impostos, contribuições e taxas
Materiais de expediente
Multas eleitorais
Passagem Aérea
Pesquisas ou testes eleitorais
Reembolsos de gastos realizados por eleitores

Infraestrutura

Telefone
Água
Aquisição/Doação de bens móveis ou imóveis
Cessão ou locação de veículos
Energia elétrica
Locação/cessão de bens imóveis
Locação/cessão de bens móveis (exceto veículos)
Pré-instalação física de comitê de campanha

Diversas Diversas a especificar

Fonte: autores, a partir do TSE.
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As prestações de contas mostram que, na média geral, dos 5,1 mil candi-

datos a deputado federal em 2018, que prestaram contas, 44,6% das despesas 

foram em comunicação tradicional e apenas 5,0% de comunicação digital. O res-

tante foi com administração, pessoal e infraestrutura. A partir disso, nossa ques-

tão de pesquisa concentrou-se, no seguinte ponto: como os dois tipos de gastos 

com comunicação variaram entre os candidatos a deputado federal em 2018? 

Para responder à pergunta, cruzamos as prestações de contas de campa-

nha com: a) as despesas discriminadas para comunicação digital e comunicação 

tradicional, a fim de verificar se há concentrações em despesas específicas den-

tro dos dois grupos; b) resultado da eleição, se eleito ou derrotado e o percentual 

de votos, para saber se mais investimento em um tipo de comunicação está as-

sociado ao sucesso eleitoral; c) partido do candidato, para saber se há partidos 

que se diferenciam dos demais na escolha pelo tipo de comunicação eleitoral.

Resultados e discussão

Os dados de dezembro de 2018 das prestações de contas dos candidatos 

a deputado federal mostram que, dos 5,1 mil que prestaram contas, o total de 

despesas chegou a R$ 1,2 bilhão (Tabela 1). Desse montante, a maior parte foi 

destinada aos gastos com comunicação tradicional, R$ 538,8 milhões (44%), 

com uma média de R$ 104,9 mil por candidato nessa rubrica. Já a comunicação 

digital representou a menor despesa dentre aquelas com fim definido, com R$ 

31,8 milhões (2,5%) e uma média de R$ 6 mil por candidato. Abaixo dela, tem-se 

apenas despesas diversas, que representaram 1,3% do total.

A segunda maior despesa de campanha foi com pessoal, R$ 369,9 milhões, 

seguida de despesas administrativas, R$ 195,4 milhões. Se considerarmos as 

participações de comunicação tradicional, despesas com pessoal e as despesas 

administrativas juntas, temos 90,4% do total de gastos de campanha declarados 

pelos candidatos a deputado federal em 2018. Outra informação importante é 
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a variação em relação à média para cada tipo de despesa. De maneira geral, o 

desvio padrão tende a ficar acima da média, pois as distribuições de casos não 

seguem uma curva normal. Temos muitos candidatos abaixo da média e alguns 

muito acima dela. 

Tabela 1 – Totais declarados por tipo de despesas – Dep. Federal (2018)

Tipo de Despesa Total R$ declarado % R$ Média/candidato Desvio Padrão
Comunicação tradicional 538.870.424,10 44 104.910,40 240.823,1
Pessoal 369.935.054,30 30,4 72.394,30 196.599,3
Administrativa 195.480.281,10 16 38.254,40 121.447,2
Infraestrutura 67.715.178,10 5,5 13.251,50 39.630,5
Comunicação digital 31.867.409,50 2,5 6.068,10 20.457,6
Diversas 16.438.401,80 1,3 3.216,90 21.674,1
TOTAL 1.220.306.748,90 100

Fonte: autores, a partir do TSE.

Contudo, no caso das despesas com comunicação tradicional, o desvio 

padrão é o mais baixo, ficando em pouco mais de duas vezes superior à média, 

com R$ 240,8 mil de desvio padrão para R$ 104,9 mil de média. Em todas as 

demais despesas, o desvio fica três ou quatro vezes acima da média. No caso 

da comunicação digital, o desvio de R$ 20,4 mil é três vezes superior à média 

de R$ 6,0 mil por candidato. Isso indica que além de ser a maior despesa, a 

comunicação tradicional apresenta a menor variação entre candidatos quando 

comparada com todas as demais.

A tabela 2, a seguir, mostra a discriminação das despesas em comunica-

ção digital e tradicional por rubrica. O objetivo é identificar as maiores concen-

trações de recursos por tipo de gasto em comunicação de campanha. Como 

podem existir diferenças nas despesas de eleitos e derrotados, apresentamos 

também os valores e percentuais por grupo de resultado – eleitos e derrotados. 

Em relação aos totais da comunicação digital, R$ 31,8 milhões, 74,8% foram 

gastos em impulsionamento de conteúdo e outros 21,3% em criação de página 

na internet, totalizando 96,1% do total declarado nesse grupo de despesas.
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Em relação às despesas com comunicação tradicional, 49,3% foram com 

publicidade por materiais impressos, 25,3% para atividade de mobilização de 

rua (as bandeiras) e 14% com adesivos. Somando as três despesas, temos 

88,6% do total declarado. Ao contrário do que imaginamos inicialmente, os 

maiores gastos com comunicação tradicional em campanhas para deputado 

federal não estão associados a despesas com produção de materiais (progra-

mas, jingles e vinhetas) para meios eletrônicos de comunicação – rádio e te-

levisão. As rubricas de produção de programas de rádio e televisão (5,8%) e 

produção de jingles e vinhetas (1,5%), juntas, representaram 7,3% do total de-

clarado. As despesas dos candidatos a deputado federal ficaram concentradas 

principalmente no material impresso e nas atividades de rua.

Tabela 2 – Despesas de comunicação discriminadas – Dep. Federal (2018)

Tipo Descrição da despesa R$ derrot. %derrot. R$ eleitos %eleitos R$ total %total

Impulsionamento de 
Conteúdos 14.817.889,50 73,1 8.990.892,50 77,9 23.847.682,10 74,8

Criação e inclusão de 
páginas na internet 4.844.810,40 23,9 1.920.425 16,6 6.796.335,40 21,3

Despesas com 
Hospedagem 355.908,80 1,7 428.343,60 3,7 789.045,40 2,4

Taxa de Administração 
de Financiamento 244.128,10 1,2 190.218,40 1,6 434.346,50 1,3

TOTAL 20.262.736,90 100 11.529.879,50 100 31.867.409,50 100

Public. por materiais 
impressos 140.597.411,30 48,7 124.198.207,20 50,1 266.056.955 49,3

Atividade de militância e 
mobilização de rua 82.430.167,10 28,5 52.892.611 21,3 136.476.944,10 25,3

Public. por adesivos 33.695.249 11,6 41.778.247,80 16,8 75.590.025,20 14

Produção programas de 
rádio, tv ou vídeo 14.861.086,50 5,1 16.587.541,40 6,7 31.496.037,90 5,8

Public. por jornais e 
revistas 8.723.861,40 3 5.414.548,20 2,1 14.170.005,50 2,6

Produção de jingles, 
vinhetas e slogans 4.751.888,60 1,6 3.404.822,60 1,3 8.302.171,20 1,5

Comícios 987.715,50 0,3 1.587.829,40 0,6 2.575.544,90 0,4

Publicidade por carros 
de som 2.334.098,30 0,8 1.847.023,60 0,7 4.202.739,90 0,7

TOTAL 288.381.477,90 100 247.710.831,40 100 538.870.424,10 100

D
ig

ita
l

Tr
ad

ic
io

na
l

Fonte: autores, a partir do TSE.
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Em relação às diferenças de despesas entre 4,5 mil candidatos derrotados 

e 513 eleitos, duas rubricas chamam atenção nas despesas digitais. Os eleitos 

declararam maior percentual de despesas com impulsionamento de conteúdos 

(77,9%) do que a média geral (74,8%). Por sua vez, os derrotados investiram 

mais em criação de página de internet (23,9%) do que a média geral (21,3%). 

Já na comunicação tradicional, os eleitos declararam mais despesas com ade-

sivos (16,8%) do que a média de 14%, enquanto os derrotados gastaram mais 

em mobilização de rua (28,5%), do que a média geral, de 25,3%.

Quando olhamos para os totais de despesas com comunicação digital e 

tradicional entre eleitos e derrotados, percebemos que os eleitos declararam 

R$ 11,5 milhões e os derrotados R$ 20,2 milhões com comunicação digital, en-

quanto na comunicação tradicional os montantes se aproximam, com R$ 247,7 

milhões declarados pelos eleitos e R$ 288 milhões pelos derrotados. Acontece 

que, enquanto tivemos 513 deputados federais eleitos, foram 4,5 mil derrota-

dos que fizeram prestação de contas de campanha. Para mostrar a média da 

diferença entre um candidato eleito e um derrotado, apresentamos os gráficos 

1.1 e 1.2 a seguir com as despesas com comunicação digital e tradicional. Em 

todos os casos, os montantes em R$ médios declarados pelos eleitos ultrapas-

sam os dos derrotados entre três e dez vezes mais.

Para gastos com comunicação digital, a média de despesas de um depu-

tado federal eleito foi de R$ 17,5 mil com impulsionamento, contra R$ 3,2 mil 

dos derrotados, ou seja, cinco vezes mais para eleitos em relação aos derrota-

dos. A maior diferença relativa se dá em hospedagem, com média de despesas 

de R$ 835,00 por eleito, contra R$ 79,1 por derrotado, ou seja, dez vezes mais 

para os eleitores do que para os derrotados. 

Nas despesas com comunicação tradicional, o padrão se repete. Há, entre 

os eleitos, declarações de despesas entre três e oito vezes superiores às dos 

derrotados, por rubrica. Na maior despesa, gastos com material impresso, em 

média, um deputado federal eleito declarou R$ 242,1 mil, enquanto um derrota-
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do declarou R$ 31,2 mil. Em mobilizações de rua, as declarações foram de R$ 

103,1 mil para eleitos, contra R$ 18,3 mil para derrotados. A mesma diferença 

proporcional se percebe em adesivos. Em gastos com produção de programas 

de rádio e televisão, a média de gastos entre os eleitos foi dez vezes superior 

à dos derrotados.

Gráfico 1.1

Gráfico 1.2

No geral, enquanto um deputado eleito declarou ter gastado em média em 

comunicação digital mais de R$ 22 mil, a média dos derrotados ficou em R$ 4,5 
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mil. Já em comunicação tradicional, os eleitos declararam em média R$ 482 mil 

em despesas, contra R$ 64 mil declarados pelos derrotados.

Identificadas as diferenças nos montantes de gastos por rubrica de comuni-

cação tradicional e digital entre deputados eleitos e derrotados, o próximo passo é 

testar se as variações dessas despesas têm alguma relação com o desempenho 

dos candidatos. Para tanto, utilizamos o percentual de votos válidos obtidos pe-

los candidatos em cruzamentos com despesas tradicionais e digitais. A opção pelo 

percentual de votos e não pelos totais deve-se ao fato de os deputados federais 

disputarem eleições em distritos que apresentam grandes diferenças de magnitude. 

As figuras 2.1 e 2.2, a seguir, indicam associações parecidas entre eleitos 

e derrotados, com mais gastos em comunicação tradicional do que a digital 

para os dois grupos. Nelas, foram incluídas retas de regressão linear para cada 

tipo de comunicação e o coeficiente Beta delas. O objetivo é identificar se as 

tendências seguem as mesmas direções ou não, além das intensidades de 

efeitos medidas pelo ângulo das retas. No primeiro gráfico, estão os dados re-

lativos aos deputados federais eleitos e, no segundo, os dos derrotados.

Gráfico 2.1
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Gráfico 2.2

Os resultados mostram que as despesas em comunicação tiveram baixa 

associação com o desempenho eleitoral dos candidatos a deputado federal 

em 2018, em especial com comunicação digital, na qual, curiosamente, os co-

eficientes Beta apresentam sinal negativo, ou seja, quanto maior o percentual 

de votos, menor o percentual de gastos com esse tipo de comunicação. Ainda 

assim, as despesas entre os eleitos apresentaram as retas com os maiores 

ângulos. Os coeficientes Beta nas associações entre os eleitos são dez vezes 

superiores aos dos derrotados. No gráfico 2.2, as retas praticamente não apre-

sentam ângulo algum, indicando independência entre as variações de percen-

tuais de gastos em comunicação dentro das campanhas e votos obtidos. 

O último passo da nossa exploração de dados é identificar as possíveis 

diferenças nos percentuais de despesas por tipo de comunicação e partido.  O 

objetivo é identificar se existem diferenças estatisticamente significativas nos 

percentuais de despesas de comunicação tradicional e digital dos candidatos 

por partidos que disputaram as eleições para deputado federal em 2018. Para 

isso, usamos o teste Tukey para diferenças lineares de médias. Ele apresenta 

as médias de despesas declaradas por partido e reúne, em um mesmo sub-
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conjunto, todas as médias que não apresentam diferenças estatisticamente 

significativas. Quanto maior o número de subconjuntos, maior a heteroge-

neidade de gastos entre partidos. As tabelas completas com as estatísticas 

dos testes para despesas com comunicação tradicional e digital por número 

de candidatos por partido estão ao final do capítulo, no apêndice 1. A seguir, 

apresentamos quadros que sumarizam os partidos por subconjuntos com limi-

te mínimo e máximo de percentual de despesas em cada grupo.

Quadro 2 – Resumo dos resultados de Tukey para despesas com comunicação tradicional

PARTIDO
Subconjunto
1 2

AVANTE, PSDB, PR, PRB, PPL, SD, PV, MDB, PROS, PT, 
PSC, PP, PPS, PC do B, DEM, PHS, PTC, PSD, PTB, PSB, 
PCB, DC, PDT, PMB, PRTB, REDE, PSL, PRP, PODE, PMN, 
NOVO, PATRI, PSOL

37% a 
52,7%

PSTU 74,7%

Fonte: autores, a partir do TSE.

O quadro 2 acima mostra as distribuições médias de despesas com comu-

nicação tradicional por partido. Foram formados apenas dois grupos. Um deles 

reunindo quase todos os partidos e o segundo apenas com o PSTU, que esta-

tisticamente se distingue dos demais. O partido que apresentou a menor mé-

dia de percentual de gastos com comunicação tradicional foi o AVANTE, com 

37% e o partido com a maior média do conjunto 1 foi o PSOL, com 52,7%. Os 

candidatos a deputado federal do PSTU apresentaram uma média de 74,7% 

de despesas com comunicação tradicional, considerando todos os gastos de 

campanha. Vale lembrar que este último partido não conseguiu eleger nenhum 

deputado federal dentre os 21 candidatos que apresentou em 2018.
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Quadro 3 – Resumo dos resultados de Tukey para despesas com comunicação digital

PARTIDO
Subconjunto
1 2

PCB, PRB, PMB, SD, PP, PR, PTC, DC, PT, PTB, PC do 
B, MDB, PATRI, PSD, PHS, PRP, PMN, PSC, DEM, PPS, 
PDT, PSDB, PSB, PSTU, PPL, AVANTE, PV, PRTB, PSOL, 
PODE, PSL, PROS, REDE

1,6% a 
8,6%

NOVO 18,6%

Fonte: autores, a partir do TSE.

No quadro 3, estão os resultados do teste de Tukey para diferenças de 

médias de percentuais de despesas com comunicação digital em relação ao 

total de despesas. Mais uma vez, são formados apenas dois subconjuntos 

por diferenças estatisticamente significativas. O primeiro deles com quase 

todos os partidos, variando de 1,6% a 8,6% de despesas com comunicação 

digital e o segundo, apenas com o NOVO, que apresentou 18,6% de média de 

despesas com comunicação digital. No subconjunto 1, o partido com a menor 

média de despesas com comunicação digital foi o PCB, com 1,6% e a maior 

média foi a REDE, com 8,6%. Ou seja, o NOVO se distingue dos demais par-

tidos com investimento elevado em comunicação digital, com uma média dez 

pontos percentuais superior à da REDE, segundo partido que mais declarou 

esse tipo de despesa.

Conclusões

A análise exploratória das despesas eleitorais que realizamos aqui aponta 

que os candidatos a deputado federal gastaram muito mais em comunicação 

tradicional do que na digital em 2018. Apesar de ser o primeiro pleito com a 

campanha nas redes sociais online regulamentada, apenas 2,5% dos gastos 

declarados nas prestações de contas foram para a comunicação online.
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Embora se espere que a produção dos materiais para campanha tradicio-

nal seja mais cara, ressalta-se que o maior volume desse tipo de despesa foi 

com material impresso (49,3%) e não com a produção de propaganda para 

rádio e televisão (5,8%). Como analisamos apenas as despesas dos candi-

datos à Câmara dos Deputados, esse menor volume de gasto para produção 

audiovisual pode ser justificado por se tratar de uma campanha proporcional, 

cujo HGPE tende a ser simples, e limitado pela produção dos partidos. 

Especificamente sobre a comunicação eleitoral na internet, há dados in-

teressantes por tipo de despesa discriminada. Ganha destaque o investimen-

to em impulsionamento de conteúdo online, que representa três quartos do 

total gasto em comunicação digital. Também cabe destacar que, comparando 

as rubricas de campanha digital por desempenho, os eleitos gastaram signi-

ficativamente mais para impulsionar publicações que os derrotados, sendo 

que estes tiveram percentual significativo para gastos em criação e inclusão 

de páginas na internet.  

Contudo, cabe destacar como resultado da análise que o tipo de despesa 

não explica o desempenho eleitoral. Caso explicasse, a tendência aponta para 

uma relação negativa do investimento em campanha digital com o percentual 

de voto do candidato. Por outro lado, os dados exploratórios permitem afir-

mar que o desempenho eleitoral é explicado pelo volume das despesas. Os 

candidatos eleitos gastaram muito mais que os derrotados, isso para todas 

as rubricas nas duas formas de comunicação. Eleitos gastaram em média 5,3 

mais em impulsionamento de conteúdo digital e 3,5 vezes mais em criação de 

páginas online que os derrotados. Mas também gastaram, em média, 7,7 mais 

em materiais impressos, 5,6 vezes mais em mobilização de rua e 9,8 vezes 

mais em produção para rádio e tv. Assim, apesar da entrada das novas formas 

de campanha, o montante de recursos aplicados ainda é o que, de fato, explica 

a diferença entre ser eleito e ser derrotado nas eleições brasileiras.

Inversamente, esses achados sugerem, contudo, que a centralidade dos 
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partidos, logo, dos seus dirigentes em organizar a distribuição dos recursos 

entre os candidatos pode estar associado aos competidores que o comando 

do partido entende ser aqueles com maiores chances de obter votos. Se isso 

for verdade, e é muito provável que seja, a associação sucesso eleitoral e 

despesas refletiria as estratégias de distribuição de recursos de campanha do 

partido e, estratégia, ao que tudo indica, com grande êxito: recebe mais recur-

sos quem tem mais chance eleitoral, e é eleito quem mais recebeu recursos 

de campanha.

Em relação aos partidos, houve certa homogeneidade nos percentuais 

de gastos em 2018 para ambos os tipos de campanha. Quando aplicado o 

teste de Tukey, reúnem-se quase todas as agremiações no mesmo grupo 

para gastos em comunicação tradicional, com percentuais variando de 37% 

a 52,7%. Apenas os candidatos do PSTU apresentaram média com diferença 

estatisticamente significativa dos demais, em 74,7% dos gastos em comuni-

cação tradicional. Na comunicação digital, a comparação é semelhante, com 

a maior parte dos partidos integrando um grupo com despesas, entre 1,6% e 

8,6% do total. Apenas o NOVO isola-se, com diferença de média estatistica-

mente significativa em relação aos demais, em 18,6% de gasto em comuni-

cação digital.

Por fim, dois comentários finais. Primeiro, ressaltamos que estes resul-

tados são válidos para a disputa de deputado federal, podendo apresentar 

diferenças para outros cargos, especialmente, nas disputas majoritárias, o 

que deve ser objeto de trabalhos exploratórios futuros. Segundo, que as mu-

danças no modelo de financiamento e tipos de comunicação, agora com a 

possibilidade de impulsionamento, não parecem ter afetado consistentemen-

te as formas de fazer campanha para cargo proporcional em nível federal, 

seja porque este foi apenas o primeiro ciclo sob as novas regras, seja  porque 

o modelo existente incorporou as mudanças de tal forma que os seus efeitos 

nos resultados eleitorais indicam terem sido mínimos.
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CAPÍTULO III

O discurso anti PT como estratégia política
Estudo da campanha eleitoral de Jair Bolsonaro no 

Twitter nas eleições de 2018

Claudio Luis de Camargo Penteado & Julia Marks Santana Chaves 

Introdução

A expansão da Internet produziu uma transformação na estrutura de co-

municação nas últimas décadas. Tais mudanças romperam com o monopólio 

da produção e transmissão de informação e importantes meios de comunica-

ção em massa, como a televisão e o rádio, vão perdendo sua centralidade 

nas eleições. A Internet, principalmente pela popularização das mídias sociais, 

criou meios alternativos de obtenção de informação, levando os publicitários e 

marqueteiros de campanha a adaptarem-se a esse novo contexto. Assim, sur-

ge o e-marketing político, ou marketing político digital, que busca reorganizar 

as estratégias diante das novas dinâmicas sociais, culturais e políticas para 

a elaboração das campanhas eleitorais por meio do uso das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICs), técnicas de machine learning, Big Data, 

mineração de texto, entre outras possibilidades.
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Os efeitos do marketing político digital tornam-se destaques a partir de 

2008 com a campanha de Barack Obama (Bimber, 2014; Gomes et al., 2009; 

Chadwick; Stromer-Galley, 2016). No Brasil, apesar de haver o uso estratégico 

em diversas campanhas (Pereira, 2011; Penteado et al., 2016; Cervi; Massu-

chin; Carvalho, 2016), somente na corrida presidencial de 2018 as ferramentas 

de comunicação digital da Internet, principalmente o uso de mídias sociais, 

tiveram grande influência nos resultados dessa eleição. Para entender tal cam-

panha brasileira é vital que, primeiramente, construa-se um retrospecto recente 

do contexto político brasileiro até 2018.

Em 2010, Dilma Rousseff foi eleita presidente do Brasil pelo Partido dos 

Trabalhadores. Apesar de alcançar bons índices de aprovação nos anos iniciais 

de seu governo, Rousseff enfrenta em junho de 2013 uma onda de protestos 

que teve início em torno do aumento do preço da passagem de ônibus de São 

Paulo, que são violentamente reprimidos para a política, para rapidamente se 

espalhar pelo Brasil e ganhar novas demandas relacionadas à melhoria dos 

serviços públicos, contra a corrupção, contra os políticos em geral e outras ma-

zelas que atingem a população brasileira (Singer, 2013). As jornadas de junho 

de 2013, junto com o avanço das investigações da operação Lava Jato, criaram 

uma grande turbulência política, e acenderam uma radicalização da polariza-

ção política ideológica no país.

Mesmo assim, nas eleições de 2014, Rousseff consegue se reeleger numa 

disputa acirrada contra Aécio Neves do Partido da Social Democracia Brasileira 

(PSDB). A vitória por uma pequena margem não é aceita pela oposição, que 

questiona desde o início o resultado eleitoral. No começo de 2015, começam 

a ganhar força mobilizações de grupos políticos pelas mídias sociais, que em 

um contexto de crise política, baixa da produtividade da economia brasileira e 

o direcionamento da Lava Jato contra os políticos do PT, conseguem promover 

grandes mobilizações de rua nos anos de 2015 e 2016. Em resposta, grupos 

de apoiadores do governo petista também utilizam as redes sociais de internet 
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para a disputa discursiva e denunciar o golpe contra a presidenta Dilma Rous-

seff em andamento (Carvalho et al., 2016). A onda antipetista ganha força e a 

radicalização da polarização política recebe uma dimensão ideológica, forman-

do o que Santos Junior (2014) chamou de rede de oposição radical, que por 

meio da mobilização em plataformas de redes sociais, estruturam-se em torno 

de uma lógica antipetista.

As manifestações em favor do impeachment de Dilma Rousseff reúnem 

diversos segmentos da sociedade civil, que se agrupam em torno de valores 

conservadores no campo moral e uma agenda neoliberal de redução do Esta-

do, dos direitos e políticas sociais (Penteado; Lerner, 2016; Solano, 2019). Ler-

ner (2019), em seu trabalho sobre a mentalidade conservadora no Facebook, 

identificou a centralidade de Jair Bolsonaro, já em julho de 2017, nesses grupos 

que envolvem segmentos ligados a diversos grupos conservadores (cristãos, 

apoio a intervenção militar, direita política etc.).

Após o impeachment de Dilma Rousseff, Michel Temer, seu vice, do ainda 

Partido do Movimento Democrático Brasileiro, assume o posto de presidente 

instaurando mais políticas de austeridade e agenda neoliberal. Temer também 

não tem um governo popular. Envolvido com denúncias de corrupção, sofre 

com diversas manifestações pedindo seu impeachment. 

Outro acontecimento importante é a prisão do ex-presidente Lula, até en-

tão o principal candidato nas pesquisas de intenção de voto para as eleições 

presidenciais de 2018. A condenação e prisão do ex presidente é comemorada 

pelos segmentos da direita conservadora, que manifestaram expressões de 

ironia, raiva e ódio nas plataformas de mídias sociais (Carvalho, 2019). Dentro 

desse contexto, Bolsonaro começa a fortalecer sua candidatura em torno de 

uma onda conservadora (Solano, 2019; Lerner, 2019) e assume uma agenda 

neoliberal, expressa na figura do economista Paulo Guedes , conseguindo ali-

nhar em torno de si grupos conservadores e liberais, que participaram ativa-

mente do processo de mobilização contra Dilma Rousseff. 
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Apesar de estar dentro do sistema político por mais de 28 anos como de-

putado federal, Bolsonaro buscou-se distanciar dos políticos tradicionais, dos 

grandes partidos e dos grandes grupos de comunicação, colocando-se ao mes-

mo tempo como anti sistema (anti establishment) e um “outsider”, alguém sem 

ligação com o sistema corrupto da política e das “mentiras das mídia”. Sem 

contar com a força política das máquinas partidárias, sua candidatura se con-

centrou no uso da web, principalmente das plataformas de mídias sociais.

O sucesso dessa estratégia se mostrou evidente quando se observa uma 

comparação entre o tempo de Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE) 

e a classificação dos candidatos no primeiro turno, como expõe o quadro abai-

xo, mostrando mudança de comportamento político e explicação causal dos 

resultados eleitorais normalmente associado ao tempo no HGPE e ao dinheiro 

gasto nas campanhas (Speck; Cervi, 2016).

Quadro 1 – Tempo de HGPE e classificação dos candidatos

CANDIDATO PARTIDO TEMPO 
TOTAL

CLASSIFICAÇÃO 
1º TURNO (%)

Geraldo Alckmin PSDB 5’ 32” 4,76%
Fernando Haddad PT 2’ 23” 29,28%
Henrique Meirelles MDB 1’ 55” 1,20%
Álvaro Dias PODEMOS 0’ 40” 0,80%
Ciro Gomes PDT 0’ 38” 12,47%
Marina Silva PV 0’ 21” 1,00%
Guilherme Boulos PSOL 0’ 13” 0,58%
Cabo Daciolo PATRIOTA 0’ 8” 1,26%
Eymael DC 0’ 8” 0,04%
Jair Bolsonaro PSL 0’ 8” 46,03%
João Amoêdo NOVO 0’ 5” 2,50%
João Goulart Filho PPL 0’ 5” 0,03%
Vera Lúcia PSTU 0’ 5” 0,05%

Fonte: Elaboração dos autores1.

1	 Dados	extraídos	de	https://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,marina-abre-bloco-de-propaganda-dos-presidencia-
veis-em-1-de-setembro,70002470073	e	https://politica.estadao.com.br/eleicoes/2018/cobertura-votacao-apuracao/pri-
meiro-turno.		Acesso	em	05/04/2019.
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Como podemos observar, o candidato com maior tempo de transmissão é 

o Geraldo Alckmin (PSDB), político tradicional ligado a um grande partido nacio-

nal, esse, entretanto ficou na quarta posição com 4,76%. Bolsonaro, presiden-

ciável que ganhou a eleição, foi um dos candidatos com menor tempo de trans-

missão, com apenas 8 segundos. Tal análise permite fazer um questionamento 

quanto a atual importância da televisão nas campanhas eleitorais (Dias, 2005; 

Bertani, 2006), além de questionar se a Internet ainda deve ser considerada um 

meio complementar de informação, como já mencionado anteriormente.

Outros dados relevantes são os números de seguidores nas redes sociais 

– Twitter e Facebook – dos principais candidatos, como podemos observar no 

quadro abaixo

Quadro 2 – Número de seguidores dos candidatos em abril de 2019

CANDIDATO Nº DE SEGUIDORES 
TWITTER

Nº DE SEGUIDORES 
FACEBOOK

Jair Bolsonaro 3.92 M 10.75 M
Fernando Haddad 1.38 M 1.89 M
Geraldo Alckmin 1.03 M 1.07 M
Ciro Gomes 625 K 805 K
Marina Silva 2 M 2.29 M

Fonte: Autores (2019).

Os dados do quadro 2 por si não explicam a vitória de Bolsonaro, mas 

introduzem a importância da influência digital como uma variável para explicar 

o comportamento político, dentro de um contexto da formação de um ecos-

sistema de comunicação articulado em torno do um sistema híbrido de mídia 

(Chadwick, 2017). 

A campanha online vitoriosa de Bolsonaro chamou a atenção pela capaci-

dade de mobilização política que a candidatura conseguiu fazer pelo uso prin-

cipalmente das redes sociais. Jair Messias Bolsonaro é um militar da reserva, 

ex-deputado federal e foi candidato pela primeira vez à Presidência do Brasil 
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pelo PSL, que utilizou (e ainda utiliza) o Twitter como um dos principais meios 

de interação com seus eleitores para divulgar suas ideias e posicionamentos 

durante a disputa eleitoral. Sagrou-se vitorioso no segundo turno com 55,13% 

dos votos.

Dentro desse contexto, o presente estudo pretende averiguar as estraté-

gias do marketing político digital, em especial o uso de seu perfil oficial no Twit-

ter, da campanha de Jair Bolsonaro em 2018, por meio da análise de conteúdo 

das publicações com maior interatividade. 

O capítulo está dividido em cinco partes, além desta introdução. Na se-

gunda seção, o capítulo apresenta uma discussão sobre a crise da democracia 

liberal e a ascensão de políticos outsiders. Na sequência, discute-se sobre as 

características do marketing político digital. Na quarta parte, é apresentada a 

metodologia empregada e o estudo das publicações do perfil de Bolsonaro com 

maior interatividade. Ao final, o texto apresenta uma síntese geral do estudo e 

as considerações finais da pesquisa

As Rupturas da democracia liberal, os outsiders e o Brasil

Manuel Castells (2018) declara: “A democracia liberal entrou em colapso”. 

Em diversas partes do mundo, a desconfiança nas instituições, a deslegitima-

ção política, a falta de representatividade no poder e a corrupção institucionali-

zada corroem gradualmente esse modelo específico de democracia. Quando se 

instaura um establishment político e econômico e a política se profissionaliza, 

os políticos passam a defender seus próprios interesses e como classe, deixam 

de governar para um bem comum, seguindo a lei de ferro das oligarquias de Mi-

chels (1982) ou a lógica eleitoral dos partidos catch all de Kirchheimer (2012), 

na qual os partidos são estruturas auxiliares para que políticos concorram a 

cargos e exerçam seus mandatos. Os eleitores, por sua vez, percebem-se sem 

opções de votos que realmente lhe representem. É uma ruptura profunda, para 
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além de polarizações de esquerda e direita, refletindo socialmente, cultural-

mente e economicamente (Castells, 2018).  

Todas essas dinâmicas são intensificadas e influenciadas pela globaliza-

ção. No contexto dessa, a crise política divide espaço com mais duas outras 

crises: a econômica e a identitária. Segundo Castells (2018), a crise econômi-

ca está associada às políticas de austeridade de um modelo de capitalismo, 

responsável por gerar milhões de desempregados e subempregados em todo 

o globo. Essas pessoas não se sentem amparadas pelo sistema político e eco-

nômico vigente. 

Esses setores, por sua vez, abraçam-se a suas identidades primárias e 

começam a questionar a representatividade dessas dentro da sociedade, o que 

gera a crise de identidade. Nos últimos tempos, pode-se observar que diversas 

identidades, comumente denominadas de minorias, passaram por processos 

de auto afirmação por meio de políticas afirmativas e organização em movi-

mentos sociais. Contudo, há também segmentos que ficam à margem desses 

processos, muitos deles em situações de desemprego ou subemprego ou di-

minuição de sua condição econômica e que são ignorados pelas agendas go-

vernamentais. Nos EUA, esses são exemplificados através da figura do homem 

branco das áreas rurais ou de cidades pequenas nos Estados Unidos a parte 

dos sistemas políticos do governo de Obama (Castells, 2018). Esse sentimento 

de exclusão por parte de setores da sociedade no Brasil foi expresso na figura 

do cidadão comum assustado com a violência e indignado com a corrupção no 

país, como mostra o estudo de Solano (2019). A falta de amparo, a insegurança 

econômica, a indignação com a classe política e o medo da violência urbana 

abrem espaço para a aceitação de figuras autoritárias, questionamentos das 

instituições da modernidade (ciência e imprensa), apoio à polícia e à interven-

ção militar na defesa do “cidadão de bem” (Castells, 2018).  

É necessário então, que a democracia se reconstrua, ganhe uma nova sis-

tematização e se restabeleça socialmente. Sobre essa reconstrução Castells 
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(2018, p. 38) escreve que:

“A reconstrução parte de uma afirmação encarnada num líder ou numa 
causa que surge em contradição com as instituições deslegitimadas. A 
nova legitimidade funciona por oposição. E se constrói em torno de um 
discurso que projeta uma rejeição geral ao estado de coisas, prometendo 
a salvação por meio da ruptura com essa ordem incrustada nas institui-
ções e com essa cultura das elites cosmopolitas, suspeitas de desmante-
lar as últimas defesas da tribo ante a invasão do desconhecido.”

A partir dessa tentativa de emergir um modelo democrático mais repre-

sentativo, surgem personalidades políticas que, em uma lógica anti sistêmica, 

buscam o apoio populacional. São atores que se posicionam como outsiders, 

como pessoas de fora de um sistema corrupto e ineficiente, figuras que a partir 

do discurso anti establishment aproveitam do enfraquecimento das instituições 

tradicionais para fazer o uso de discursos demagogos, por vezes populistas. 

Esse processo ocorre através de mensagens que mobilizam uma relação “nós” 

versus “eles”, no qual o candidato emerge como uma pessoa capaz de desper-

tar um sentimento de proteção e confiança, principalmente pela retórica da an-

ticorrupção e moralista (Castells, 2018), como a campanha de Trump fez com a 

figura de Hillary Clinton nas eleições de 2016 (Borycka, 2018) e os apoiadores 

de Jair Bolsonaro no Brasil contra as “esquerdas”, principalmente em relação 

ao seu antagonista, o PT (Solano, 2019).

Contudo, o uso intensivo das mídias sociais nas práticas políticas também 

abre espaço para a personalização da política, na qual os atores políticos se 

comunicam por meio de frames personalizados com seus apoiadores (Bennett; 

Segerberg, 2012). Nesse processo, as mídias sociais se tornam um ambiente 

para que atores políticos que antes não tinham espaço na mídia tradicional, 

criem seu próprio fluxo comunicacional com seus apoiadores, sem a mediação 

e filtro da imprensa convencional, abrindo espaço para os outsiders e sua re-

tórica anti establishment, além da expressão do antagonismo político em cam-

panhas digitais (Fiacadori, 2020). Esse discurso antagonístico consegue atrair 
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justamente aqueles setores vulneráveis que sentiram suas identidades ignora-

das. Quando essas identidades ganham força, trazem com elas os movimentos 

neoconservadores, segregacionistas, racistas e xenofóbicos, e o que o outsider 

faz, na maioria dos casos, é se apropriar dessas manifestações em sua campa-

nha política (Castells, 2018). 

Essas personalidades carismáticas podem, por vezes, de forma sutil 

ou não, apresentar características autoritárias, como já argumentava Weber 

(2004) sobre os perigos da dominação carismática. É justamente na negação 

das estruturas políticas tradicionais (Congresso, partidos, etc) e no discurso 

anti establishment que se camufla a tenuidade entre a democracia e o Estado 

autoritário. Levitsky e Ziblat (2018) argumentam que os partidos políticos, por 

sua vez, devem ser os “guardiões da democracia”, evitando a entrada de polí-

ticos autoritários, que coloquem em risco o regime democrático. Para garantir 

que esses políticos não cheguem ao poder, os partidos devem evitar a tentação 

de usar seu capital político em seu proveito de forma a mantê-los fora das cha-

pas eleitorais.

Levitsky e Ziblat (2018) apontam que os partidos políticos (elites políticas) 

estão agora se aliando a figuras populistas e autoritárias, por meio de “alianças 

fatídicas”, onde o próprio establishment busca cooptá-los para não perder o seu 

poder diante da popularidade desse outsider em meio à crise de representação. 

Contudo, um político autoritário não é cooptado pelas elites, pelo contrário, ele 

usa sua popularidade para tensionar as instituições e colocar em risco a demo-

cracia.

Para a identificação de políticos autoritários, os autores criam os quatro 

indicadores de autoritarismo: (1) rejeição das regras democráticas do jogo; (2) 

negação da legitimidade dos oponentes políticos; (3) tolerância ou encoraja-

mento à violência; e (4) propensão a restringir liberdades civis de oponentes, 

inclusive a mídia. É importante destacar que um político que se enquadre em 

apenas um desses critérios deve ser observado com atenção e é motivo de 
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preocupação (Levistsky; Ziblat, 2018).

Um exemplo de político autoritário, seguindo os indicadores de Levitsky e 

Ziblat (2018) é o empresário bilionário, personalidade televisiva, Donald Trump, 

eleito presidente dos Estados Unidos em 2016. Candidato pelo Partido Repu-

blicano, Trump tinha opositores inclusive no seu partido, que viam nele uma 

pessoa perigosa para o funcionamento do jogo democrático estadunidense. 

Contudo, Trump conseguiu, principalmente pelo uso eficiente de sua campanha 

digital (oficial e oficiosa), fazer uma grande mobilização popular com apelo aos 

discursos clássicos de outsiders e anti establishment, alcançando os votos da-

queles setores que estavam vulneráveis na sociedade (Castells, 2018).

Nas estratégias do candidato, a mídia tradicional foi colocada como quem 

o perseguia, o patriotismo foi exaltado, assim como a xenofobia, o racismo, a 

homofobia e o machismo, fortemente marcados. A estratégia do ataque aos 

adversários (e inimigos do povo) foi o programa adotado em sua campanha (Ia-

sulaitis; Vieira, 2019), com mensagens voltadas a criação de um “nós” (homem 

branco estadunidense de classe média), contra um “eles” (imigrantes, chineses 

e outras etnias) que ameaçam os empregos, os valores da sociedade america-

na e colocam em risco o american way of life.             

No Brasil, Jair Messias Bolsonaro, apesar de estar dentro do sistema po-

lítico há mais de duas décadas, colocou-se discursivamente como um outsider 

político, um político honesto e fora do sistema “podre” da política corrupta bra-

sileira. Bolsonaro, apesar de concorrer por um partido com pouca expressão 

(PSL), conseguiu se eleger por meio de um eficiente marketing digital. 

Marketing Político Digital

O marketing político é um instrumento crucial na política democrática e, ao 

longo do tempo, sofre alterações de acordo com os contextos vivenciados e pe-

las inovações tecnológicas. Por essa razão, Penteado (2011) o divide em três 
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fases ao longo da história contemporânea. A primeira fase é a pré-moderna, na 

qual existe um estágio de pré-criação do marketing político em uma lógica mais 

intuitiva, com foco nos jornais de papel. A segunda fase é a moderna, onde 

existe uma comunicação em massa no rádio e na televisão, tendo como obje-

tivo a persuasão do público-alvo. Nessa fase, as campanhas são profissiona-

lizadas. Por fim, a terceira fase se estabelece através do uso da Internet, com 

o chamado e-marketing e se subdivide em outras duas etapas. A primeira é a 

pós-moderna, na qual o marketing está mais segmentado e focado na persona-

lização da campanha, por meio de e-mails e portais, principalmente. A segunda 

é colaborativa, onde as ações de campanha são descentralizadas com ênfase 

na mobilização virtual através das redes sociais.

A Internet é um sistema tecnológico que passa por diversas metamorfoses 

e revoluções. Na atual configuração, as plataformas de mídias sociais, junto 

com o acesso por smartphones, possibilitaram a popularização da Internet, a 

transformação do fluxo de comunicação e a formação de um modelo de co-

municação individualizado em perfis e a concentração de tráfego nas mídias 

sociais. Essas transformações também influenciam o marketing político, que se 

adaptou ao processo de evolução e transformação da comunicação. As rápidas 

mudanças no sistema de comunicação dificultam as literaturas de fazerem uma 

análise especializada, que tenha uma validade em suas informações duradou-

ras, a fim de estabelecer generalizações sobre tendências e possibilidades nas 

campanhas políticas online.

O marketing político digital, em seu processo adaptativo às constantes 

mudanças sociotécnicas, passa a criar estratégias para as disputas eleitorais 

que vão se basear na participação e no engajamento de internautas nas cam-

panhas e na utilização da Internet como meio para busca e consumo de in-

formação política (Penteado, 2011), bem como o uso das redes de relações 

pessoais dos usuários para a difusão de informação. 

Com os avanços das TICs, a personalização da campanha é cada vez 
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mais intensificada e grupos que antes pareciam desinteressados pela política 

começam a participar de mobilizações online, criando novos modelos de co-

municação que se articulam pelo uso das mídias sociais na ação conectiva de 

Bennett e Segerberg (2012). Mas as consequências dessas participações são 

controvérsias. Dos pontos positivos, podem-se destacar a rearticulação dos 

ativismos, o fortalecimento dos vínculos da vida pública, aumento da cidadania, 

participação online e o estreitamento das relações entre representantes e re-

presentados (Almada et al., 2019). Por outro lado, aumentam-se as alienações 

políticas, os extremismos, os discursos de ódio e a fragmentação social (Suns-

tein, 2018).

Os primeiros registros de ensaios de campanhas onlines ocorrem nas 

campanhas estadunidenses na disputa entre Bill Clinton contra George Bush 

em 1992, que usaram de portais onlines para noticiar sobre a campanha, no 

entanto esses esforços são inexpressivos. É somente na campanha de Barack 

Obama, em 2008, que o uso do marketing político digital ganha destaque (Fia-

cadori, 2020), tornando-se um case. Sua campanha torna-se uma referência 

devido à amplitude de suas ações e ao fato de que todas as possibilidades de 

comunicação digital foram exploradas de forma eficiente (Gomes et al., 2009). 

A campanha digital de Obama se tornou um novo padrão, onde o candidato se 

aproxima do eleitor e não apenas faz publicidade, os usuários têm um papel ati-

vo dentro do fluxo de comunicação, na produção, difusão e compartilhamentos 

de conteúdos.

No Brasil, o fenômeno Obama não aconteceu nas eleições de 2010 e 

2014. Pereira (2011) apresenta como explicação a essas diferenças de cam-

panhas, características que divergem as eleições dos dois países, como o voto 

facultativo, a cultura política de financiamento de campanha por pessoas físicas 

e a ampla difusão da Internet nos EUA.

Na corrida presidencial brasileira de 2010, os principais candidatos – Dil-

ma Rousseff (PT), Marina Silva (PV) e José Serra (PSDB) – utilizaram as redes 
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sociais mais para noticiar e divulgar a campanha, do que interagir com os elei-

tores por meio dos canais de comunicação da web. As redes sociais tornaram-

-se um meio para “os candidatos explorarem suas trajetórias, seus gêneros, 

gostos culturais, origens sociais na conquista do voto do eleitor por meio do 

processo de identificação e projeção, replicando no espaço digital as estraté-

gias já tradicionais do marketing político (Pereira, 2011). Os resultados dessa 

eleição elegeram Dilma Rousseff à presidência que, segundo Pereira (2011), foi 

a candidata (entre os três principais) a fazer menor o uso das redes para a sua 

campanha eleitoral. Desapontando, em parte, as expectativas esperadas para 

que se repetisse o fenômeno Obama no Brasil. 

Nas Campanhas de 2014, dentre os principais candidatos temos: Dilma 

Rousseff, Aécio Neves (PSDB) e Marina Silva (PSB). Nessas candidaturas ve-

mos as redes sociais, como o Facebook, tornarem-se um espaço importante 

dentro do período eleitoral. Essas foram usadas para o engajamento e partici-

pação dos internautas nas campanhas, além de disseminarem informações a 

respeito de seu programa político (Massuchin; Tavares, 2015).  

No campo do marketing político digital, a partir das eleições de 2014, Mas-

suchin e Tavares (2015) observam que foram adaptadas para o espaço digital 

estratégias de outros meios de comunicação como a televisão. Dentre essas, 

destacamos o uso do perfil para disseminar críticas às campanhas dos candi-

datos oponentes, ataques aos partidos divergentes e ao governo federal, e as 

repetidas divulgações de feitos do candidato ou de seu partido.

Dentre as principais redes sociais, temos o microblog Twitter, que surge 

em 2006 e ganha força em 2009, não somente para o uso doméstico, mas tam-

bém para o uso corporativo. No Brasil, o microblog foi utilizado para o marketing 

político a partir da campanha de 2010 e, atualmente, é usado por importantes 

membros da política brasileira, como os representantes políticos, para divulgar 

decisões políticas a fim de aumentar o seu apoio durante o mandato (Marques 

et al., 2014).
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O Twitter e outras redes sociais tornaram-se sítios férteis para debates 

políticos cada vez mais polarizados e independentes do candidato para sua 

ocorrência. Em 2019, a empresa de mídias sociais Semiocast2 informou que 

são mais de 41 milhões de usuários do Twitter no Brasil. O que nos leva à maior 

participação política dos últimos tempos. O que, analisando de forma positiva, 

amplia a democracia e a cidadania, rearticula ativismo e fortalece os vínculos 

da vida pública.

Apesar de ter um número de usuários bem inferior ao Facebook 

no Brasil3, o Twitter, por suas características técnicas, permite que os pes-

quisadores tenham acesso a um maior número de dados para a coleta de publi-

cações (tweets), assim como a plataforma é utilizada por um público mais ativo 

no debate político.

A partir da discussão acima, este capítulo tem como pergunta de pesqui-

sa, que orienta o estudo: qual a estratégia de campanha de um candidato anti 

establishment que teve maior interatividade com seus seguidores no Twitter?

Metodologia

Inicialmente, foi realizada uma coleta das publicações do perfil oficial de 

Jair Bolsonaro (@jairbolsonaro), no período de 30 de julho a 27 de outubro, 

com a ferramenta LTweet, desenvolvida por Márcio Santos (2019), do Labcom 

da UFMA. No total, foram coletados 650 tweets. Desses, foi selecionada uma 

amostra de 130 tweets (20% do total) com maior interatividade (likes, replies e 

retweets). A escolha dessa amostragem está associada à pergunta de pesqui-

sa, voltada para identificar qual a estratégia adotada pela campanha de Bol-

sonaro, que construiu sua candidatura em torno de um discurso anti establish-

2	 Dados	extraído	de:	http://ecmetrics.com/pt/o-brasil-e-o-segundo-colocado-em-numero-de-usuarios-do-twitter/.	Acesso	
em	06/04/2019	

3	 O	Facebook	tem	uma	penetração	de	90%	nos	usuários	conectados,	enquanto	que	o	Twitter	atinge	a	43%	dos	usuários	da	
internet,	representando	27.7	milhões	de	contas	ativas.	Fonte:	Wearesocial,	2019	(disponível	em:	https://wearesocial.com/
global-digital-report-2019.	acesso	em	25/03/20).
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ment, colocando-se como outsider do sistema político brasileiro. 

Para a análise das publicações (tweets), o presente projeto foi categori-

zado quanto a quatro aspectos diferentes seguindo distintas literaturas. Desse 

modo, temos as categorizações referentes às estratégias de comunicação, a 

possibilidade de discurso autoritário, a que grupos esses apelos são direciona-

dos e, por fim, os recursos utilizados para tais tweets. Quanto às estratégias de 

comunicação temos a seguinte classificação baseados nos textos de Massu-

chin e Tavares (2015) e Iasulaitis e Vieira (2019): meta campanha, apoios, ata-

ques, defesa, realização do candidato, proposição, mobilização, assuntos pes-

soais, informações gerais (extra campanha) e pesquisa de intenção de voto: 

divulgação de resultados das pesquisas de intenção de voto.

Sobre os indicadores de comportamento autoritário, a classificação foi ex-

traída dos critérios estabelecidos por Levitsky e Ziblatt no livro “Como as demo-

cracias morrem” (2018): rejeição das regras democráticas do jogo, negação da 

legitimidade dos oponentes políticos, tolerância ou encorajamento à violência e 

propensão a restringir liberdades civis de oponentes, inclusive a mídia.

A terceira classificação por sua vez, busca identificar quais são os destina-

tários das publicações. Divididos entre: população em geral, homens de bem/

família, religioso, liberais, regional, movimentos sociais, nacionalismo, anti esta-

blishment, anti política, mulheres, negros, estrangeiros, outros.  Por fim, a quarta 

classificação estabelece que tipos de recursos tecnológicos foram utilizados nos 

posts (texto, imagem, vídeos, áudios, link, meme, gráficos e retweets).

Análise dos resultados 

Após analisar as 130 publicações com maior interatividade e classificar de 

acordo com as catalogações, aqui já expostas, pode-se averiguar os resultados 

apresentados a seguir4.

4	 É	importante	destacar	que	uma	mesma	publicação	pode	ter	mais	que	uma	classificação.
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Figura 1 

Fonte: Autores (2020).

Na verificação das estratégias de comunicação, a categoria onde concen-

tra-se o maior número de publicações é de “ataque”, com quase metade das 

ocorrências (49,23 %).  A segunda maior ocorrência foram de tweets classifica-

dos como proposição (33,85%), seguida de defesa (24,62%), que serão deta-

lhados mais abaixo.

Figura 2 

Fonte: Autores (2020).
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Quando subdivididas as mensagens classificadas de ataque, mais de 50% 

dessas direcionam ataques específicos ao Partido dos Trabalhadores, segue 

exemplo. 

Figura 3

Fonte: Autores (2020).

Outro grupo também muito atacado é a mídia tradicional com 11 publica-

ções frente às 64 classificadas como ataque. Para além, existem alguns casos 

em que um mesmo tweet possui ataques direcionados a ambos os grupos, 

como o destacado abaixo.

Figura 4

Fonte: Autores (2020).
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Ainda nas estratégias de comunicação, a categoria de proposições é a 

segunda mais mencionada, representando quase 34%. Nesses, destacam-se 

diálogos focados no combate à corrupção e no aprimoramento da segurança, 

também são citados, em menor grau, assuntos como educação, saúde e eco-

nomia. Não obstante, é necessário expor que embora tais temáticas foram clas-

sificadas como proposições, seguindo as categorias expostas na literatura, as 

mensagens analisadas não foram redigidas de maneira em que se explicitem 

como as propostas seriam executadas, mas expressam a opinião do candidato 

se posicionando de forma antagônica ao projeto político da esquerda brasileira. 

Assim, por motivos metodológicos, optou-se por classificar esse tipo de publi-

cação como proposição, como no exemplo abaixo, que, na verdade, é mais um 

posicionamento político que propositivo.

Figura 5

Fonte: Autores (2020).

Já nas investigações de presença de discurso autoritário, conforme indi-

cado na figura abaixo, o resultado surpreende frente aos diversos discursos de 

mesmo cunho realizados pelo candidato em outros meios de comunicação em 

períodos anteriores à campanha eleitoral. Na amostra realizada, 86,92% dos 

tweets não possuem qualquer discurso autoritário dentre os critérios estabele-

cidos pelos autores Levitsky e Ziblatt (2018).
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Figura 6

Fonte: Autores (2020).

A porcentagem onde o discurso autoritário foi encontrado corresponde 

a 13% dos tweets, divididos entre as categorias de negação da legitimida-

de dos oponentes políticos e tolerância ou encorajamento à violência, com 

15 e 2 publicações, respectivamente. O conteúdo autoritário mais presen-

te refere-se à descrição de seus opositores partidários como criminosos, 

capazes de interferir na ordem constitucional existente e no modo de vida 

populacional. 

Nas categorias direcionadas ao “apelo a grupos”, destaca-se o núme-

ro de 99 publicações direcionadas à população em geral (correspondendo a 

76% do total), contudo, um outro valor importante a ser ressaltado nessa cate-

goria refere-se aos posts em que o apelo à lógica anti establishment é o foco, 

mesmo que em um número bem inferior comparado à categoria de população 

geral (10 posts no total). Dentre os demais resultados obtidos, têm-se cinco 

publicações dedicadas aos homens de bem/família tradicional, três de cará-

ter nacionalista e um número menor ou igual a três publicações nas demais 

categorias.
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Figura 7

Fonte: Autores (2020).

Quando observados os recursos utilizados, percebe-se que a grande 

maioria das publicações (78,5%) é composta apenas por textos dentro do 

limite de 280 caracteres determinados pelo Twitter. A outra parte dessas é 

composta por vídeos, retweets e imagens (12,30%, 6,15% e 3,07%, respec-

tivamente).

Figura 8

Fonte: Autores (2020).

O uso do recurso de publicações de texto, como publicações com maior in-

Impactos político-comunicacionais nas eleições brasileiras de 2018 | Cervi & Weber (orgs.) Impactos político-comunicacionais nas eleições brasileiras de 2018 | Cervi & Weber (orgs.)

Capítulo III - O discurso anti PT como estratégia política (Penteado & Chaves)

106



Impactos político-comunicacionais nas eleições brasileiras de 2018 | Cervi & Weber (orgs.)

Capítulo III - O discurso anti PT como estratégia política (Penteado & Chaves)

teratividade, indica que a campanha online de Bolsonaro no Twitter foi bem pe-

culiar. Pois a literatura de marketing político digital (Pereira, 2011; Massuchin; 

Tavares, 2015; Iasulaitis; Vieira, 2019), aponta que em geral as publicações 

com vídeos e imagens têm uma tendência a gerar maior interação. 

Considerações Finais

Os dados alcançados acima permitem responder à pergunta de pesquisa, 

afirmando que a estratégia do marketing político digital de Bolsonaro, em seu 

perfil oficial no Twitter, destacou-se por publicações de ataques a seus adver-

sários, em especial pelo uso de uma retórica antipetista. Outra estratégia im-

portante foi o ataque à mídia tradicional. Essas estratégias ajudam a entender 

que um dos fatores de sucesso de Jair Bolsonaro foi a criação de um “inimigo”, 

personificado no PT e seus principais líderes, aproveitando-se de uma conjun-

tura de radicalização da polarização política e ideológica, que teve seu ápice 

no impeachment de Dilma Rousseff e na prisão do ex-presidente Lula. A crítica 

a mídia tradicional também ajuda sua candidatura a se posicionar como um 

outsider, com o discurso anti establishment, voltado para o cidadão comum e 

contra o viés “esquerdista” da imprensa.

Contudo, as publicações que obtiveram maior interatividade não se ca-

racterizam por apelos autoritários, segundo o modelo Levitsky e Ziblatt (2018). 

Esse resultado pode ser explicado pelo fato de que dentro das redes sociais on-

line, as publicações com conteúdos “mais pesados”, de linguajar desrespeitoso 

e com discursos de ódio, que poderiam ser caracterizadas dentro do modelo 

adotado de político autoritário, são publicadas por perfis não ligados diretamen-

te à campanha, o que foge ao escopo desta pesquisa. Essa é uma forma de 

evitar problemas na Justiça Eleitoral e ao mesmo tempo, preservar a imagem 

pública do candidato.

 Nesse contexto, do desenvolvimento do marketing político digital, prin-
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cipalmente em plataformas de redes sociais de internet, indica-se como uma 

futura agenda de pesquisa pensar em estratégias metodológicas para a incor-

poração de outros perfis, não oficiais, o uso de perfil falsos, a desinformação e 

o uso de robôs para o estudo das estratégias eleitorais. 
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CAPÍTULO IV

WhatsApp, política mobile e desinformação
A hidra nas eleições presidenciais de 2018

Introdução

O WhatsApp mantém um design de rede privada com criptografia ponta 

a ponta, mas as estruturas de rede decorrentes de suas apropriações sociais 

no Brasil o transformaram em uma poderosa ferramenta de difusão de infor-

mações para grandes públicos. Como alternativa aos serviços de SMS pa-

gos, a possibilidade de serviços de mensagens mobile sem custos de internet 

atraiu um contingente grande de pessoas que não têm acesso à rede de outro 

modo, ajudando o aplicativo a alcançar a marca de 120 milhões de usuários 

ativos em 2018. Se os sites de fact-checking exigem acesso à internet paga 

e muitas organizações jornalísticas restringem o acesso aos seus produtos, 

campanhas políticas souberam utilizar esta conjuntura a seu favor espalhan-

do desinformação com viés eleitoral em momentos chave.

Um caso emblemático ocorreu às vésperas das eleições presidenciais 
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de 2014, quando a notícia falsa de que Alberto Youssef foi envenenado du-

rante sua prisão na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba viralizou 

por WhatsApp atingindo smartphones do país inteiro menos de 24 horas an-

tes do pleito. Uma montagem colocava a manchete no portal de notícias G1, 

acompanhada pelo rumor de que haveria envolvimento do Partido dos Traba-

lhadores no crime, supostamente, para impedir uma delação de Youssef. O 

rumor foi desmentido publicamente pela Polícia Federal brasileira e pelo G1, 

e sua circulação foi condenada pelo Ministro da Justiça, mostrando a preo-

cupação de diversos atores com as consequências dessa mentira em um ce-

nário eleitoral acirrado e polarizado – mas não havia como dar uma resposta 

proporcional na mesma velocidade ou retirar a montagem que circulava por 

mensagens privadas.

O impacto desse tipo de estratégia teria potencial muito maior em 2018. 

De acordo com Digital News Report1, entre 2014 e 2018 o uso de smartphones 

para consumo de notícias cresceu de 35% para 65% enquanto a utilização de 

computadores passou de 64% para 62%. O uso do Facebook para notícias 

caiu 17 pontos percentuais entre 2016 e 2018, enquanto o WhatsApp cresceu 

alcançando a marca de 46%. Autoridades e comentaristas, no entanto, subes-

timaram consideravelmente o potencial estrago da apropriação do aplicativo 

repetindo e multiplicando, de modo muito mais sistemático e eficaz, a dinâmica 

do ‘caso Youssef’. Essa possibilidade faz com que a campanha no WhatsApp 

– ainda cara devido a cobranças ‘por envio’ – comece a ser economicamente 

mais interessante às campanhas eleitorais.

Crescimentos súbitos na adesão a mensagens específicas são tema de 

investigações em torno de ações coletivas que antecedem a internet. Propos-

tas explicativas giram em torno da ideia de cooperação condicional, em que 

diferentes fatores – visibilidade do comportamento, pressão por pares, percep-

ção sobre viabilidade da ação, quantidade de pessoas envolvidas, traços de 

1	 Disponível	em:	<	http://www.digitalnewsreport.org/survey/2017/brazil-2017/	>	Acesso		em		junho	de	2018
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personalidade – aumentariam subitamente a quantidade de adesões a partir 

de um limiar, massa crítica ou ponto de virada relacionados a um destes fato-

res. A premissa comum é, portanto, que as escolhas das pessoas mudam de 

acordo com informações sobre quantas outras pessoas participam de determi-

nada ação coletiva (Schelling, 1978; Granovetter, 1978). 

Apropriações de dispositivos com acesso à internet conferem nova potên-

cia a essa dinâmica. Ações em larga escala coordenadas sem a existência de 

organizações centrais (Bimber et al, 2012) e o súbito crescimento, em escala 

relativamente independente, de lideranças centralizadas (Margetts et al, 2015) 

colocam em evidência pautas políticas que fogem à tutela de seus produto-

res iniciais – trazendo ao debate termos como organização sem organizações 

ou liderança sem líderes, respectivamente. Há ainda a ação conectiva (plata-

formas digitais como fundamento da organização política na forma de redes 

de compartilhamento de narrativas pessoais) (Bennett; Segerberg, 2012) e a 

relevância de elementos narcisistas na adesão a ações com alta visibilidade 

em redes online (Papacharissi, 2010). Revisões sobre internet e mudanças 

abruptas na escala de apoiadores em ações coletivas (Margetts et al, 2015) 

apontam a relevância da interação entre visibilidade e informação social (e 

seus desdobramentos em termos de constrangimento, aprovação, pressão 

etc.) juntamente com variações em traços de personalidade na guinada abrup-

ta no número adesões.

A viralização recorrente de mensagens políticas em campanhas no 

WhatsApp contraria todas estas chaves explicativas. O aplicativo não possui 

perfis públicos localizáveis por busca, algoritmos de impulsionamento de 

visibilidade, agregação automática de informação social ou entrega direcionada 

de conteúdo. Pelo contrário, limita o número de encaminhamentos diretos e o 

número de pessoas que podem pertencer a cada grupo, descartando elementos 

considerados peças-chave na viabilidade de viralizações rápidas e recorrentes 

em plataformas como Facebook. A viralização de uma notícia falsa exige um 
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aumento exponencial de visibilidade a cada encaminhamento, incompatível 

com índices normais de compartilhamento individual em redes de contatos 

privados. É neste ponto que os grupos de WhatsApp – dedicados à política, 

em geral segmentados, com mais de duzentas e cinquenta pessoas cada e 

canais de comunicação entre si – entram em cena. Propomos que a utilização 

de métodos de análise de redes complexas pode elucidar a possibilidade de 

viralização nesse cenário. Este capítulo2 se diferencia, portanto, das análises 

de conversações que caracterizam a produção ainda incipiente sobre novas 

especificidades relacionadas aos aplicativos de mensagens instantâneas por 

celular (Mobile Instant Messaging Services) (Valeriani; Vaccari, 2018).

Associada à criptografia, a possibilidade de viralização torna-se uma po-

derosa arma para estratégias criminosas. Por isso, sua apropriação é previ-

sível: mantém a fonte relativamente segura e torna difícil seu rastreamento, 

fora do escrutínio público, mas em contato com o segmento alvo em particu-

lar. A segmentação é uma possibilidade mesmo que o aplicativo não ofereça 

estes dados: em um modelo mais sofisticado, pode ser feita por algoritmos 

que cruzam dados de diferentes redes online, superando déficits em dados 

de qualquer uma dessas redes tomadas individualmente; em modelos mais 

simples, cruzando números de celular e CEPs presentes online – possibili-

tando segmentação geográfica por rua e inferências demográficas –, através 

de páginas militantes que divulgam links para grupos de WhatsApp em redes 

visíveis como o Facebook (possibilitando registros sobre perfil das páginas e 

grupos associados, além de fazer com que esses links possam ser achados 

por ferramentas de busca), entre outros. Ao replicar conteúdo de modo dificil-

mente rastreável e “anonimizando” a fonte, o WhatsApp dá um passo adiante 

em relação a ferramentas como dark posts e microtargeting, utilizadas para 

difundir informações para nichos específicos, enquanto as mantêm fora do 

2	 Originalmente	este	texto	foi	publicado	como	artigo	na	Revista	Comunicação	&	Sociedade,	v.	41,	n.	2,	2019.	DOI:	
10.15603/2175-7755/cs.v41n2p307-334	.
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escrutínio público no Facebook.

Como apontado por estudos sobre crescimentos abruptos em escala de 

campanhas políticas (Margetts et al., 2015), a identificação de traços espe-

cíficos de personalidade pode indicar maior ou menor propensão a comparti-

lhar conteúdos, possibilitando seleção de pontos com maior probabilidade de 

gerar o que chamamos de viralização. O caso extremo do escândalo com a 

Cambridge Analytica mostra que dados sobre traços de personalidade podem 

ser inferidos a partir de informações de comportamento online registradas por 

sites de redes sociais. Os chamados robôs podem atuar, portanto, identifican-

do nichos e enviando mensagens regularmente, utilizando a propensão des-

ses nichos a compartilhar um tipo específico de informação ao mesmo tempo 

em que cria uma aparência de campanha orgânica.

É importante frisar que a apropriação visando difusão de desinformação 

criminosa e criptografada é uma distorção específica e reprimível, e que os 

aplicativos de comunicação segura utilizando criptografia fim-a-fim também 

podem ser uma ferramenta importante na defesa do direito à privacidade. A 

inovação da criptografia fim-a-fim está em permitir que qualquer usuário pos-

sa criptografar suas mensagens em seu próprio celular com uma chave de 

criptografia segura, protegendo-se até mesmo de agências de espionagem 

governamentais, que dificilmente seriam capazes de decodificar o seu conte-

údo. A mensagem criptografada é decodificada apenas no dispositivo do des-

tinatário, ficando assim imune a interceptações que possam ocorrer durante 

o seu trânsito pela rede. Esta mesma dinâmica, no entanto, exige medidas 

específicas para evitar ações criminosas como a viralização sistemática de 

notícias falsas com finalidade de manipulação eleitoral.

Embora esta tecnologia esteja disponível de forma pública e gratuita 

desde 1991 (Lauzon, 1998), diversos motivos explicam por que sua adoção 

ficou restrita a nichos tecnológicos ou de ativistas. O Caso Snowden, revela-

do pelo jornalista Glenn Greenwald em 2013, mostrou como a Internet estava 
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sendo utilizada para burlar mecanismos legais de proteção pessoal e moni-

torar indiscriminadamente cidadãos americanos e estrangeiros (Greenwald, 

2014; Miguel, 2016). Este evento chamou a atenção para a necessidade de 

prover mecanismos para que os cidadãos possam se defender do abuso de 

Estados que não respeitem seus direitos individuais. Na sequência dos mes-

mos eventos, o governo brasileiro transforma em prioridade a aprovação da 

lei conhecida como Marco Civil da Internet, trazendo como pedra fundamental 

o princípio da privacidade.

Diferentes aplicativos de mensagens instantâneas ganharam popula-

ridade com a disseminação dos “smart phones” nos anos recentes. Para 

destacar três dos mais relevantes atualmente, WhatsApp, Telegram e Sig-

nal foram lançados, respectivamente, em 2009, 2013 e 2014. Ao contrário 

dos dois últimos, o WhatsApp não tinha como apelo inicial a característica 

de fornecer criptografia fim-a-fim. Foi provavelmente uma decisão comercial, 

movida por pressão dos concorrentes pós-Snowden e de uma demanda de 

mercado, que leva o WhatsApp a finalmente adotar este recurso para todos 

os usuários em 2016.

Ainda em 2017, uma série de entrevistas com profissionais de campa-

nha política na internet (Santos; Nehrer, 2017) apontava expectativas com a 

pauta das notícias falsas com o uso do WhatsApp em 2018. Juntamente com 

pesquisas anteriores sobre utilização de redes sociais online por apoiadores 

de Bolsonaro (Aldé; Santos, 2012; Santos; Cunha, 2014), essas entrevistas 

foram utilizadas como base para o desenvolvimento de metodologias espe-

cíficas capazes de analisar o uso do WhatsApp para disseminar informações 

falsas e definir quais dinâmicas tornam possível a viralização nesse ambien-

te opaco.

A apropriação bem-sucedida do WhatsApp por apoiadores de Jair Bol-

sonaro resulta da cooperação de diversos grupos – incluindo eleitores – e um 

conhecimento específico voltado para viralização sistemática de conteúdo. A 
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compreensão desse fenômeno exige uma alteração no modo como este apli-

cativo é analisado, superando obstáculos colocados por seu design voltado 

para troca de mensagens privadas, através do cruzamento de dados, compo-

sição de redes e análises de fluxo de conteúdo.

Tendo em vista esses aspectos fundamentados em estudos prévios so-

bre o campo, testamos quatro hipóteses envolvendo a desinformação em lar-

ga escala via WhatsApp, durante as eleições presidenciais, são estas: 

(H1) Pessoas presentes em mais de um grupo podem viabilizar uma 

estrutura de grupos interconectados no WhatsApp, fazendo com que o aplica-

tivo esteja sujeito a lógicas de rede bipartite e tornando possível que a desin-

formação se viralize rapidamente. O que propomos não é que esta seja uma 

característica a priori no aplicativo, mas um resultado da estrutura de rede 

contingente resultante de opções pessoais de usuários ao distribuírem-se em 

grupos;

(H2) Usando métricas de algoritmos de rede, poderíamos encontrar cor-

respondências entre a centralidade das redes e a relevância dos grupos nes-

se processo assimétrico, avançando, assim, em nossa análise sobre a am-

pliação viral da desinformação;

(H3) Trata-se de um processo variante no tempo, que pode ser separado 

em estágios/encaminhamentos, no qual a desinformação vai dos nós centrais 

para os periféricos, ampliando exponencialmente por meio do encaminha-

mento de grupos.

(H4) Acreditamos que haja indícios do difusor inicial nas mensagens vi-

ralizadas, hipótese cujo teste se beneficia da identificação dos grupos em que 

esta informação falsa foi circulada primeiro em decorrência da confirmação 

das hipóteses anteriores – possibilitando parcerias com esferas dedicadas ao 

aperfeiçoamento da legislação sobre campanhas políticas e a responsabiliza-

ção dos possíveis produtores profissionais envolvidos.
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H1: WhatsApp como uma rede bipartite

Com base na recomposição de redes e análise da estrutura de grupos, 

pudemos testar a hipótese norteadora da presente análise: mais do que uma 

rede de pessoas conectadas através de grupos, o WhatsApp está sujeito à 

dinâmicas de uma rede bipartite de grupos interconectados por participantes 

em comum3, que regulam o intercâmbio de informações, permitem o aumento 

exponencial de visibilidade e lógicas de difusão viral de notícias falsas mesmo 

dentro de uma rede fechada (H1).  Essa rede de grupos mantém um fluxo de 

informações criptografado, opaco ao escrutínio público e intenso em períodos 

eleitorais. Transitando rapidamente em diferentes grupos, essas notícias po-

dem fomentar ondas de compartilhamento que invadem novas levas de grupos 

a cada etapa, fluxo passível de mapeamento a partir da aplicação de métodos 

de constituição estrutural e análise de redes.

Metodologicamente, essa constatação tem desdobramentos relevantes. 

Primeiro, para além de propriedades topológicas, a análise de redes reco-

nhece propriedades dinâmicas de viralização e contágio. As limitações de vi-

sibilidade e tamanho de grupos afastam o WhatsApp do modelo de rede que 

caracteriza o Facebook – preferential attachment/scale free –, em que atores 

bem conectados possuem uma vantagem cumulativa, atraindo mais conexões 

e concentrando centralidade –, aproximando-o de modelos descentralizados. 

Menos centralizado, este modelo de rede apresenta maior resistência a ata-

ques ou desativação de nós/grupos (Albert; Barabási, 2000) em comparação 

ao Facebook, o que significa que a retirada de grupos do ar por decisão judi-

cial afeta pouco a dinâmica da rede. Isso não impede que uma pessoa esteja 

intencionalmente presente em um número grande de grupos.

Em ambientes políticos polarizados, esse modelo baseado em vários gru-

3	 Uma	rede	bipartite,	ou	seja,	uma	rede	em	que	grupos	não	estão	formalmente	associados	entre	si,	mas	em	que	participan-
tes	em	comum	podem	constituir	conexões	e	fomentar	dinâmicas	de	rede.
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pos separados pode levar a composição, intencional ou não, das chamadas 

redes policêntricas segmentadas e integradas (Gerlach, 2001). Entre as inova-

ções dessa estrutura, destacam-se as funções adaptativas ou comportamento 

de Hidra: o alcance a diversos núcleos sociais devido a diferenças entre os 

perfis sociais, culturais, táticos de cada grupo da coalizão, bem como às fun-

ções assumidas; impossibilidade de repressão centralizada, uma vez que a 

independência e autonomia entre os grupos fazem com que a destruição de 

um destes não interrompa o comportamento global da rede e que para cada 

grupo neutralizado surja um novo com funções semelhantes; a possibilidade 

de reorganização e compensação, uma vez que a falha de um grupo não ne-

cessariamente implica falha dos demais, o que permite um aprendizado cole-

tivo por tentativa e erro sem que o coletivo de grupos precise incorrer em erro. 

A integração dialoga com a composição de identidade por antagonismo, dedi-

cada à utilização de gatilhos emocionais capazes fomentar coesão interna ao 

grupo, muitas vezes através do incentivo à hostilidade contra atores externos 

(McDermott, 2011).

A viralização nesse cenário acontece porque o aumento no estabeleci-

mento de conexões torna mais provável que pessoas de grupos diferentes 

estabeleçam pontes, levando a um aumento abrupto na quantidade de pes-

soas indiretamente conectadas cada vez que um novo grupo ou conjunto de 

grupos se conectam. Limites a quantidade de pessoas em cada grupo poten-

cializam a segmentação que caracteriza essa dinâmica. Esse comportamento 

não linear conduz a um ponto de guinada em que os vértices passam abrupta-

mente a estar conectados ao chamado componente gigante, identificado em 

três sistemas naturais: difusão de doenças epidêmicas em redes de contato 

físico, redes neurais e problemas de rede de matriz genética (Rapoport; Hor-

vath, 1961).

O modelo serve tanto para entender a composição da estrutura da rede, 

quanto para analisar a dinâmica de circulação de informação viral nesta es-
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trutura, embora essas duas dinâmicas obedeçam a critérios de expansão di-

ferentes. Utilizamos esta abordagem como alternativa à ideia de viralização 

associada a algoritmos de visibilidade e limiares de ação política (Margetts et 

al., 2015) entendendo que uma lógica similar de crescimento acelerado após 

determinado limiar está associada a um limiar da estrutura da rede, e o cres-

cimento na quantidade é um efeito colateral – e não a causa – do aumento 

abrupto no número de elementos atingidos pela viralização.

Essa questão traz a possibilidade de (H2) desenvolver métodos voltados 

para as redes que rapidamente identificam quais grupos estão mais propen-

sos a estar no início do processo de viralização, bem como os (H3) caminhos 

preferenciais para desinformação segmentada, pontos cruciais que impedem 

a propagação desses conteúdos e que retardam o processo viral, podendo 

torná-lo inviável.

Todos os testes empíricos feitos pelo grupo de pesquisa em Tecnologias 

da Comunicação e Política (TCP) da UERJ confirmaram essa possibilidade 

(H1). Iniciando suas conexões a partir da entrada em grupos de WhatsApp em 

apoio a candidatos e segmentos diferentes (incluindo Jair Bolsonaro, Fernan-

do Haddad, Ciro Gomes, Marina Silva, Geraldo Alckmin e Henrique Meirelles) 

em maio de 2018, os sete pesquisadores do TCP envolvidos no experimen-

to terminaram conectados ao mesmo componente gigante. Na rede formada 

por 9.812 perfis distribuídos em 90 grupos de WhatsApp especializados em 

campanha e discussão política, 99,11% dos perfis – independentemente de 

viés político – formam um componente gigante, comprovando a viabilidade de 

dinâmicas virais.

A descentralização também foi confirmada, afastando-se de dinâmicas 

de redes como Facebook (a distribuição de grau indica que 8.354 perfis es-

tão em apenas um grupo, 1.107 em dois, 225 em três, 81 em quatro, 23 em 

cinco, 10 em seis, 9 em sete dois em 8 grupos e um em 16). A possibilidade 

de circulação de links, no entanto, conecta os dois modelos de rede, permitin-
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do a usuários do Facebook a distribuição de links para grupos de WhatsApp 

(com entrada condicionada ao limite de membros) e aos perfis do WhatsApp 

a distribuição de links para postagens do Facebook, canalizando a participa-

ção dos membros, promovendo ondas de comentários, curtidas ou ataques 

súbitos sem que a atuação dos grupos que promoveram a onda seja visível. 

Considerando a relevância do engajamento para visibilidade em redes so-

ciais, esta tática também pode servir como SEO (otimização de ferramentas 

de busca).

Os links entre grupos também são utilizados para ataques, nos quais 

links de convite são jogados em grupos adversários para entradas em massa, 

seguidas por ondas de xingamento e conteúdo impróprio, ou ainda em que 

adversários se passam por apoiadores que precisam se tornar administrado-

res para poder adicionar amigos ao grupo e, assim que conseguem essa fun-

ção, mudam o nome do grupo invertendo apoios, alteram imagem e excluem 

membros.

H2 e H3: viralização (sem algoritmo de visibilidade ou 
informações sociais) e o papel das métricas de rede

Reconhecer o caráter viral dessas dinâmicas exige a aceitação de duas 

premissas, cujos desdobramentos metodológicos são relevantes para com-

preensão do uso político do WhatsApp. Primeiro, viralização implica direcio-

nalidade (relações assimétricas entre uma fonte e seus destinatários) e um 

processo variável no tempo, cuja progressão pode ser avaliada em etapas e, 

no qual, destinatários em uma etapa podem se tornar fontes na etapa seguin-

te. Isso coloca a questão: como identificar rapidamente que grupos têm mais 

chances de estar no início deste processo? Este é o ponto vulnerável da rede, 

uma vez que impedir a propagação a partir desses pontos desacelera e pode 

inviabilizar a viralização.
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Essa abordagem é especialmente útil em casos de redes criptografadas 

como o WhatsApp, cujas características podem ser válidas para compreender 

os modelos de rede (considerando algumas inferências sobre os padrões que 

ocorrem fora de nossa amostragem). Isso é particularmente interessante num 

cenário no qual a ausência de um número total de grupos que integram global-

mente essa rede proíbe métodos que dependam de proporções quantitativas 

ou representativas. A primeira consequência importante do reconhecimento 

dessa assimetria é que os grupos não são equivalentes e, portanto, a simples 

coleta e quantificação de seus conteúdos ignora as funções estruturais da 

rede. Esse erro, combinado com a falta de mensuração da representatividade 

nessa rede privada, pode inviabilizar qualquer generalização de conclusões 

quantitativas. 

Assim, nossos critérios para entrar em grupos segmentados, de apoio 

aos seis candidatos anteriormente mencionados e já ativos no início de 2018, 

ocorreram através do acesso a links em páginas favoráveis a esses presiden-

ciáveis no Facebook. Por meio desses links, recebemos links ou fomos auto-

maticamente adicionados a outros grupos especializados durante o período 

pré-eleitoral, o que nos permitiu obter análises que variam conforme o tempo. 

Sobre esse aspecto, vale ressaltar que considerar o tempo também é relevan-

te na análise das redes, dado que os perfis não podem visualizar informações 

postadas no grupo antes de suas entradas.

A posição estrutural de cada grupo define sua relevância neste proces-

so: se para circular por diversos pontos da rede uma informação necessaria-

mente passa por um grupo, este grupo tem um nível de centralidade nesta 

rede, aumentando quando outros grupos centrais passam a estar conectados 

graças a este grupo em particular (eigenvector, medida que varia entre 0 

para grupos sem centralidade e 1 para grupos com centralidade máxima). 

Isso também faz com que as informações cheguem com mais probabilidade 

a esse grupo e aumente suas chances de viralização a partir do momento em 
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que o alcança. A criptografia da fonte e impedimentos de acesso a conteú-

dos anteriores à entrada do perfil em um grupo deixam as possibilidades de 

análise desse fenômeno restritas a pesquisadores que já estivessem o acom-

panhando quando o fenômeno ocorreu, capazes de cruzar esses dados com 

informações sobre estrutura da rede.

A imagem a seguir mostra a viralização de uma notícia falsa sobre o Tri-

bunal Superior Eleitoral na rede descrita acima, atingindo 6.935 dos 9.812 

perfis em poucas horas – aglomerados de pontos cinza indicam grupos sem 

contato com a notícia, amarelos aqueles que tiveram contato com ela e as 

linhas apontam conexões entre eles. A notícia afirma que o Tribunal Supe-

rior Eleitoral teria informado a anulação de 7,2 milhões de votos e que 2 

milhões teriam sido necessários para que Bolsonaro vencesse no primeiro 

turno. A viralização por compartilhamento traz a possibilidade de analisar 

as etapas de difusão e encontrar a fonte inicial e o papel de cada grupo 

neste processo. Entre os dez primeiros a receber a notícia falsa viralizada, 

seis possuíam centralidade maior do que 0,90; dois acima de 0,85; e os 

restantes com centralidade 0,69 e 0,64. Entre os dez últimos a receber a 

notícia, três têm centralidade inferior a 0,18; quatro entre 0,52 e 0,42; e os 

três restantes possuem centralidades de 0,60, 0,73 e 0,85. Acusações con-

tra o TSE foram uma constante entre apoiadores de Jair Bolsonaro e são 

sugeridas pelo próprio candidato em sua primeira declaração a jornais após 

o resultado do primeiro turno. Das 438,4 mil mensagens textuais coletadas 

nesta rede entre junho e outubro de 2018, 3.348 envolviam ‘urnas’ e o TSE, 

a maior parte delas falsa.

Ao identificar padrões estruturais de conexão e fluxo, modelos de rede 

permitem utilizar uma escala reduzida da rede para projetar e compreender 

a dinâmica da rede em seu todo. Esta abordagem é impositiva, uma vez que 

não é possível visualizar a rede ‘completa’ de grupos de WhatsApp e es-

tabelecer qualquer parâmetro de representatividade ou fidedignidade para 
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métodos de quantificação simples. Uma vez que delimitamos nossa rede, o 

aumento na quantidade de pessoas alcançadas desacelera nas etapas finais 

a despeito da continuidade de compartilhamentos. No cenário real, em que 

a difusão segue para outros grupos periféricos fora da rede analisada, essa 

desaceleração levaria muito mais tempo. 

Figura 1

Fonte: Autores (2020).

Portanto, a notícia progride preferencialmente de grupos com maior cen-

tralidade para grupos periféricos – numa lógica policêntrica –, quando outros 
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grupos centrais são atingidos a dinâmica se repete, propagando a viralização. 

A cada etapa, a multiplicação faz com que a quantidade de informações re-

plicadas para o próximo conjunto de grupos seja exponencialmente maior do 

que a anterior. Para fora da rede de grupos dedicados/especializados em polí-

tica, grupos mais difundidos socialmente como de família e outras afinidades, 

tendem a ser atingidos. Isso faz com que a simples quantificação de tipos de 

grupos em que a notícia falsa pode ser encontrada, como os ‘de família’, sem 

levar em consideração sua centralidade na rede que promoveu a viralização, 

conduza a erros graves na atribuição de relevância, invertendo completamente 

a lógica da rede. Embora sejam mais numerosos e conjuntamente possam ter 

um número maior de eleitores, a presença de notícias falsas em grupos peri-

féricos é a consequência e não causa da difusão sistemática de uma notícia 

falsa específica. É justamente a ignorância em relação a este processo que faz 

alguns apoiadores assumirem que “se eu não recebi para compartilhar este 

conteúdo, ninguém recebeu e sua difusão é orgânica”, sem questionar quem as 

produziu/difundiu antes de seu contato com a notícia.

Vale frisar que, entre os grupos que receberam a desinformação repeti-

damente, também pudemos identificar padrões confirmando nossa proposta: 

entre os dez grupos com maior número de repetições essa informação aparece 

em média 8,6 vezes, a centralidade menor é 0,84 e a centralidade média é 0,92 

- 6 de dez grupos de centralidades são superiores a 0,90. O número médio de 

membros do grupo é 234. Por outro lado, entre os grupos de dez grupos que 

receberam apenas uma vez, a centralidade média é de 0,38 e os membros 

médios do grupo é 97,25.

Confirmando H2, o uso de algoritmos para identificar comunidades estru-

turadas, considerando apenas a topologia de rede para identificá-las (algoritmo 

de modularidade), foi bem sucedido em agrupar automaticamente os apoiado-

res de diferentes partes em diversas categorias, identificando subgrupos entre 

os defensores do mesmo candidato e também categorizando redes de discus-
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são política com nenhum candidato específico – com erros de categorização 

raros envolvendo grupos de discussão sem candidato específico. Isso mostra 

a heterogeneidade entre os atores envolvidos, e que essas diferenças podem 

ser vistas na estrutura da rede, incluindo diferenças entre aqueles que apoiam 

o mesmo candidato. Embora tenha identificado subgrupos no apoio dos can-

didatos, separando-os, o algoritmo não agrupou os apoiadores de diferentes 

candidatos – com a exceção mencionada acima.

Nossa análise do caso envolvendo TSE também indica que houve viés 

de preferência partidária na circulação dessa notícia. Ela foi compartilhada 

202 vezes (retornando a circulação depois do último registro nos grafos), mas 

a despeito das interconexões entre os 90 grupos, só 41 são atingidos: 37 são 

grupos de apoio a Bolsonaro entre conservadores, ‘de direita’ ou pró-militares, 

e quatro são de discussão política sem candidato definido. A preferência por 

um candidato pode indicar um maior ou menor filtro ao compartilhamento de 

notícias específicas pelos perfis que conectam grupos favoráveis a esse can-

didato a outros grupos da rede.

Reconhecidos os caminhos preferenciais e a dinâmica favorecida por gru-

pos segmentados mais dispostos a compartilhar, entendemos que a viraliza-

ção no WhatsApp envolve ao menos três etapas: primeiro a etapa de produção 

e difusão inicial; em seguida, sua circulação em grupos segmentados dedica-

dos a política, interconectados por membros mais dispostos a compartilhá-la 

e inseri-la em uma dinâmica de viralização; e por fim grupos periféricos não 

dedicados à política, quantitativamente mais numerosos, embora proporcio-

nalmente irrelevantes na etapa mais intensa da viralização. Ao nos aproximar 

de grupos com maior centralidade (eigenvector), tendemos a nos aproximar da 

fonte primária da notícia falsa.

Esse tipo de percepção ajuda a elucidar as dificuldades encontradas pe-

los jornalistas e comentaristas na tentativa de entender o papel do WhatsApp 

em outubro de 2018, como uma reação à participação eleitoral: (i) eles não po-
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diam entrar em grupos políticos que já alcançavam o limite dos participantes; 

(ii) quando os grupos não estavam lotados, os jornalistas dependiam de links 

de convite presentes fora do WhatsApp, em um cenário de ataques recíprocos 

que faziam com que muitos grupos políticos restringissem seus convites de 

links para listas de encaminhamento internas; (iii) quando finalmente conse-

guiram fazer parte de um grupo, nenhum comentário anterior a sua entrada 

podia ser visualizado. Esses profissionais da mídia, então, depararam-se com 

uma série de filtros sobre qualquer conteúdo disponível, tendo apenas acesso 

a mensagens de novos grupos com links postados fora do WhatsApp – em 

geral, esses grupos não estavam preocupados com “estrangeiros” e não pos-

suíam muitos membros.

H4: A arquitetura de segurança do WhatsApp, ratreamento e o 
caso brasileiro em 2018

O potencial dos resultados iniciais para compreensão desses casos mo-

tivou, em novembro de 2018, a denúncia encaminhada à Procuradoria Geral 

da República (PGR) com caminhos possíveis para identificação dos criadores 

de diversos conteúdos falsos (“fake news”) que haviam circulado nos gru-

pos políticos do WhatsApp no período eleitoral. Para tal, foram analisadas 

mensagens utilizadas no teste das hipóteses anteriores, já divulgadas em 

diferentes congressos acadêmicos (Santos et al, 2018a; Santos et al, 2018b), 

identificando as postagens que possuíam as melhores características de ras-

treabilidade. 

Primeiro destacamos, dentre os conteúdos de mídia mais populares, 

aqueles que seriam comprovadamente falsos e que preservassem a mesma 

URL criptografada original por grandes períodos, mesmo aparecendo em gru-

pos diferentes. A identificação bem-sucedida no âmbito acadêmico aponta a 

possibilidade de que órgãos competentes solicitem ao WhatsApp, mediante 
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ordem judicial, informações sobre o usuário e/ou endereço IP responsável 

pelo “upload” do arquivo/notícia falsa para os servidores da companhia.

 O material resultante deste teste e enviado a autoridades competentes 

é composto por dois documentos: (1) parecer técnico demonstrando o fun-

cionamento da plataforma, os limites impostos pela criptografia fim-a-fim e o 

tipo de informação que pode ser solicitado à empresa de forma tecnicamen-

te plausível. (2) listagem de conteúdos falsos/caluniosos com detalhamento 

de sua propagação nos grupos monitorados e seus identificadores únicos 

(hashes e URLs) que deveriam ser solicitados pela justiça.

 Para produzir esta listagem de conteúdos de mídia rastreáveis, o pri-

meiro passo consiste em agrupar as imagens e vídeos por similaridade visual, 

de forma automatizada. É comum, principalmente no caso de vídeos, que 

várias versões do mesmo conteúdo circulem na rede, diferindo apenas em 

termos de qualidade ou resolução de imagem. 

Entre os achados, destacamos: qualquer modificação no conteúdo do 

arquivo, por menor que seja, produz um identificador hash4 – tipo de iden-

tificador único que é gerado, utilizando uma função matemática, a partir do 

conteúdo do arquivo – completamente diferente. Dois hashes são encontra-

dos dentro da plataforma WhatsApp, o hash do arquivo de mídia original e o 

hash do arquivo criptografado. Por motivos técnicos e de segurança, cada vez 

que o arquivo é criptografado, obtém-se um resultado diferente e, portanto, 

um hash diferente. Isto conduz à segunda variabilidade frequentemente en-

contrada nas mensagens de WhatsApp: um mesmo arquivo original enviado 

(por upload e não por encaminhamento) à rede por diferentes usuários produz 

versões criptografadas diferentes, com diferentes hashes correspondentes. A 

observação desse padrão de propagação permite discriminar casos em que o 

conteúdo original foi inicialmente distribuído por outra plataforma, por exem-

plo, via Facebook. Quando diferentes usuários baixam o arquivo do Facebook 

4	 No	WhatsApp	os	hashes	são	sempre	calculados	através	do	algoritmo	SHA256	e	codificados	com	BASE64.
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para então retransmiti-lo, de forma independente, dentro do WhatsApp é pro-

duzido um padrão diferente.

 É possível perceber que em alguns casos, embora o hash da mídia (ar-

quivo jpg) seja igual em todas as mensagens mostradas, o hash do arquivo 

criptografado (arquivo enc) apresenta versões diferentes e, para cada uma 

delas, o WhatsApp produziu uma URL diferente. Esta URL pode ser digitada 

em um browser, permitindo que qualquer pessoa possa fazer o download do 

arquivo criptografado caso este ainda esteja na rede. O arquivo, no entanto, 

somente será decodificado no conteúdo original de posse das chaves de crip-

tografia que são encaminhadas na própria mensagem e restritas aos emisso-

res e destinatários do arquivo.

Em casos de elevada possibilidade de que esse conteúdo tenha sido dis-

tribuído originalmente em outra plataforma, casos marcados por várias URLs 

não são considerados casos de boa rastreabilidade. Não seria produtivo en-

contrar os diferentes usuários que fizeram a cópia de uma plataforma para a 

outra, pois – embora a prática seja igualmente problemática – não há nenhum 

indicativo de que esses teriam qualquer relacionamento com o criador original 

do conteúdo. 

Neste ponto, a identificação de casos de viralização interna no WhatsApp 

são relevantes. Eles indicam casos em que praticamente todos os encaminha-

mentos se referem ao mesmo hash de mídia original – devido à lógica viral – e 

também à mesma URL (e consequentemente o mesmo hash criptografado). 

Um caso de boa rastreabilidade neste sentido é a suposta mensagem en-

tre Gabrielli e Fernando Haddad, combinando a publicação de uma “bomba” 

na Folha. Foram encontradas centenas de mensagens encaminhadas com 

a mesma URL, o que nos leva a concluir que o conteúdo é originário da pró-

pria plataforma WhatsApp e compartilhado quase exclusivamente através da 

opção de “encaminhamento” oferecida, ativando lógicas virais de difusão. Se 

o WhatsApp fornecesse às autoridades o IP responsável pelo upload dessa 
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URL, poderíamos chegar ao usuário criador desse conteúdo.

 Em resposta oficial, porém, o WhatsApp nega armazenar os registros 

de upload de arquivos que permitiriam a identificação do criador dos conteú-

dos de mídia. A resposta do WhatsApp é problemática do ponto de vista legal, 

pois a empresa estaria possivelmente infringindo o artigo 15 do Marco Civil 

que exige que provedores de aplicação guardem tais registros pelo prazo de 

6 meses, sendo obrigados a fornecê-los somente por determinação judicial.

O mecanismo de rastreio aqui sugerido oferece uma janela segura para 

investigações moderadas, isto é, sem permitir abusos e o acesso em massa 

pelo Estado. Isto se aplicaria também a investigações de diferentes naturezas 

não eleitorais como, por exemplo, crimes de pedofilia. É necessário avançar 

com este debate na sociedade, reestabelecendo limites e deveres das empre-

sas de tecnologia para que estas possam colaborar efetivamente com inves-

tigações legítimas sem violar os direitos individuais.

Considerações finais

A pesquisa conseguiu confirmar empiricamente quatro hipóteses: o 

WhatsApp está sujeito a lógicas de uma rede bipartite graças a sua estrutura 

de grupos segmentados interconectados e métricas podem identificar grupos 

centrais neste processo variante no tempo através de diferentes etapas. De 

etapa em etapa, a desinformação vai de nós centrais para nós periféricos 

ampliando seu alcance exponencialmente e se tornando viral. O cruzamento 

entre centralidade (eigenvector) e identificação de comunidades estrutura-

das (modularidade) oferece um mecanismo automatizado de detecção de 

rotas preferenciais para difusão de notícias virais em cada comunidade ou 

coalizão de comunidades encontrada na rede. Replicar a utilização deste 

algoritmo em um número maior de redes pode avançar estabelecendo mo-

delos de rede.
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Identificando caminhos iniciais das notícias e características específi-

cas nas hashes agregadas aos encaminhamentos no aplicativo, podemos 

explorar quais possibilidades esta tecnologia oferece para que instituições 

democráticas possam ser efetivas no cumprimento de algumas demandas da 

sociedade, particularmente visando coibir a prática de crimes e a difusão de 

notícias falsas através de recursos técnicos disponíveis.
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CAPÍTULO V

“Meu partido é o povo”
O populismo como fórmula de comunicação política e o 

perfil de Jair Bolsonaro no Twitter

Camilo Aggio & Filipe Castro

Introdução

Este capítulo1 está associado a um conjunto crescente de trabalhos dedi-

cados a reflexões sobre a interface entre a ascensão do populismo de direita e 

extrema direita no século XXI e a comunicação por meio dos chamados social 

media (Alvares, Dalhgren, 2016; Baldwin-Philippi, 2018; Barlett, 2014; Gerbau-

do, 2018; Groshek, Engelbert, 2012; Engesser et al.,2017; Moffitt, 2019; Ger-

baudo, 2018; Kramer, 2017; Postill, 2018; Vreese et al., 2018). 

O crescimento de grupos da chamada nova direita – ou, na popular expres-

são anglo-saxã, alt-right –, com forte viés populista nas posições políticas e nas 

retóricas e ancorados, fundamentalmente, em estratégias de comunicação por 

meio de plataformas para redes sociais, é um fenômeno de dimensões globais 
1	 Este	artigo	é	parte	dos	resultados	de	um	projeto	de	pesquisa	financiado	pela	Pró-Reitoria	de	Pesquisa	da	Universidade	Fe-
deral	de	Minas	Gerais	(PRPQ)	por	meio	do	Programa	Institucional	de	Auxílio	à	Pesquisa	de	Doutores	Recém-Contratados	da	
UFMG.	Agradecemos	a	todos	os	colegas	e	companheiros	do	Grupo	Margem	–	Grupo	de	Pesquisa	em	Democracia	e	Justiça	
–	pelas	leituras	cuidadosas	e	recomendações	valiosas.
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que tem produzido efeito direto em sistemas políticos de regimes democráticos 

(Askanius, Mylonas, 2015; Caiani, Kroll, 2018; Caiani, Kroll, 2015; Gerbaudo, 

2018; Groshek, Engelbert, 2012; Kramer, 2017; Postill, 2018). 

 Especificamente, a proposta desse trabalho se assenta, primeiro, (i) na 

discussão sobre a noção de populismo e argumenta em favor da necessidade 

de delimitação desse conceito para fins (ii) de construção de uma proposta teó-

rico-metodológica que permita identificar e medir o teor populista da comunica-

ção de atores políticos para além de formas genéricas, comumente imprecisas, 

com que o conceito de populismo costuma ser empregado. Em segundo, (iii) 

aplica-se a proposta teórica-metodológica a um estudo de caso da comunica-

ção empreendida por Jair Bolsonaro no Twitter entre 2016 e 2018. 

Para tanto, são considerados e discutidos estudos dedicados ao conceito 

de populismo e sua relação com as plataformas digitais para redes sociais, com 

ênfase, principalmente, (a) na organização conceitual feita por Ludovico Incisa 

(2010), (b) na perspectiva de entendimento de populismo como expressão de 

estilo e conteúdo de comunicação política, defendida por Vreese et al. (2018), 

e (c) a tipologia construída por Engesser, Ernst, Esser (2017) para análises do 

teor populista de discursos políticos nos social media. 

 O Twitter foi escolhido como parte do objeto desse estudo não por cri-

térios pautados por seu número de usuários, mas pela qualificação específica 

destes e por ter sido (e continuar sendo, ao lado do Facebook) o principal canal 

de comunicação do presidente do Brasil eleito em 2018 – inclusive sendo uti-

lizado recorrentemente como fonte de informação pelo jornalismo profissional  

para cobrir atos e ações divulgados pelo político em sua conta oficial2.

Sustentamos que Jair Bolsonaro é a mais forte representação brasileira da 

ascensão mundial do populismo de extrema direita (Engesser et al., 2017) e, como 

já resta evidente, trilhou seu caminho à presidência do Brasil, principalmente, por 

2	 A	escolha	do	Twitter	por	Jair	Bolsonaro	não	é	um	ato	isolado	e	de	inspiração	individual.	Líderes	mundiais,	com	forte	presença	
digital,	têm	utilizado	a	plataforma	como	veículo	de	comunicação	direta	com	diferentes	públicos,	incluindo	o	atual	presidente	dos	
Estados	Unidos,	Donald	Trump,	declarado,	por	diversas	vezes,	uma	fonte	de	inspiração	pelo	presidente	eleito	do	Brasil	em	2018.
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meio dos modos, formas e estratégias de comunicação que adotou – e adotaram 

por ele – nos social media, amparado por uma retórica populista que se ajusta em 

harmonia às características dessas plataformas, como sustenta Gerbaudo (2018) 

ao analisar o caso Donald Trump nos EUA e Ernst et al. (2019), ao demonstrarem 

que partidos políticos de seis países europeus tendem a adotar formas populistas 

de comunicação no Twitter e Facebook, ao contrário do modo como seus repre-

sentantes discursam em programas televisivos, como talk-shows. 

Populismo: o conceito 

O esforço de delimitação e melhor definição do conceito de populismo neste 

trabalho parte, inicialmente, das organizações teóricas e conceituais desenvol-

vidas por Ludovico Incisa (2010), presentes como verbete no Dicionário de Po-

lítica organizado por Norberto Bobbio, Nicola Matieucci e Gianfranco Pasquino 

(2010). O intuito é o de identificar e delimitar um conjunto de propriedades que 

permita distinguir características distintivas de líderes populistas em consonância 

com o atual estado da comunicação política, vez que o conceito de “populismo”, 

tradicionalmente, é apropriado em aplicações abrangentes, demasiadamente 

genéricas. De posse dos resultados desse esforço de delimitação conceitual, 

avança-se na discussão do populismo como expediente de comunicação políti-

ca e sua relação com especificidades da comunicação em plataformas digitais.

Ludovico Incisa (2010) delimita o que compreendemos como um parâmetro 

mínimo de definição do conceito de populismo: o populismo ou os populismos 

são compreendidos como fórmulas políticas cuja fonte principal de inspiração e 

termo constante de referência é o povo, considerado como um agregado social 

homogêneo cujas principais características se assentam na ideia de ocupação 

exclusiva do posto de depositário de valores positivos, específicos e perma-

nentes: purista, em essência. Trata-se, em outras palavras, de definir o populis-

mo não como toda e qualquer retórica que se refira e seja endereçada a qual-
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quer ideia de Povo, mas aquelas que sejam fundamentadas pela concepção de 

“Povo” como uma abstração conceitual – e expediente retórico – compreendida 

como o autêntico repositório das virtudes e valores genuínos de um determinado 

grupamento social que o transforma no valor de referência de uma ideologia em 

que toda a legitimidade reside numa ideia de povo autêntico.

A autenticidade é uma palavra-chave na formulação populista de povo. Isto 

porque, definido como um agregado indivisível, como uma unidade, qualquer 

elemento que sugira uma desagregação das qualidades que lhe dão unicidade 

é considerado um fator de desarranjo, desordem ou subversão de sua essên-

cia. Inautêntico, logo, indesejável. Desse modo, a espinha dorsal do populismo 

como fórmula política pressupõe uma ideia de Povo que não permite sua com-

preensão com base em clivagens sociais, de forma que o Povo não se apresen-

ta no populismo como classe ou agregação de classes, produzindo, daí, tanto 

seu par semântico, o não-povo, quanto a  noção de igualitarismo populista. 

Povo e não-povo

Há Povo e sua contraparte dicotômica, o não-Povo. As formas de repre-

sentação daquilo que não é Povo são diversas e podem variar por meio de no-

ções daquilo que é “extrínseco a um Povo histórica, territorial e qualitativamente 

determinado” (Incisa, 2010, p. 982), ou seja, aquilo que se apresenta mediante 

uma condição estrangeira (internacionalismo) ou em suas formas de ameaça 

interna, como elites imperialistas e cosmopolitas, plutocráticas ou setores das 

próprias massas populares, como movimentos de classe, “julgados portadores 

de ideologias ou de valores estranhos, ou incongruentes com os valores genu-

ínos da tradição popular autóctone” (Idem, p. 982).

Posta-se evidente que, nas formulações políticas populistas, a noção de 

Povo e seu contraposto, embora rígida em suas determinações condicionais, 

assentam-se em aspectos acessórios relativamente arbitrários e, portanto, po-

dem se referir a um conjunto de qualidades de definição distintas em suas dife-
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rentes formas de manifestação. Significa dizer, de forma simples, que, embora 

toda e qualquer concepção de populismo seja definida, indispensavelmente, 

por uma ideia de Povo como um agregado homogêneo e virtuoso, as manifes-

tações de suas qualidades podem variar de acordo com contextos e conjunturas 

as mais variáveis. Líderes e movimentos populistas se igualam na concepção 

unitária de Povo, mas não necessariamente concordam com os parâmetros e 

qualidades que os define. 

Igualitarismo populista

Não há divisões. O Povo, concebido em sua formulação populista, é uno. 

Indivisível. Não há lugar para visões que defendam e preguem a existência de 

divisões internas nessa concepção unificante. Ludovico Incisa (2010) salienta a 

noção de classes sociais como ilustração para aquilo que é compreendido como 

clivagem incompatível com a noção de Povo em sua formulação populista, mas 

outras formas de distinções sociais são plenamente agregáveis a essa noção, 

como as diferenciações sociais que têm como base orientação sexual, cor da 

pele, gênero sexual, origem regional etc. A pregação da unicidade populista, em 

certa medida, pode até se valer do reconhecimento dessas diferenças, pode dar 

conta de que há ricos e pobres, sulistas, nortistas e nordestinos, gays e hete-

rossexuais, brancos, negros e índios, homens e mulheres, mas considera essas 

diferenças como expediente de negação para aquilo que lhe é útil: deslegitimar 

críticas, demandas sociais e reivindicações por igualdade e justiça que se assen-

tam na constatação e defesas da existência de injustiças e desigualdades. 

Trata-se de uma derivação do conceito de Povo em sua formulação no 

populismo: para fins de sua própria afirmação, as diferenças não devem ser 

acolhidas, mas fundidas e mescladas numa unidade em que relevos e cama-

das sejam planificados, diferenças e assimetrias sejam ignoradas. Nessa pers-

pectiva, somos todos iguais, logo, o igualitarismo populista não se assenta na 

ideia de que as desigualdades devem ser consideradas e sanadas, sob um 
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ponto de vista de promoção de uma ideia de justiça e reivindicações por reco-

nhecimento, mas aplacadas, vez que não correspondem à realidade prática de 

nossa vida social e política: nessa concepção de Povo e de nação, as diferen-

ças não importam, são questões de foro individual, íntimo, que, se usadas para 

fins políticos e ideológicos, servem apenas para gerar tensões e atritos com o 

propósito de colocar uns contra os outros e dividir a pátria-una. 

O igualitarismo populista é, portanto, um artifício retórico voltado à neutra-

lização das alegações de existência de desigualdades por meio de um discurso 

unificador que sugere equilíbrio e harmonia entre alegadas diferenças desimpor-

tantes e inócuas, quando não naturais, inofensivas ou inevitavelmente injustas. 

A título de ilustração, no que tange aos discursos populistas de Jair Bolsonaro, é 

fundamental salientar que a defesa de sua ideia de igualitarismo o precede: não 

são poucas as posições sociais, inclusive materializadas em discursos reverbe-

rados e defendidos pela grande imprensa brasileira, que acusaram e acusam  

“governos petistas” de terem “dividido o Brasil”. Daí, inclusive, derivam máximas 

de que reivindicações de minorias sociais e políticas, formalizadas ou não em po-

líticas públicas, como as de natureza afirmativa ou de distribuição de renda, não 

geram direitos, mas privilégios, fissuras e injustiças no tecido social brasileiro.

O atual presidente captura essas insatisfações em moldes discursivos po-

pulistas e gera uma agenda de gigantesco apelo eleitoral, como sugere o resul-

tado que o levou ao Palácio do Planalto. Nas palavras de Finchelstein, Urbinati 

(2018), considerando uma perspectiva ampliada da relação entre populismo e 

democracia: 

Historicamente, [o populismo] usa a representação política para construir 
uma imagem holística de um Povo o qual um líder político promete colocar 
no poder sob o custo de inferiorizar o pluralismo e humilhar minorias políticas 
e culturais, usando confusões sobre procedimentos e instituições democrá-
ticas para forjar polarizações políticas (Finchelstein, Urbinati, 2018, p. 15)3.

3	 Historically,	it	used	representation	to	construct	a	holistic	image	of	the	people	that	a	leader	promised	to	bring	into	power	at	
the	cost	of	downplaying	pluralism	and	humiliating	political	and	cultural	minorities,	thus	twisting	democratic	procedures	and	
institutions	in	ways	that	stretched	it	to	democracy’s	extreme	borders	(Finchelstein,	Urbinati,	2018,	p.	15).
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Nacionalismo, Restauracionismo e Tradicionalismo 

De grande importância e razoável poder elucidativo, esses três elementos 

que compõem a definição de populismo aqui usada e defendida são caracteri-

zadores do objeto desse estudo. O nacionalismo, ainda que não seja exclusivo 

de formas populistas autoritárias, pois também se encontra presente em po-

pulismos de vertente democrática, funciona como expressão da vinculação da 

ideia de Povo apresentada anteriormente com o sentido de nação em suas ex-

pressões valorativas, simbólicas e diplomáticas. O nacionalismo nas fórmulas 

populistas se expressa por meio do enaltecimento de símbolos representativos 

das tradições e da história de um Povo, como bandeiras nacionais, instituições 

do Estado, personagens e episódios históricos. Não se tratam, obviamente, de 

elementos cujos sentidos de representação nacional são consensuais entre os 

membros de uma nação, mas defendidos como tal por quem reivindica para si, 

populisticamente, a representação dessa unidade nacional. 

 A construção do personagem político de Jair Bolsonaro é composta por 

um cenário abundante de símbolos, emblemas e discursos voltados ao enalte-

cimento de uma ideia de patriotismo inerente ao Povo genuinamente brasileiro, 

episódios de demonstração de respeito e devoção à bandeira do Brasil e dis-

cursos de proteção da nação contra ameaças estrangeiras embutidas na ideia 

nacionalista de defesa e preservação dos interesses nacionais – notoriamente 

inspirados no ufanismo do regime militar brasileiro. Obviamente, em se tratan-

do do personagem em questão, polêmicas acerca da natureza genuína de seu 

alegado compromisso nacionalista com o país não faltaram. A mais expressiva 

delas girou em torno do polêmico gesto de continência de Jair Bolsonaro peran-

te a bandeira dos Estados Unidos da América. No entanto, ainda que contradi-

tório, o apelo populista de seu nacionalismo se mantém. 

O restauracionismo, por sua vez, lança luz sobre um nó que precisa ser 

desatado para que se compreenda outra dimensão da lógica populista. Restau-

ração e progresso não são termos antitéticos nessas formulações. Ao contrário, 

Impactos político-comunicacionais nas eleições brasileiras de 2018 | Cervi & Weber (orgs.)

Capítulo V - “Meu partido é o povo” (Aggio & Castro)

143



Impactos político-comunicacionais nas eleições brasileiras de 2018 | Cervi & Weber (orgs.)

Capítulo V - “Meu partido é o povo” (Aggio & Castro)

convivem justamente porque o populismo é mais moralista do que programáti-

co. A restauração populista é um dos aspectos da paixão pelo progresso, afinal, 

“O populismo não visa a restaurar uma sociedade ou um sistema, mas uma 

moral, um tipo de vida.” (Incisa, 2010, p. 983).  Progresso e modernização con-

vivem com a restauração moralista.

O tradicionalismo em sua acepção populista representa menos uma apro-

priação peculiar do que a incorporação de seus parâmetros conservadores que 

pautam outras formas ideológicas. O tradicionalismo populista possui a mesma 

fundação moral salientada acima e representa um princípio, se não de conser-

vação de valores morais, fundamentados em noções de conservação de hábi-

tos, costumes e valores – não raros de matriz religiosa –  ao menos de resgate 

de uma era corrompida por inimigos os mais diversos:  da modernidade ao sis-

tema político, passando por instituições culturais ou agremiações partidárias. 

No estilo bolsonarista, trata-se, fundamentalmente, do entendimento de uma 

tradição que precisa ser resgatada ou que ainda encontra representação ma-

joritária na sociedade, mas posta-se suprimida nas instâncias representativas 

da sociedade. 

Militarismo populista 

Ainda que uma associação relativamente controversa, a perspectiva defen-

dida neste trabalho se alinha à compressão da conjugação do populismo com o 

militarismo, principalmente por encontrar ampla reverberação no estudo de caso 

proposto. O Exército Brasileiro, como emblema e representação presente no dis-

curso do presidente brasileiro eleito em 2018, guarda estreita correlação com a 

noção de Povo em sua acepção populista ou, melhor, encarna a representação 

de “Povo armado, como soma das virtudes populares, como perene reserva de 

valores nacionais e populares autênticos” (Incisa, 2010, p. 984)4.  
4	 Não	se	trata	de	coincidência	o	fato	de	que,	ao	menos	no	campo	dos	discursos	de	Jair	Bolsonaro	e	de	seus	correligionários,	
a	substituição	de	políticos	profissionais	por	militares	em	cargos	do	Executivo	–	número	maior	do	que	a	quantidade	de	mili-
tares	que	assumiram	funções	ministeriais	nos	governos	militares	entre	as	décadas	de	1960	e	1980		-	seja	apresentada	como	
expediente	“higienizador”	de	restauração	da	ordem	e	da	retidão	contra	a	corrupção	petista-comunista-de-esquerda	que	
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Antielitismo 

“Meu partido é o Povo”5 foi a frase proferida por Jair Bolsonaro como res-

posta a jornalistas que o indagavam sobre o fracasso das negociações para a 

formação de aliança com os Partido da República (PR) e Partido Republicano 

Brasileiro (PRB) para sua candidatura à presidência do Brasil em 2018. Embu-

tido na frase não está apenas o conceito ou a ideia de Povo em sua acepção 

populista, conforme já discutido, mas uma posição de cinismo e hostilidade 

face ao sistema político, face à elite política. O antielitismo ou o “Ataque às 

Elites” (Engesser, Ernst, Esser, 2017; Vreese et al., 2018) é um dos compo-

nentes mais consensuais ou menos controversos no debate sobre o conceito 

de populismo (Mudde, 2004). 

Ligado fundamentalmente à noção de Povo, o antielitismo populista sus-

tenta a ideia de que a soberania popular encontra-se sequestrada por uma 

elite dirigente que toca os negócios do Estado não apenas à revelia da vonta-

de popular, mas contra os interesses do Povo. Elites econômicas e políticas 

costumam ser os alvos recorrentes nas retóricas de líderes populistas: a força 

do capital a tutelar as políticas do Estado contra os interesses dos concerni-

dos e/ou o sistema politico, corrompido por representantes autointeressados 

cuja atuação é pautada pelo ataque aos interesses do Povo. No entanto, 

como reforçam Engesser, Ernst, Esser (2017), compreender o antielitismo em 

sua acepção populista demanda adotar o conceito em sua forma plural: não 

se trata de uma elite, mas de elites. Conforme melhor descrito na sequência 

deste trabalho, empresas de comunicação, ou, no jargão popular, a “mídia”, 

bem como outras instituições culturais, entram no rol de grupos sociais cuja 

missão principal é sequestrar a soberania popular e sufocar as vontades do 

Povo, segundo tal lógica. 

tomou	conta	do	Estado	brasileiro	e	como	garantia	de	um	governo	livre	de	dominação	ideológica.
5	 Disponível	em:	https://www.tribunapr.com.br/noticias/politica/apos-negativa-de-pr-e-prp-bolsonaro-diz-que-o-seu-partido-
-e-o-povo/.
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Populismo: Expressão, estilo e comunicação política 

“As ferramentas de comunicação usadas para disseminar ideias populis-

tas são tão centrais quanto as próprias ideias populistas em si” (Vreese et al., 

2018, p. 3)6. Tão importante quanto o entendimento de populismo como uma 

espécie de ideologia é a compreensão da importância constitutiva de suas for-

mas de veiculação. Trata-se de um esforço de compreensão do conceito de 

populismo centrado na comunicação, vez que os expedientes discursivos são 

cruciais para sua compreensão (Laclau, 2005). 

Vreese et al. (2018) defendem uma compreensão e consequente análise 

do populismo por meio de uma perspectiva comunicacional. Trata-se de consi-

derar o populismo sob o prisma em que mensagens e conteúdos populistas são 

um fenômeno em si, independentes de uma categoria específica de políticos 

ou partidos. O argumento segue na linha da defesa do populismo como um 

conjunto de elementos constitutivos de um estilo comunicativo, ou seja, como 

característica de uma forma de comunicação política em si, e não das caracte-

rísticas de quem a executa. 

Esta perspectiva de investigação do populismo, centrada na comunicação, 

é fundamental para as pretensões deste trabalho. No entanto, não adotamos, 

integralmente, uma ideia de apartamento ou independência das mensagens e 

conteúdos populistas de suas fontes emissoras. Compreendemos que a faceta 

comunicativa do populismo, os estilos e expedientes discursivos que dão forma 

aos conteúdos populistas, são instrumentos valiosos para a compreensão da 

comunicação política que define, substancialmente, um determinado agente 

político e o que ele representa. 

Seguimos, portanto, linha similar à sugerida  por Engesser, Ernst, Esser 

(2017), que defendem que os políticos que se engajam em cinco elementos 

6	 Tradução	nossa:	“[...]	the	communicative	tools	used	for	spreading	populist	ideas	are	just	as	central	as	the	populist	ideas	
them-	selves.”
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ideológicos-chave específicos, se engajam num ato ilocucionário de populismo 

e, dessa forma, se tornam atores políticos populistas. Com base nas catego-

rias formuladas pelos autores e toda a discussão e esforço de delimitação do 

conceito de populismo apresentados até aqui, foram formuladas as categorias 

analíticas que norteiam a análise da comunicação de Jair Bolsonaro no Twitter. 

Metodologia e categorias analíticas

O corpus deste trabalho é constituído por 4.306 mensagens publicadas 

na conta oficial de Jair Bolsonaro no Twitter (@jairbolsonaro) em um intervalo 

(aproximado) de três anos, com início em 01 de janeiro de 2016 e término em 

15 novembro de 2018, após a eleição do então candidato. A coleta no Twitter 

foi feita através de um acesso fornecido pela própria empresa para fins de 

obtenção de dados, o API (Application Program Interface), pelo laboratório 

Speed, usando tecnologias desenvolvidas no InWeb, do Departamento de 

Ciência da Computação da UFMG. 

As análises foram empreendidas segundo dois recortes temporais e um 

relativo à natureza funcional das publicações. No que tange à temporalidade, 

foram empreendidas análises comparativas dos três anos da amostra e tam-

bém segundo o status do ator político: período do então candidato como parla-

mentar (01/01/2016 a 07/03/2018), pré-campanha (07/03/2018 a 22/07/2018) 

e campanha (22/07/2018 a 15/11/2018)7. O objetivo embutido neste esforço 

foi o de identificar algum tipo de alteração no teor da comunicação de Jair 

Bolsonaro ao longo dos anos e de acordo com a proximidade e a efetiva e 

oficial disputa eleitoral. Tal análise comparativa permite identificar se e como 

discursos e retórica populistas funcionaram como estratégias eleitorais na 

7	 Como	as	regras	de	determinação	do	que	é	e	qual	período	exato	é	denominado	de	pré-campanha	são	pouco	precisas,	segundo	
as	leis	eleitorais,	definimos	o	período	com	base	na	data	de	filiação	de	Jair	Bolsonaro	ao	Partido	Social	Liberal	(PSL).	Desse	
modo,	a	pré-campanha	é	o	período	que	se	estende	da	filiação	ao	início	oficial	das	campanhas.	O	período	de	campanha	foi	
estendido	um	pouco	mais	além	do	final	de	outubro	em	razão	do	registro	de	alta	frequência	de	uso	e	como	forma	preliminar	
de	verificação	de	mudanças	ou	manutenção	do	expediente	comunicacional	adotado	no	perfil	de	Jair	Bolsonaro	no	Twitter.
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comunicação de Bolsonaro no Twitter. 

Conforme já defendido anteriormente com base num conjunto significati-

vo de trabalhos dedicados às características (affordances) de comunicação do 

Twitter (Aggio, 2016) e para fins de melhor compreensão dos modos com que 

os recursos da plataforma foram empregados pela campanha de Jair Bolsona-

ro, o conjunto de mensagens analisadas também foi dividida, primeiro, em (a) 

tweets  originais, (b) replies e (c) retweets – sendo todas as três formas passí-

veis de serem acompanhadas de conteúdos em formatos variados, como ima-

gens, vídeos e links devidamente analisados e considerados para a realização 

das classificações.

Esta divisão se mostra importante para as análises na medida em que 

cada um desses recursos pode orientar formas diferenciadas não apenas de 

comunicação, mas dos conteúdos publicados. Os replies ou mentions – aqui 

considerados como todas as mensagens que contenham menção a alguma 

conta (@fulano) – se destinam, no geral, a formas mais ou menos diretas de 

interação entre perfis, visto que as menções acionam o sistema de notificação 

da plataforma para os administradores das contas mencionadas, cujo propósi-

to, evidentemente, é estimular a comunicação direta entre as partes envolvidas. 

Tal recurso, por exemplo, pode servir largamente para candidatos e campanhas 

agradecerem ou repudiarem mensagens publicadas por algum perfil, expondo-

-os a seus seguidores e além. A natureza dessa forma de comunicação tende a 

orientar os tipos de conteúdos atrelados a ela.  

Os retweets, em geral, são usados por candidatos e campanhas para pas-

sar adiante mensagens e conteúdos publicados por terceiros e que represen-

tam os princípios, propostas, posições e ideias defendidas pela candidatura. 

Sabe-se que o recurso de retweet possibilita a inserção de comentários, o que 

traria de dificuldades na diferenciação entre tweets originais e retweets. No 

entanto, essa opção da ferramenta não foi utilizada por Bolsonaro no período 

analisado, o que facilita a divisão proposta.
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 Os tweets originais se diferenciam em forma e também em conteúdo 

quando em comparação às mensagens produzidas por meio dos outros dois 

recursos citados acima. Tratam-se de mensagens confeccionadas diretamente 

pelo candidato e/ou pelas equipes de campanha que, em geral, excluem refe-

rências a outras pessoas, comunicação direta e reprodução de mensagens de 

terceiros. Assim, costumam, se não excluir, reduzir significativamente conteú-

dos com agradecimentos, elogios, discussões, etc., privilegiando mensagens 

que sejam representativas das diretrizes posicionais e politicas que definem o 

teor estratégico da campanha. 

Conforme já dito, defende-se neste trabalho que essa subclassificação 

funcional é útil para separar três formas distintas de comunicação política que 

podem interferir no tipo de conteúdos atrelados às mensagens publicadas. 

Dessa forma, essa forma de análise permitirá que verifiquemos se existem, 

para além de variações de conteúdos, per se, diferenças no teor populista dos 

tweets publicados na conta oficial de Jair Bolsonaro a depender dos recursos 

empregados para a publicação de mensagens: tweets originais, retweets e re-

plies/mentions.

Categorias analíticas 

Engesser, Ernst, Esser (2017) estruturam parte da base das categorias 

analíticas empregadas para a análise do teor populista da comunicação ado-

tada por Jair Bolsonaro no Twitter, ao lado das categorias derivadas da deli-

mitação do conceito de populismo proposta anteriormente. O trio de autores 

apresenta as seguintes características da retórica populista: ênfase na so-

berania do Povo (emphasizing the sovereignty of the people), advocacia dos 

interesses do Povo (advocating for the people), “ostracização” do outro (ostra-

cizing others) Ataque às Elites (attacking the elites) e enaltecimento da pátria 

mãe (invoking the heartland). 

Os sentidos originais das três primeiras categorias foram mantidos sob 
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novas denominações, respectivamente: (1) Soberania popular populista, (2) 

Advocacia das Vontades do Povo e (3) Ostracização do Outro. A categoria 

“Ataque às Elites” foi dividida em três subcategorias para uma apreensão mais 

apurada de ataques de natureza e motivações distintas a concepções variadas 

de elite. São elas: (4) Ataque ao Sistema Político, (4) Ataque à Elite Midiática e 

(5) Ataque às Instituições Culturais. 

Por último, o enaltecimento da pátria mãe (invoking the heartland) dá lugar 

a três outras categorias ancoradas na discussão conceitual de populismo apre-

sentada na seção teórica deste trabalho: (6) Povo, (7) Resgate da Tradição, (8) 

Militarismo Populista e (9) Igualitarismo Populista. Espera-se, com essas adap-

tações, apresentar um quadro mais completo de análise de quais os artifícios 

retóricos e discursivos foram empregados na comunicação de Jair Bolsonaro 

em sua chave populista. 

Cada uma das categorias analíticas e suas respectivas definições e des-

crições são apresentadas abaixo: 

Povo – Conforme já apresentado e discutido largamente, esta categoria 

não é construída para “pescar” mensagens contendo a palavra “Povo”, mas 

sim tweets que manifestem a noção populista do termo, incluindo na menção 

a categorias sociais que representem um antagonismo à tal noção de Povo, o 

“não-Povo”. 

Ostracização do Outro – Refere-se a mensagens que destacam a noção 

de “não-Povo” com um endereçamento voltado ao discurso de extinção do ou-

tro, da segregação ou da eliminação como medida de resolução dos conflitos 

sociais e preservação das características e interesses do Povo autêntico.

Igualitarismo Populista – Nesta categoria são agrupados os tweets 

contendo defesas da ideia de uma unidade como constituinte do tecido social 

e da soberania popular, bem como mensagens contendo críticas a qualquer 

tática política que comprometeria a unicidade indivisível inerente à ideia po-

pulista de Povo. 
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Soberania Popular Populista – Em conformidade com a discussão teóri-

ca já apresentada, enquadram-se nesta categoria os tweets em que a sobera-

nia popular é identificada e exaltada, inclusive contra os que pretendem ou efe-

tivamente a sequestram, ou que sua retração seja atribuída a grupos externos 

repressores, como elites e minorias sociais.

Advocacia das Vontades do Povo – O destaque da soberania popular 

costuma vir acompanhado da ideia de que o líder é o único que reconhece e 

defende as necessidades do Povo. Mensagens que colocam o líder em posição 

de confronto contra todos os grupos que são prejudiciais à autonomia popu-

lar ou que, de alguma forma, alienam ou manipulam o Povo e impossibilita a 

consumação das demandas sociais. Classificamos assim os tweets que de-

monstravam um apoio direto da população a Jair Bolsonaro ou que o situavam 

como única opção discordante da política tradicional ou em oposição às elites 

estabelecidas.

Resgate da Tradição – Encaixam-se os tweets que mencionam a exis-

tência de uma era pregressa de ouro: de ordem, de respeito, de bem-estar e 

harmonia. Neste passado, a verdade vencia a farsa, a vida era menos cruel e 

a sociedade era mais virtuosa do que nos tempos corrompidos do presente. O 

resgate de costumes e experiências melhores do passado é colocado em opo-

sição aos tempos caóticos e sem referências, resultados tanto dos “governos 

elitistas” quanto da barbaridade do outro, do não-Povo. 

Militarismo Populista – Esta categoria abarca mensagens que conte-

nham enaltecimentos da classe militar como representante armada da nação, 

da proteção de seus valores e virtudes contra o inimigo corruptor de suas qua-

lidades inerentes. É fundamental salientar que não foram classificados nesta 

categoria diversos tweets contendo apenas cumprimentos à classe militar, visto 

não manifestarem, por si só, formulações populistas. 

Ataque às elites – Esta categoria, central e relativamente consensual en-

tre as perspectivas concorrentes de definição do populismo, refere-se a dis-
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cursos voltados ao ataque a atores, grupos e instituições que, no imaginário 

populista, sequestram a soberania popular, controlam o Estado e conduzem 

os negócios públicos, quando não à revelia da vontade do Povo, atuam contra 

seus interesses. Aqui, desmembramos, para fins de melhor clareza e distinção, 

essa categoria em três subcategorias: 

i. Ataque ao Sistema Político: Nessa categoria, classificamos ataques 

diretos ou irônicos à elite política e seu alegado caráter corrupto. Também se 

enquadram nessa categoria as denúncias de um plano de dominação do Povo 

pelas elites. Negociações entre partidos supostamente rivais, financiamento 

da mídia e tudo que passe a mensagem que uma elite indevida está no poder 

entram também nessa categoria. Ficam de fora ataques a políticos e partidos 

que não evidenciam um plano maior de dominação ou que não deixam claro 

que essa classe política não representa os valores e desejos do Povo.

ii. Ataque à Elite Midiática: Esse tipo de discurso é o que visa desmentir 

uma notícia publicada pela grande mídia no bojo da desqualificação de todo 

o trabalho jornalístico e investigativo que elas realizam. A mensagem que se 

passa é que qualquer veículo de informação que atinja a imagem do líder é 

considerado falso, mentiroso e corrupto, enquanto suas notícias se tornam 

calúnias, propagandas voltadas à promoção dos interesses das elites ou ape-

nas desinformação interessada para o público. Não foram classificados twe-

ets que apenas criticam ou justificam alguma notícia, somente os que carre-

gam a alegação de que a intenção das notícias é produzir  constrangimentos 

indevidos ao líder perante o público.

iii. Ataque às Instituições Culturais: São ataques às instituições de en-

sino, às classes artísticas e formadores de opinião. Embutidos nesses ata-

ques está a clássica sugestão de quais ideologias pautam a atuação dessas 

pessoas, grupos e instituições. Qualquer ideia que faça menção a divisões 

e separações internas à ideia populista de Povo ou que resultem em uma 

defesa do que é considerado não-povo e elite são tratadas como ideologias 
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contra o Povo e sua autonomia. Não foram classificadas perspectivas críticas 

sobre ideias adversárias, apenas quando eram tratadas como hegemônicas, 

mentirosas e malignas. 

Resultados

Tabela 1 – Percentuais das classificações por tipo de tweet em referência 
ao total de tweets analisados

Tip
o Período Po

vo

O
st

ra
ci

za
çã

o

Ig
ua

lit
ar

is
m

o

So
be

ra
ni

a

Ad
vo

ca
ci

a

Re
sg

at
e

M
ili

ta
ris

m
o

Si
st

. P
ol

íti
co

M
íd

ia

Cu
ltu

ra

To
ta

l

To
do

s

Tr
ie

na
l 2016 3,6 4,5 1,0 1,8 1,6 0,4 1,5 7,4 6,2 13,3 32,0

2017 6,8 7,4 1,7 2,1 2,8 0,8 2,3 12,9 9,2 9,0 37,9
2018 6,1 4,6 2,3 2,9 14,1 1,4 0,8 11,7 7,2 5,0 40,9

St
at

us

Parlamentar 5,5 6,3 1,4 2,1 2,3 0,8 1,8 11,0 8,4 10,6 36,0
Pré-campanha 6,2 7,4 2,8 2,8 8,7 0,2 1,6 13,3 8,0 4,2 36,8

Campanha 6,0 2,4 2,1 2,8 19,3 1,7 0,6 9,9 5,5 4,9 42,6
Total 5,5 5,4 1,7 2,3 6,9 0,9 1,4 10,7 7,4 8,2 37,7

O
rig

in
ai

s Tr
ie

na
l 2016 4,1 5,3 0,8 2,2 2,0 0,5 2,0 9,3 6,2 14,3 33,4

2017 8,7 9,4 2,2 3,1 3,1 0,9 3,2 16,4 10,5 9,4 45,6
2018 7,3 5,2 3,1 3,5 12,8 1,7 1,0 13,6 7,1 5,5 43,0

St
at

us

Parlamentar 6,7 7,7 1,6 2,8 2,7 0,9 2,4 13,2 9,1 11,3 40,8
Pré-campanha 7,8 9,0 3,9 3,6 11,2 0,3 2,0 15,4 7,8 3,6 41,2

Campanha 6,9 2,3 3,0 3,1 15,6 2,3 0,7 11,5 4,9 6,0 42,5
Total 6,9 6,5 2,2 3,0 7,1 1,2 1,9 13,0 7,9 9,0 41,3

Re
tw

ee
ts Tr

ie
na

l 2016 2,5 2,9 1,5 0,5 0,0 0,0 0,0 5,9 6,4 14,7 29,9
2017 4,4 4,9 0,5 0,5 1,5 0,2 0,5 7,3 6,6 8,5 26,5
2018 4,3 4,0 0,0 1,0 24,7 0,3 0,0 8,3 10,3 5,7 49,0

St
at

us

Parlamentar 3,8 4,1 0,8 0,5 0,9 0,2 0,3 6,9 6,6 10,4 27,5
Pré-campanha 2,9 5,8 0,0 0,0 4,3 0,0 0,0 11,6 13,0 10,1 40,6

Campanha 4,6 3,6 0,0 1,5 36,4 0,5 0,0 7,2 9,7 3,6 56,4
Total 3,9 4,1 0,5 0,7 8,7 0,2 0,2 7,3 7,8 9,0 34,6

Re
pl

y

Tr
ie

na
l 2016 2,7 2,7 1,4 2,1 1,4 0,0 0,7 5,5 5,5 6,2 23,3

2017 3,7 4,2 1,6 1,1 4,7 1,6 2,1 9,5 9,5 8,4 31,6
2018 1,0 1,5 0,5 2,0 7,3 0,5 1,0 4,9 3,9 1,5 17,1

St
at

us

Parlamentar 3,0 3,6 1,6 1,4 3,0 1,1 1,4 8,2 7,9 7,4 28,1
Pré-campanha 0,0 1,4 0,0 1,4 1,4 0,0 1,4 4,2 4,2 1,4 11,3

Campanha 1,9 1,0 0,0 2,9 13,5 0,0 1,0 2,9 1,9 0,0 17,3
Total 2,4 2,8 1,1 1,7 4,8 0,7 1,3 6,7 6,3 5,2 23,8

Fonte: autores.
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Tabela 2 – Percentuais das classificações por tipo de tweet em referência a 
tweets de mesmo tipo

Tip
o Período Po

vo

O
st

ra
ci

za
çã

o

Ig
ua

lit
ar

is
m

o

So
be

ra
ni

a

Ad
vo

ca
ci

a

Re
sg

at
e

M
ili

ta
ris

m
o

Si
st

. P
ol

íti
co

M
íd

ia

Cu
ltu

ra

To
ta

l

To
do

s

Tr
ie

na
l 2016 11,2 14,0 3,2 5,7 4,9 1,1 4,6 23,2 19,2 41,5 100

2017 18,0 19,6 4,4 5,5 7,5 2,2 6,0 34,0 24,4 23,8 100
2018 14,8 11,2 5,5 7,1 34,4 3,3 2,1 28,5 17,7 12,3 100

St
at

us

Parlamentar 15,2 17,6 3,9 5,8 6,4 2,1 5,0 30,7 23,2 29,4 100
Pré-campanha 16,9 20,2 7,7 7,7 23,5 0,5 4,4 36,1 21,9 11,5 100

Campanha 14,1 5,7 5,0 6,6 45,4 4,1 1,4 23,1 12,9 11,6 100
Total 15,1 14,7 4,6 6,2 18,9 2,5 3,9 29,2 20,3 22,5 100

O
rig

in
ai

s Tr
ie

na
l 2016 12,1 15,8 2,4 6,5 6,1 1,6 6,1 24,7 18,6 42,9 100

2017 19,1 20,7 4,9 6,7 6,7 2,1 7,0 35,9 23,0 20,7 100
2018 17,0 12,2 7,2 8,1 29,7 4,1 2,4 31,5 16,4 12,7 100

St
at

us

Parlamentar 16,3 19,0 3,9 7,0 6,6 2,2 6,0 32,3 22,3 27,7 100
Pré-campanha 19,0 21,8 9,5 8,8 27,2 0,7 4,8 37,4 19,0 8,8 100

Campanha 16,3 5,4 7,0 7,3 36,7 5,4 1,6 27,2 11,5 14,1 100
Total 16,7 15,7 5,4 7,3 17,2 2,9 4,7 31,5 19,0 21,7 100

Re
tw

ee
ts Tr

ie
na

l 2016 8,2 9,8 4,9 1,6 0,0 0,0 0,0 19,7 21,3 49,2 100
2017 16,5 18,3 1,8 1,8 5,5 0,9 1,8 27,5 24,8 32,1 100
2018 8,8 8,2 0,0 2,0 50,3 0,7 0,0 17,0 21,1 11,6 100

St
at

us

Parlamentar 14,0 15,1 2,8 1,7 3,4 0,6 1,1 25,1 24,0 38,0 100
Pré-campanha 7,1 14,3 0,0 0,0 10,7 0,0 0,0 28,6 32,1 25,0 100

Campanha 8,2 6,4 0,0 2,7 64,5 0,9 0,0 12,7 17,3 6,4 100
Total 11,4 12,0 1,6 1,9 25,2 0,6 0,6 21,1 22,4 25,9 100

Re
pl

y

Tr
ie

na
l 2016 11,8 11,8 5,9 8,8 5,9 0,0 2,9 23,5 23,5 26,5 100

2017 11,7 13,3 5,0 3,3 15,0 5,0 6,7 30,0 30,0 26,7 100
2018 5,7 8,6 2,9 11,4 42,9 2,9 5,7 28,6 22,9 8,6 100

St
at

us

Parlamentar 15,2 17,6 3,9 5,8 6,4 2,1 5,0 30,7 23,2 29,4 100
Pré-campanha 16,9 20,2 7,7 7,7 23,5 0,5 4,4 36,1 21,9 11,5 100

Campanha 14,1 5,7 5,0 6,6 45,4 4,1 1,4 23,1 12,9 11,6 100
Total 15,1 14,7 4,6 6,2 18,9 2,5 3,9 29,2 20,3 22,5 100

Fonte: autores.

Conforme demonstrado na Tabela 1, 37,7% dos tweets publicados no perfil 

oficial de Jair Bolsonaro, entre 2016 e 2018, foram classificados em ao menos 

uma das categorias usadas para medir o teor populista de formas de comuni-

cação política. Esse número representa um valor absoluto de 1622 tweets. Há 

variações notáveis na distribuição dessas mensagens ao longo dos três anos 
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de análise. Enquanto 2016 registrou 32% de tweets com conteúdos populistas, 

ou 349 no total, 2017 e 2018 registraram 37,9% e 40,9%.

Observa-se distribuição e variações similares quando considerada a divi-

são por status do ator político. A proporção de mensagens classificadas em ao 

menos uma das categorias é de 36%, 36,8% e 42,6%, respectivamente, para 

Parlamentar, Pré-campanha e Campanha. Como é possível observar na Tabela 

1, em ambas todas as divisões, as mensagens populistas mais recorrentes se 

referiram à categoria Ataque às Elites, principalmente em razão da sobressa-

lência de mensagens voltadas a ataques ao sistema político, que registrou um 

total de 11% ao longo de todo período.

As outras duas subcategorias de Ataque às Elites também se sobressaem 

em frequência quando comparadas ao conjunto total das mensagens classifica-

das nas categorias de populismo. Ataque à Elite Mediática e Ataque a Institui-

ções Culturais registraram porcentagem de 7,6% e 8,5% ao longo de todo perí-

odo. Com exceção do percentual de 5,0% de Ataque às Instituições Culturais, 

que fica abaixo das mensagens classificadas na categoria Povo e Advocacia 

das Vontades do Povo em 2018, todas os outros percentuais ficam acima dos 

percentuais das outras categorias.

No entanto, é importante salientar que essas subcategorias não respei-

tam, igualmente, um padrão de distribuição temporal. Quando considerados 

tanto o período trienal quanto a divisão por status do ator político, Ataque ao 

Sistema Político não representa uma curva constante de crescimento, mas os-

cilações. O mesmo acontece com Ataque às Elites Mediáticas no período trienal 

e Ataque às Instituições Culturais no período de recorte por status. Nos outros 

dois casos, as subcategorias registram queda ao longo dos períodos. Quando 

agrupadas as três subcategorias, Ataque às Elites apresenta uma oscilação no 

recorte trienal, saindo de 26,9% para 24% com pico de 31,2% em 2017 e queda 

de 30% para 20,3% no recorte por status. 

Conforme exposto na Tabela 1, a categoria que apresenta a maior curva 
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de crescimento em frequência é Advocacia das Vontades do Povo que, de 2016 

a 2018, passa de uma representação proporcional de 1,6% para 14,1% do total 

de mensagens publicadas no perfil oficial de Jair Bolsonaro ao longo do perío-

do de análise. Tomando apenas as mensagens classificadas nas categorias de 

populismo – excetuando, portanto, o conjunto de mensagens que não se en-

quadram na definição de populismo defendida neste trabalho - o salto é ainda 

maior: 4,9% para 34,4% ao longo de todo período, segundo a Tabela 2 . 

Igualmente, nota-se uma evolução nas mensagens que fazem menção à 

ideia populista de ostracismo do não-Povo, classificadas na categoria Ostraciza-

ção do Outro. Analisando no recorte trienal, percebemos uma oscilação de 4,5% 

a 4,6%, destacando um pico de 7,4% em 2017. Por outro ângulo, na análise do 

recorte por status percebe-se uma média de 6,3% no período de parlamentar, 

com um pico de 7,4% na pré-campanha. No entanto, no período de campanha, 

esse tipo de tweet teve sua maior queda, atingindo a média de 2,4%. 

 No ranking geral do conjunto total de mensagens publicadas, Advocacia 

das Vontades do Povo tem o maior número de ocorrências, sendo seguida pe-

las mensagens classificadas nas três subcategorias de Ataque às Elites, Povo 

e Ostracização do Outro quando considerado o recorte trienal. Tomando o re-

corte por status como parâmetro, há uma inversão, com predominância das 

subcategorias de Ataque às Elites seguidas por Advocacia das Vontades do 

Povo, acompanhadas das mesmas duas categorias do recorte por status, Povo 

e Ostracização do Outro.

Quando analisados apenas os tweets classificados nas categorias de 

populismo, percebe-se que se consolidam as formas de apelo populista da 

comunicação de Jair Bolsonaro no Twitter apresentadas pelos dados gerais, 

com poucas alterações. Ainda que os números percentuais se alterem, man-

tém-se o ranking de frequência situando as subcategorias de Ataques às Eli-

tes, Advocacia das Vontades do Povo, Povo e Ostracização do Outro como 

as mais predominantes. 
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No entanto, ao contrário dos dados gerais relativos ao conjunto total de 

publicações de mensagens no perfil de Jair Bolsonaro, quando considerados 

apenas os tweets classificados nas categorias de populismo, as subcategorias 

de Ataques às Elites representam a maior proporção de frequência nos dois re-

cortes propostos, seguidas pelas categorias Advocacia das Vontades do Povo, 

Povo e Ostracização do Outro nos dois recortes temporais. 

Distribuição por natureza do tweet 

Em primeiro lugar, é fundamental frisar que aproximadamente dois terços 

(66,2%) dos tweets publicados por Jair Bolsonaro em sua conta oficial no Twit-

ter foram tweets originais. Além disso, essas mensagens apresentam maior 

proporção de tweets classificados nas categorias de populismo quando em 

comparação com os retweets e mention/reply. Enquanto os últimos apresen-

tam, respectivamente, 34,6% e 23,8% de tweets classificados, os tweets origi-

nais representaram 41,3%. 

Quando considerado o recorte trienal, apenas as mensagens de retweets 

possuem um crescimento proporcional ano após ano. As mensagens contendo 

mention/reply oscilam, sofrendo uma queda significativa em 2018 em relação a 

2016: de 23,3% a 17,1%. Os tweets originais sobem consideravelmente entre 

2016 e 2017, de 33,4% a 45,6% e registram uma pequena queda em 2018, atin-

gido 43% de mensagens categorizadas nos critérios de definição de populismo.

No entanto, a análise dos tweets originais por recorte de status desvenda 

detalhes maiores dessa evolução: enquanto parlamentar, a frequência de clas-

sificações foi de 41,7%, caindo levemente para 41,2% na pré-campanha. Mas o 

período de campanha foi o que apresentou maior alta, chegando a 42,5%. Isso 

demonstra a importância do recorte por status: o que parecia uma diminuição 

de traços populistas ao longo do ano de 2018 se confirmou uma maior intensi-

dade das atividades no período de campanha. 

Considerando a distribuição dos tweets originais de acordo com as cate-
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gorias analíticas, percebe-se um padrão similar aos resultados gerais já apre-

sentados: há predominância das três subcategorias de Ataques às Elites, com 

maior ênfase em Ataque ao Sistema Político (31,5%), acompanhado, em ordem 

de frequência, por Advocacia das Vontades do Povo (17,2%), Povo (16,7%) e 

Ostracização do Outro (15,7%) ao longo de todo período. 

No que se refere aos os tweets originais, outros dados merecem destaque. 

Há um significativo crescimento de Advocacia das Vontades do Povo no ano 

de 2018, atingindo o auge de 36,7% das classificações dentro desse status. A 

categoria Ataque às Elites registra queda ano após ano entre as classificações, 

com a subcategoria Ataque ao Sistema Político registrando seu pico no período 

de pré-campanha e Ataque às instituições culturais registrando um crescimento 

de 8,8% para 14,1% da pré-campanha ao período de campanha. 

 Ainda que pouco representativas dos conteúdos populistas contidos no per-

fil de Jair Bolsonaro no Twitter, em termos quantitativos, as mensagens contendo 

retweets seguiram padrão similar de distribuição, com ênfase, principalmente, na 

categoria Advocacia das Vontades do Povo e nas subcategorias de Ataque às 

Elites, com maior ocorrência de Ataque às Elites Mediáticas, seguidas por Povo 

e Ostracização do Outro quando considerado o recorte trienal. Considerando o 

recorte por status, o padrão quase se mantém intacto, com a subcategoria Ata-

que às instituições culturais se sobrepondo a Advocacia das Vontades do Povo. 

Discussão

Em termos teóricos e metodológicos, compreende-se que este capítulo 

apresenta uma contribuição que permite retirar o conceito de populismo de 

suas acepções e aplicações tradicionalmente genéricas, abrangentes e sim-

plistas que, frágeis em suas qualidades distintivas, tendem a planificar e equi-

valer fenômenos e atores distintos, abrigando-os indevidamente debaixo do 

mesmo guarda-chuva conceitual. 
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Cremos que as categorias organizadas, adaptadas, criadas e reformula-

das por meio da discussão teórica e da revisão de literatura presentes neste 

trabalho permitem não apenas distinguir termos comuns a discursos políticos 

gerais -  a exemplo de menções ao povo ou reivindicações de representação 

das vontades populares - situando-os naquilo que suas manifestações nas fór-

mulas populistas têm de específico, como melhor compreender o que há e o 

que não há de populismo em diferentes formas de comunicação política.  

Na esteira dessas contribuições, sustentamos que a proposta teórico-me-

todológica apresentada neste trabalho, ainda que tendo sido aplicada a um 

estudo de caso de uma forma de comunicação específica de um ator político 

situado à extrema direita no espectro político-ideológico, seja igualmente de 

serventia para a mensuração do teor populista de discursos e retóricas de ato-

res à esquerda, observando-se, por suposto, os devidos ajustes aos termos de 

referência das categorias desenvolvidas. 

À guisa de ilustração, parece-nos claro que discursos antielitistas, an-

timídia, advocacia da posição genuína dos interesses do povo, resgate da 

soberania popular, dentre outros, encontram representações idênticas ou si-

milares ao longo do espectro político-ideológico do populismo, ainda que os 

objetos concretos dessas abstrações retóricas possam variar. No entanto, em 

outros casos, como no que se refere à ideia de povo ou mesmo do igualitaris-

mo populista, talvez a acepção à esquerda da fórmula política populista não 

se expresse como tal quando do ideal de povo defendido ou mesmo do iguali-

tarismo populista, visto que, no primeiro caso, prevalece um ideal metonímico 

de povo como constituído genuinamente pelos grupos mais desfavorecidos 

de uma sociedade e, no segundo caso, talvez o igualitarismo populista, con-

forme desenvolvido aqui, não seja defendido à esquerda, vez que sua agenda 

tradicional é pautada por noções de assimetrias e injustiças sociais, logo, de 

reconhecimento de diferenças e desigualdades sociais que devem ser obje-

tos de consideração e reparo. 
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No que se refere, especificamente, aos social media, com ênfase no Twit-

ter, defendemos que as categorias analíticas estejam articuladas com análi-

ses que levem em consideração os efeitos de recursos de comunicação espe-

cíficos oferecidos por plataformas digitais sobre a forma como a comunicação 

em uma determinada conta, página ou perfil é modelada. 

Em relação ao estudo de caso em si, tomando apenas as dimensões 

quantitativas descritas nos resultados, pode-se inferir que, essencialmente, 

Jair Bolsonaro e sua equipe não pautaram, prioritariamente, a comunicação 

do ator político em sua conta no Twitter por mensagens e conteúdos popu-

listas, como se presenciou em outras frentes de comunicação ao longo da 

trajetória que o levou ao Palácio do Planalto em 20188. Isto porque as men-

sagens, classificadas nas categorias de populismo adotadas e desenvolvidas 

neste trabalho, representaram um pouco menos de 40% do total (37,7%). No 

entanto, há ao menos três formas de se refletir sobre esse diagnóstico. 

Em primeiro lugar, deve-se considerar que tipo de parâmetro, qual ponto 

de corte deve ser adotado para determinar o grau de populismo da comuni-

cação política adotada por um ator político num social media, como o Twitter. 

Qual proporção designaria uma atuação populista ou não-populista? Qual pa-

râmetro consideraria 37,7% do total de mensagens um grau alto, intermediá-

rio, elevado ou irrelevante de populismo? Não temos uma resposta precisa e 

satisfatória para essas questões e nem sabemos, exatamente, se ela existe. 

Trata-se, certamente, de uma armadilha conceitual e metodológica que, por 

ora, evitamos com o argumento de que uma perspectiva meramente quanti-

tativa não será de grande serventia para compreender o populismo de Jair 

Bolsonaro no Twitter. E isso nos leva ao segundo ponto. 

Conforme já defendido como argumento na discussão teórica e na seção 

8	 Não	foram	poucos	os	profissionais	e	especialistas	de	diferentes	matizes	e	nacionalidades	que	identificaram	e	argumenta-
ram	em	favor	da	caracterização	de	Jair	Bolsonaro	como	um	político	brasileiro/latino-americano	populista	de	extrema-di-
reita.	Uma	simples	pesquisa	no	Google,	associando	o	nome	de	Jair	Bolsonaro	à	palavra	Populismo,	gera	um	resultado	em	
torno	de	238,000	ocorrências	de	fontes	as	mais	variadas,	incluindo	veículos	tradicionais	de	grande	imprensa,	colunas	de	
opinião,	matérias,	reportagens	e	entrevistas.
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metodológica, optamos por apresentar um quadro de qualidades e caracterís-

ticas, formalizados em categorias analíticas, que supere definições abrangen-

tes e demasiadamente genéricas. Em outras palavras, não é a mera menção 

a uma ideia de povo que torna algum discurso populista, mas aquele cuja 

noção de povo está imbricada numa concepção agregativa e homogênea de 

pessoas compreendidas como repositórios de valores constantes e positivos. 

O mesmo se dá com as outras características e categorias já discutidas ante-

riormente. Esse esforço de delimitação conceitual, indiscutivelmente, tende a 

guiar qualquer análise por um caminho mais rigoroso que, fatalmente, implica 

na descrição de um cenário mais preciso do que investigações que optam por 

critérios mais genéricos de classificação. 

 Em terceiro lugar – e talvez o mais importante – está o fato de que o 

Twitter permite que se adote frentes distintas de ação comunicativa, de modo 

que expedientes populistas não deixam de disputar espaço com outras formas 

de atuações estratégicas. Os recursos disponíveis para produzir postagens 

nessa plataforma, na grande maioria das formas como pessoas e instituições 

se apropriam de suas contas, permitem aplicações multivariadas de formas 

de expressão e comunicação. Como já demonstrado na seção de resultados, 

os tweets voltados para a reprodução de mensagens e conteúdos de tercei-

ros (os retweets), e aqueles voltados para a comunicação direta com outras 

contas (mention/reply), mesmo que referencialmente, responderam por qua-

se 33,8% do total de publicações na conta de Jair Bolsonaro e representaram 

apenas 30,6% de tweets classificados como populistas. 

Em termos comparativos, os tweets originais representaram 66,2% do total 

de mensagens publicadas no perfil de Jair Bolsonaro no período, sendo 41,3% 

destes classificados em ao menos uma categoria de populismo. Isso indica que 

os retweets e os mention/reply tenderam a reduzir os apelos populistas da es-

tratégia de campanha em razão da natureza de suas funcionalidades.

Considerando, como argumentado anteriormente, que os tweets originais 
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tendem a melhor representar mensagens e conteúdos confeccionados direta-

mente por atores políticos e suas equipes para expressar posições, valores, 

críticas e ideias que definem a substância política de suas orientações, visões 

de mundo e pretensões, talvez a marca de 41,3% de publicações dessa natu-

reza expressando alguma forma de expressão populista tenha relevância na 

associação de Jair Bolsonaro com o populismo. 

A análise de frequência das classificações não nos permitiu identificar uma 

estratégia fixa e bem definida do presidente eleito no Twitter. No entanto, o perí-

odo trienal, comparado com o recorte por status, possibilita-nos encontrar focos 

de mudança de intensidade em algumas categorias populistas que sugerem 

uma adequação do discurso de acordo com o ocorre no momento. Assim, uma 

análise hermenêutica das classificações contribui para uma maior compreen-

são das escolhas discursivas de Bolsonaro na plataforma. 

As categorias Povo, Ostracização do Outro, Igualitarismo Populista e Sobe-

rania Popular Populista tiveram seu auge na pré-campanha e perderam bastante 

força no período de campanha, dando lugar a um aumento de Resgate da Tra-

dição e Advocacia das Vontades do Povo. Isso indica um esforço maior na iden-

tificação de um Povo e seus inimigos para, mais próximo da eleição, apresentar 

o então candidato como representante dessa ideia de Povo e de seus objetivos. 

Já Ataque às Elites sempre se manteve no topo, mas nem sempre com as 

mesmas características. O Ataque ao Sistema Político variou sua natureza, sen-

do prioritariamente sobre dominação globalista do Foro de São Paulo no período 

parlamentar e passando a ser mais focado no ataque à corrupção inerente do 

sistema político no período de campanha. O Ataque às Elites Mediáticas sofreu 

o mesmo processo, deixando de focar no caráter ideológico (esquerdista) da 

mídia e privilegiando a coligação corrupta entre elite mediática e elite política. 

Já a categoria Ataque às instituições culturais teve seu auge no período 

parlamentar, com ênfase demarcada no ataque ao que se denominou de po-

liticamente correto, Direitos Humanos e o que o conservadorismo da extrema 
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direita brasileira batizou de “ideologia de gênero” e “ideologia marxista”. No 

período de pré-campanha e campanha essa categoria deixou de ser tão re-

corrente, o que corrobora com as mudanças descritas acima. 

Finalmente, tal como nos achados de Engesser, Ernst, Esser (2017), 

identificamos discursos populistas apresentados de forma fragmentada na co-

municação de Jair Bolsonaro no Twitter. Ao nos concentrarmos em um único 

perfil e sob o empreendimento de uma análise longitudinal, pudemos verificar 

que os expedientes discursivos populistas se diluíram e oscilaram ao longo 

dos anos, não representando um padrão uniforme de organização discursiva 

e política, mas variações em ênfases que insinuam possíveis variações táti-

cas e contextuais de acordo com os dois recortes adotados que representam 

conjunturas políticas e sociais variadas. 

Acreditamos que o esforço de pesquisa expresso neste capítulo tem po-

tencial para contribuir com as largas discussões sobre o conceito de populismo 

e sua serventia para a compressão de fenômenos políticos contemporâneos, 

incluindo em suas manifestações em plataformas digitais para redes sociais, 

ajudando a superar indeterminações e generalidades que costumam colocar 

em xeque sua utilidade conceitual e metodológica. Igualmente, sustentamos 

que a aplicação da proposta teórico-metodológica ao caso de estudo proposto 

é útil em distinguir e explicar as complexidades e variações das estratégias 

de comunicação política de Jair Bolsonaro no Twitter, demonstrando como o 

fundamento populista de sua persona política é afetado pelas características 

funcionais da plataforma e por contextos e conjunturas políticas específicas.
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CAPÍTULO VI

Campanhas políticas e WhatsApp
A porosidade entre as campanhas oficiais e os 

ativismos nas eleições de 2018

Camila Moreira Cesar & Nina Fernandes dos Santos

Introdução

Nos últimos anos, a vida política brasileira passou por um período 

particularmente delicado, marcado pela ascensão dos conservadorismos após 

um ciclo de estabilidade democrática e progresso social. A eleição de 2018, 

que levou o candidato de extrema direita Jair Bolsonaro à Presidência da 

República1, é emblemática neste sentido já que, como lembra Leonardo Avritzer 

(2019), condensou uma série de elementos que caracterizam a “virada à direita” 

que ocorre no país. A interferência do Judiciário no funcionamento da política, 

especialmente durante as eleições, a relativização do aspecto inegavelmente 

negativo do período da ditadura militar por parte de determinadas forças 

políticas e da população, a perda de importância de mecanismos anteriormente 

1	 No	segundo	turno,	o	candidato	obteve	55,13%	dos	votos	contra	44,87%	do	candidato	do	Partido	dos	Trabalhadores,	Fer-
nando	Haddad.
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essenciais no âmbito das campanhas eleitorais, como os debates televisivos, 

em detrimento da crescente influência das mídias sociais, em particular do 

WhatsApp, são algumas características desse período. O presente artigo 

portará uma atenção especial a este último aspecto.

A eleição presidencial de 2018 ocorreu em um ambiente hostil aos parti-

dos políticos tradicionais, significativamente enfraquecidos após o lançamento 

da operação Lava Jato, em 2014, e em um contexto de insegurança gerada 

pela crise econômica. Esta realidade se apresentou como um campo favorá-

vel a forças partidárias desprovidas de trajetória política, como Partido Novo e 

PSL (Partido Social Liberal), pelo qual Jair Bolsonaro foi eleito (Avritzer, 2019). 

Confiando no medo da violência e no desencantamento das pessoas com a 

democracia, e após a prisão do candidato que estava à frente nas pesquisas 

eleitorais, Bolsonaro conseguiu se eleger desbancando tradicionais forças da 

política brasileira. Além disso, sua estratégia de comunicação eleitoral rompeu 

com o modelo de campanha focado no marketing político direcionado à televi-

são, que até então prevalecia no Brasil. Embora, desde a redemocratização, os 

espaços televisivos tenham estado no centro das preocupações das equipes 

de campanha, a eleição presidencial de 2018 focou-se em ambientes de co-

municação menos públicos, acessíveis por dispositivos de comunicação digital, 

como grupos de WhatsApp. 

Partindo da observação de que as campanhas eleitorais estão passando 

por importantes transformações no Brasil, especialmente devido à influência 

da tecnologia digital nos hábitos de informação e de comunicação dos bra-

sileiros2, este capítulo discute a crescente importância das mídias digitais e, 

sobretudo, do aplicativo WhatsApp, em contextos eleitorais recentes no país. 

Ao focar nas particularidades da corrida presidencial de 2018, propomos des-

tacar a evolução dos formatos das campanhas pós-modernas (Norris, 2000), 

2	 A	pesquisa	TIC	Domicílios	2018	apontou	que	70%	dos	brasileiros	utilizam	Internet.	No	âmbito	das	classes	populares,	85%	o	
faziam	exclusivamente	via	os	telefones	móveis.
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caracterizadas pelo papel central dos marqueteiros, que se encontram, agora, 

reposicionados diante das mudanças trazidas pelo digital. Nossa hipótese é 

que a ampliação do acesso à Internet e a popularização das mídias sociais 

(Twitter, Facebook, Instagram) e de outras ferramentas de comunicação di-

gital, em particular o WhatsApp, tornaram as fronteiras entre a comunicação 

profissional de campanhas e o ativismo político menos claras, impondo novos 

desafios ao campo político.

Desse modo, este trabalho se articula em torno de três eixos. O primeiro 

diz respeito à relação entre a recepção e a disseminação de informações via 

WhatsApp pelos cidadãos. O segundo é ligado aos hábitos e motivações de 

pessoas que participaram ativamente da disseminação de informações políti-

cas durante as eleições de 2018 no Brasil. Por fim, o último visa compreender 

a importância do aplicativo WhatsApp como fonte de informação política dos 

brasileiros.

A fim de abordar estes diferentes pontos, este estudo está dividido em 

duas partes. Em um primeiro momento, o quadro teórico parte de uma contex-

tualização da comunicação política eleitoral brasileira, historicamente, fundada 

nas lógicas televisuais e no marketing, para em seguida se interessar à ma-

neira segundo a qual o digital transformou progressivamente as dinâmicas das 

campanhas no Brasil. A partir de um survey online sobre os usos políticos do 

WhatsApp durante a última eleição aplicada a uma amostra de 572 brasileiros 

entre 20 de novembro de 2019 e 15 de janeiro de 2020, a segunda metade do 

capítulo investigará a importância desse aplicativo como dispositivo de comu-

nicação política em relação a outras formas tradicionais, tais como a imprensa 

ou as equipes profissionais de campanha. Com base nas respostas coletadas, 

jogaremos luz sobre os hábitos e motivações dos cidadãos comuns no compar-

tilhamento e propagação dos conteúdos políticos, sobretudo aqueles de cunho 

negativo em relação aos candidatos.
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O estilo publicitário da comunicação eleitoral no Brasil

Organizadas 29 anos depois da última eleição com sufrágio universal, as 

eleições de 1989 representaram um ponto de inflexão na comunicação política 

brasileira. O pleito aconteceu em uma nova conjuntura política, econômica e 

institucional, mas também em um ambiente midiático específico, com os meios 

de comunicação de massa em posição central (Gomes, 2004; Rubim, 1999; 

2001; Lima, 1990; Albuquerque, 1994; 1999; 2000; Porto, 1995; 1996; 1997; 

2007; Azevedo, 1998).

Esse momento marcante do retorno à democracia reuniu uma série de no-

vidades do período que nos ajudam a explicar seu resultado. A reconfiguração 

do tabuleiro político depois do fim do regime militar é um dos elementos essen-

ciais para compreender esse momento. No lugar do modelo polarizado entre a 

Aliança Renovadora Nacional (ARENA), pró-ditadura, e o Movimento Democrá-

tico Brasileiro (MDB), que representava a oposição ao regime, o retorno à de-

mocracia tornou possível o multipartidarismo, modificando de forma importante 

o cenário político (Luna; Maia, 2005). Essas novas condições permitiram que 

forças políticas até então clandestinas se afirmassem no jogo político e eleito-

ral. Tal foi o caso, por exemplo, do Partido dos Trabalhadores (PT), que depois 

de anos de engajamento na luta pela redemocratização, apresentou Luiz Inácio 

Lula da Silva como seu candidato à Presidência da República.

Do outro lado, como seu principal adversário, estava Fernando Collor de 

Mello, candidato do Partido da Reconstrução Nacional (PRN), governador de Ala-

goas desde 1987 e até então desconhecido da maior parte dos brasileiros. Ele 

se apresentou na eleição de 1989 como representante da modernidade e teve 

como bases de campanha o liberalismo econômico, o fim da corrupção no Estado 

brasileiro e a defesa da social democracia em oposição ao modelo socialista, que 

estava associado à imagem do PT e era apontado por Collor como anacrônico.

Portanto, a primeira eleição presidencial pós-ditadura opôs duas perso-
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nalidades com projetos políticos completamente diferentes e com estratégias 

de campanha opostas: de um lado, Lula, vindo de um meio operário, implicado 

na defesa dos mais pobres, crítico das elites e tendo um discurso fortemente 

baseado em uma retórica “crua” e, de outro, Collor, um outsider apoiado pelos 

grandes conglomerados midiáticos, com uma imagem jovem e dinâmica que 

se adequava às expectativas de renovação política que alimentavam parte do 

eleitorado brasileiro. Com uma estratégia onde o marketing político já ocupava 

lugar central, o candidato do PRN encontrou na promessa de “caçador de Ma-

rajás” uma forma de dialogar com a insatisfação popular face ao funcionamento 

do Estado e do cenário político em geral.

É claro que vários outros fatores (conjuntura política nacional e internacio-

nal, favoritismo de Collor pelos meios de comunicação, propagação de rumores 

sobre a vida privada de Lula, entre outros) podem ajudar a explicar o resultado 

dessa eleição. A preocupação com a imagem, o papel das pesquisas de opi-

nião e de uma dramaturgia política baseada na lógica publicitária fortemente 

centrada na televisão, no entanto, foram aspectos marcantes da campanha de 

1989, que se acentuaram nos anos 1990-2000. Essa atmosfera ressalta ainda 

a importante posição que os profissionais de comunicação passam a ocupar 

na esfera política. O trabalho destes atores se mostra ainda mais relevante 

considerando que o Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE)3 adqui-

re um novo status e se torna uma vitrine essencial para os candidatos nessa 

época. Transmitido em todos os canais de televisão e rádio durante o período 

eleitoral, o HGPE tem um papel capital na visibilidade dos candidatos e de suas 

estratégias discursivas. Inicialmente explorada pelos governos militares, nos 

anos 60 e 70, que identificaram a implantação de um sistema nacional de rádio 

e de teledifusão como estratégia fecunda para a legitimação do regime, na de-

mocracia, a televisão se torna um dispositivo de socialização política dos bra-

3	 Afonso	de	Albuquerque	e	Marcia	Ribeiro	Dias	(2002)	destacam	as	características	do	modelo	brasileiro	de	propaganda	políti-

ca	televisivo,	cuja	especificidade	reside	na	capacidade	em	associar	eficácia	comunicacional	e	o	acesso	gratuito	à	televisão.	
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sileiros. É dessa forma que ela reconfigura o formato das campanhas eleitorais 

nos anos 90, que passam a se basear também em pesquisas de opinião e no 

trabalho dos profissionais de comunicação como marqueteiros e publicitários, 

que desempenham uma função estratégica nos procedimentos de construção 

da imagem pública dos candidatos.

As duas campanhas do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (Par-

tido da Social Democracia Brasileira/PSDB), em 1994 e depois em 1998, mos-

traram a crescente sofisticação das campanhas e o papel central dos consul-

tores políticos no processo eleitoral. Paralelamente, os anos FHC também são 

testemunhos do desenvolvimento de uma imprensa especializada, mais des-

confiada e combativa – com diferentes interesses conforme os momentos – em 

relação aos atores políticos. Neste sentido, as transformações do jornalismo e 

dos media contribuíram para a sofisticação das práticas comunicacionais dos 

agentes da esfera política.

Mas se as campanhas profissionais encontraram na direita um terreno pro-

pício ao seu desenvolvimento, foi a vitória da esquerda, com a eleição de Lula 

à presidência em 2002, que coroou a preeminência da lógica publicitária da co-

municação política eleitoral no Brasil. Até então reticente à utilização massiva do 

marketing nas estratégias de campanha nas três eleições precedentes (1989, 

1994 e 1998), o PT acaba contratando o publicitário Duda Mendonça na disputa 

eleitoral de 2002. Em uma tentativa de suavizar os traços considerados como ra-

dicais do candidato operário, a campanha de 2002 traz um Lula mais moderado, 

de terno, com uma aparência bem cuidada e um discurso mais leve e emocional 

que busca a aceitação de partes do eleitorado descontente com o retorno da 

inflação e a alta do desemprego (Luna; Maia, 2005). Segundo Gomes (2004, 

p. 292, itálicos do autor), esta eleição pode ser considerada como “um show de 

profissionalização de campanha onde o público frequentemente teve dificuldade 

para distinguir se se tratava de uma competição cujo resultado decidia quem era 

o candidato preferido da esfera civil ou se, diversamente, o que o resultado per-
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mitia mesmo era aferir qual teria sido o melhor consultor político”. 

Na imprensa ou no âmbito acadêmico, a abundância de publicações sobre 

a eleição de 2002 destaca a transformação da comunicação política brasileira, 

reforçada pela crescente profissionalização das equipes de campanha a cada 

pleito, em nível nacional tanto quanto local. O aumento das equipes de comu-

nicação e dos orçamentos das campanhas tornaram visíveis a sofisticação das 

estratégias dos atores políticos e colocou em evidência as derivas democráti-

cas de um tal processo, problema que a lei eleitoral tentou combater por meio 

da restrição das formas de financiamento das campanhas dos candidatos4.

A entrada do digital no espaço público brasileiro vai progressivamente re-

configurar este cenário, com as campanhas se estruturando, a partir de então, 

em torno de dois eixos principais: as estratégias televisuais, em que o HGPE e 

os debates televisivos continuam sendo momentos chave, e as estratégias di-

gitais, visto que a esfera digital amplia o território a ser ocupado e, se possível, 

conquistado pelos candidatos. As eleições presidenciais de 2010, de 2014 e, 

principalmente, a de 2018 ilustram a evolução dos formatos das campanhas, 

das dinâmicas do espaço público político bem como dos papeis dos assesso-

res nas equipes de comunicação. Além do domínio dos códigos e gramáticas 

publicitárias e televisuais, os comunicadores devem agora se mostrar cada vez 

mais polivalentes de modo a orquestrar campanhas políticas em um ambiente 

em plena evolução, em que os cidadãos comuns desempenham um papel par-

ticularmente importante, como veremos a seguir. 

Os usos políticos do WhatsApp nas eleições de 2018 no Brasil: para 
além das campanhas pós-modernas?

Nos anos 2000, Pippa Norris se junta à literatura sobre a deterioração da 

4	 Em	2015,	o	poder	legislativo	alterou	a	lei	para	proibir	doações	de	empresas	para	campanhas	eleitorais.	Em	2017,	também	

foi	criado	um	fundo	público	para	financiamento	das	campanhas.
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legitimidade dos partidos políticos e do engajamento cidadão (Putnam, 2000) e 

propõe uma abordagem das campanhas políticas a partir desse novo cenário. 

A autora identifica o enfraquecimento das formas tradicionais das campanhas 

partidárias americanas, tais como os encontros locais (town meetings) e os 

comícios. A supervalorização dos profissionais de comunicação política (spin 

doctors) é também apontada como um novo elemento a ser considerado. Norris 

(2000) sustenta que essas mudanças fazem parte de um processo de moderni-

zação que atravessa, concomitantemente, a organização dos partidos políticos, 

os meios de comunicação e os eleitores.

A autora faz assim a distinção entre três tipos de campanhas políticas 

(Figura 1). A campanha pré-moderna, em vigor durante os anos 1950, carac-

terizada por uma comunicação interpessoal direta entre candidato e eleitor, a 

ação da mídia partidária e uma forte fidelidade dos cidadãos aos partidos. As 

campanhas desse tipo seriam, portanto, bastante ativas a nível local. A cam-

panha moderna, que se desenvolve entre o início dos anos 1960 e o final da 

década de 1980, é marcada pela racionalização das campanhas políticas, so-

bretudo por conta da televisão. Neste contexto, a coordenação das campanhas 

se torna mais centralizada na direção dos partidos políticos, que contam com 

o apoio de profissionais externos, tais como os especialistas das pesquisas de 

opinião. A televisão passa, assim, a ter um papel determinante na comunica-

ção de campanha, ao mesmo passo que os eleitores veem sua fidelidade aos 

partidos enfraquecida e se tornam mais passivos. Por último, a fase que Norris 

chama de idade das campanhas pós-modernas se inicia ao longo da década 

de 1990 e se caracteriza pela centralidade dos profissionais de comunicação, 

que passam a dividir com os políticos as decisões estratégicas das campanhas. 

Por sua vez, os meios de comunicação se multiplicam e se tornam cada vez 

mais fragmentados. Os eleitores se beneficiam de mais interação com as cam-

panhas graças aos novos meios eletrônicos, o que pode ser compreendido, em 

alguma medida, como um retorno à lógica pré-moderna. 
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Figura 1 – Tipologia da evolução das campanhas políticas

Fonte: Norris (2000).

Ainda que várias características das campanhas pós-modernas permane-

çam atuais, a eleição brasileira de 2018 se apresenta como um desafio para 

esse modelo. No concernente aos meios de comunicação, duas características 

parecem centrais. 

A primeira diz respeito à continuidade da predominância do papel da te-

levisão nas campanhas políticas brasileiras. Apesar de haver uma fragmenta-

ção midiática, como descreve Norris (2000), a TV ainda tem um papel de alta 

relevância no cenário eleitoral, o que pode se explicar pela elevada presença 

de aparelhos televisivos nos lares e a importância do HGPE como lugar de 

visibilidade dos candidatos. Este espaço de propaganda eleitoral gratuita dá 

ares muito particulares ao peso dos meios de comunicação de massa junto 

ao eleitorado brasileiro. No entanto, o alcance das mídias digitais, principal-

mente redes sociais digitais e aplicativos de mensagens instantâneas, inclusive 

no que tange seus usos políticos, torna-se inegável nos últimos dez anos. De 

acordo com um relatório do Instituto Reuters publicado em 2019, no Brasil, as 

mídias digitais são mencionadas por 87% dos entrevistados como fontes de 

informações enquanto a televisão aparece em segunda posição, com 73% das 
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menções. Os serviços mais citados como fontes de informação são Facebook 

(54%), WhatsApp (53%) e YouTube (42%).

Entretanto, essas mídias não parecem corresponder perfeitamente a ne-

nhum dos polos descritos pela cientista política britânica na distinção entre mí-

dias que levam a uma ação mais local, na qual os usuários são os mais ativos 

(característica das campanhas pré-modernas), e aquelas que têm um impacto 

nacional, em que estes se mostram mais passivos (características das cam-

panhas modernas). O WhatsApp seria, na realidade, mais uma mistura entre 

os níveis de interatividade do modelo pré-moderno e do impacto nacional (ou 

mesmo internacional), característica típica do modelo moderno. São justamen-

te esses cruzamentos entre os diferentes modelos que não são contemplados 

na tipologia proposta por Norris (2000).

Se as redes sociais digitais abrem outros espaços de debate público (Car-

don, 2010) e alargam o debate eleitoral para além do controle dos assessores 

profissionais, a disseminação do uso dos aplicativos de mensagens instantâne-

as acrescentam uma camada de complexidade a esse quadro. 

Estes podem ser definidos como serviços que permitem aos usuários, in-

dividualmente ou em grupo, trocar mensagens de texto por meio de aparelhos 

móveis (Valeriani; Vaccari, 2018). Dentre os aplicativos que permitem esse tipo 

de dinâmica, WhatsApp é o mais usado no mundo, e o Brasil não contraria esta 

tendência. Em 2018, o aplicativo era utilizado por 120 milhões de brasileiros 

(Santos, 2019). Este número tem relação direta com o aumento dos usos de 

dispositivos de comunicação móveis, principalmente smartphones. Enquanto 

23% dos brasileiros declararam utilizar o telefone celular como fonte de infor-

mação em 2013, essa taxa chega a 77% em 2019 (Reuters Institute, 2019).

Diferentemente das mídias sociais, que permitem aos usuários (1) criar 

um perfil público ou semi-público em um sistema delimitado, (2) articular uma 

lista de outros usuários com os quais eles compartilham uma conexão, e (3) 

mostrar e percorrer sua lista de conexões e aquelas estabelecidas por outros 
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usuários do sistema (Boyd; Ellison, 2007), os aplicativos de mensagens instan-

tâneas funcionam como espaços de comunicação menos abertos e visíveis. 

WhatsApp tem um desenho de rede privada com criptografia de ponta a ponta 

(Santos et al., 2019). Essa estrutura mais opaca pode facilitar a expressão 

política de pessoas que preferem não fazê-la nas mídias sociais, onde seriam 

mais facilmente submetidas a constrangimentos. Por outro lado, a arquitetu-

ra do aplicativo não impede a grande e rápida disseminação de mensagens. 

Dado que esta plataforma não oferece a possibilidade de executar ações de 

publicidade ou de segmentação de públicos, a propagação de conteúdos a 

outros usuários depende da ação individual. Analisando o uso do aplicativo nas 

eleições brasileiras de 2018, Brito Cruz e colegas (2019) indicam que o ato de 

fazer circular as informações por meio do WhatsApp parece se fundar em uma 

mistura de ação voluntária e de ação paga – ou seja, que apresenta caracterís-

ticas profissionais – que se operam em uma estrutura fortemente centralizada.

Ainda que uma aproximação entre a campanha brasileira de 2018 e o mo-

delo pós-moderno de Norris (2000) seja, sem dúvida, aceitável – considerando-

-se a fragmentação midiática e a importância dos profissionais de comunicação 

dentro das estruturas políticas –, tal relação não pode ser feita sem reservas. 

O uso massivo das mídias sociais, e sobretudo do WhatsApp, tem como efeito 

uma reestruturação da circulação das mensagens políticas, o que impacta a or-

ganização das campanhas, nas quais o papel dos assessores permanece cen-

tral, mas insuficiente para assegurar uma estratégia de comunicação efetiva.

Rumo ao fim do “reino” dos assessores de comunicação política?

Diferentemente do modelo de campanha profissional dos anos 1990-2000 

baseado na dupla televisão-marketing e nos “arquitetos do poder”5, os pleitos 

5	 Para	retomar	o	título	do	documentário	de	Alessandra	Aldé	e	Vicente	Ferraz	sobre	o	papel	dos	marqueteiros	na	vida	política	

brasileira	(Buarque,	2010).
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da década seguinte consolidam um estilo de campanha no qual o conhecimen-

to técnico dos assessores se confronta com um eleitorado cada vez mais seg-

mentado e um modelo de democracia que funciona às avessas.

Às discussões sobre a influência da mídia nas eleições que tanto orienta-

ram os estudos em comunicação e política em contextos de campanha nos úl-

timos 50 anos, juntam-se, agora, os trabalhos sobre o papel das mídias sociais 

nos processos eleitorais. Em um momento em que as instâncias de mediação 

tradicionais encaram os desafios de uma “crise epistêmica” que atravessa as 

democracias ocidentais (Benkler; Faris; Roberts, 2018), as redes ganham im-

portância como fontes de informação, inclusive do noticiário político. Reprodu-

zindo as tendências da eleição americana de 2016, a última presidencial brasi-

leira afirmou a importância não apenas do Facebook – já presente nas eleições 

precedentes –, mas também do WhatsApp como espaço de implementação 

das estratégias digitais dos candidatos. Entretanto, se a diversificação dos dis-

positivos e seus usos pelas equipes de campanha constituem, sem contesta-

ção, uma mudança significativa das condições de produção e de circulação da 

comunicação política contemporânea, a supervalorização da dimensão técnica 

tende a considerar os atores que criam, gerem e utilizam essas ferramentas 

como secundários nas pesquisas recentes (Théviot, 2016).

Devido à dificuldade em identificar e em categorizar essas figuras híbri-

das – em comparação àquela dos assessores ou consultores –, assim como 

em outros países, tal questão também permanece um ponto cego na literatura 

especializada no Brasil. A atenção dos pesquisadores à era das e-campanhas 

se volta principalmente para os usos das ferramentas digitais pelos candidatos 

sem necessariamente levar em conta a estrutura profissional ainda bastante 

presente por trás das personalidades políticas nas dinâmicas comunicacionais 

das eleições. A passagem das campanhas eleitorais de um estágio de “proto-

-web” (fundado em uma lógica difusionista marcada pelo uso de e-mails e sites 

oficiais dos candidatos) no final dos anos 1990 àquele de “pós-web” (interativi-
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dade e usos sistemático e profissional das ferramentas) durante as décadas de 

2000-2010 (Gomes et al., 2009) reconfigura o modus operandi da competição 

eleitoral. Baseada na dimensão social da Internet, esta última fase das e-cam-

panhas se caracteriza por uma comunicação cooperativa, na qual os internau-

tas têm um papel ativo “na produção dos conteúdos e nos procedimentos de 

difusão viral de informações e de mobilização” (Gomes et al., 2009, p. 32).

Ainda que este novo ambiente mude as condições e formas de participa-

ção e de representação políticas (Coleman, 2005; Dahlgren, 2012; Monnoyer-

-Smith; Wojcik, 2014), ele pulveriza os fluxos de comunicação política e, da 

mesma maneira, atualiza o debate sobre os atores responsáveis pela sua ope-

ração. Sobre isso, autores como Philip N. Howard (2006) chamam a atenção 

para o modo como as novas tecnologias não apenas renovaram a gama de 

ferramentas à disposição dos candidatos, mas também acarretaram mudanças 

no âmbito dos partidos e dos perfis dos profissionais das equipes de campa-

nha. O autor explica que o resultado dessa reestruturação é a emergência da 

“campanha hipermidiática”, isto é, uma organização política ágil definida pela 

sua capacidade em adotar de maneira inovadora as tecnologias digitais para 

fins expressamente políticos, bem como a sua estrutura organizacional para se 

conformar às novas práticas de comunicação (Howard, 2006, p. 1-2, tradução 

nossa). Howard (2006) destaca três grandes tendências das campanhas hiper-

midiáticas e que podem ser sintetizadas da seguinte forma: 1) a emergência de 

uma nova categoria de atores políticos bem como de profissionais implicados na 

organização das campanhas dispondo de competências específicas no trata-

mento das informações e utilização das ferramentas digitais; 2) uma adaptação 

das estratégias implementadas pela indústria de consultoria em comunicação 

política, agora menos baseadas na produção de mensagens para os meios de 

comunicação tradicionais em detrimento de uma forte segmentação proporcio-

nada pelas novas mídias e, portanto, orientadas para um consumo privado em 

razão da personalização dos conteúdos; 3) as singularidades da engenharia 
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das tecnologias digitais refletem as lógicas que orientam os partidos e atores 

políticos que as pilotam: tais ferramentas podem ser usadas para estimular a 

interação de modo a promover o aprendizado político ou, ao contrário, para 

impedir o debate e manipular os cidadãos.

Mas se a era das campanhas hipermídias prova a sofisticação que atingiu 

a comunicação política contemporânea, ela também torna visível as derivas 

democráticas das novas condições de produção e de circulação das mensa-

gens políticas. Isso se explica, em primeiro lugar, pela forma como a evolução 

das ferramentas digitais e sua utilização no âmbito das campanhas mostram o 

enfraquecimento das fronteiras entre os domínios público e privado na orques-

tração das estratégias de comunicação dos atores e equipes políticos. Publica-

ções patrocinadas, difusão de conteúdos políticos segmentados com base nas 

informações pessoais dos usuários de mídias sociais ou, particularmente no 

Brasil, a criação de grupos WhatsApp públicos pelos apoiadores de candidatos 

mostram a natureza inegavelmente híbrida e mesmo “intrusiva” das campanhas 

recentes. Convém explicar, em segundo lugar, que essas dinâmicas favorecem 

a emergência de formas de manipulação e de propaganda. A título de exemplo, 

destacamos que as discussões em torno das “fake news” mostraram a faceta 

mais visível de um problema ainda mais profundo, ligado ao disfuncionamento 

de nossas democracias. Sobre isso, Romain Badouard (2017, p. 42, tradução 

nossa) sublinha o modo como o isolamento ideológico e a industrialização da 

desinformação online andam junto com “o modelo econômico das grandes pla-

taformas que buscam monetizar suas audiências”. Segundo o autor, a difusão 

de informações falsas na rede e seus efeitos políticos encontram sua força na 

lógica estritamente social de tal prática, que repousa nos laços de confiança 

entre os membros de uma mesma comunidade virtual que compartilha a priori 

os mesmos valores e interesses. De maneira complementar, Kenneth Henrie 

e Christian Gilde (2019) mencionam o papel das técnicas de “astroturfing” di-

gital como estratégia política. Dado que a maioria dos estudos sobre o tema 
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analisam os contextos comerciais, os autores buscam entender se e como os 

indivíduos mobilizam seus conhecimentos dos métodos de persuasão diante 

de mensagens políticas enganosas. A partir de um estudo exploratório sobre 

“astroturfing” para investigar o nacionalismo no ambiente digital, a pesquisa 

mostra que as ações astroturfistas podem se apresentar, por exemplo, como 

opiniões negativas nas seções de comentários de mídias sociais. Além disso, 

os pesquisadores chamam a atenção para o modo como o anonimato propor-

cionado pelas plataformas pode aumentar a eficácia das campanhas de mani-

pulação e de propaganda, uma vez que qualquer pessoa com acesso às mídias 

sociais pode divulgar mensagens como se fossem uma posição largamente 

aceita, o que reforça a propagação de informações falsas6.

Este cenário descreve a atmosfera na qual ocorreu a presidencial de 2018 

no Brasil, onde os estrategistas do digital tiveram um papel de destaque, sobretu-

do no campo da extrema direita. Entretanto, os perfis e as lógicas de ação desses 

atores são especialmente difíceis de identificar devido à arquitetura e ao modus 

operandi das plataformas digitais. Destacando as singularidades das campanhas 

recentes no Brasil, o artigo de Viktor Chagas, Michelle Modesto e Dandara Ma-

galhães (2019) se foca na última eleição presidencial sob o prisma do WhatsApp. 

Os pesquisadores analisaram as mensagens trocadas em 158 grupos públicos 

de apoio ao candidato da extrema direita, Jair Bolsonaro, interessando-se prin-

cipalmente à forma como os usuários empregaram o meme “O Brasil vai virar a 

Venezuela”. A escolha não foi aleatória visto que a comparação entre os dois pa-

íses já havia, sistematicamente, sido feita na ocasião das eleições precedentes 

com intuito de deslegitimar o Partido dos Trabalhadores e seus candidatos7. Além 

de associar a crise do país vizinho ao governo do PT, os autores afirmam que o 

estudo das mensagens fornece indícios de uma estratégia de disseminação de 

6	 Uma	reportagem	publicada	no	jornal	Folha	de	S.	Paulo	em	fevereiro	de	2017	mostrou	como	funciona	a	fábrica	de	“fake	

news”	no	Brasil.	Ver:	Como	funciona	a	engrenagem	das	notícias	falsas	no	Brasil.	Acesso	em	7	de	fevereiro	de	2020.

7	 A	exemplo	do	que	José	Serra	(PSDB)	fez	na	presidencial	de	2002,	na	qual	Lula	foi	eleito.	Ver:	https://www1.folha.uol.com.

br/folha/brasil/ult96u40275.shtml.	Acesso	em	7	de	fevereiro	de	2020.
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conteúdos nos grupos WhatsApp analisados que busca estabelecer um disposi-

tivo de campanha negativa baseada na retórica do medo. 

A observação do comportamento de determinados usuários, principalmen-

te no que tange a regularidade dos envios e dos temas das publicações, bem 

como os momentos do dia em que a interação é mais significativa, levaram os 

pesquisadores a falar de uma ação profissional organizada em detrimento da 

suposta “espontaneidade” da criação e do funcionamento dos grupos. Chagas, 

Modesto e Magalhães (2019) explicam, por exemplo, que as rotinas de ativida-

de dos grupos obedecem quatro períodos principais: tarde (12h-18h) e início da 

noite (18h-00h), nos quais as trocas de mensagens eram sensivelmente mais 

intensas, seguido da madrugada e da manhã, momentos em que o número de 

envios era reduzido. Além disso, os autores mencionam a evolução dos enqua-

dramentos das mensagens sobre a Venezuela ao longo da campanha8, que 

vão da representação da crise no país vizinho e das críticas ao comunismo à 

necessidade de impedir o PT de retomar o poder para evitar a proliferação do 

“eixo do mal”, contra o qual os brasileiros deveriam lutar. Um último aspecto da 

pesquisa realizada diz respeito ao comportamento dos usuários mais ativos, 

que são membros de diversos grupos, publicam e repassam mensagens de 

maneira recorrente – às vezes reproduzindo os mesmos conteúdos em mo-

mentos diferentes do dia – nesses espaços. 

Esses resultados levam os pesquisadores a afirmar que, em vez de reforçar 

o potencial deliberativo e conversacional da arena digital, o ambiente de discussão 

dos grupos WhatsApp de apoiadores de Jair Bolsonaro “torna evidente o nível de 

coordenação no envio de informações aos demais membros e o caráter de difusão 

em escala estratégica de mensagens que configuram ou ao menos favorecem de-

terminados enquadramentos” (Chagas; Modesto; Magalhães, 2019, p. 13)9.

8	 Sabendo-se	que	o	período	oficial	das	campanhas	no	Brasil	inicia	em	agosto	e	termina	em	outubro.

9	 A	difusão	massiva	de	conteúdos	duvidosos	no	WhatsApp	no	quadro	desta	eleição	foi	abordado	em	um	artigo	do	The	New	

York	Times,	em	outubro	de	2018.	Ver:	https://nytimes.com/2018/10/17/opinion/brazil-election-fake-news-whatsapp.html.	

Acesso	em	7	de	fevereiro	de	2020.
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À luz dessas reflexões teóricas, a parte empírica do presente estudo visa fa-

zer essas diferentes perspectivas dialogarem a partir do caso do estudo sobre os 

usos do WhatsApp como canal de informação política durante a presidencial de 

2018 no Brasil. Interessando-se pelos cidadãos comuns, busca-se compreender 

como essa parte da população, que se situa a priori fora dos quadros profissio-

nais ou militantes, apropria-se dos conteúdos políticos recebidos via o aplicativo 

e contribui, ou não, à intensificação da polarização política na eleição em tela.  

Apresentação da metodologia e discussão dos resultados 

Diante do papel central dos atores não profissionais no processo eleitoral 

de 2018 no Brasil, o presente trabalho buscou entender melhor as dinâmicas de 

comunicação política durante a última presidencial. Tal escolha teve por objetivo 

colocar em destaque a dimensão profissional das campanhas atuais de um lado, 

e o reposicionamento dos eleitores no âmbito destas campanhas, de outro. 

Considerando a posição privilegiada dos dispositivos e plataformas digitais 

no último pleito, foi realizada uma survey online divulgada em mídias digitais 

(WhatsApp, seguido do Twitter e Facebook) entre 20 de novembro de 2019 e 

15 de janeiro de 2020. O questionário continha 18 questões e sondava os bra-

sileiros repertoriados quanto a três pontos principais: a relação entre recepção 

e disseminação de informações políticas via WhatsApp, os hábitos e motivos 

dos respondentes que se mostraram bastante ativos na difusão de mensagens 

políticas e a importância que elas atribuíam ao aplicativo em relação a outras 

fontes de informação durante a eleição brasileira de 2018. 

A enquete se apoiou na estratégia da “bola de neve”, forma de amostragem 

que consiste em divulgar o questionário junto a indivíduos que correspondem 

às características desejadas – isto é, eleitores brasileiros que haviam estado 

envolvidos no momento eleitoral – para em seguida solicitar que eles repassem 
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a pesquisa a outras pessoas com perfil similar (Creswell, 2004)10. Além de ser 

um método eficaz para fazer circular a enquete em uma rede mais ampla, a 

estratégia da bola de neve se aproxima da própria forma como os conteúdos 

políticos se disseminam em contextos eleitorais (Santos, 2019).  

De um total de 572 respondentes, 37% tinham entre 25 e 35 anos, 62% 

eram mulheres, 27% com formação superior e 44% tinham continuado seus 

estudos até o nível de pós-graduação. Levando-se em conta as limitações da 

amostra bem como os possíveis “efeitos de rede” na sua constituição, essas 

informações sugerem o perfil relativamente jovem dos usuários do aplicativo e 

a penetração deste junto a diferentes públicos, especialmente em termos de 

idade e nível de instrução.

Com base nesse preâmbulo, apresentaremos e discutiremos os resulta-

dos da enquete e investigaremos os usos políticos do WhatsApp no contexto 

eleitoral de 2018 no Brasil.

Recepção e disseminação de informações 

No que tange aos fluxos de mensagens políticas, 92% dos respondentes 

declararam ter recebido informações políticas via WhatsApp (Tabela 1). A taxa 

é porém menos elevada (68%) se a questão aborda o envio de mensagens 

deste tipo pelo aplicativo (Tabela 2).

Tabela 1 – Recepção de informações políticas via WhatsApp

Você recebeu informações políticas pelo
WhatsApp nas eleições de 2018? Respostas Percentual

Sim 524 92%
Não 47 8%
Não sei/Não quero responder 1 0%
Total 572 100%

Fonte: autoras.

10		O	método	tradicional	da	bola	de	neve	é	baseado	na	aplicação	direta	de	questionários	junto	a	uma	amostra	de	respondentes	
e	na	solicitação	de	recomendação	de	outras	pessoas	passíveis	de	participar	ao	estudo.	Como	afirma	Pastinelli	(2011),	a	pes-
quisa	de	campo	no	ambiente	digital,	assim	como	as	demais,	tem	suas	especificidades.	Isto	implica	a	adaptação	dos	métodos	
utilizados,	sem	invalidar	a	lógica	dos	procedimentos	tradicionais.
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Tabela 2 – Envio de informações políticas via WhatsApp

Você enviou informações políticas nas
eleições de 2018? Respostas Percentual

Sim 390 68%
Não 179 31%
Não sei/Não quero responder 3 1%
Total 572 100%

Fonte: autoras.

De modo a entender como a recepção das mensagens políticas se articula 

com a ação de enviar esses conteúdos pelo aplicativo, analisamos separa-

damente os respondentes que receberam conteúdos dessa natureza (n=524) 

e aqueles que não os receberam (n=47). No primeiro caso (Tabela 3), 73% 

declararam também ter enviado informações de cunho político. Em contraparti-

da, quando observamos o segundo grupo (Tabela 4), constatamos que apenas 

19% confirmam tê-lo feito. 

Uma primeira interpretação desse achado sugere que o envio das mensa-

gens políticas foi uma prática muito mais recorrente entre os cidadãos que também 

as receberam. Embora o WhatsApp possa ser considerado como uma forma de 

incrementar o debate político, esse resultado nos conduz a pensar que os usuários 

estão, sobretudo, mais dispostos a disseminar as mensagens que eles recebem do 

que a criar conteúdos originais. Tal dinâmica evidencia o papel central dos eleitores 

na circulação dos conteúdos políticos online e, ao mesmo tempo, a necessidade de 

polos de produção de informações capazes de alimentar estes fluxos.  

Tabela 3 – Envio de informações políticas via WhatsApp dentre pessoas 
que também as receberam

Dentre os respondentes que receberam informações políticas, 
quantos também enviaram mensagens desta natureza? Respostas Percentual

Sim 380 73%
Não 142 27%
Não sei/Não quero responder 2 0%
Total 524 100%

Fonte: autoras.
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Tabela 4 – Envio de informações políticas via WhatsApp dentre pessoas
que não as receberam

Dentre os respondentes que não receberam informações 
políticas, quantos enviaram mensagens desta natureza? Respostas Percentual

Sim 9 19%
Não 37 79%
Não sei/Não quero responder 1 2%
Total 47 100%

Fonte: autoras.

Diante disso, também é necessário considerar que as características do 

WhatsApp favorecem diversos tipos de comunicação interpessoal. A ferramen-

ta pode ser usada para uma conversa entre duas pessoas, mas permite igual-

mente a criação de grupos de até 256 membros. Visto que o aplicativo não pos-

sui um diretório geral dos usuários acessível a todo mundo e que esses podem 

apenas entrar em contato com pessoas as quais eles conhecem o número de 

telefone, a criação dos grupos WhatsApp pode ocorrer de duas maneiras: por 

iniciativa dos moderadores, via o acréscimo de pessoas de suas listas de con-

tatos, ou pela criação de grupos abertos, acessíveis por meio de links divulga-

dos publicamente (nos sites da campanha, por exemplo). Assim, qualquer um 

pode participar desses espaços sem necessidade de ser diretamente convida-

do. Essa modalidade permite então criar grupos muito mais amplos e diversos, 

que não dependem das redes sociais pré-estabelecidas pelos moderadores11. 

Esses grupos geram dinâmicas de disseminação de informações bastante es-

pecíficas e importantes para compreender a circulação viral dos conteúdos pu-

blicados no WhatsApp (Santos, 2019)12.

Considerando-se a importância das conversas em grupo para os brasilei-

ros (Chagas; Modesto; Magalhães, 2019; Evangelista; Bruno, 2019), questio-

namos os respondentes quanto ao envio de mensagens políticas para múltiplos 
11		Cada	grupo	WhatsApp	possui	ao	menos	um	moderador,	que	pode	adicionar	ou	excluir	os	membros	e,	se	desejar,	deletar	o	

grupo.

12		O	fato	de	serem	grupos	abertos	com	links	públicos	também	permite	que	os	pesquisadores	possam	trabalhar	com	mais	

liberdade	sobre	os	dados	que	circulam	nesses	espaços.
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destinatários. As respostas sugerem que, dentre aqueles que enviaram conteú-

dos desse tipo durante as eleições de 2018 (n=390), 87% afirmaram tê-lo feito 

nos grupos (Tabela 5). 

Tabela 5 – Envio de informações políticas para grupos no WhatsApp.

Dentre os respondentes que enviaram informações políticas, 
quantos enviaram mensagens desta natureza para grupos 
durante as eleições de 2018?

Respostas Percentual

Sim 341 87%
Não 47 12%
Não sei/Não quero responder 2 1%
Total 390 100%

Fonte: autoras.

Essas informações corroboram a percepção de que o WhatsApp teve um 

papel central na produção e, sobretudo, na difusão da comunicação eleitoral 

de 2018 no Brasil.  Compreender em que contexto e o que leva as pessoas a 

ocuparem este espaço é, portanto, essencial para compreender o sucesso dos 

grupos de conversação política no aplicativo.

Hábitos e motivações nos envios de informações políticas pelo WhatsApp 

Uma vez identificadas as práticas gerais de recepção e envio de conteú-

dos políticos via o aplicativo, passamos à análise dos hábitos e motivações dos 

usuários quanto ao compartilhamento desse tipo material neste espaço. Para 

compreender esse ponto, isolamos os respondentes que declararam ter envia-

do informações políticas (n=390).

A alta do uso dos grupos WhatsApp no Brasil se deve às múltiplas finali-

dades que eles servem. Frequentemente, as conversas coletivas se estruturam 

em torno da família, de amigos ou relações profissionais, mas também podem 

se articular a partir de temas ou de interesses comuns. Perguntamos então aos 

participantes da pesquisa em quais tipos de grupo eles compartilharam mensa-
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gens políticas durante a campanha de 201813. Como se pode observar na Ta-

bela 6, os grupos da família e de amigos são amplamente mais utilizados para 

envio de informações políticas ao passo que aqueles de apoio aos candidatos, 

voltados para essa finalidade, aparecem em quarto lugar. Com efeito, as con-

versas em grupo se tornaram uma verdadeira arena durante as eleições, quan-

do mensagens textuais e multimídias – a exemplo dos memes e de vídeos e 

mensagens de voz, frequentemente sem autoria clara – encontraram no círculo 

das relações ordinárias das pessoas um terreno propício para sua propagação. 

Tabela 6 – Tipos de grupos para os quais as mensagens políticas foram enviadas

Dentre os respondentes que enviaram informações políticas para grupos de 
WhatsApp, para que tipos de grupos o fizeram? Respostas Percentual

Grupos de amigos 295 76%
Grupos da família 235 60%
Grupos de colegas de trabalho ou escolares/universitários 156 40%
Grupos de apoio a algum candidato 105 27%
Outros 36 9%

Fonte: autoras.

Ainda que as tecnologias digitais possam ampliar os fluxos de informações 

e de comunicação, a disseminação de conteúdos políticos online passa em gran-

de parte pelas redes sociais tradicionais, isto é, aquelas anteriores aos laços vir-

tuais. No contexto do WhatsApp, isso pode tornar uma limitação à comunicação 

profissional das equipes de campanha: ao mesmo tempo que elas têm agora 

uma grande facilidade para criar e gerenciar grupos de apoio aos candidatos, a 

eficácia da estratégia esbarra na necessidade de penetrar círculos sociais mais 

fechados que se estruturam a partir de relações pré-existentes. Este “retorno 

às origens” – ou seja, às lógicas das campanhas pré-modernas segundo Norris 

(2000) – evidencia os limites das lógicas verticais das campanhas tradicionais ao 

mesmo tempo que engendra uma redefinição da organização das equipes e dos 

13		Visto	que	os	usuários	membros	das	conversas	em	grupo	fazem	parte	de	vários	grupos	ao	mesmo	tempo,	esta	questão	era	

de	múltipla	escolha.
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papéis dos responsáveis pela gestão da comunicação, que agora operam com 

limites muito mais tênues entre os âmbitos público e privado. 

No que diz respeito às motivações que levam as pessoas a repassar men-

sagens políticas em grupos WhatsApp, a resposta mais comum é a de tê-lo fei-

to para informar as pessoas (65%) enquanto a intenção de convencer os outros 

a votar contra um candidato aparece como a segunda possibilidade mais citada 

(57%). Além disso, dentre as 253 pessoas que declaram ter a intenção de in-

formar, 106 indicaram apenas esta motivação ao passo que 142 manifestaram 

também ter tido o objetivo de convencer as pessoas a votar a favor ou contra 

um candidato. Ou seja, apesar de aparecer como motivação principal, o ato de 

informar está normalmente associado ao de convencer.

A intenção de convencer também tem uma direção clara: 57% dos respon-

dentes afirmaram ter repassado conteúdos de cunho político contra determina-

do candidato e apenas 4% o fizeram no intuito de persuadir a votar a favor de 

alguém. A importância dos conteúdos contendo ataques a adversários políticos 

não é novidade no Brasil. Ícaro Sousa e Francisco Marques (2016) lembram 

que o ângulo negativo já representava quase 25% das publicações Facebook 

dos dois candidatos à frente nas pesquisas de opinião na presidencial de 2014. 

Para os pesquisadores, esse resultado se deve ao fato de que o pleito do ano 

em questão foi “o mais acirrado da história da pós-redemocratização” (Sousa; 

Marques, 2016, p. 211).

A destituição da Presidenta Dilma Rousseff em 2016 e a prisão de Lula, 

apontado como candidato preferido pelas primeiras pesquisas de intenção de 

voto para a corrida presidencial de 2018, acentuaram o cenário de polarização 

política já evidente nos anos anteriores. Contudo, a campanha negativa não é 

exclusiva do Brasil, nem necessariamente fruto de estratégias oficiais de cam-

panha. De acordo com o estudo de Annemarie Walter e de Rens Vliegenthart 

(2010) sobre as eleições de 2006 na Holanda, a negatividade se tornaria ainda 

mais centrada nos candidatos em contextos nos quais a comunicação é menos 
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controlada pelos atores políticos. Assim, a exacerbação da campanha negativa 

na última eleição brasileira pode se explicar pela combinação de uma conjun-

tura política fortemente polarizada e os usos de ferramentas de comunicação 

cuja gestão independe das equipes oficiais.

Tabela 7 – Motivações para enviar mensagens de cunho político pelo WhatsApp

Se você enviou informações políticas para grupos no 
WhatsApp,  por que você o fez? Respostas Percentual

Para informar as pessoas e alimentar o debate 253 65%
Para tentar convencer as pessoas a votar contra um 
candidato

221 57%

Para tentar convencer as pessoas a votar a favor de um 
candidato

14 4%

Outros 25 6%

Fonte: autoras.

Apenas entre aqueles que enviaram mensagens para grupos de WhatsApp 

de apoio a determinados candidatos, ou seja, com clara finalidade política, a 

intenção de informar é menor que aquela de persuadir os interlocutores. Além 

disso, a força das ações contra um determinado ator político é confirmada pelas 

respostas à pergunta específica a respeito do repasse de conteúdos negativos 

sobre os candidatos. Com diferenças em termos de frequência dos envios, 87% 

dos respondentes declararam ter repassado informações negativas sobre os 

aspirantes aos cargos eletivos em algum momento da campanha.

Tabela 8 – Frequência dos envios de conteúdos com campanha negativa pelo WhatsApp

Dentre os respondentes que enviaram informações 
políticas pelo WhatsApp, quantos enviaram 
informações negativas sobre os candidatos?

Respostas Percentual

Com frequência 198 51%
Às vezes 142 36%
Nunca 44 11%
Não sei/Não quero responder 6 2%
Total 390 100%

Fonte: autoras.
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A importância do WhatsApp como fonte de informações 

Um último aspecto que abordamos neste trabalho é o uso do WhatsApp 

como fonte de informações durante a presidencial de 2018. Embora 92% dos 

respondentes tenham declarado ter recebido informações políticas pelo apli-

cativo e 68% ter enviado conteúdos deste tipo para outras pessoas, é surpre-

endente ver que mais da metade dos participantes (56%) não consideram a 

ferramenta como um canal para se informar sobre o pleito (Tabela 9).

Tabela 9 – Importância do WhatsApp como fonte de informações

Você considera que o WhatsApp foi uma das suas fontes 
de informação durante as eleições de 2018? Respostas Percentual

Não 323 56%
Sim 239 42%
Não sei/Não quero responder 10 2%
Total 572 100%

Fonte: autoras.

Três possíveis razões podem esclarecer a relutância dos respondentes 

em situar o WhatsApp no leque de fontes de informações disponíveis.

A primeira delas diz respeito ao caráter interpessoal da ferramenta. O 

fato de o WhatsApp ser amplamente utilizado para conversas cotidianas de 

todos os tipos, pode tê-los levado a colocá-lo – ao menos na opinião que 

eles assumem publicamente – em uma posição marginal em seus hábitos 

informacionais. Desse modo, a incorporação social do WhatsApp acabaria 

por banalizá-lo como ferramenta de conversa cotidiana, isto se sobrepondo 

a seus usos potencialmente informativos.

Uma segunda explicação pode ser a imbricação entre o aplicativo e 

outras fontes de informação. Ao contrário das mídias sociais, que favorecem 

a interação com os usuários, a lógica dispersiva da ferramenta pode ter con-

duzido os respondentes a considerá-la não como um canal de informação, 
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mas sobretudo de transmissão de conteúdos provenientes de outras mídias. 

Assim, a ferramenta parece preencher uma função de via de passagem e 

as mensagens que nela circulam, quando informativas e, no caso, de cunho 

político, são provenientes de polos de produção exteriores.

Um terceiro ponto que merece ser olhado mais detidamente consis-

te na desconfiança em relação às informações que circulam no WhatsApp. 

Segundo o relatório Reuters Digital Media 2019, a confiança nos meios de 

comunicação em geral era de 48% no Brasil enquanto que o percentual cai 

para 31% no caso das mídias sociais. Acrescenta-se a isso a amplitude que 

vem ganhando o fenômeno das fake news, que encontram nessas platafor-

mas um terreno fértil para sua rápida propagação, situação que se acentua 

devido à importância central do WhatsApp na comunicação dos brasileiros 

durante a última campanha (Chagas, Modesto & Magalhães, 2019; Bucci, 

2019). Deste modo, a associação recorrente entre o aplicativo e a dissemi-

nação de notícias falsas pode ter engendrado um desconforto nos respon-

dentes, que não queriam ser considerados como agentes deste problema, o 

qual foi sistematicamente lembrado ao longo da corrida eleitoral.

Vale também lembrar a possível influência do perfil dos participantes na 

pesquisa nas respostas obtidas para esta questão. Por serem, em maioria, 

pessoas que possuem diplomas de nível superior, elas podem se apresentar 

mais relutantes em assumir o emprego de meios considerados como “menos 

nobres” nas suas práticas informacionais.

Considerações finais

Os elementos apontados neste artigo mostram os desafios que a última 

eleição presidencial brasileira colocou para os assessores de comunicação 

política e, mais amplamente, à noção de campanha profissional. O novo 

sistema de comunicação, fortemente baseado nas redes sociais digitais e, 
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especialmente, nos serviços de mensagens instantâneas, reconfigura a rela-

ção entre as campanhas e os cidadãos. As fronteiras entre as ações profis-

sionais, feitas no âmbito das equipes de campanha, e aquelas consideradas 

de engajamento cidadão, bem como entre as esferas pública e privada pare-

cem muito mais porosas que no passado.

A importância das conversas políticas durante as eleições brasileiras de 

2018 parece inegável, uma vez que 92% dos respondentes declararam ter 

recebido conteúdos políticos via WhatsApp e que 68% informaram tê-los re-

passado. Contudo, esses fluxos estão longe de ocorrer de maneira indepen-

dente dos polos de comunicação oficiais e organizados pelas campanhas. O 

fato de que o percentual das pessoas que usaram o aplicativo para repassar 

mensagens deste tipo seja claramente mais elevado entre as pessoas que 

receberam este tipo de mensagem sugere o caráter estratégico das ações 

organizadas de disseminação de informações. As lógicas de replicação e 

o próprio fomento às conversas nesses espaços pelos próprios cidadãos 

dependem de informações passíveis de serem comentadas, replicadas, isto 

é, de conteúdos capazes de gerar um efeito mobilizador junto aos usuários-

-eleitores. Ainda que esses fluxos se produzam em contextos de comunica-

ção cuja arquitetura é menos aberta, como o WhatsApp, isso não impede 

uma circulação “viral” dos conteúdos (Santos, 2019).

Nesse sentido, as conversas em grupo aparecem como lugares pri-

vilegiados para difusão de conteúdos políticos. Ainda que esses espaços 

possam se estruturar em torno da própria campanha (para dar suporte a 

um candidato, por exemplo), a circulação das mensagens desse tipo parece 

ocorrer mais intensamente nos grupos de conhecidos mais próximos, cujas 

relações são anteriores aos laços constituídos no ambiente online. Essa evi-

dência não parece exclusiva do caso brasileiro, visto que, nos Estados Uni-

dos, durante as primárias democratas de 2020, o candidato Michael Bloom-

berg adotou como estratégia pagar cidadãos para que estes disseminassem 
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suas mensagens dentro de seus círculos sociais. Essa ação mostra como a 

concepção de campanhas profissionais vê seu conceito alargado no contex-

to contemporâneo.

Diferentemente das principais redes sociais digitais, tais como Face-

book, Twitter e Instagram, a arquitetura fechada do WhatsApp impede as 

ações de microssegmentação dos públicos. Para as equipes de campanha, 

tal característica configura, sem dúvida, um obstáculo em termos de acesso 

aos eleitores, mas também de legitimidade para comunicar em um ambiente 

no qual os laços se articulam em torno de relações interpessoais e, portanto, 

fundadas na confiança entre os indivíduos. Em síntese, a porosidade entre 

os espaços público e privado, bem como a velocidade da circulação de in-

formações entre esses dois âmbitos representam um desafio inédito para os 

especialistas em comunicação política que até pouco tempo exerciam um 

papel central na comunicação eleitoral no Brasil. Soma-se a isso o fato de 

que tais espaços se tornam um terreno bastante propício para campanhas 

negativas. A natureza dispersiva do aplicativo favorece a rápida propagação 

dos conteúdos e torna difícil o acompanhamento e o controle dos fluxos. 

Diante de um contexto de desinformação generalizada, prestar atenção nes-

se potencial da ferramenta se torna ainda mais crucial. 

Por fim, os resultados do presente trabalho sugerem que, embora a 

conversa entre eleitores tenha uma dinâmica complexa que supera as pos-

sibilidades de intervenção dos assessores profissionais, ela não se mantém 

sozinha14. Seja como ponto de partida de uma informação (ou de uma con-

trainformação), seja para conduzir os eleitores para fontes de informações 

mais seguras, o papel dos profissionais permanece indispensável. A mudan-

ça mais significativa parece ser menos no que diz respeito ao profissiona-

lismo das equipes de campanha do que nas características dos atores que 

14		A	exemplo	da	criação	de	agências	de	disparo	especializadas	na	produção	de	conteúdos	políticos	para	as	equipes	de	cam-

panha	dos	candidatos	na	última	eleição.	Ver:	https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/02/ex-funcionario-de-empresa-

-de-disparo-em-massa-mente-a-cpi-e-insulta-reporter-da-folha.shtml
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passam a constituir esse ecossistema comunicacional face ao alargamento 

dos canais e polos de produção de mensagens de natureza política no con-

texto atual.
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PARTE II 

ELEITORES



CAPÍTULO VII

Macarthismo no Zap
Como se comporta a rede anticomunista de 

apoiadores de Jair Bolsonaro

Viktor Chagas & Rodrigo Carreiro

De volta à caça às bruxas

Amplamente debatida ao longo dos últimos anos, a agenda ideológica 

do então candidato à presidência do Brasil, Jair Bolsonaro, espalhou-se ra-

pidamente durante o período eleitoral, entre textos, vídeos, ideias, memes e 

teorias da conspiração. Parte considerável desse material correu livremente 

entre os grupos de WhatsApp, ferramenta já compreendida como detentora 

de papel central na eleição daquele ano (Chagas et al., 2019a; Chagas et al., 

2019b; Santos et al., 2019; Santos, 2019; Resende et al., 2019a; Resende et 

al., 2019b). O “zap”, nome pelo qual o aplicativo de mensagens instantâneas 

WhatsApp é popularmente conhecido no Brasil, tornou-se uma arena relevante 

para a disseminação de material de campanha, em meio ao já conflituoso mo-

mento político atravessado pelo país desde 2013. Características estruturais do 

aplicativo, como o ambiente de extrema opacidade, que dificulta o mapeamento 
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dos fluxos de circulação de mensagens e facilita a conformação de câmaras de 

eco e audiências homofílicas (Dvir-Gvirsman, 2016), somadas a fatores socio-

econômicos, como o grande quantitativo de usuários da internet brasileira cujo 

acesso é feito, prioritariamente, por dispositivos móveis e a política de “zero 

rating” adotada por diferentes operadoras de telefonia no país (Chagas, 2019; 

Capiberibe, 2020), acabaram por contribuir para que o WhatsApp se tornasse 

uma das principais, senão a principal plataforma digital nas eleições 2018. 

Na ferramenta, grupos de discussão e apoio a Bolsonaro desempenharam 

um papel crucial na formação de um clima de opinião polarizado e agressivo e 

empregaram uma retórica que reincidentemente se apropriou de enquadramentos 

que inspiravam medo na população (Chagas et al., 2019b). Em meio a este cená-

rio, a discussão online nesses ambientes elevou novamente a dita ameaça comu-

nista a um posto de destaque no debate nacional. A escalada do tema, além de 

relembrar tempos macarthistas em que se falava em “ameaça vermelha” e outros 

eufemismos, compreende um cenário de desgaste político da esquerda (Singer, 

2018) e da ascensão de pautas identitárias, bem como relevantes mudanças em 

sistemas sociais de distribuição de renda e acesso ao ensino superior público, por 

exemplo. A associação do que vivemos no país e o macarthismo se expressa, 

principalmente, no clima de caça às bruxas, com constantes acusações e perse-

guições a qualquer figura pública que fosse enquadrada como comunista.

Mas, o que realmente esse discurso representa? Em que medida a evo-

cação de uma ameaça comunista e de uma retórica persecutória desse nível 

podem beneficiar o recrudescimento de um pensamento conservador? Esta-

mos lidando com meras variações do já conhecido expediente de campanha 

negativa, tão comum no período eleitoral? Ou estamos diante de ideias que re-

fletem uma resposta comum a momentos de mudanças políticas comandadas 

pela esquerda? Ajustar o foco para o modo pelo qual as pessoas se posicionam 

e debatem política pode revelar como discursos se formam e narrativas são 

construídas. E, mais além, é um caminho para compreender como se compor-
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tam grupos políticos que se colocam e se posicionam, em grande parte, em 

oposição categórica a outras vertentes políticas - um modo de se diferenciar do 

oponente apontando mais para o que não se é do que para o que se é.

Este tipo de expediente, expresso no fuzilamento retórico de oponentes, 

a partir de grupos políticos formalmente estabelecidos no tecido social, expõe 

a comunhão de discursos que pode revelar processos reacionários em sua es-

sência - como aponta Hirschman (1991). O argumento do economista a respei-

to das variadas transformações políticas ao longo dos últimos dois séculos que 

culminaram em reações ou contra-investidas intransigentes, como ele susten-

ta, tem sido revisitado por uma série de outros pesquisadores na tentativa de 

estabelecer um nexo causal para o cenário contemporâneo de emergência de 

um pensamento conservador face a notórios avanços sociais (Inglehart; Norris, 

2016; Mansbridge; Shames, 2008). 

No caso brasileiro, outro elemento deve ser considerado a fim de compre-

ender esse quadro. Bolsonaro vem sendo tratado por seus apoiadores como 

“mito”, revelando, mesmo que inconscientemente, características que o apro-

ximam de mito político (Miguel, 2000), essencial na construção de discursos 

que têm como elementos formadores a ameaça que vem “de fora”, a institu-

cionalização do medo como recurso argumentativo e o forte apelo emocional. 

Nessa toada, compreender como e por que é mobilizada a renovada “ameaça 

comunista” nesses grupos de discussão bolsonaristas é talvez o primeiro pas-

so para uma avaliação mais precisa do cenário que sustenta o surgimento das 

chamadas “novas direitas” (Solano, 2018; Fuchs, 2017).

A pesquisa apresentada neste capítulo, portanto, é direcionada às mensa-

gens trocadas por apoiadores de Jair Bolsonaro durante o período eleitoral de 

2018, em grupos do WhatsApp. Essas mensagens podem ser compreendidas, 

de fato, como parte de uma retórica reacionária? Se sim, em que medida isto 

acontece? Para responder a estas e outras perguntas secundárias, empreen-

demos um estudo que se baseia no monitoramento de 159 diferentes grupos de 
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eleitores de Bolsonaro nesse aplicativo. Do total de 1,8 milhão de mensagens 

trocadas por cerca de 12 mil usuários entre maio e dezembro de 2018, 21.265 

mensagens referiam-se diretamente à campanha contra o comunismo ou o so-

cialismo. A pesquisa tem como alicerce a análise textual desse corpus linguís-

tico, levando em consideração os principais meios e recursos argumentativos 

empregados pelos usuários quando abordam o tema do anti-comunismo.

O mito na discussão política

O mito é, para Luis Felipe Miguel (2000, p. 11), fundamental na promoção 

de uma retórica emocionalizada da política. Instrumentalizado como um dis-

curso que formula um imaginário, ou uma mentalidade coletiva, o mito político 

contribui para naturalizar a história, transformando-a em tradição ou em folclo-

re. Por essa razão, argumenta, o mito é capaz de mobilizar para a ação política, 

organizando ou encarnando a vontade coletiva. Ele, muitas vezes, ancora-se 

em um passado remoto de glórias para prometer um horizonte futuro igual ou 

melhor à imagem que evoca.

A relação entre o mito e os mundos possíveis na política se assemelha, 

em certo sentido, às estratégias retóricas reconhecidas por Figueiredo et al. 

(1997), para quem as campanhas eleitorais estruturam-se a partir de uma argu-

mentação ficcional baseada em duas vertentes. Na primeira vertente, de opo-

sição, “o mundo atual está ruim, mas ficará bom”. Na segunda, de situação, 

“o mundo atual está bom e ficará ainda melhor”. No caso dos mitos, porém, o 

apelo pragmático que Figueiredo e colaboradores identificam como uma das 

estratégias persuasivas performadas por candidatos em disputa eleitoral é dei-

xado de lado em detrimento de uma retórica sedutora com apelo fortemente 

emocional. Além disso, vale dizer, os mitos não atuam somente em períodos 

de campanha. Eles podem dizer respeito a narrativas de origem, como o mito 

da democracia racial perpetuado a partir de Gilberto Freyre ou mesmo o culto 
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à raça ariana evidenciado pela Alemanha nazista, ou podem também ser per-

sonificados através de arquétipos sociais, como o herói ou salvador da pátria, o 

pai (ou mãe) protetor(a), o líder charmoso ou o homem comum igual a qualquer 

outro (Schwartzenberg, 1977).

Mitos podem também construir representações sobre cenários políticos es-

pecíficos, geralmente achatando a realidade e conduzindo as massas a uma 

solução simples e imediatista. Miguel (2000) observa uma aparente contradição 

entre o modo como Sorel (1993) e Barthes (1989) analisam os mitos. Para o pri-

meiro, o mito político deve ser encarado como um instrumento impulsionador de 

ações revolucionárias. Já o último entende que os mitos servem como fórmulas 

para despolitizar. Ao tentar resolver esta contradição, Miguel sugere que os mitos 

se apresentam como um “discurso antipolítico politicamente eficaz” (2000, p. 42).

No caso da “ameaça comunista” evocada em grupos de WhatsApp bolso-

naristas, nas eleições em 2018, é válido lembrar que enquadramentos que ins-

piram medo não são exatamente uma novidade do ambiente digital (Altheide, 

1997). No ambiente da campanha eleitoral brasileira, por exemplo, Chagas et 

al. (2019b) demonstram que a estratégia de instilar medo através da recorrên-

cia à ideia de que o Brasil poderia se transformar em uma Venezuela caso o 

candidato Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, fosse eleito, em 

lugar de Jair Bolsonaro, revisita uma ameaça semelhante proferida mais de 

quinze anos antes por José Serra, quando em disputa pela presidência, contra 

Luís Inácio Lula da Silva, em 2002.

A ameaça é, como sustenta Hirschman (1991), uma das três estratégias 

retóricas mais persistentes entre movimentos reacionários. Como veremos a 

seguir, esse tipo de discurso é frequentemente empregado para dar conta de 

um cenário em que ocorrem disputas pela ampliação de direitos. Invariavel-

mente, a ameaça é investida de mitos políticos que se apropriam de lugares-co-

muns para instalar um ambiente de pânico moral entre a população. O “perigo 

vermelho” é, desse modo, uma das facetas desta retórica. O argumento contido 
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nesta ameaça é maniqueísta, e deposita em uma entidade exterior o potencial 

risco social. A seguir, exploramos a que serve esta retórica. 

Ameaça e pânico moral como estratégias retóricas

O discurso que associa as esquerdas à ameaça comunista não é novidade 

na política brasileira. Na realidade, este foi um dos principais motes da campanha 

empreendida contra João Goulart, na década de 1960, e que culminou com o 

golpe militar de março de 1964 (Cestari, 2014). O paralelo mais óbvio no cenário 

internacional é com a caça às bruxas promovida pelo senador Joseph McCarthy, 

no período que durou entre 1950 e 1957, e que foi marcado por seguidas denún-

cias contra políticos, artistas e intelectuais de incitarem subversão e traição ao 

senso de patriotismo inspirado pela Guerra Fria. As acusações eram, muitas ve-

zes, pouco fundamentadas e mesmo levianas, e geravam uma espécie de índice 

de apoiadores do comunismo. O clima anticomunista, lá como cá, deu origem a 

uma série de ações persecutórias e investidas contra os direitos individuais.

O termo macarthismo originou-se em março de 1950, em charges políticas 

do Washington Post e em textos do Christian Science Monitor que ironizavam a 

postura do senador McCarthy por entregar uma lista com nomes de funcionários 

públicos supostamente financiados pelo Partido Comunista soviético às autori-

dades americanas. A denúncia de McCarthy foi feita um ano após o sociólogo 

britânico T. H. Marshall proferir sua famosa conferência sobre o tema da cida-

dania na Cambridge University. Marshall (1967) sugeriu um modelo teórico em 

que a cidadania pode ser compreendida a partir de três vetores fundamentais: 

os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Segundo o sociólogo, 

para cada um desses conjuntos de direitos tem-se um período revolucionário, de 

intensa atividade e mobilização social. Conforme ele destaca, pode-se associar 

a conquista de direitos civis ao período da Revolução Francesa, no século XVIII, 

a conquista de direitos políticos os movimentos sufragistas que eclodiram a partir 
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do fim do século XIX, e a conquista dos direitos sociais ao Welfare State, após 

a II Guerra. A evolução é simples e notória, segundo o sociólogo. Mas o modelo 

que ele desenvolve é extensamente criticado por uma série de outros teóricos. 

O historiador José Murilo de Carvalho (2005), por exemplo, atenta para o fato de 

que a marcha linear descrita pelo inglês talvez não se aplique tão bem a outras 

regiões do mundo. Citando o caso do Brasil, Carvalho destaca que direitos so-

ciais, políticos e civis foram impulsionados, no país, não apenas em ordem inver-

sa em relação ao modelo europeu, mas foram também conquistados, em todos 

os casos, em períodos de exceção. Tome-se o caso brasileiro como exemplo, 

ele diz, e ver-se-á que os direitos sociais foram conquistados a duras penas em 

um período de intensa negociação com o Estado Novo, ao passo que o sufrágio 

universal foi implementado apenas durante a ditadura militar, com a extensão do 

voto obrigatório inclusive a analfabetos. Somente nos estertores desse regime, 

os direitos civis foram gradativamente restabelecidos, após um momento de en-

durecimento ao longo das décadas de 1960 e 1970.

Com o argumento de que o modelo de Marshall não se aplicaria à reali-

dade social brasileira, Carvalho indica ainda a necessidade de repensarmos a 

indulgência discursiva do inglês, para quem a cidadania é um movimento inde-

lével e inexorável. O economista Albert O. Hirschman (1991) compactua desta 

crítica. Para ele, Marshall esquece-se de mencionar que cada um dos perío-

dos revolucionários a que alude foi seguido por duras investidas reacionárias, 

que procuravam conter os avanços e suprimir os direitos conquistados, já que, 

em alguma medida, estes direitos representavam uma relativa perda de poder 

para as elites dominantes. Nesse sentido é que Hirschman procura analisar as 

estratégias retóricas empreendidas por diferentes movimentos reacionários e 

divide sua avaliação em três argumentos principais, que ele denomina de uma 

retórica da perversidade, uma retórica da futilidade e uma retórica da ameaça.

A tese de perversidade ou do efeito reverso é descrita por Hirschman como 

o argumento segundo o qual qualquer tentativa de reforma resultará não ape-
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nas em fracasso, mas em um retrocesso na direção contrária àquela pretendi-

da originalmente. Desse modo, a ampliação dos direitos políticos e o sufrágio 

universal inevitavelmente levariam a uma situação anárquica se não a um go-

verno autoritário e repressor. Em caminhos semelhantes, direitos de bem-estar 

social, ao invés de diminuir a pobreza, fatalmente levariam a uma situação de 

dependência do Estado e consequentemente gerariam mais pobreza, ao invés 

de diminuí-la. Hirschman reconstitui o argumento de uma série de teóricos e 

analistas políticos que investiram todas as suas forças neste tipo de retórica 

para conter avanços das lutas por ampliação de direitos.

Mas a tese da perversidade não é a única retórica da intransigência anali-

sada pelo economista. Segundo ele, uma outra retórica bastante comum a gru-

pos reacionários é a tese da futilidade, segundo a qual toda e qualquer conquis-

ta aparente de direitos não passa de mera fantasia, pois é inútil pensar que as 

classes dominantes estariam dispostas a abrir mão de seu poder já constituído. 

Assim, não adiantaria lutar pela conquista de direitos, pois os subalternos estão 

fadados a essa condição.

Por fim, a retórica da ameaça, diz Hirschman, é geralmente empregada 

para argumentar que um perigo maior e exterior está à espreita, prestes a sub-

verter o ambiente de suposta ampliação de direitos em um caos absoluto. É 

aqui que a “ameaça vermelha” é retratada. A retórica anticomunista é, em úl-

tima instância, uma ameaça evocada como forma de conter o avanço de de-

mandas sociais. Entretanto, pode-se argumentar que esta retórica abrange, na 

realidade, um complexo discursivo, pois, muitas vezes, a ameaça comunista 

está associada a outros riscos iminentes, como a crise social e humanitária (“O 

Brasil vai virar uma Venezuela”, vide mais uma vez Chagas et al., 2019b), a 

ideologia de gênero, e outras formas conspiratórias.

De modo geral, as retóricas da intransigência de Hirschman, e a retórica 

da ameaça em particular, agem instaurando um rumor a partir de argumentos 

falaciosos. O passo seguinte é a conformação de um estado de pânico moral, 

Capítulo VII - Macarthismo no Zap (Chagas & Carreiro)Capítulo VII - Macarthismo no Zap (Chagas & Carreiro)

208



que favorece o backlash cultural (Inglehart; Norris, 2016) e até mesmo a con-

fluência de forças que se concentram em figuras públicas tidas como “mitos”, 

como é o caso do presidente Bolsonaro. De acordo com Lull e Hinerman (1997, 

p. 4-5), o pânico moral age de maneira a formar uma coesão ideológica, com 

reflexos nos modos de linguagem e na memória social. Em situações de pânico 

moral, há normalmente uma ameaça posta, hipotética ou não, ao status quo, e 

raramente é possível traçar sua origem. Além disso, como sugere Fine (2007) a 

respeito do rumor político, o pânico moral se fundamenta sobre uma suspensão 

da crença e é sempre orientado por uma tese, jamais fundamentado em dados.

Em estudo que aprofunda o conceito, Cohen (1972) sustenta que os meios 

de comunicação contribuem negativamente para rotular grupos marginaliza-

dos e criar, a partir disso, mitos e “demônios populares”. Segundo Cohen, o 

pânico moral emerge periodicamente como uma rotina em que esses grupos 

marginalizados são definidos como uma ameaça aos valores da sociedade e 

desenvolvem uma espécie de regra algorítmica de memória, que nos lembra 

do que não devemos ser. Esse imaginário é difundido pela mídia massiva, que 

atua no sentido propagar uma histeria coletiva em forma de indignação moral 

ante à ameaça. O estudo de Cohen é construído com base em uma etnografia 

com subculturas mods e rockers dos anos 1950 no Reino Unido, que eram ge-

ralmente retratadas como grupos desviantes. 

Kuipers (2006) lembra que há uma série de estudos que associam a por-

nografia online a um certo pânico moral, especialmente no que tange à corrup-

ção moral de jovens e adolescentes. E Wasserman (2017) lembra que o pânico 

moral contra os tabloides e o jornalismo popular na África do Sul e em outros 

países, de certa maneira, fundamentou o discurso ideológico de que os meios 

de comunicação tradicionais eram os únicos capazes de oferecer solução con-

tra a disseminação de rumores e fake news. O pesquisador, no entanto, adverte 

para o fato de que a retórica segundo a qual é necessário educar as audiências 

e oferecer melhores condições para uma experiência de letramento midiático 
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geralmente se volta a uma compreensão ilustrada da política e ignora por com-

pleto o diálogo diante das demandas das audiências. Disso, depreende-se que 

é preciso compreender melhor as ansiedades expressas pelo cenário de pâ-

nico moral para que seja possível avaliar como a retórica da ameaça é eficaz.

A seguir, procuramos desdobrar esse cenário a partir de uma investigação 

dessa retórica. O objetivo principal é compreender em que se ancora a ameaça 

anticomunista disseminada por grupos de apoiadores de Jair Bolsonaro. 

Metodologia

Este artigo parte de um monitoramento realizado em 159 diferentes grupos 

de eleitores de Jair Bolsonaro no WhatsApp para investigar a retórica anticomu-

nista desses apoiadores. Os grupos foram observados entre maio e novembro 

de 2018, período que compreende a pré-campanha, a campanha e o imedia-

to pós-eleitoral em pleito em que Bolsonaro foi vitorioso com 57,8 milhões de 

votos contra 47,1 milhões de votos em Fernando Haddad, no segundo turno. 

A amostra foi composta a partir de um procedimento em escala, seguindo-se 

o método de snowball. Foi definido um pequeno conjunto de grupos públicos 

de discussão política a partir dos quais os pesquisadores iniciaram o moni-

toramento. Os convites a outros grupos públicos circulados nesses primeiros 

grupos geraram a base de 159 grupos, que contou com apoio, para sua compo-

sição, de pesquisadores da Universidade Federal Fluminense, da Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro, da Universidade Federal da Bahia e da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Entre maio e novembro de 2018, a base amostral completa conta com um 

total de 1,8 milhão de mensagens e cerca de 12 mil usuários. As mensagens 

foram descriptografadas e convertidas em um banco de dados relacionais para 

manipulação dos pesquisadores. A partir daí, para compor a amostra de trabalho 

para a presente investigação, foram pesquisadas nesse banco inicial todas as 
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mensagens contendo os termos: “comunismo”, “comunista”, “socialismo” e “so-

cialista”, incluindo formas plurais e derivativas. No total, foram extraídas 21.265 

mensagens de texto que atendiam a esses requisitos, emitidas por 4.483 usuá-

rios únicos, o que significa que a média de mensagens enviadas por usuários é 

de 4,74. Não obstante, como se nota a partir dos dados apresentados a seguir, 

a grande maioria dos usuários é responsável por não mais do que uma única 

mensagem, ao passo que uma pequena parcela deles enquadra-se no que a 

literatura costuma tratar como superposters. Importante também observar que 

todos os 159 grupos monitorados apresentaram pelo menos uma ocorrência de 

mensagem com os termos pesquisados, sendo o grupo com maior frequência 

de mensagens responsável por nada menos do que 1.477 conteúdos textuais.

A fim de compreender quais os principais recursos argumentativos empre-

gados pelos sujeitos integrantes desses grupos, empreendeu-se uma análise de 

conteúdo com base em uma Classificação Hierárquica Descendente (CHD), utili-

zando-se o algoritmo de Reinert. Este método classifica o corpus textual em dife-

rentes seções levando em conta a significância (χ²) da associação entre cada atri-

buto, isto é, as palavras. O resultado final é uma análise que distingue e relaciona 

diferentes classes de conteúdos e destaca as principais ocorrências de termos em 

cada uma delas. Conjugada à análise de Reinert, operou-se ainda uma análise 

fatorial por correspondência (AFC), também realizada por meio do software Ira-

muteQ. A análise fatorial proporciona uma representação gráfica dos dados, cujo 

objetivo é comparar a proximidade entre as classes evidenciadas pela CHD.

Somados aos métodos de análise de corpus textual, procurou-se, por fim, 

desenvolver uma série histórica das mensagens trocadas com teor anticomu-

nista nos grupos de apoio a Bolsonaro. E, em paralelo, identificar por meio de 

uma análise simples de frequências quais os principais usuários dissemina-

dores e grupos em que essas mensagens circularam. Os resultados chamam 

atenção para a escala coordenada das ações, não apenas com temas e inte-

resses próprios da pauta ideológica da extrema-direita no país, mas também 
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com um ritmo que acompanha de perto a agenda eleitoral. Os dados analisa-

dos dão conta, por exemplo, de uma estreita proximidade entre as campanhas 

anticomunistas e as datas de divulgação de resultados de pesquisas de inten-

ção de voto desfavoráveis a Jair Bolsonaro. Além disso, há uma associação 

significativa entre o argumento da ameaça comunista e estratégias retóricas 

reacionárias que apelam a temas morais, como o conservadorismo religioso, a 

família, e notadamente o discurso anticorrupção. air Bolsonaro. 

Resultados e discussão

O objetivo geral deste trabalho é traçar um perfil mais cristalino do modo pelo 

qual apoiadores de Bolsonaro acionam o tema do anticomunismo. Mais precisa-

mente, nossa intenção é delinear características gerais do discurso que se forma 

em torno do tema, tendo como base a análise textual de corpus linguístico que 

é formado pelas mensagens trocadas em grupos pró-Bolsonaro do WhatsApp. 

Além disso, pretende-se avaliar como e por quem é disseminada esta retórica, a 

fim de que seja possível apreender eventuais usos estratégicos destes discursos.

Análise dos conteúdos textuais circulados

O primeiro caminho adotado é pavimentado por meio da Classificação 

Hierárquica Descendente (CHD), em que segmentos de textos são reunidos 

em grupos levando em consideração sua proximidade lexical. O gráfico 1 nos 

fornece subsídios para entender as classes a que esses segmentos se subor-

dinam, ilustradas em um dendrograma. Lido de forma agrupada, é possível ter 

uma noção da incidência de correspondência de palavras, bem como visualizar 

as palavras com maior frequência média entre si e diferente entre elas. Como 

podemos ver, o corpus foi dividido primeiramente em dois subgrupos e sub-

sequentemente o primeiro subgrupo foi dividido novamente mais duas vezes, 

gerando então quatro classes. A classe 1 representa 17,2% do corpus, ao pas-
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so que a classe 2 é responsável por 22,9% dos termos incidentes no corpus 

textual. A classe 3 corresponde sozinha a 39,2% do total e é o maior segmento 

identificado pelo algoritmo de Reinert. Já a classe 4 soma 20,7% dos termos e 

é a primeira a ser destacada pela classificação hierárquica.

Gráfico 1 – Dendograma de classificação hierárquica descendente

Fonte: Elaboração própria com base em corpus coletado a partir do WhatsApp.

Na classe 1 (vermelha), as palavras que mais se destacam são “dinheiro”, 

“roubar” e “tempo”. As duas primeiras evidenciam uma clara associação do co-
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munismo a atitudes ilegais e criminosas. Levando em consideração o contexto 

em que as mensagens foram trocadas – em 2018, quando inúmeros escânda-

los de corrupção do governo petista já eram de conhecimento geral –, podemos 

enquadrar essa classe como pertencente à agenda anticorrupção, tão vasta-

mente explorada durante o período eleitoral. O sentido se refere a ações dos 

oponentes que teriam o objetivo de fraudar as eleições, principalmente pondo 

em xeque as urnas eletrônicas. Não à toa, “eleição”, “urna”, “voto” e “votar” 

recebem relevo nesta categoria. O perigo comunista, neste caso, é construído 

a partir da percepção de que o Brasil esteve anos controlado por governos de 

matiz socialista e regimes ancorados na corrupção. Os políticos de esquerda 

buscam se perpetuar no poder, e mesmo o voto democrático pode não ser 

suficiente para afastá-los dessa esfera. Trata-se, como se pode perceber, de 

uma retórica da ameaça conjugada à retórica da futilidade. Ou seja, o temor 

inspirado pelos comunistas se deve à compreensão de que são agentes que 

se perpetuam no poder através de mecanismos ilícitos e práticas de corrupção. 

Essa característica toma corpo na formulação de argumentos que denotam a 

passividade dos governos anteriores, que não conseguiram enfrentar os gran-

des problemas da nação. Isso parece deixar claro que a corrupção diagnostica-

da é um valor intrínseco ao modelo socialista que foi aplicado ao Brasil.

Como nos lembra Hirschman (1991), a estruturação dessa retórica é de-

senvolvida a partir do espectro do inimigo/mudança, e não baseada em for-

mulações mais ativas ou propositivas. Isso quer dizer, continua, que o efeito 

presumido é o da humilhação do oponente, como que desnudando as práticas 

políticas realizadas e expondo a incapacidade de alteração de realidade. Num 

período eleitoral, parte disso é, de certa forma, compreensível. Afinal, numa 

situação de disputa política, o expediente da campanha negativa e da “demo-

nização” de adversários é comum. O que torna o fenômeno mais consistente, 

ou seja, passível de ser perpetuado para além das eleições, é a agregação de 

outros valores, ideias e argumentos – que veremos a seguir – que forçam a 
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construção de um cenário mítico no imaginário dessas pessoas.

A classe 2 (verde) tem como destaques as palavras “criança”, “casa” e “famí-

lia”, que, quando associadas ao comunismo, denotam uma preocupação de que 

a doutrina esteja indo de encontro aos valores morais conservadores. Isso ganha 

contornos mais práticos quando analisamos que as duas palavras seguintes de 

maior frequência são “bandido” e “candidato”, ou seja, em se tratando de período 

de campanha, o discurso se cristaliza a partir da ideia de que o comunismo é re-

presentado pelo adversário político que atenta contra a família. Um exame mais 

cuidadoso no banco de dados revela mensagens que exemplificam a análise:

“Já estou de saco cheio de análises desses ditos ‘liberais’ que dizem ter 
medo do Bolsonaro porque ele é radical.
Radical porque não quer que crianças aprendam a ser gay nas escolas 
com 6 anos de idade??
Radical por que é contra o aborto e ideologia de gênero??
Radical por que quer que as crianças aprendam o que devem aprender 
nas escolas e não sejam doutrinadas??”

*
“A má educação da criançada é culpa desse Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Lei comunista.”

*
“As escola só querem falar de gênero e putaria pras criança, tem que fe-
char todas ou abrir todas como escola militar pro comunismo não ter vez”

 O caráter geral das mensagens e a combinação de palavras adotada 

sinalizam para um tom alarmante e ameaçador. Trata-se de um perigo moral 

externo e que pode alterar as instâncias mais básicas da vida comum. Nesse 

caso, o pânico moral é dado pela ameaça aos direitos individuais, representa-

dos pela instituição que, por excelência, caracteriza a esfera íntima, a família. 

Nesta categoria, podem ainda ser percebidas notícias que associam o antico-

munismo à campanha contra a chamada “ideologia de gênero”, que culmina, 

nas eleições em 2018, na disseminação de notícias falsas absurdistas como a 

suposta distribuição de mamadeiras com bico em formato de pênis em creches 

infantis pelo então Ministro da Educação Fernando Haddad, adversário de Bolso-

naro. A ameaça, como sugere Hirschman, muitas vezes é desdobramento de um 
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precedente perigoso. E a retórica que a constitui procura demonstrar como uma 

determinada ação em desconformidade com o que é sugerido pela interpretação 

reacionária pode representar um “salto no escuro”. É a ameaça pela ameaça.

 Já a classe 3 (azul), que apresenta a maior incidência entre todas as cate-

gorias, é encimada pelos termos generalistas “brasil”, “comunista” e “país”, mas 

logo adiante traz também as chaves “deus”, “povo”, “cuba” e “venezuela”. Aqui, 

a ameaça assume um tom fundamentalista e ufanista, que critica as restrições à 

expressão da fé em regimes comunistas autoritários e exalta o Brasil, em mensa-

gens como:

“URSAL é um plano da esquerda para eliminar fronteiras da América Lati-
na, juntar todos os países que se chamará Pátria Grande. O Brasil está a 
caminho de se tornar uma esquerda totalitária. O comunismo odeia Deus”

*
“Graças a Deus o povo brasileiro está acordando para o sistema comunis-
ta que querem implantar no Brasil igual a Cuba e Venezuela. Não vamos 
permitir a implantação do comunismo no nosso Brasil”

*
“A Venezuela acabou de decretar o regime comunista no país. Veja o ví-
deo. O projeto incluía o PT eo Brasil. Como o pt perdeu implantou sozinha 
o regime. Deus nos livrou deste mal. Repasse aos seus amigos petistasl”

 Simultaneamente, esta classe explora também o perigo vermelho em re-

lação à crise humanitária e de imigração venezuelana e as restrições a direitos 

políticos no regime cubano. A mensagem é clara: se nos afastarmos de Deus, 

estaremos à mercê de nossa própria sorte. Cuba e Venezuela funcionam, as-

sim, como um contraponto à moral retilínea exigida dos bons fiéis. Este argu-

mento é também norteador de um conjunto de materiais comprovadamente 

falsos repassados nos grupos bolsonaristas, dando conta de uma empresa ve-

nezuelana que teria vencido a licitação para fornecer urnas eletrônicas durante 

o pleito brasileiro e teria como missão fraudar as eleições em favor do Partido 

dos Trabalhadores1. Na mesma linha, tem-se a circulação de uma série de re-

latos de moradores de Roraima acerca de casos de roubos perpetrados por 

1		Ver:	https://www.boatos.org/politica/smartmatic-apuracao-eleicoes-brasil.html.	Acesso	em:	02/04/2020.	
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migrantes venezuelanos exilados no Brasil. Na primeira situação, a associação 

fica evidente porque o caso relatado é uma espécie de ilustração de pensamen-

to já vastamente estabelecido entre os apoiadores do então candidato do PSL. 

Já no segundo, o expediente utilizado é do relato pessoal, que tende a apro-

ximar as pessoas e ajuda a trazer para a realidade do dia a dia a questão da 

segurança pública. “O Brasil vai virar uma Venezuela” é uma ameaça retórica 

que sugere que a guinada para uma pauta progressista é capaz de se reverter 

em uma crise humanitária de proporções jamais vistas. Trata-se de uma retó-

rica da ameaça conjugada à tese da perversidade, segundo a qual a tentativa 

de conceder mais direitos a determinados segmentos pode se reverter em um 

problema maior com efeitos inesperados.

A última classe, a classe 4 (violeta), apresenta destacados os termos “had-

dad” e “lula”. O princípio da campanha negativa, ilustrado em mensagens como 

“Lula, Dilma, Haddad e todos eles de esquerda são fascistas são comunistas” 

e “Haddad é comunista de carteirinha, leninista, maoísta, castrista, madurista, 

bolchevista, stalinista, marxista, chavista, e lulista e agora se tornou evangelista, 

crentista, catolicista, umbandista”, é um tema que atravessa a retórica eleitoral. 

Nesse caso, tem-se um padrão retórico de ameaça acionado para apoiar outras 

ideias. Por isso, inclusive, esta classe é a primeira a ser diferenciada das demais.

 A análise fatorial de correspondência, apresentada no gráfico 2 abaixo, 

evidencia quais termos estão mais associados entre si. Através dela, é possível 

identificar que as classes 1 e 2 estão fortemente imbricadas entre si, o que sinali-

za que o discurso moral conservador e o discurso moral anticorrupção têm anda-

do juntos na maior parte do tempo. Como explica Hirschman (1991), as retóricas 

reacionárias tendem a ser acionadas conjuntamente, pois suas características 

muitas vezes são complementares. Ao abordar o “regime comunista brasileiro” 

(sic), os apoiadores de Bolsonaro relacionam práticas socialistas praticadas pelo 

antigo governo a resultados inócuos. A isso se soma o tom alarmista e emocional 

que tende a “desmascarar” políticas, agentes políticos, fatos e argumentos da 
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esquerda. A ideia é mostrar que a administração que esteve à frente do Brasil nos 

últimos 15 anos simplesmente não entregou aquilo que se esperava em termos 

de mudanças sociais. É um dever moral, portanto, apontar esses problemas, ele-

ger os culpados e revelar a “verdade” para todos. Em via paralela, esses mesmos 

apoiadores chamam atenção para o que consideram a perda de valores morais, 

afinal, um governo corrupto e inapto, além de comprometer o bem público, tam-

bém contribui para o desmonte dos valores familiares. No fim das contas, a futi-

lidade e a perversidade são duas retóricas que apontam caminhos distintos para 

um mesmo diagnóstico negativo frente a mudanças sociais.

Gráfico 2 – Análise fatorial de correspondência

Fonte: Elaboração própria com base em corpus coletado a partir do WhatsApp.
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Por outro lado, as classes 3 e 4 encontram-se em oposição quase direta, 

o que significa que, quanto maior a incidência do discurso antipetista menor 

a presença do discurso religioso nas mesmas mensagens. Este resultado é 

curioso, porque abre margem para a conclusão de que os grupos bolsonaris-

tas trabalham simultaneamente com mais de uma audiência, e, por isso, in-

vestem em diferentes modulações de sua retórica. Na presente investigação, 

procurou-se trabalhar com 159 grupos diferentes e cada um deles representa 

destinações bem definidas: evangélicos, caminhoneiros, militares etc. Pode-

-se pressupor que esses espaços funcionam a partir de dinâmicas próprias, 

porém convergem genericamente no discurso anti-esquerda ou anticomunis-

ta, compartilhando principalmente as ideias propagadas e registradas nas 

classes 1 e 2.

Campanha coordenada, discurso afinado

No que tange aos usuários e grupos que mais propagaram mensagens de 

cunho anticomunista de apoio a Jair Bolsonaro no WhatsApp, observa-se que 

há um pequeno número de usuários responsáveis pela disseminação de um 

conjunto elevado de mensagens. O usuário que mais repassou mensagens aos 

grupos dos quais era membro foi responsável sozinho pela publicação de 475 

mensagens. O segundo usuário mais atuante enviou 468 mensagens. A seguir, 

há usuários que publicaram 250, 211, 174, e assim por diante. A curva de lei 

potência expressa pelo gráfico 3 abaixo apresenta com clareza a participação 

dos chamados superposters nesses grupos. Entre os grupos, a proporção é 

semelhante. O grupo que mais recebeu mensagens de caráter anticomunista 

foi alvo de 1.477 mensagens. Em seguida, há grupos que receberam 826, 639, 

495, 430 mensagens, e assim por diante. Em contrapartida, 22 grupos (13,8% 

do total de 159) receberam 10 mensagens ou menos.
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Gráfico 3 – Emissores únicos por mensagens enviadas

Fonte: Elaboração própria com base em corpus coletado a partir do WhatsApp.

A série histórica de mensagens apresenta uma outra peculiaridade interes-

sante. Seu pico absoluto de tráfego é o dia imediatamente após o primeiro turno, 

8 de outubro de 2018. Este resultado pode parecer inconclusivo à primeira vista, 

já que é esperado que o tráfego de mensagens acompanhe o calendário eleitoral 

de modo razoavelmente próximo, uma vez que se trata de grupos de discussão 

política. Entretanto, observando mais de perto o fluxo temporal, o que se nota 

é que os dias de maior atividade em termos de mensagens com teor anticomu-

nista são estritamente os mesmos em que são divulgadas pesquisas e notícias 

desfavoráveis em relação a Jair Bolsonaro. Tomando-se os cinco dias de maior 

atividade entre os grupos, tem-se um quadro a seguir:

Quadro 1 – Dias de maior tráfego de mensagens de teor anticomunista

Data Evento Quantidade de mensagens
08 de outubro WhatsApp confirma disparo ilegal de mensagens 804
19 de 
setembro

Divulgação de pesquisa de intenção de votos para o 
primeiro turno realizada pelo Ibope, com crescimento 
de Haddad e oscilação positiva de Bolsonaro

494

28 de 
setembro

Divulgação de pesquisa de intenção de votos para o 
primeiro turno realizada pelo Datafolha, com cresci-
mento de Haddad e estagnação de Bolsonaro

485

20 de 
setembro

Divulgação de pesquisa de intenção de votos  para o 
primeiro turno realizada pelo Datafolha, com cresci-
mento de Haddad e oscilação positiva de Bolsonaro

481

10 de outubro Divulgação da primeira pesquisa de intenção de votos 
realizada pelo Datafolha para o segundo turno

477

Fonte: Elaboração própria com base em corpus coletado a partir do WhatsApp.
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Como se pode observar, quatro dos cinco dias de maior engajamento na 

campanha anticomunista entre os usuários dos grupos bolsonaristas coinci-

dem com datas de divulgação de pesquisas de opinião pública. Nos dias 19 e 

20 de outubro, há divulgação sucessiva de pesquisas do Ibope e do Datafolha, 

que apresentavam o candidato Haddad em forte ascensão, contra uma estag-

nação da candidatura de Bolsonaro. Em 19 de setembro, o Ibope noticia que 

Haddad havia subido 11 pontos percentuais (de 8 para 19) em relação à pes-

quisa anterior, ao passo que Bolsonaro apenas oscilava entre 26 e 28%. No 

dia seguinte, o Datafolha indicava um cenário semelhante, em que Haddad se-

guia em trajetória ascendente, contra uma relativa estagnação de Bolsonaro. 

A pesquisa seguinte do Datafolha, divulgada em 28 de setembro, continuava a 

apresentar um incremento de seis pontos percentuais na candidatura petista, 

de 16 para 22%, enquanto Bolsonaro seguia com os mesmos 28%. Em um 

outro momento, no dia 10 de outubro, a primeira pesquisa Datafolha após o 

primeiro turno apresentava Bolsonaro com 58% das intenções de voto, contra 

42% de Haddad, inaugurando uma fase de acirramento da campanha.

O quinto e último dia presente entre os dias de maior atividade entre as 

mensagens de teor anticomunista se dá quando há justamente o pico absoluto 

de mensagens, no dia 8 de outubro. Neste dia, não há pesquisa, mas, além 

da mobilização após o primeiro turno, há também a confirmação, por parte do 

WhatsApp, de que a empresa teria identificado disparos ilegais de mensagens 

durante o período eleitoral, o que posteriormente é novamente colocado em 

questão pela reportagem de Patrícia Campos Mello na Folha de S. Paulo, dan-

do conta do fato de que empresários haviam bancado a campanha contra o PT 

com disparos em massa no WhatsApp, publicada em 18 de outubro de 2018.

Adicionalmente, foi possível perceber a incidência de fake news de teor 

anti-comunista nestes mesmos dias2. Das cinco datas destacadas, quatro 

2		Esta	análise	é	baseada	num	banco	de	dados	de	Fake	News	que	circularam	durante	as	eleições	de	2018,	trabalho	realizado	

pela	pesquisadora	Tatiana	Dourado	(2020,	no	prelo).	Em	sua	tese,	ela	reuniu	histórias	que	foram	divulgadas	em	meios	

diversos	e	que	foram	comprovadamente	classificadas	como	falsas	por	um	conjunto	de	empresas/ações	de	fact-checking.	Ao	
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apresentam histórias, fatos ou notícias que lidam de alguma forma com o co-

munismo/socialismo e que foram comprovadamente desmascaradas. No dia 

8/10, circulou link com áudio da atriz Luana Piovani pedindo para que os bra-

sileiros votassem em Jair Bolsonaro para acabar com o comunismo no Brasil3. 

Já no dia 19/9, a história compartilhada foi a da empresa venezuelana que 

teria vencido a licitação para fornecer urnas eletrônicas ao Brasil, conforme já 

mencionamos4. Ainda em setembro, dessa vez no dia 28, o ataque é direcio-

nado à Rede Globo, que levaria ao ar uma entrevista com Adélio Bispo5. Por 

fim, no dia 20/9, uma notícia com o título “Grupo de Soros faz reunião nos EUA 

para definir como destruir Bolsonaro” espalhou-se pelos grupos analisados6.

O que o quadro parece deixar claro é que a retórica anticomunista acom-

panha de perto o calendário de divulgação de pesquisas de intenção de voto. 

Essa estratégia, então, vem acompanhada da utilização de fake news como 

forma de dar lastro às reações, isto é, denota uma preocupação em municiar a 

militância com subsídios para que eles se sintam mais à vontade em passar as 

histórias para frente. Essa associação favorece a leitura de que as mensagens 

eram disparadas com algum grau de intencionalidade no sentido de estimular 

sentimentos ou reações emocionais e conformar um clima de opinião próprio 

entre os apoiadores de Jair Bolsonaro. A retórica da ameaça vermelha era 

acionada sempre que havia algum risco iminente à candidatura bolsonarista, 

mesmo que para isso fosse preciso utilizar de informações falsas.

Considerações Finais

A avalanche de estudos na esteira das últimas eleições presidenciais, 

em 2018, tem se preocupado em jogar luz sobre aspectos diversos daquele 

todo,	a	pesquisa	da	autora	destaca	343	fake	news.

3		Ver:	https://www.boatos.org/entretenimento/luana-piovani-audio-bolsonaro-comunismo.html.	Acesso	em:	02/04/2020.	

4		Ver:	https://www.boatos.org/politica/smartmatic-apuracao-eleicoes-brasil.html.	Acesso	em:	02/04/2020.

5		Ver:	https://www.boatos.org/politica/tv-globo-entrevistar-adelio-bispo.html.	Acesso	em:	02/04/2020.	

6		Ver:	https://projetocomprova.com.br/post/re_2B5W8XbAnneN/.	Acesso	em:	02/04/2020.	
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pleito. Como todo fenômeno político complexo e marcante para uma gera-

ção, a eleição de Jair Bolsonaro para a presidência do Brasil trouxe consigo 

preocupações sociais relevantes, como é o caso da compreensão de como 

se forma determinado pensamento político em torno do candidato e exposto 

em uma ferramenta opaca e favorável à formação de câmaras de eco, como 

é o caso do WhatsApp. Para além do papel que esses grupos de apoiadores 

desempenharam no período - já recorrentemente abordado na literatura -, é 

preciso, também, refletir sobre como determinados discursos se constroem e 

se dissipam. Compreender isso é, em grande medida, estudar aspectos espe-

cíficos desse discurso.

Por esse caminho, o trabalho procurou estruturar de que modo os apoia-

dores de Bolsonaro debateram a agenda anticomunista, um tema tão recor-

rente para esses grupos e amplamente divulgado em redes sociais e outros 

ambientes. Propusemos, então, um modelo de análise que parte da ideia de 

que esse discurso anti-comunista é acionado costumeiramente como sus-

tentáculo de uma resposta conservadora comum a momentos de mudanças 

políticas comandadas por grupos políticos antagônicos. Isso envolve, dentre 

outros aspectos, o desenvolvimento de narrativas e discursos que apelam 

para o teor emocional, elegem inimigos “de fora” e institucionalizam o medo 

como recurso argumentativo. Nosso trabalho mostrou como esse quadro ga-

nha contornos próprios diante do contexto brasileiro, revelando: (a) um dis-

curso calcado na associação do comunismo a práticas criminosas realizadas 

por governos anteriores, principalmente o acionamento da agenda anticor-

rupção; (b) ameaça aos valores familiares, caso o candidato oponente, tra-

tado como comunista, vencesse as eleições; (c) propagação de mensagens 

combinando os discursos anteriores, com tom alarmista e dando ênfase ao 

“desvelamento da verdade”; (d) orquestração de um ambiente profissional de 

campanha, com hierarquização e divisão de funções e disparo de mensagens 

de referência, sob circunstâncias específicas, e levado a cabo por um conjun-
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to relativamente restrito de usuários.

Esses resultados revelam o caráter eminentemente conservador dos dis-

cursos concernentes à ameaça comunista. Diferentemente do temor suscitado 

nos Estados Unidos no fim da I Guerra, quando se receava que a Revolução 

Soviética pudesse inspirar os trabalhadores norte-americanos a protestos se-

melhantes, ou no fim da II Guerra, quando a Guerra Fria construiu um cenário 

geopolítico polarizado, o libelo anticomunista brasileiro é fruto de um reitera-

do discurso anticorrupção propalado pelos meios tradicionais e pelo judiciário 

nos últimos anos, que contribuiu para enfraquecer as instituições e abrir ca-

minho para uma extrema-direita radical, vinculada a grupos religiosos de cariz 

neopentecostal, cujo investimento político é cada vez mais evidente. Temas 

semelhantes, portanto, entre o macarthismo estadunidense dos anos 1950 e 

o anticomunismo bolsonarista das últimas eleições emergem: a moral conser-

vadora cristã, a defesa da família tradicional, somada à supressão dos direitos 

de minorias homossexuais, a política de repressão às drogas, e a defesa do 

liberalismo econômico. A novidade fica por conta do movimento anticorrupção 

e sua herança mais imediata, o antipetismo.

É bem verdade que a ameaça comunista, se comparada com o contexto 

macarthista dos anos 1950 e 1960, parece uma realidade distante e anacrô-

nica às mentes sensatas. Por outro lado, o fato de que essa retórica possa 

ser acionada mesmo diante de variáveis históricas e conjunturais tão discre-

pantes é algo que por si só merece uma observação apurada. Este estudo 

procurou lançar luz sobre o modo como essa estratégia discursiva foi abor-

dada e operacionalizada por agentes da campanha bolsonarista. Espera-se 

que os achados discutidos neste capítulo possam contribuir para uma melhor 

compreensão sobre a instrumentalização do pânico moral a partir de formas 

retóricas reacionárias.
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CAPÍTULO VIII

#EleNão
Conversação política em rede e trama discursiva do 

movimento contra Bolsonaro no Twitter

Carla Candida Rizzotto, Aléxia Saraiva & Louize Nascimento

Introdução

 “Eu tenho cinco filhos. Foram quatro homens, aí no quinto eu dei uma 

fraquejada e veio uma mulher”. Esta frase foi dita por Jair Bolsonaro em uma 

palestra no Clube Hebraica, no Rio de Janeiro, em 3 de abril de 2017. Pouco 

mais de um ano depois, essa e outras frases e comportamentos de cunho 

discriminatório do ex-deputado federal foram trazidos à tona por pessoas de 

todo o país que alertavam para os riscos de um governo conduzido por ele. 

No início de setembro de 2018, o cenário eleitoral começava a se desenhar 

com mais precisão: pesquisa Datafolha1 de 20 de setembro mostrava Bolso-

naro liderando a disputa presidencial com 28% das intenções de voto. Diante 

dessa possibilidade de vitória, o movimento #EleNão surgiu nas redes sociais 

e se espalhou para as ruas no dia 29 de setembro. 
1		Fonte:	https://especiais.gazetadopovo.com.br/eleicoes/2018/pesquisas-eleitorais/datafolha/presidente-20-setembro/.	
Acesso	em:	7	de	setembro	de	2020.
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Segundo pesquisa da FGV DAPP2, a hashtag foi utilizada pela primeira 

vez no dia 12 de setembro e atingiu seu ápice entre os dias 16 e 17, com 

mais de 200 mil menções. Entre os dias 12 e 24 de setembro, foram cerca 

de 1,2 milhão de postagens com a hashtag #EleNão e similares (#elejamais, 

#elenunca, #nothim, etc.). Encabeçada pelo movimento feminista, em espe-

cial pelo grupo do Facebook “Mulheres Unidas Contra Bolsonaro”, a manifes-

tação foi às ruas e se tornou a maior realizada por mulheres na história do 

Brasil3.

Flávia Biroli (2018, p.88) explica que o feminismo hoje se apresenta com 

“nova potência” graças à sua diversificação na sociedade brasileira, e com-

pleta: “a internet e as novas formas de mobilização têm, certamente, um papel 

nessa capilarização e na forma hoje assumida por debates, manifestações e 

campanhas”. 

Nessa direção, e considerando as redes sociais fundamentais para a or-

ganização e divulgação do movimento, este capítulo tem como objetivo com-

preender como se deu a conversação política no ambiente online no dia do 

protesto que levou às ruas milhares de pessoas em 114 cidades do Brasil e do 

mundo. Para tanto, foram coletados todos os tweets que utilizaram a #EleNão 

no dia 29 de setembro de 2018, totalizando 1.098.946 tweets, sendo 78.436 

tweets originais, sem contabilizar retweets e replies. Foi realizada análise de 

conteúdo nos 585 tweets originais com mais de 100 retweets a fim de compre-

ender os argumentos, as estratégias comunicacionais, os recursos utilizados 

e o posicionamento dos sujeitos engajados.

A conversação política é parte essencial das sociedades organizadas 

democraticamente: “é através da conversação política que os membros da 

sociedade esclarecem seus próprios pontos de vista, aprendem sobre as opi-

niões dos outros e descobrem os grandes problemas enfrentados pelo cole-

2		Fonte:	https://observa2018.com.br/posts/movimento-elenao-impulsiona-mais-de-16-milhao-de-mencoes-no-twitter-con-
tra-e-a-favor-de-bolsonaro/.	Acesso	em:	7	de	setembro	de	2020.

3		Fonte:	https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45700013.	Acesso	em:	7	de	setembro	de	2020.
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tivo” (Stromer-Galley; Wichowski, 2011, p. 169, tradução nossa4). Benhabib 

(2009, p.119) alega que deve haver uma pluralidade de formas de associação 

de modo a ampliar a participação dos cidadãos: 

“É através da imbricada rede dessas múltiplas formas de associações, 
redes de organizações, que surge uma ‘conversação pública’ anônima. 
É crucial para o modelo de democracia deliberativa privilegiar tal esfera 
pública de redes de associações de deliberação, contestação e argu-
mentação que se entrecruzam e se sobrepõem”.

Daí parte o contexto da pesquisa macro na qual este capítulo se sus-

tenta: discutir a contribuição do debate online em diferentes arenas que não 

possuem a deliberação como fim e, por isso, são chamadas por Mendonça, 

Sampaio e Barros (2016) de “terceiros espaços”, para o fortalecimento da de-

mocracia. O objetivo geral, a partir da discussão da concepção habermasiana 

de democracia deliberativa em contraposição à ideia de democracia comuni-

cativa formulada por Iris Young, centra-se em compreender as estratégias co-

municacionais utilizadas pelos indivíduos com o propósito de convencimento 

nas discussões online acerca de temas polêmicos (Rizzotto, 2018).

De acordo com Stromer-Galley e Wichowski (2011), a interatividade, a 

possibilidade de reduzir distâncias entre as pessoas e o potencial de ano-

nimato são características da internet que fazem com que o meio tenha a 

capacidade de transformar o cenário democrático e expandir a esfera públi-

ca. Acontece, porém, que essa transformação, como nos mostra o contexto 

político brasileiro desde as manifestações de julho de 2013, passando pelo 

impeachment de Dilma Rousseff em 2016, não significa necessariamente 

uma melhoria da democracia (Miguel, 2016; Lowy, 2016; Moretzsohn, 2017). 

A internet, nesta conjuntura, foi ferramenta que ajudou a proliferar discursos 

relacionados a valores conservadores, desembocando na eleição de um can-

didato de extrema direita.
4		“It	is	through	political	conversations	that	members	of	society	come	to	clarify	their	own	views,	learn	about	the	opinions	of	
others,	and	discover	what	major	problems	face	the	collective.”

Impactos político-comunicacionais nas eleições brasileiras de 2018 | Cervi & Weber (orgs.) Impactos político-comunicacionais nas eleições brasileiras de 2018 | Cervi & Weber (orgs.)

Capítulo VIII - #EleNão (Rizzotto; Saraiva & Nascimento)

231



Impactos político-comunicacionais nas eleições brasileiras de 2018 | Cervi & Weber (orgs.)

Neste momento, não nos interessa avaliar os efeitos. O percurso foi o 

contrário: os efeitos (a maior manifestação de mulheres da história do Brasil) 

nos levaram a olhar para as estratégias. O objetivo do artigo se circunscreve 

a mapear as manifestações e conversações políticas em torno do candidato, 

buscando compreender a trama discursiva que as moldam.

A plataforma Twitter

Segundo Recuero (2009), sites de redes sociais (SRS) como o Twitter 

surgiram como uma consequência da apropriação das ferramentas de comu-

nicação mediada pelo computador pelos atores sociais. Para ela, SRS são 

“sistemas que permitem a construção de uma persona através de perfil ou 

página pessoal, a interação através de comentários e a exposição pública da 

rede social de cada ator” (Recuero, 2009, p. 102). 

Maireder e Ausserhofer (2014, p. 306) definem o Twitter como um sis-

tema de conscientização que dissemina informações de maneira imediata, 

rápida e difundida, oferecendo ao mesmo tempo uma larga gama de notícias, 

opiniões e emoções — inclusive no âmbito das discussões políticas, em que 

tanto atores políticos como indivíduos usam o site para compartilhar diferen-

tes pontos de vista. Isso faz com que o Twitter forneça ao usuário uma série 

de opiniões sobre os debates políticos simultaneamente (Yardi; Boyd, 2010), 

além de concentrar os assuntos por meio do uso de hashtags, como falare-

mos a seguir.

Ainda sobre os usos políticos do Twitter, Maireder e Ausserhofer (2014, 

p. 306) explicam que a realidade dos discursos políticos dos usuários do Twit-

ter é moldada por três fatores: tópicos (informação, interpretação e opiniões 

publicadas na rede), objetos de mídia (conteúdos externos) e atores (que po-

dem ser diretamente mencionados na plataforma). O resultado disso é o fluxo 

da timeline de cada usuário, uma compilação produzida pela rede através de 
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atores referindo-se mutuamente.

Ou seja: para os autores, o Twitter se consolida como uma esfera própria 

de atribuição de significados para eventos políticos, cujo resultado é apropria-

do pela própria sociedade externa à rede social — e dando visibilidade para 

as questões que ganham espaço na rede, principalmente quando concentra-

das em torno de uma hashtag.

O Ativismo de hashtag

A hashtag é uma affordance do Twitter usada para marcar uma conver-

sação dentro da plataforma, indexando o termo para diferentes fins (Bonilla; 

Rosa, 2015). Em um primeiro sentido, é uma funcionalidade do site que per-

mite ordenar e obter um acesso rápido à informação de um tópico específico. 

Ao mesmo tempo, ela também possui o poder de reunir tweets como uma ca-

deia intertextual, unindo publicações realizadas em contextos diferentes entre 

si, tendo como único filtro a própria hashtag.

Para Bonilla e Rosa, isso dá ao Twitter uma característica única quanto à 

apropriação de tecnologias e de mídias por movimentos sociais: “a dialogici-

dade e a temporalidade do Twitter criam um sentimento único de participação 

direta. O Twitter permite que usuários deslocados territorialmente se sintam 

unidos no espaço e no tempo5” (Bonilla; Rosa, 2015, p. 7). Por isso, segundo 

Bruns e Burgess (2011, p. 6), o Twitter pode ser definido como um espaço 

para discussão pública, um fragmento da esfera pública que é composta por 

várias outras partes. Suas características permitem que as “comunidades de 

hashtags” (aqui definidas como o conjunto agregado de tweets unidos pelo 

mesmo tópico e seus usuários) se destaquem como uma plataforma que res-

ponde rapidamente a eventos pontuais ou novos assuntos em alta. 

Se a internet já se consolidou como uma ferramenta importante para as 

lutas sociais contemporâneas através do ativismo digital, juntando pessoas 
5		“[...]	the	dialogicality	and	temporality	of	Twitter	create	a	unique	feeling	of	direct	participation.	Twitter	allows	users	who	are	
territorially	displaced	to	feel	like	they	are	united	across	both	space	and	time.”
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que não se conhecem em prol de causas locais, nacionais ou internacionais, 

e dando à internet o status de mídia alternativa ao monopólio das tradicionais 

empresas de comunicação de massa (Rigitano, 2005), o Twitter vira o centro, 

então, do ativismo de hashtag. Derivado do ciberativismo, ele é caracterizado 

por um grande número de postagens nas mídias sociais apresentando alguma 

reivindicação social ou política agrupadas pela mesma hashtag (Yang, 2016). 

No entanto, diversos autores criticam o ativismo de hashtag por não ser 

um substituto à altura do ativismo “real”. Alguns deles (Wasik, 2009) afirmam 

que a viralização dos movimentos online os torna efêmeros, sem impacto du-

radouro. Por outro lado, para Bonilla e Rosa (2015), esse se tornou um canal 

apropriado por alguns grupos específicos para que sejam ouvidos, já que as 

affordances das hashtags permitem que os tweets sejam vistos e comparti-

lhados sem limitações, e que os assuntos mais falados e agregados pelas 

hashtags sejam vistos por todos os usuários nos trending topics — levando a 

visibilidade do tópico para ainda mais pessoas. Nesse sentido, o caráter efê-

mero dos tweets conflita com sua própria capacidade de viralização.

Os protestos do dia 29 de setembro contra o então candidato Jair Bol-

sonaro confirmam o caráter agregador das redes sociais. Como veremos na 

análise que será apresentada mais à frente, o Twitter foi utilizado antes como 

forma de convocação às ruas; e durante, como forma de apoio a elas, ou seja, 

para além do seu uso informativo, os ativistas utilizam a rede como registro 

de sua participação – e, portanto, de pertencimento – em uma ação coletiva 

de tal magnitude.

Análise dos tweets de ativismo de hashtag no Brasil

Diversos estudos analisam casos de ativismo de hashtag pelo mundo. 

Alguns dos exemplos a nível mundial se concentram nos Estados Unidos, 

onde as hashtags #BlackLivesMatter e #Ferguson, por exemplo, trouxeram 

luz ao racismo do país e reivindicaram direitos dos negros (Yang, 2016; Bo-
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nilla, Rosa, 2015). 

No Brasil, o espectro dos estudos vai desde eventos específicos que 

marcam o ativismo mais restrito a uma localidade como a hashtags que mar-

cam um momento político de grande escala. No primeiro caso, podemos citar 

a análise das hashtags #ForaSarney (Batista; Zago, 2010) e #ForaMicarla 

(Silva, 2012). Respectivamente, tratam da insatisfação popular com as de-

núncias ao então senador José Sarney, sob a ótica da teoria do fluxo de co-

municação em múltiplos níveis, e com o governo da então prefeita de Natal 

(RN) Micarla de Sousa, analisando a criação de perfis associados à causa e 

suas reivindicações. 

Em uma esfera nacional, as manifestações que as capitais brasileiras 

receberam em 2013 agruparam uma série de casos de ativismo de hash-

tag interligados que também foram analisados: o #VemPraRua, #Protestos-

BR, #ogiganteacordou, #passelivre (Souza; Goveia; Carreira, 2014; Recue-

ro; Zago; Bastos, 2014). As análises de discurso e de imagens mostram as 

relações e os clusters formados nas interações entre os tweets, delimitando 

tanto as figuras centrais nos debates até, ao contrário, as apropriações que a 

hashtag recebe que são consideradas fora do tema.

Mais recentemente, as hashtags #MariellePresente, #MarielleVive e 

#JustiçaParaMarielleEAnderson marcaram a indignação popular e a deman-

da por justiça no caso do assassinato da vereadora Marielle Franco em 14 de 

março de 2018 — e também foram pontos de análise do ciberativismo brasi-

leiro. Neste caso, 

Embora a morte de Marielle Franco e Anderson tenha mobilizado a aten-
ção da grande mídia no Brasil (e mundialmente), fica lúcido, de acordo 
com os dados que obtivemos, que os perfis dos tradicionais grupos bra-
sileiros de comunicação no Twitter não tiveram destaque nas conversa-
ções em torno da morte da vereadora apesar do seu número de segui-
dores (Almeida, Pimenta, Dellarmelin, 2018, p. 13).
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O exemplo reitera o potencial desagregador do Twitter como plataforma 

para voz dos usuários, que não se basearam em perfis de comunicação tradi-

cionais para fazer o movimento ganhar notoriedade. Desta maneira, analisar 

o conteúdo dos tweets envolvidos em um caso de ativismo de hashtag mostra 

como o engajamento entre usuários pode acontecer espontaneamente, justa-

mente pela sua factualidade e possibilidade de agregação de um tópico — e 

de todas as possibilidades com que ele pode ser apropriado.

Metodologia

De forma a mapear o caso de ativismo em torno da hashtag #EleNão, co-

letamos os tweets publicados no dia que o movimento saiu às ruas em 29 de 

setembro de 2018. Os tweets foram coletados através de um script em Python 

elaborado para se comunicar com a API da plataforma, gerando um total de 

1.098.946 tweets. Excetuando-se do universo os retweets, temos uma amos-

tra de 78.436 tweets, que passaram por uma análise automática de palavras, 

na qual foi possível verificar as hashtags mais utilizadas. Foi realizada tam-

bém uma análise de cluster a fim de verificar quem eram os principais sujeitos 

engajados no debate. A análise de cluster, ou análise de agrupamento, per-

mite realizar inferências acerca da estrutura das relações através da maximi-

zação tanto da homogeneidade quando da heterogeneidade entre os grupos.

Foram selecionados para codificação manual somente os tweets origi-

nais (ou seja, os retweets e os replies foram excluídos) com mais de 100 

retweets, o que gerou uma amostra de 585 postagens. A análise dos tweets 

buscou verificar, além da temática específica abordada, as estratégias persu-

asivas da qual lançam mão os ativistas, bem como os recursos – sejam eles 

argumentativos ou técnicos – que utilizam para tanto, e o posicionamento em 

relação à manifestação #EleNão. 

A primeira variável diz respeito ao posicionamento (V1) do sujeito, po-
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dendo ser (0) neutro; (1) a favor da manifestação #EleNão (e, portanto, con-

trário a Bolsonaro), ou (2) crítico à manifestação #EleNão (e, portanto, a favor 

de Bolsonaro). Em seguida, para verificar o tema (V2), os possíveis códigos 

são: (1) mulheres, que abrange os tweets que tratam da manifestação sob a 

perspectiva do movimento feminista, exaltando o protagonismo das mulheres; 

(2) LGBT, tweets que levantam argumentos relacionados à retirada de direitos 

ou a violência contra homossexuais e transexuais; (3) Marielle Franco, in-

cluindo os tweets que lembram o assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, 

pelo PSOL, crime político ainda não solucionado na época das manifesta-

ções, mais de 6 meses depois; (4) racismo, tweets que traziam manifestações 

contrárias a Jair Bolsonaro levando em conta os ataques racistas realizados 

pelo então candidato à presidência; (5) democracia, tweets que se posicio-

navam em defesa do Estado Democrático de Direito; (6) fascismo, englo-

bando tweets que se posicionavam contrários a Bolsonaro alegando o risco 

que o fascismo representa; (7) manifestação, quando os tweets se referiam 

exclusivamente às manifestações de rua, falando da quantidade de pessoas 

presentes, convidando para a manifestação, ou narrando acontecimentos; e 

(8) tweets que abordavam mais de um desses temas ao mesmo tempo. Há 

também a possibilidade de que a temática não seja identificável, nesse caso 

é assinalado o código (999). 

As variáveis seguintes abordam as estratégias persuasivas e os recur-

sos argumentativos e técnicos utilizados. Dessa forma, a V3 trata das estraté-

gias persuasivas, que podem ser: (1) retórica propositiva ou apelo pragmáti-

co, quando o comentário trata de efeitos e consequências práticas, ou então, 

quando tenta mostrar como as coisas são; (2) retórica sedutora ou ameaça-

dora ou apelo emocional, aqueles que fazem uso da persuasão, utilizando 

para tanto argumentos emocionais e não racionais; (3) retórica ético-moral 

ou apelo ideológico, quando o comentarista baseia seu posicionamento no 

“certo” e “errado”; (4) retórica crítica ou apelo à credibilidade da fonte, quando 
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o comentário tece uma crítica focada nos sujeitos aos quais se opõem; (5) 

retórica informativa, trazendo informações sobre a realização das manifes-

tações; (6) não se aplica, quando não trata do problema ou não está focado 

no convencimento do interlocutor pode não haver qualquer tipo de estratégia 

retórica.

Como o mesmo texto pode apresentar mais de um recurso, todas as 

variáveis são binárias. Dessa forma, os recursos argumentativos possíveis 

são: (V4) razão, entendida aqui como justificação da opinião; (V5) ameaça 

ou intimidação, ressaltando um castigo que o interlocutor receberá caso não 

compartilhe da mesma ideia do sujeito falante; (V6) sarcasmo, que caracte-

riza um discurso de caráter transgressivo, próximo ao humor; (V7) analogia, 

o posicionamento do sujeito é apresentado a partir da correlação de ideias; 

(V8) narração, quando apresenta o relato de experiências particulares e his-

tórias de vida. Os recursos técnicos podem ser: (V9) foto; (V10) vídeo; (V11) 

gif; (V12) meme; (V13) emoji; (V14) link externo; (V15) outros. Os tweets que 

trazem mais hashtags além da #EleNão, terão também a função da hashtag 

(V166 mais próxima analisada, podendo ser: (1) contexto geral; (2) elementos 

supérfluos; (3) persuasão; (4) pertencimento coletivo; (5) explicação; (6) juízo 

de valor; (7) localidade ou (999) não se aplica.

#EleNão nas redes: análise e discussão dos resultados

A partir da análise automatizada dos tweets coletados elaboramos a nu-

vem de palavras abaixo (Figura 1) que permite observar quais foram as prin-

cipais hashtags que acompanharam a #EleNão.

6		Adaptada	de	Livro	de	Códigos	Memes	Políticos,	elaborado	pelo	grupo	de	pesquisa	Colab,	da	Universidade	Federal	Flumi-

nense,	disponível	em	http://www.museudememes.com.br/codebook/.	Acesso	em:	7	de	setembro	de	2020.
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Figura 1 – Principais hashtags

Fonte: elaboração própria.

O primeiro ponto a ser enfatizado diz respeito ao destaque à participação 

das mulheres no protesto. Depois das hashtags que representam variações da 

#EleNão (#elejamais, #elenunca, #nothim), as hashtags que frisam a presen-

ça das mulheres são as mais frequentes (marcadas em vermelho escuro na 

nuvem de palavras aparecem as hashtags #épelavidadasmulheres, #pelavida-

dasmulheres, #mulherescontrabolsonaro, #mulheresunidascontrabolsonaro). 

É visível também que, apesar de uma tentativa dos apoiadores de Bol-

sonaro de se apropriarem da campanha (postando, por exemplo, a hashtag 

acompanhada de qualificadores do candidato, como “#EleNão é corrupto”), tal 

estratégia não teve sucesso e a campanha online foi protagonizada por seus 

opositores. Na nuvem de palavras, os textos em vermelho indicam apoio ao 

movimento, em amarelo, neutralidade, e, em azul, apoio a Bolsonaro. Tal con-

clusão é reforçada na categorização manual dos 585 tweets que tiveram suas 

estratégias e recursos analisados, 95,8% eram contrários a Bolsonaro e so-

mente 1,8% eram favoráveis (2,2% eram neutros, de cunho informativo). 

Capítulo VIII - #EleNão (Rizzotto; Saraiva & Nascimento)

239



Impactos político-comunicacionais nas eleições brasileiras de 2018 | Cervi & Weber (orgs.)

Capítulo VIII - #EleNão (Rizzotto; Saraiva & Nascimento)

O grafo (Figura 2) abaixo mostra a rede formada em torno da #EleNão, onde 

os nós são perfis do Twitter que receberam pelo menos 250 retweets e as arestas 

indicam um ou mais retweet entre os nós. Aqui, confirma-se que as manifestações 

online foram, sobretudo, de indivíduos e veículos que apoiavam os protestos. 

Figura 2 – Grafo perfis com mais de 250 retweets

Fonte: elaboração própria.

Os clusters foram criados a partir da execução do algoritmo de modulari-

zação implementado no software Gephi. Na imagem, percebe-se a existência 

de sete clusters, que indicam os perfis mais densamente conectados entre si do 

que com o resto da rede. O veículo @MídiaNINJA, perfil mais retuitado (43.720 
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vezes), encabeça o cluster [cor-de-rosa] formado principalmente por perfis es-

trangeiros, entre eles o @TIMESUPNOW, do movimento contra o assédio se-

xual, fundado em 2018 após as denúncias de assédio contra Harvey Weinstein, 

famoso produtor de cinema norte-americano. O segundo cluster [laranja] tem 

como principais nós a então candidata a vice-presidência Manuela D’Ávila (@

ManuelaDavila), retuitada 17.514 vezes, o candidato Fernando Haddad (@Had-

dad_Fernando), o perfil da chapa PT/PCdoB (@ObrasilFeliz), a cantora Daniela 

Mercury (@danielamercury), Carina Vitral (@carinavitral), ligada ao movimento 

estudantil, e a ex-presidenta Dilma Rousseff (@dilmabr). Outro cluster de des-

taque [azul] é liderado pelo jornal Brasil de Fato (@Brasil_de_Fato), retuitado 

16.122 vezes, e reúne os perfis do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (@

MST_Oficial), do coletivo Jornalistas Livres (@J_Livres), do veículo Quebrando 

o Tabu (@QuebrandoOTabu), do Partido dos Trabalhadores (@ptbrasil), do ex-

-presidente Lula (@LulaOficial), da deputada federal Maria do Rosário (@maria-

dorosario) e do senador Lindbergh Farias (@lindberghfarias). 

Todos os políticos citados pertencem a partidos de esquerda e os veículos 

jornalísticos têm perfil progressista. Nenhum veículo tradicional teve um post 

retuitado mais de 250 vezes, o que indica que a cobertura noticiosa realizada 

por esses veículos nas redes sociais foi deficiente. Em artigo (Rizzotto; Pruden-

cio, 2020) que analisa a cobertura jornalística realizada pelos jornais Folha de 

S. Paulo e El País Brasil em torno do movimento #EleNão, foi constatado que a 

cobertura centrou-se na repercussão sobre as intenções de voto resultantes do 

movimento, fornecendo um enquadramento episódico (Iyengar, 1991) focado 

na quantidade de pessoas presentes nas ruas, sem desenvolver o contexto e 

as razões do protesto. 

Os perfis favoráveis a Bolsonaro de maior repercussão (os únicos com 

mais de 250 retweets) são do cantor Roger Moreira (retuitado 1.468 vezes) e de 

Flávio Bolsonaro (retuitado 900 vezes), que não foram representados no grafo 

por estarem isolados e não formarem um cluster à parte. 
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A modesta repercussão do movimento pelos veículos tradicionais e a cir-

cunscrição da discussão online a uma rede política de esquerda indicam uma 

limitação no alcance da manifestação, que a curto prazo não conseguiu alterar a 

preferência da maioria dos eleitores brasileiros por Bolsonaro. A falta de interlocu-

ção política com os opositores prejudica o movimento que, em termos de comu-

nicação política, alcança somente os já convertidos, funcionando essencialmente 

“como criador de vínculos entre os mobilizados” (Prudencio, 2014, p.108).

Estratégias e argumentos

A temática das postagens (V2) é útil para mostrar a maneira como os indi-

víduos organizam a sua argumentação (Gráfico 1).

Gráfico 1 – Tema

Fonte: elaboração própria.

A maior parte dos tweets (43,2%) trata da manifestação em si, seja mar-

cando presença nas ruas ou informando acerca da manifestação. Em segundo 

lugar, aparecem as postagens que destacam o protagonismo das mulheres no 

movimento. Com aparição bem menor, estão os tweets que acusam Bolsonaro 
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e seus apoiadores de fascistas (4,6%), que destacam como objetivo das mani-

festações a luta pela democracia (2,7%), que marcam a oposição do movimen-

to LGBT (1,7%) e do movimento negro (0,3%) e que lembram o assassinato de 

Marielle Franco (0,5%). Além daqueles que abordam mais de um tema (5,8%) 

e os que não puderam ter seu tema identificado (14,8%).

Os resultados mostram que as mulheres, além de terem sido responsáveis 

pela organização dos protestos, foram também percebidas — e se colocaram 

— como protagonistas, seja pela temática observada no conteúdo dos textos 

publicados, seja pela utilização da #ÉpelaVidaDasMulheres depois das varia-

ções da #EleNão.

O movimento feminista, em termos de visibilidade e participação, segue 

numa escalada crescente, observada desde 2011 quando foi realizada a pri-

meira Marcha das Vadias, passando pela chamada “Primavera Feminista” no 

final de 2015, ocasião na qual as mulheres protestaram contra Eduardo Cunha 

e a PL 5.069/2013 (que dificulta o atendimento a mulheres que sofreram violên-

cia sexual), culminando nos protestos de setembro de 2018. O impeachment da 

primeira presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, e mesmo o resultado da eleição 

de 2018, representam o que Susan Faludi (2001) chamava de backlash, enten-

dido como um contra-ataque às conquistas das mulheres. 

Diante desse cenário, Menicucci (2018, p.66) denuncia que “nesse caldei-

rão de interesses, é preciso enfatizar a dificuldade em aceitar que o poder era 

exercido por uma mulher”. A tomada das ruas durante as eleições de 2018 re-

presenta uma reação das mulheres ao contra-ataque, “de muitas localizações 

sociais emergem vozes que deixam claro que as mulheres não aceitam essa 

restrição à sua condição de cidadãs” (Biroli, 2018, p.81). O reconhecimento de 

que essa reação é devida às mulheres transparece em alguns veículos de im-

prensa e na repercussão das manifestações nas redes.

Seguindo adiante, a observação das estratégias persuasivas (V3), em con-

junto com os recursos linguísticos (V4 a V15), é importante para este capítulo 
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dada a filiação teórica da pesquisa macro da qual ele faz parte, apresentada 

na introdução. Tendo em vista o debate entre teóricos deliberacionistas acerca 

do papel da razão nos debates públicos, concordamos com Young (2001), que 

parte de dois problemas identificados por ela na teoria deliberacionista para 

propor o que chama de democracia comunicativa. Em primeiro lugar, explica 

que nos processos deliberativos a discussão é carregada de viés cultural e por 

isso tende a silenciar ou desvalorizar determinadas pessoas ou grupos. Em se-

gundo, é pressuposto da deliberação que os processos deliberativos precisam 

partir de um elemento comum ou de um objetivo comum. Sua proposta, assim, 

visa que as diferenças culturais ou de perspectiva social sejam compreendidas 

como recursos da discussão democrática e não como divisões ou problemas 

a serem superados. Para tanto, ela sugere que outras formas de comunicação 

mais permeáveis aos diferentes grupos sejam somadas à argumentação no 

processo de discussão política.

Os resultados (Gráfico 2) vão ao encontro do que dizem tais teóricos, mais 

de 51,2% das postagens utilizam retórica sedutora ou apelo emocional (Figura 

3) na elaboração de seu conteúdo.

Gráfico 2 – Estratégias persuasivas

Fonte: elaboração própria.
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Em segundo lugar, aparece a retórica informativa (34,1%) (Figura 4), e em 

menor frequência a retórica crítica (6,4%), a ético-moral (3,4%) e a propositiva 

(0,8%), além de 3,7% dos tweets que não apresentavam qualquer estratégia.

Figura 3 – Retórica sedutora                           Figura 4 – Retórica informativa

 Fonte: Twitter7.                                                                     Fonte: Twitter8.

A retórica sedutora ou emocional aparece principalmente na voz dos pró-

prios ativistas que compareceram às ruas; mostrar-se participante de um mo-

vimento histórico como esse faz parte da criação da persona de que trata Re-

cuero (2009). Dessa forma, além de permitir o sentimento de participação direta 

(Bonilla; Rosa, 2015), a plataforma proporciona que o indivíduo se exponha 

enquanto um ativista de fato, não mais “de sofá”. A segunda retórica mais fre-

quente, a informativa, tem como principais emissores os veículos noticiosos de 

viés progressista, que como visto no cluster da Figura 2, figuram entre os prin-

cipais nós de rede da discussão pública levantada pela #EleNão.

Os recursos linguísticos (V4 a V8), por sua vez, foram pouco usados para 

7		Disponível	em	https://t.co/3oFEhaE7gF.	Acesso	em:	7	de	setembro	de	2020.

8		Disponível	em	https://t.co/GeFJr8L8H2.	Acesso	em:	7	de	setembro	de	2020.
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apoiar tais estratégias. Aqui é importante lembrar que os recursos não são ex-

cludentes — uma postagem pode justificar racionalmente seu posicionamento 

e narrar um acontecimento pessoal ao mesmo tempo, por exemplo —, ainda 

que seja pouco frequente que isso aconteça. Sabendo disso, observamos que 

somente 19,3% dos tweets utilizam a racionalidade, ou seja, apresentam justifi-

cativas que embasam a argumentação exposta. Os demais recursos aparecem 

com frequência bastante baixa: sarcasmo (3,9%), analogia (2,5%), narração 

(1,8%) e ameaça (0,6%).

Figura 5 – Racionalidade

Fonte: Twitter9.

Considerando as redes sociais enquanto “terceiros espaços” (Mendonça; 

Sampaio; Barros, 2016), quer dizer, ambientes não moldados para a delibe-

ração, o resultado de 19,3% de tweets com racionalidade não é inexpressivo. 

Vimos anteriormente que a maior parte das postagens visa informar acerca da 

manifestação em si e expor o pertencimento dos indivíduos, o que prescinde 

de uma forma racional de comunicação. Mesmo assim, em muitos momen-

tos os ativistas argumentam e justificam sua opinião, mostrando interesse em 

persuadir seus seguidores em favor da #EleNão, como fica claro no exemplo 

acima (Figura 5). Os demais recursos, entretanto, são escassos. Resultados 

9			Disponível	em	https://t.co/yj1l51Vq7v.	Acesso	em:	7	de	setembro	de	2020.
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preambulares da pesquisa macro citada na introdução deste capítulo mostram 

que tais recursos são mais expressivos nas discussões sobre outras temáticas 

e em outras plataformas. A pesquisa citada analisa comentários relacionados à 

descriminalização do aborto, à Lei do Feminicídio e à política de cotas raciais 

nas universidades; postados no Facebook e no YouTube, além do próprio Twit-

ter. Quando finalizada a pesquisa, será possível traçar comparações a fim de 

verificar as razões de tais diferenças.

Por outro lado, os recursos técnicos (V9 a V15) aparecem com uma frequ-

ência significativamente maior, conforme demonstra o Gráfico 3:

Gráfico 3 – Recursos técnicos

Fonte: elaboração própria.

Como os tweets podem utilizar mais de um recurso ao mesmo tempo, a 

somatória ultrapassa os 100%, indicando que a quase totalidade deles fez uso 

de algum recurso técnico. Fotos e vídeos são os mais utilizados, presentes em 

mais de 80% das postagens. Os artifícios de linguagem das redes sociais, já 

incorporados ao cotidiano, denotam, além de conhecimentos específicos acer-

ca da semântica da internet, a forte presença de um âmbito criativo no ativismo 

Impactos político-comunicacionais nas eleições brasileiras de 2018 | Cervi & Weber (orgs.)

Capítulo VIII - #EleNão (Rizzotto; Saraiva & Nascimento)

247



Impactos político-comunicacionais nas eleições brasileiras de 2018 | Cervi & Weber (orgs.)

online. Além disso, mostra a substituição crescente da linguagem verbal pela 

linguagem não-verbal na manifestação online do posicionamento político dos 

sujeitos. Muitas vezes, é através desses expedientes que os sujeitos validam 

suas estratégias comunicativas, como pode ser percebido no exemplo a seguir 

(Figura 8), no qual o sujeito é sarcástico através de um meme com a imagem 

forjada de uma capa de jornal:

Figura 8

Fonte: Twitter10.

Por fim, uma importante parte dos tweets (60%) traz outras hashtags 

para acompanhar a #EleNão, conforme observado na Figura 1. No caso de 

tweets com mais de 2 hashtags, além da #EleNão, foi categorizada somente 

a primeira delas em ordem de aparição. Essas hashtags revelaram que o 

pertencimento coletivo (p. ex. #épelavidadasmulheres, #mulherescontrabol-

sonaro) foi simbolizado em 28,2% dos tweets; 19,4% indicavam persuasão 

(p. ex. #EleJamais #EleNunca); 5,2% forneciam uma explicação sobre o mo-

vimento ou posicionamento do indivíduo (p. ex. #Mariellevive, #Democracia-

10		Disponível	em	https://t.co/fh641htf5k.	Acesso	em:	7	de	setembro	de	2020.
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Sim); 4,9% ilustravam o contexto geral (p. ex. #DataFolha, #BrasildeFato); 

enquanto a marcação da localidade (p. ex. #sp, #curitiba) apareceu em 2% 

deles. Nenhuma hashtag apresentou elementos supérfluos ou juízo de valor. 

Este resultado corrobora que o Twitter foi utilizado no dia dos protestos de 

rua especialmente como forma de integrar o indivíduo ao coletivo, atuando na 

construção das personas dos ativistas.

Considerações Finais

Este trabalho teve como objetivo apresentar a rede de discussão online 

formada em torno da #EleNão, a partir da análise dos tweets de maior rele-

vância publicados no dia 29 de setembro de 2018. O ativismo de hashtag tem 

por característica agregar um mesmo discurso por meio da rede ainda que 

suas vozes principais estejam geograficamente distantes, o que se confirmou 

neste caso, já que os indivíduos se engajaram para levar o movimento online 

para um ambiente offline, através dos protestos nas ruas.

Chegamos à conclusão de que o discurso foi hegemônico por parte dos 

usuários que estavam propagando a manifestação em curso — resultado con-

firmado pelo sentimento de pertencimento coletivo que prevaleceu nos tweets 

analisados. Além disso, a preponderância dos discursos sedutores e infor-

mativos, associados à racionalidade argumentativa dos tweets, mostra uma 

preocupação dos usuários com o próprio registro online dos acontecimentos 

das ruas, já que os posts quase sempre são acompanhados de algum tipo de 

recurso técnico. Esses resultados operam junto da ideia de que o ativismo de 

hashtag também tem seu caráter disruptivo com relação às mídias tradicio-

nais dominantes. 

A análise da rede, em conjunto com a análise de conteúdo dos tweets 

mais relevantes, revelou que a discussão política online foi restrita a uma 

comunidade de esquerda formada por indivíduos politicamente engajados, 
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não gerando resultados efetivos em termos de comunicação política; que o 

protagonismo das mulheres foi respeitado e enaltecido; e que os indivíduos 

utilizaram o Twitter para exaltar sua participação nas ruas, auxiliando a cria-

ção de uma persona ativista e engajada.  

Este artigo visou colaborar com o aprofundamento dos estudos sobre 

a democracia comunicativa nas conversações políticas em terceiros espa-

ços através do exemplo do ativismo pela hashtag #EleNão. A relevância do 

caso, independentemente de seus resultados concretos, se deve à marca 

deixada pelo protagonismo feminino em sua maior manifestação da história 

do país.
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CAPÍTULO IX

A natureza política das fake news sobre a 
eleição presidencial de 2018 no Brasil

Tatiana Dourado

Introdução

As eleições de 2018 no Brasil aconteceram em um contexto próprio de 

crescente polarização política, irrupção de canais hiper-partidários na paisa-

gem informativa e fragmentação dos processos comunicacionais nas platafor-

mas de mídias sociais. Conteúdos de teor divisionista, conspiratório, intole-

rante e falso distribuídos digitalmente mostraram aderência social no período 

pré-eleitoral a partir de episódios como o assassinato da vereadora do PSOL 

Marielle Franco, a greve dos caminhoneiros e a prisão do ex-presidente Luís 

Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores. Esse cenário de agitação 

social marcado pela ameaça de ideias de extrema-direita, a exemplo da defe-

sa de intervenção militar no caso do Brasil, pavimentou o caminho para vali-

dação social de inverdades travestidas como notícias nos ambientes digitais, 

as chamadas ”fake news”.
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Quando o termo fake news se tornou popular, no contexto das eleições de 

2016 nos Estados Unidos, passou a designar o tipo específico de mentira ou 

de falsificação que é disseminado e compartilhado em plataformas de mídias 

sociais com o sentido de notícia real, ou como notícia fabricada (ver Allcott; 

Gentzkow, 2017; Tandoc; Lim; Ling, 2018; Dourado, 2020). Ao mesmo tempo, o 

problema começou a ser compreendido em diálogo com a conjuntura comuni-

cacional marcada pela exposição de mensagens antissistemas e antidemocrá-

ticas na esfera de visibilidade pública política (Gomes, 2006) em muitos contex-

tos nacionais. Essa mistura de opiniões informais radicalizadas, discursos de 

ódio, conspirações, conteúdos hiper-partidarizados e falsificações noticiosas 

tem sido chamada de ‘desordem informacional’ (Wardle; Derakhshan, 2017) ou 

categorizada genericamente como desinformação por pesquisadores, gover-

nos, organismos, jornalismo e outras partes interessadas.

De maneira indissociável à conjuntura política, à paisagem informativa, 

à criação de imagens mentais subjacentes a indivíduos (ver Lippmann, 2008) 

ou a outras questões de ordem cognitiva (ver De Keersmaecker; Roets, 2017; 

Nickerson, 1998), as infraestruturas descentralizadas e essencialmente intera-

tivas das mídias sociais têm reconfigurado as relações sociais, os processos 

comunicacionais e os fluxos informativos com implicações diretas sobre as elei-

ções e sobre as instituições democráticas (ver Bennett; Livingston, 2018; Cole-

man, 2020). Regidos por diferentes padrões algorítmicos que cruzam volume 

massivo de dados, esses meios consideram métricas de engajamento digital, 

como reações, comentários e compartilhamentos, para determinar a relevância 

do conteúdo e conferir visibilidade a publicações (ver Gillespie, 2018; Lazer, 

2015; Zanatta et al., 2018). Diante desse modelo, fake news adquirem efeito 

viral porque são basicamente populares e porque são expostas a terceiros, 

conta a conta, até serem desmascaradas e terem a visibilidade online reduzida.

Na prática, o fenômeno se tornou um problema complexo no Brasil e no 

mundo também porque mistura características de campanha eleitoral negativa 
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(Jamieson, 1992; Borba, 2017), distribuição de boataria (Koidl; Matthews, 2017; 

Rojecki; Meraz, 2016), táticas de propaganda política computacional (Gorrell et 

al., 2019; Woolley; Howard, 2017) e engajamento político coordenado por vias 

orgânicas e artificiais (Arnaudo, 2017; Azzimonti; Fernandes, 2018; Bessi; Fer-

rara, 2016; Ruediger, 2017), baseado em repertórios de confronto (Mendonça; 

Freitas, 2018), dissenso e antagonismo agravados diante da competitividade 

de processos eleitorais. Tendo em vista essa natureza sistêmica do fenômeno, 

este capítulo apresenta parte dos resultados de uma pesquisa1 que se debru-

çou sobre a circulação de fake news na experiência eleitoral de 2018 no Brasil. 

O trabalho parte de uma acepção estrita do objeto, que considera fake news 

como falsificações distribuídas digitalmente como se fossem notícias (com pos-

tulação factual) (ver Dourado, 2020). A partir de análise de conteúdo e análise 

lexical, o estudo examinou a natureza política de 346 fake news que circularam 

no período eleitoral, entre agosto e outubro de 2018.     

Polarização política e fake news

A polarização política, quando pessoas aderem a posições contrapostas 

e distantes uma das outras, está espelhada na forma como narrativas frau-

dulentas exploram divergências políticas em torno de temas, personagens e 

linguagens, enviesando fatos e realidades de contextos regionais, nacionais 

e globais. A polarização política tem ajudado a criar um clima favorável para a 

propagação e validação de informações falsas, reflexo da presença de “senti-

mentos cada vez mais negativos que cada lado do espectro político mantém 

em relação ao outro”2 (Allcott; Gentzkow, 2017, p. 228–229). A polarização po-

lítica acentuada também tem estimulado o clima de desconfiança de parte da 

sociedade em relação às instituições democráticas, entre elas, imprensa, par-

1		A	pesquisa	apresentada	é	parte	da	tese	de	doutorado	da	autora.

2		“(...)	the	increasingly	negative	feelings	each	side	of	the	political	spectrum	holds	toward	the	other”	(Allcott;	Gentzkow,	2017,	

p.	228–229).
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tidos políticos, governos, Justiça e ciência. Esse tipo de comportamento que 

põe em dúvida ou invalida o conhecimento acumulado em diversos setores tem 

impactado também os hábitos informativos e aberto espaço para validação de 

conteúdos negacionistas, conspiratórios e falsidades como fake news. 

No caso das fake news, um estudo mostrou que a aderência desse tipo 

de informação falsa difere na medida em que a população confia nas institui-

ções políticas nacionais, que o teor se adequa às pautas sensíveis de cada 

contexto nacional – em países de língua inglesa, o ataque tem viés partidário e 

se volta à elite política, enquanto em países de língua germânica, o maior alvo 

são os imigrantes –, e que as narrativas fraudulentas se vinculam às agendas 

dos meios de comunicação tradicionais  (Humprecht, 2018). Outro estudo que 

buscou entender a relação entre polarização política e consumo de informação 

falsa nos Estados Unidos concluiu que a maior parte das informações indeseja-

das foi consumida por apoiadores de Donald Trump, que democratas estiveram 

entre aqueles com maior adesão às notícias de veículos tradicionais, enquanto 

republicanos restringiram-se a fontes reconhecidamente conservadoras (Na-

rayanan et al., 2018). Junto com engajamento político, uso dos meios de comu-

nicação tradicionais e comportamento das elites políticas, a combinação entre 

o uso de mídias sociais, a polarização política e a proeminência de informações 

e interpretações errôneas ajudam a conformar processo contínuo de equívocos 

ou confusões generalizados sobre os acontecimentos públicos que ameaçam a 

qualidade das democracias (Tucker et al, 2018). 

Como força-motriz, a presença de fake news reforça a polarização polí-

tica e a deterioração da discussão pública baseada em valores democráticos, 

já que exploram urgências na forma da distorção política e por meio do uso 

de expressões radicais. A polarização política, assim, pode se transformar em 

processo contínuo e crescente (Lewandowsky; Ecker; Cook, 2017; Levitsky, Zi-

blatt, 2018) que fortalece a disputa, a divisão, o conflito, a incivilidade e a intole-

rância social. A situação se agrava quando personalidades de perfis autoritários 
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e antidemocráticos conseguem extrapolar a esfera restrita do grupo político e 

conquistar a simpatia do eleitorado polarizado, visto que a comunicação direta 

é uma realidade da era digital. O uso de mídias sociais, nesse sentido, hori-

zontalizou não só a oferta e o consumo informativo, como também consolidou 

redes em torno de teorias conspiratórias e emancipou disparates e opiniões 

políticas extremistas e radicais no ambiente comunicativo. Ideias disseminadas 

por líderes políticos extremistas são reforçadas por fontes de informações de 

proselitismo ideológico, o que os torna cada vez mais independentes dos meios 

de comunicação profissionais. O líder político ou do grupo político que está na 

esfera de visibilidade pública exerce papel fundamental para promover polari-

zação política e abrir espaço para tendências antidemocráticas – ou autoritárias 

– em pleno século 21. 

O Brasil, nesse sentido, tem vivido crises e revezes políticos na história re-

cente, que abrange episódios como o impeachment da presidente Dilma Rou-

sseff (PT) (2016), a prisão de um ex-presidente, Luís Inácio Lula da Silva (PT) 

(2018); a ocupação da presidência, por quase dois anos, pelo vice-presidente 

de Rousseff, Michel Temer (PMDB) (2016-2018); e a vitória nas urnas de um 

candidato de extrema-direita, no caso Jair Bolsonaro (sem partido3) (2018). Por 

trás destes marcos, alguns acontecimentos públicos e sentimentos coletivos 

ajudam a explicar o cenário nacional marcado por tensões democráticas: en-

tre eles, as assim chamadas Jornadas de Junho (2013); as eleições de 2014; 

o furor do antipetismo e a ascensão da direita “conservadora nos costumes e 

ultraliberal na economia”. Junto aos aspectos tecnológicos e ao ambiente infor-

mativo, o contexto político é pano de fundo imprescindível para a transmissão 

social de fake news nas arenas políticas digitais.

3		Filiado	em	2018	para	concorrer	à	Presidência	da	República,	Jair	Bolsonaro	deixou	o	Partido	Social	Liberal	(PSL)	pouco	tempo	

depois	de	ter	sido	empossado	presidente,	após	uma	série	de	desentendimentos,	e	anunciou	a	criação	de	uma	nova	sigla,	

intitulada	“Aliança	pelo	Brasil”.	Ver	em	https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/11/12/deputados-do-psl-dizem-que-bol-

sonaro-decidiu-deixar-partido-e-criar-nova-legenda.ghtml	
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Procedimentos metodológicos 

Para operacionalizar o estudo, a metodologia foi estruturada em torno da 

análise de conteúdo e análise lexical com vistas a compreender, em caráter 

exploratório, a natureza política das fake news difundidas no Facebook, What-

sApp e Twitter nos últimos três meses das eleições de 2018 no Brasil. O corpus 

da pesquisa foi constituído em agosto, setembro e outubro, com as histórias 

classificadas como fake news por cinco dos projetos profissionais de verifica-

ção de fatos ou de desmentidos com atuação no Brasil: Aos Fatos, Boatos.

org, Comprova, Fato ou Fake e Lupa. Os projetos de verificação de fatos foram 

usados como filtros que identificaram técnica e profissionalmente as peças de 

fake news mais relevantes do período eleitoral. Esse parâmetro, uma escolha 

metodológica, tem sido praticado em diversas investigações sobre a circula-

ção de fake news nos ambientes digitais (Allcott; Gentzkow, 2017; Shao Et al., 

2017; Vosoughi; Roy; Aral, 2018). 

A composição do corpus foi aleatória, isto é, não foi direcionada por temáti-

ca, palavras-chave, ator político ou qualquer outro critério que não o período de 

três meses de campanha oficial. Ao todo, foram detectadas 346 diferentes histó-

rias classificadas como fake news4, sendo que 56 circularam em agosto, 100 em 

setembro e 190 em outubro.  Após a coleta de dados, o exame que se seguiu 

teve o título atribuído a cada uma dessas histórias como unidade de análise com 

o objetivo de determinar a natureza política das principais fake news sobre as 

eleições brasileiras de 2018. Entende-se por natureza política o sentido político 

conferido semanticamente por essas narrativas. Isto quer dizer que o exame 

não buscou estudar efeitos, mas apenas o teor político sugerido pela estrutura 

textual das fake news. Dito isso, este estudo procura dar respostas à seguinte 

questão de pesquisa: (QP1) Quais os sentidos, atributos e emoções políticas 

4		A	lista	das	fake	news	e	a	íntegra	dessas	histórias	estão	sistematizadas	em	um	banco	de	dados	armazenado	na	plataforma	

Mendeley	(Dourado	et	al.,	2020).
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presentes nas peças de fake news sobre as eleições de 2018 do Brasil?

Para isso, foram delimitadas quatro categorias de análise: a) centralidade 

dos candidatos, que buscou identificar o ator político que figurou como ele-

mento central nessas narrativas; b) os sentidos das fake news, o que significa 

dizer a quem a história poderia favorecer ou prejudicar; e c) as disposições 

emocionais sugeridas, ou os sentimentos predominantes com base em ope-

radores pré-definidos; até, por fim, alcançar a d) classificação final da natu-

reza política para cada história. O exame da centralidade dos candidatos foi 

operacionalizado a partir do uso do software livre Iramuteq. Nas outras três 

categorias de análise, a codificação dos dados foi realizada separadamente 

por três voluntários treinados e pela própria autora da pesquisa. Finalmen-

te, uma análise de cluster foi usada para validar a categoria das disposições 

emocionais sugeridas, o que foi realizado a partir da aplicação do método de 

particionamento via ferramenta R Studio Cloud com base nos quatro clusters 

identificados previamente como os mais relevantes dentre oito agrupamentos 

de sentimentos detectados. O teste conseguiu alcançar relevância de 73,78% 

de explicação do banco de dados, volume considerado estatisticamente muito 

significativo, o que será descrito em tópico específico. 

Examinando a natureza política das fake news em 2018 

A centralidade dos candidatos 

A partir do conjunto de títulos atribuídos para cada uma das 346 fake news, 

foi moldado um corpus textual para uso no Iramuteq, dividido por mês. Com 

isso, o software gerou 101 segmentos de textos (STs)5, compostos por 3.674 

ocorrência de palavras, formas ou vocábulos6. Primeiramente, a Análise Fato-

5		Os	STs	foram	atribuídos	automaticamente	pelo	software	e	correspondem,	metaforicamente,	a	um	“ambiente	de	palavras”,	

geralmente	com	três	linhas	cada,	que	formam	a	unidade	de	análise	do	Iramuteq	(Camargo;	Justo,	2018,	p.	10).	

6		O	conteúdo	foi	dividido	em	seis	classes:	Classe	1,	com	12	ST	(16.22%),	Classe	2,	com	11	ST	(14.86%),	Classe	3,	com	10	ST	

(13.51%),	Classe	4,	com	14	ST	(18.92%),	Classe	5,	com	16	ST	(21.62%)	e	Classe	6,	com	11	ST	(14.86%).	
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rial de Correspondência (AFC) deu visibilidade à força das palavras conforme 

os meses. A AFC mostrou que as palavras com frequência mínima de 10 repe-

tições que foram mais ou menos representativas giraram em torno dos nomes 

de três dos 13 presidenciáveis: Jair Bolsonaro (PSL), Fernando Haddad (PT) e 

Luís Inácio Lula da Silva (PT). 

Em agosto, primeiro mês oficial da campanha eleitoral, “Lula” esteve dispa-

rado como a principal força (4.4891), enquanto “Bolsonaro” apareceu com força 

fraca (-1.196) e “Haddad” muito fraca (-3.4952). Um breve panorama do contexto 

político ajuda a explicar a tendência apresentada na análise lexical. Agosto foi 

um mês significativo nas eleições de 2018, não só porque começou a correr o 

período oficial da campanha eleitoral, mas também porque naquela altura ainda 

havia incertezas em torno da candidatura do ex-presidente Lula. Um dia antes do 

término das convenções partidárias, ocorridas entre 20 de julho e 5 de agosto, o 

PT confirmou Lula como candidato7, mas a candidatura foi derrubada pelo STF 

no dia 31 de agosto8. Fernando Haddad só foi confirmado como substituto de 

Lula no dia 11 de setembro, último dia do prazo estabelecido pelo TSE9.  

A inserção de Jair Bolsonaro na disputa, por outro lado, foi estabelecida 

conforme o calendário eleitoral: foi oficializado candidato na convenção nacio-

nal do PSL, no dia 22 de julho, e teve a candidatura registrada no dia 15 de 

agosto. A primeira pesquisa de intenção de votos após o início da campanha 

eleitoral, realizada pelo Ibope10, mostrava Lula com 37% das intenções de voto, 

seguido por Bolsonaro com 18%. Fernando Haddad, como nem sequer era 

candidato, não aparecia na sondagem. O contexto político, nesse sentido, justi-

fica o protagonismo da palavra “Lula”, a presença de “Bolsonaro” e a ausência 

de “Haddad” entre as peças de fake news do mês de agosto. 
7		Disponível	em	https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/2018/08/04/pt-confirma-lula-como-candidato-a-presi-

dencia-da-republica.ghtml	Acesso	em	20/08/2018.

8		Disponível	em	https://brasil.elpais.com/brasil/2018/08/31/politica/1535731172_241117.html	Acesso	em	20/10/2018.

9		Disponível	em	https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/09/com-aval-de-lula-haddad-e-oficializado-pelo-pt-candidato-

-ao-planalto.shtml	Acesso	em	11/09/2018.

10		Disponível	em	https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2018/noticia/2018/08/20/pesquisa-ibope-lula-37-bolsonaro-18-ma-

rina-6-ciro-5-alckmin-5.ghtml	Acesso	em	20/08/2018.
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O panorama de agosto, todavia, é invertido no mês de setembro, quando 

“Bolsonaro” se tornou a palavra mais forte (1.7518), ao tempo que a força de 

“Lula” diminuiu significativamente (0.2474), porém continuava mais expressiva 

do que “Haddad” (-2.0104). Nesse caso, setembro foi marcado pelo atentado à 

facada contra Jair Bolsonaro, no dia 6, e também pela oficialização do nome de 

Fernando Haddad, no dia 11, como cabeça de chapa do PT, como visto acima. 

Por motivos diferentes, ambos se tornaram atores centrais na agenda eleitoral. A 

primeira pesquisa de intenção de votos que captou o referido cenário, aplicada 

pelo Datafolha11, mostrou Bolsonaro à frente com 26% e Haddad na segunda 

colocação com 11%. A sondagem confirmou que a conjuntura eleitoral mudaria 

com a saída de Lula e o candidato do PSL passou a assumir a preferência do elei-

torado, conforme já indicavam pesquisas prévias12. Os títulos das fake news do 

mês de setembro sinalizam que os holofotes políticos foram redirecionados para a 

candidatura de Jair Bolsonaro, que Lula ainda se mantinha como referência para a 

candidatura do PT e que Haddad começava a ocupar espaço na agenda pública. 

Em outro movimento, “Haddad” se tornou disparadamente a palavra mais 

forte do mês de outubro (5.1432), enquanto “Bolsonaro” emergiu com menor 

força (-0.7206) e “Lula” perdeu volume de forma expressiva (-3.189). Outubro 

foi o mês eleitoral, sendo o primeiro turno realizado no dia 7 e o segundo no dia 

28. Dias antes do primeiro turno, em 29 de setembro, na mesma data em que 

Jair Bolsonaro recebeu alta hospitalar, as manifestações denominadas #Ele-

Não em repúdio ao candidato do PSL foram consideradas o maior protesto de 

mulheres na história do Brasil13. Como reação, mulheres que apoiaram Bolso-

naro organizaram as manifestações #EleSim14 nas ruas e nas mídias sociais15. 

11		Disponível	em	https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/09/bolsonaro-vai-a-26-haddad-e-ciro-tem-13-diz-datafolha.
shtml	Acesso	em	14/09/2018.	

12		Disponível	em	https://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,sem-lula-bolsonaro-lidera-corrida-presidencial-com-20-di-
z-ibope,70002465828	Acesso	em	20/08/2018.

13		Disponível	em	https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45700013	Acesso	em	30/09/2018.	

14		Disponível	em	https://epoca.globo.com/de-verde-amarelo-manifestantes-dizem-elesim-por-bolsonaro-em-copacabana-

-no-rio-de-janeiro-23113807	Acesso	em	29/09/2018.

15		Disponível	em	https://revistamarieclaire.globo.com/Noticias/noticia/2018/09/elenao-e-elesim-o-que-representam-os-mo-

vimento-de-mulheres-contra-e-pro-bolsonaro.html	Acesso	em	29/09/2018.
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Na primeira pesquisa do segundo turno, divulgada pelo Ibope16, Bolsonaro apa-

receu com 59% das intenções de votos contra 41% de Haddad. Os números 

mostram a ascensão dos dois principais candidatos e, como consequência na-

tural, o acirramento da disputa eleitoral. Nesse sentido, com base nos títulos, 

as fake news do mês de outubro são reflexos, por um lado, do confronto direto 

entre os candidatos do PT e do PSL e, por outro, apontam que o foco das infor-

mações falsas circulando em contexto eleitoral esteve bem mais direcionado a 

Fernando Haddad do que a Jair Bolsonaro na reta final da campanha. 

Complementarmente, também foi realizada a Análise de Similitude, que 

ajuda a explicar a relevância das palavras e a conexão entre elas, o que am-

parou o entendimento da estrutura do corpus textual das fake news do período 

eleitoral. Tendo em vista apenas os títulos das histórias, “Bolsonaro” foi a pa-

lavra central e mais importante entre todas, e manteve ligações com as pala-

vras secundárias destacadas, sendo “Haddad” a mais relevante dentre elas. 

Percebe-se, portanto, que “Bolsonaro” e “Haddad” são os principais vetores 

de narrativas falsas nos três principais meses das eleições de 2018 no Brasil. 

Com maior centralidade, “Bolsonaro” está cercado por uma dezena de outras 

palavras, como “candidato”, “Twitter”, “áudio”, “divulgar”, “nordestino”, “mani-

festação”, “debate”, “esfaquear”, entre outras. Apesar de manter ligação com 

“Bolsonaro”, “Haddad” demonstra força e independência no grafo, conectando-

-se a outro subconjunto de palavras, que envolve termos como “governo”, “kit 

gay”, “risco”, “golpe”, “Jean Wyllys”, “Câmara dos Deputados”, “vitória”, “MEC”, 

“apreender” e “Manuela D´Ávila”. 

Outras ramificações significativas, mas com relevância menor, podem ser 

visualizadas nas palavras “urna”, “PT”, “pesquisa” e “voto”. “PT”, por exemplo, 

esteve relacionado a palavras como “PF”, “diretor” e “droga”, enquanto “voto” 

se vinculou mais fortemente com “comunismo”, “anular” e “nulo”. Por sua vez, 

16		Disponível	em	https://www.opovo.com.br/noticias/politica/2018/10/pesquisa-ibope-resultado-haddad-bolsonaro-2-tur-

no-15-outubro-15-10.html	Acesso	em	15/10/2018.
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“urna” manteve ligação com palavras como “eletrônica”, “fraude” e “fraudar”, e 

“pesquisa” com “Ibope” e “Datafolha”, que são institutos de sondagem eleitoral. 

A Análise de Similitude (Figura 1) demonstra que existe um ecossistema de 

palavras com força e ligação entre si no entorno do candidato do PSL. Isso de-

monstra que Jair Bolsonaro foi ator-chave no conjunto de histórias, até porque 

esteve presente na pauta da agenda eleitoral por mais tempo do que os seus 

principais adversários, nomeadamente Lula e Fernando Haddad, como mos-

trou a Análise Fatorial de Correspondência (AFC) no início deste tópico. 

Figura 1 – Análise de Similitude das fake news

Fonte: a autora.

A análise de conteúdo que examinou a centralidade dos candidatos nas 

fake news analisadas reforçou a análise lexical automatizada realizada pelo Ira-

muteq. Jair Bolsonaro foi mencionado na maior parte das histórias, com volume 

considerável ao longo dos três meses: foram 15 em agosto, 59 em setembro e 
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81 em outubro, totalizando 155 histórias que mencionaram o candidato do PSL. 

Em seguida, Fernando Haddad obteve o segundo com maior volume de men-

ções, sendo a maioria concentrada no último mês das eleições: 1 em agosto, 

11 em setembro e 55 em outubro, somando 67 histórias. Lula foi o terceiro polí-

tico com mais ocorrência direta, sendo citado diretamente em 31 narrativas: 14 

em agosto, 9 em setembro e 8 em outubro. Além de Jair Bolsonaro, Fernando 

Haddad e Lula, outros presidenciáveis também são mencionados no conjunto 

de histórias17, principalmente Ciro Gomes (PDT), João Amôedo (Partido Novo), 

Geraldo Alckmin (PSDB), Guilherme Boulos (PSOL) e Marina Silva (Rede)18.

Figura 2 – Menção a candidatos nas fake news

Fonte: a autora.

Nesse quesito, é importante destacar que existir menção a um ou mais can-

didatos não significa que a abordagem tenha sido negativa ou de ataque. Em ge-

ral, percebeu-se que a menção a algum candidato ou a inexistência de holofotes 

17		Não	foi	encontrada	nenhuma	classificação	que	situasse	os	presidenciáveis	de	2018	no	espectro	ideológico.	Jair	Bolsonaro	

foi	o	único	classificado	como	extrema-direita:	https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/10/17/O-que-é-extrema-di-

reita.-E-por-que-ela-se-aplica-a-Bolsonaro.	De	forma	genérica,	Álvaro	Dias,	Cabo	Daciolo,	Geraldo	Alckimin,	Henrique	Mei-

relles	e	João	Amoêdo	são	aqui	considerados	de	direita	ou	centro-direita.	Ciro	Gomes,	Fernando	Haddad,	Guilherme	Boulos,	

Lula,	Marina	Silva	como	esquerda	ou	centro-esquerda.	

18		Ciro	Gomes	foi	citado	centralmente	em	10	histórias	(1	em	agosto,	3	em	setembro	e	6	em	outubro);	João	Amôedo	foi	

diretamente	abordado	em	cinco	histórias	(2	em	agosto,	2	em	setembro	e	uma	em	outubro);	Geraldo	Alckmin	em	seis	(4	em	

agosto,	1	em	setembro	e	1	em	outubro),	Guilherme	Boulos	também	em	seis	(4	em	agosto,	1	em	setembro	e	1	em	outubro)	

e	Marina	Silva	em	4	(3	em	agosto,	1	em	setembro	e	nenhuma	em	outubro).
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sobre eles não significa que a peça de fake news operou em benefício ou em pre-

juízo do presidenciável A, B ou C. Por isso, de modo a obter percepção qualitativa 

do corpus, os títulos e o conteúdo das fake news foram analisados para alcançar 

uma categorização dos sentidos e disposições emocionais sugeridas por essas 

histórias, bem como para examinar a classificação política de cada uma delas.  

Sentidos semânticos 

 A primeira etapa que buscou examinar a ênfase política do corpus de 346 

fake news buscou entender “a quem beneficia” e “a quem prejudica” cada uma 

dessas histórias. A análise de conteúdo19 se baseou em candidatos à presidên-

cia e a posições no espectro ideológicos, já pré-definidos pela pesquisa, que 

poderiam ter suas campanhas enaltecidas ou depreciadas a partir da carga 

semântica dessas informações falsas. São eles: “Álvaro Dias”, “Cabo Dacio-

lo”, “Ciro Gomes”, “Fernando Haddad”, “Geraldo Alckmin”, “Guilherme Boulos”, 

“Jair Bolsonaro”, “João Amôedo”, “Lula”, “Marina Silva”, “Candidatos de extre-

ma-direita”, “Candidatos da direita”, “Candidatos de esquerda”, “Nenhum”20. 

Considerou-se que uma história potencialmente beneficiaria determinado 

candidato quando o conteúdo explícita e nominalmente enaltece ou se solidari-

za com ele. Igualmente, considerou-se que uma história poderia gerar prejuízo 

quando explícita e nominalmente difama ou criminaliza o candidato. Adicional-

mente, houve histórias que não necessariamente poderiam se converter em 

insumos para gerar benefícios ou prejuízos a candidatos, mas a espectros ide-

ológicos que atingiam indiretamente algum ou parte dos presidenciáveis. Por 

exemplo, há um conjunto de histórias cujo assunto insulta diretamente pautas 

de esquerda, de direita ou a agenda de um partido, porém sem citar qualquer 

uma dessas partes. Também foram encontradas histórias neutras, quando o 

benefício ou prejuízo não existe ou não está explícito.  

19		A	codificação	foi	realizada	individualmente	por	quatro	estudantes	universitários.	

20		Não	foi	usado	como	categoria	“Candidatos	de	extrema-esquerda”	porque	não	houve	nomes	dessa	posição	política	no	

pleito.
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A quem beneficia

Das 346 fake news, a estratégia textual indica que 184 teve diretamente 

um candidato como beneficiário, 50 o conjunto de outros candidatos (afora o 

mencionado); 69 candidatos de extrema-direita (sem especificação), 12 candi-

datos de esquerda (sem especificação), 25 candidatos de direita (sem especi-

ficação) e 7 nenhum (neutros).  Nominalmente, 157 histórias eram favoráveis o 

candidato Jair Bolsonaro, 19 Fernando Haddad, 9 Lula, 1 João Amôedo, 1 Ál-

varo Dias, 1 Marina Silva e 1 Guilherme Boulos. Ciro Gomes e Geraldo Alckmin 

não foram o assunto de nenhuma história que fossem favoráveis. 

Nesse sentido, a análise demonstrou que 45,37% das fake news do perí-

odo eleitoral foram diretamente favoráveis, ou seja, potencialmente ofereciam 

alguma vantagem explícita, à candidatura de Jair Bolsonaro. Pode-se consi-

derar ainda que o conjunto de fake news cujo favorecido foi a extrema-direita 

também foi favorável ao candidato Jair Bolsonaro, o único nome que pôde ser 

enquadrado nessa posição política. Com isso, pode-se dizer que um conjunto 

de 226 fake news foram favoráveis a Jair Bolsonaro e à sua própria imagem ou 

pauta política, o que significa 65,31% do corpus. 

Adicionalmente, Jair Bolsonaro também foi potencial beneficiário de his-

tórias que favoráveis à direita. Somando as histórias diretamente favoráveis 

o candidato do PSL, junto com as que foram favoráveis à extrema-direita e à 

direita, o volume sobe para 251 ou 72,54% de todas as peças de fake news 

que circularam no período eleitoral. Tendo em vista os principais concorrentes, 

Lula e Fernando Haddad, que compuseram, cada um a seu turno, a cabeça de 

chapa do PT, os números são os seguintes: 9 fake news beneficiaram Lula e 

19, Haddad, o que totalizou 28, ou 8,09% do corpus. Se somadas as que ofere-

ceram vantagens ao campo da esquerda, juntam-se outras 12 histórias, o que 

significa um volume de 40 ou a fatia de 11,56% do corpus (Tabela 1).
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Tabela 1 – Visão geral das análises dos sentidos políticos das fake news

Candidatos 
x fake news

Benefício 
direto ao 
candidato

% com 
benefício 

direto

Benefício 
ao campo 
político

% com 
benefício 
indireto

Candidato 
+ campo 
político

% com 
benefício 
direto e 
indireto

Jair 
Bolsonaro 157 45,37% 94 27,16% 251 72,54%

Lula e 
Fernando 
Haddad

28 8,09% 12 3,46% 39 11,56%

Fonte: a autora.

Além de Jair Bolsonaro (172), na dianteira, e Fernando Haddad (19) e Lula 

(9), com alguma quantidade, nenhum outro candidato teve volume razoável de fake 

news que lhes foram favoráveis durante a campanha, por isso não foram represen-

tativos – todos os restantes ficaram entre a casa de 1 e 0. Com isso, pode-se con-

cluir que ao mesmo tempo em que Jair Bolsonaro foi o nome que apresentou mais 

força e ligação entre as palavras (como visto na análise anterior). Isso não significa 

que a participação de seu nome em meio às histórias tenha sido negativa, porque 

a análise dos sentidos políticos dessas histórias mostra que a ampla maioria (ou 

72,54%) geraram benefícios direitos e indiretos para o candidato do PSL.

  

A quem prejudica

A variação foi relativamente mais dinâmica quando a análise se voltou a quem 

as peças de fake news prejudicaram tendo em vista a estrutura semântica. Nesse 

caso, do total de 346 fake news, 215 eram diretamente desfavoráveis a um candi-

dato, 82 ao conjunto de outros candidatos (afora o mencionado), uma ao do campo 

da extrema-direita, 29 ao da esquerda e 2 aos de direita e 17 para nenhum candida-

to. Entre os candidatos cujo prejuízo se mostra de forma direta e objetiva, 123 esti-

veram dirigidas contra Fernando Haddad, 50 contra Jair Bolsonaro, 15 contra Lula, 

8 contra Ciro Gomes, 7 contra João Amôedo, 6 contra Geraldo Alckmin, 3 contra 

Marina Silva e 3 contra Guilherme Boulos. Álvaro Dias e Cabo Daciolo não foram 

alvo de nenhuma história que gerasse prejuízo direto às respectivas candidaturas. 
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Tabela 2 – A quem as fake news prejudicaria

Candidatos x 
fake news

Prejuízo 
direto ao 
candidato

% com 
prejuízo 
direto

Prejuízo 
ao campo 
político

% com 
prejuízo 
indireto

Candidato 
+ campo 
político

% com 
prejuízo 
direto e 
indireto

Jair Bolsonaro 50 14,45% 3 0,86% 53 15,31%
Lula e Fernando 

Haddad 138 39,88% 29 8,38% 167 48,26%

Fonte: a autora.

Com isso, fica claro que, no quesito prejuízo, o panorama se inverte. Isso 

quer dizer que, juntos, Fernando Haddad e Lula, que representam a chapa do PT, 

foram protagonistas de 138 fake news negativas, ou 39,88% do corpus. Quando 

somadas as histórias que abordam pejorativamente também as pautas de es-

querda, sem mencionar nomes, soma-se a esse número mais 29 histórias, resul-

tando em 167, ou 48,26% do total de fake news distribuídas online. Em contrapo-

sição, Jair Bolsonaro foi foco de 50 fake news negativas para a sua candidatura, 

ou 14,45%. Se somadas as histórias do campo da extrema-direita, apenas 1, a 

fatia se equipara a 14,73%. Quando adicionadas também as que prejudicam o 

campo da direita, o índice se eleva para 15,31% (Tabela 2).

Figura 3 – Comparação de a quem pode beneficiar e prejudicar

Fonte: a autora.
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Entre os demais candidatos do campo da direita, Geraldo Alckmin (6) e 

João Amôedo (7), juntos, tiveram 13 fake news negativas, ou 3,75% do corpus, 

e candidatos de esquerda ou centro-esquerda, sendo eles Ciro Gomes (8), Ma-

rina Silva (3) e Guilherme Boulos (3), sofreram potencialmente prejuízos em 14 

histórias, ou 4,04% do total (Figura 3). 

A análise apresentada, baseada nas estratégias textuais do corpus, lança 

luz ao fato de que a quantidade de fake news que seria potencialmente capaz 

de favorecer direta e indiretamente Jair Bolsonaro (72,54%) foi superior ao con-

junto de informações falsas distribuídas em potencial prejuízo direto e indireto 

às imagens de Fernando Haddad e Lula juntos (48,26%). Em outras palavras, a 

ampla maioria das fake news operou semanticamente a favor do candidato do 

PSL e outro conjunto significativo, que representa quase metade das mentiras 

em forma de notícia, circulou contra a chapa do PT, o que também, transver-

salmente, pode ter sido revertido positivamente para Jair Bolsonaro e negativa-

mente para Haddad/Lula, que eram os principais adversários políticos da cor-

rida eleitoral. Ao mesmo tempo, a análise também demonstra que as histórias 

capazes de prejudicar direta ou indireta Jair Bolsonaro (15,31%) foram quase 

equiparadas com aquelas que poderiam favorecer a candidatura de Lula/Fer-

nando Haddad juntos (11,56%). 

 

Disposições emocionais sugeridas

Nesta etapa, a pesquisa sistematiza as disposições emocionais sugeri-

das em cada uma das 346 peças de fake news. Para isso, foram limitados 12 

possíveis sentimentos, com base nas tendências da discussão e polarização 

política vividas nas eleições de 2018 no Brasil. Todas as histórias, portanto, fo-

ram encaixadas em alguma categoria – quando isso não aconteceu, foi usada 

a opção “outros”. 

Essa análise de conteúdo mostrou, em ordem decrescente, que, dentre as 

peças de fake news, 93 convocaram principalmente o sentimento bolsonarismo, 
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77 o antipetismo, 46 o antibolsonarismo, 38 a antiesquerda, 28 outros, 20 an-

tilulismo, 17 o anticomunismo. Em menor proporção, 8 evocaram o sentimento 

petismo, 7 o lulismo, 7 anti-imprensa e 3 anticorrupção e 2 antipolítica (Figura 4).

Figura 4 – Principais disposições emocionais nas peças de fake news

Fonte: a autora.

O bolsonarismo representou 26,87% das fake news eleitorais e corres-

ponde a conteúdos como “Manifestação pró-Bolsonaro é a maior da história”. 

Outros sentimentos atribuem valor ao campo político da direita e podem be-

neficiar também o bolsonarismo. Por ordem, o antipetismo é convocado em 

22,25% do corpus e pode ser exemplificado por histórias como “Vídeo mostra 

eleitores do PT espancando idosas eleitoras de Bolsonaro”. O antilulismo está 

presente em 5,78% das histórias, a exemplo de “100 touros e crianças serão 

sacrificados em favor do babuê Lula e Satanás”, entre outras. Antiesquerda 

significou 11% das fake news, entre elas “PT, PCdoB, PSOL e Rede fazem 

marcha para satanás e gritam ‘o satã é nosso rei’". Anticomunismo abrangeu 

4,91% histórias, como em “Lula, FHC e Dilma recebem o benefício “Bolsa 

Ditadura”. Ao juntar todas as categorias elencadas (antipetismo, antilulismo, 
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antiesquerda, anticomunismo), o campo da direita reúne 152 histórias, ou 

43,93% do corpus. Ao somar o resultado desse campo da direita ao bolsona-

rismo, chega-se a 245 histórias, ou 70,80% do total de fake news. 

Do outro lado da disputa política, o lulismo (7) e o petismo (8) correspon-

deram a 4,33% do corpus, podendo ser representados por “Lula bate recorde 

de popularidade em pesquisa recente do Ibope” e “Equipe de Haddad terá 

Dráuzio, Cortella e Barbosa em ministérios”, respectivamente. No segundo 

caso, histórias envolvendo positivamente o nome de Fernando Haddad foram 

codificadas como petistas porque ele foi considerado representante do PT na 

disputa e seu nome não representa força política e eleitoral como acontece 

com Lula ou Jair Bolsonaro. Já o antibolsonarismo, que se associa ao campo 

da esquerda, representou 13,29% do corpus, como na história “Bolsonaro en-

trou andando no hospital após ser atacado” ou “Rita Lee teve caso com Bol-

sonaro e revela que ele é gay”. Juntos, o volume de fake news que sugerem 

lulismo, petismo e antibolsonarismo foi de 61 histórias, ou 17,63% do corpus. 

Ao sintetizar essas disposições emocionais das duas posições no es-

pectro ideológico, aqueles que representam as demandas do campo da direi-

ta foram 3,4 vezes maiores, em termos de ocorrência nas histórias, do que 

aqueles alinhados ao campo da esquerda. Tendo em vista unitariamente os 

principais adversários políticos da corrida eleitoral, o conjunto de disposições 

emocionais presente nas histórias que tenderiam a beneficiar a campanha de 

Jair Bolsonaro foi 4,0 vezes maior do que aqueles que atenderiam positiva-

mente a campanha de Lula/Haddad. 

Por sua vez, em menor proporção, houve histórias que principalmen-

te exploraram outros sentimentos. Entre eles, anti-imprensa correspondeu a 

2,02% do corpus, como em “TV Globo vai entrevistar o homem que esfaqueou 

Bolsonaro”; anticorrupção representou 0,86%, como em “George Soros doou 

US$ 300 milhões para campanha de Geraldo Alckmin”; e 0,57% apelou para 

antipolítica, como em “Maioria dos votos nulos anula eleição e impõe novo 
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pleito com outros candidatos”, pressupondo que nenhuma das opções em 

disputa mereceria ganhar. 

Apesar de relevantes na discussão política contemporânea, anti-impren-

sa, anticorrupção e antipolítica não se mostraram centrais nas peças de fake 

news e também não envolveram atores políticos dos dois principais campos 

da cena política brasileira daquele momento, como a extrema-direita e es-

querda petista. Na categoria outros, que significou 8,09% do corpus, foram 

enquadradas as histórias cujos sentimentos não puderam ser explicitamente 

associados nas disposições emocionais pré-definidas, a exemplos de “Pes-

quisa mostra Álvaro Dias empatado tecnicamente com todos os 2º colocados”. 

Figura 5 – Análise de clusters no método particionado

Fonte: a autora.

Foi realizada análise de múltipla correspondência para medir o grau de 

associação entre as disposições emocionais sugeridas e os quatro agrupamen-

tos (de oito possíveis) detectados como os mais relevantes, nomeadamente: 
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Jair Bolsonaro, Fernando Haddad, Lula e Extrema-Direita (Figura 4). A imagem 

mostra, no primeiro quartil, que os grupos Jair Bolsonaro (verde) e Extrema-Di-

reita (vermelho) apresentaram maior intersecção. Isso significa que as disposi-

ções emocionais das peças de fake news que representam esses dois grupos 

são mais similares e próximas tendo em vista o número de ocorrências. 

O condensamento e a inclinação no grupo de Jair Bolsonaro (verde) de-

monstram que existe maior variabilidade entre as disposições emocionais su-

geridas, que são balanceados de forma independente, mas também bem pró-

ximos àqueles do grupo da extrema-direita (vermelho). Do outro lado do plano 

fatorial, em oposição portanto, há intersecção pequena entre os grupos Fernan-

do Haddad (azul) e Lula (rosa), que se apresentam de forma mais distanciada. 

A forma do grupo Fernando Haddad (bem arredondada, em azul) mostra que 

houve variação maior de disposições emocionais nas peças de fake news que 

representam esse agrupamento do que em todos os demais.

Classificação política

A última análise de conteúdo empregada para se obter visão geral do cor-

pus teve como objetivo definir a classificação política de cada uma das 346 fake 

news. A história foi classificada como pró-candidato quando, clara e potencial-

mente, operou em prol de algum ator político e como anticandidato quando, evi-

dentemente, operou de forma negativa para a imagem do referido político. Esta 

codificação considerou os principais candidatos da corrida eleitoral. A categoria 

antipolíticos foi aplicada nos casos em que a história abordou pejorativamente 

a classe de candidatos como um todo, sem distinção, e a opção “outros” foi 

usada quando a narrativa não trabalha em prol nem contra os candidatos lista-

dos, mas trata de outros assuntos, como regras eleitorais ou fraude nas urnas 

de maneira bastante abrangente. 
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Tabela 3 – Classificação final da natureza política do corpus

CLASSIFICAÇÃO DO CORPUS OCORRÊNCIAS PERCENTUAL
Pró-Bolsonaro 176 50,86%
Pró-Lula/Haddad 25 7,22%
Pró-Alckmin 0 0%
Pró-Amôedo 1 0,28%
Pró-Álvaro 1 0,28%
Pró-Daciolo 0 0%
Pró-Ciro 0 0%
Pró-Marina 1 0,28%
Pró-Boulos 1 0,28%
Anti-Bolsonaro 32 9,24%
Anti-Lula/Haddad 62 18%
Anti-Alckmin 5 1,44%
Anti-Amoedo 2 0,57%
Anti-Álvaro 0 0%
Anti-Daciolo 0 0%
Anti-Ciro 5 1,44%
Anti-Marina 2 0,57%
Anti-Boulos 3 0,86%
Antipolíticos 2 0,57%
Outros 28 8,09%

Fonte: a autora.

A maior parte das fake news foi classificada como pró-Bolsonaro, seguida 

de anti-Lula/Haddad. Em seguida, estiveram as histórias classificadas como 

anti-Bolsonaro, outros e pró-Lula/Haddad (Tabela 3). Em outra faixa, com me-

nor volume, apareceram as histórias classificadas como anti-Alckmin, anti-Ci-

ro, anti-Boulos, anti-Amôedo e antipolíticos. Histórias pró-Amoêdo, pró-Álvaro, 

pró-Marina e pró-Boulos aparecerem uma vez cada uma delas. Não houve his-

tórias pró-Alckmin, pró-Ciro e pró-Daciolo e nem anti-Álvaro ou anti-Daciolo no 

corpus da pesquisa. Na classificação final, portanto, as histórias majoritárias 

foram pró-Bolsonaro e Anti-Lula/Haddad, que, juntas, somam 238 das 346 fake 

news, ou 68,78% desse total.
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Figura 6 – Quantidade e classificação de fake news por mês

Fonte: a autora.

A classificação política do conjunto de fake news eleitorais também foi 

examinada de forma cronológica (Figura 6). Para isso, foi preciso cruzar a 

ocorrência por dia e a classificação política ao longo de agosto, setembro e 

outubro de 2018. O gráfico mostra o ritmo crescente de fake news e a propor-

ção das classificações políticas dessas histórias por mês. Como se pode notar, 

histórias classificadas como pró-Bolsonaro foram mais numerosas em todos 

os três meses, em um ritmo crescente que se manteve ao longo do período 

eleitoral. Nos meses de setembro e outubro, o tom mais preto, que representa 

as fakes news pró-Bolsonaro, chega a superar o tamanho das demais grada-

ções juntas. 

Conclusão
 

 As eleições de 2018 no Brasil se convertem em um evento peculiar para 

compreensão sobre as implicações da centralidade das plataformas de mí-

dias sociais nas relações sociais, nos hábitos informativos, nas campanhas 
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políticas e no comportamento eleitoral. De modo a considerar as caracterís-

ticas dos meios no entendimento dos processos sociais, comunicacionais e 

informativos de cada período histórico, não há como dissociar o exame de 

fenômenos como o das fake news da infraestrutura descentralizada que esti-

mula a personalização da experiência online e considera relevante o conteúdo 

popular sem mensuração da qualidade informativa ou detecção prévia de fal-

sificações. Observar a dinâmica das peças de fake news também evidencia o 

caráter paradoxal do alargamento do engajamento político online, neste caso, 

mais baseado em dissensos e antagonismo (Mendonça; Freitas, 2018; Mouffe, 

2005; Valenzuela et al., 2019), que se torna ainda mais agressivo e intolerante 

à medida do acirramento da disputa eleitoral. 

Aliado a contextos nacionais de polarização política e radicalização da 

política, o sentido de notícia passa a ser disputado de forma mais acelerada 

por conteúdos hiper-partidarizados (Levendusky, 2013; Mont’alvene; Mitozo, 

2018; Recuero; Soares; Gruzd, 2020) e por histórias falseadas do tipo fake 

news, como já havia acontecido nas eleições dos Estados Unidos (2013), no 

Brexit (2016), na França (2017), no México (2018) e na Índia e se repetiu no 

Brasil. Para entender o fenômeno empiricamente, a pesquisa se debruçou so-

bre a experiência das eleições de 2018 do Brasil a partir de um corpus inicial 

de 346 histórias consideradas fake news por cinco projetos de verificação de 

fatos e de uma amostra que selecionou de forma aleatória 57 histórias que se 

mostraram mais relevantes porque foram atestadas como falsas por pelo me-

nos três das cinco iniciativas de checagem. 

Por vias complementares, buscou-se certificar as intenções e inclinações 

política presentes nessas histórias. A pesquisa aferiu que 72,54% das fake 

news potencialmente beneficiariam direta ou indiretamente Jair Bolsonaro e 

11,56% de Lula/Fernando Haddad. Isto quer dizer que o então candidato pelo 

PSL, que saiu vitorioso das eleições, foi beneficiado pela maior parte das histó-

rias, tendo em vista as construções semânticas dessas narrativas, e que fake 
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news não operam necessariamente em sentido negativo ou em tom apenas 

de ataque contra o outro. Ao mesmo tempo, os dados revelaram que 15,31% 

das fake news potencialmente prejudicariam a candidatura de Jair Bolsonaro e 

48,26% a de Lula/Haddad, direta ou indiretamente. Ou seja, quase metade das 

fake news foram distribuídas com teor pejorativo contra a chapa do PT. 

Na mesma linha, as disposições emocionais sugeridas no corpo das fake 

news tenderam principalmente para o bolsonarismo (26,87%), o antipetismo 

(22,25%) e o antibolsonarismo (em menor proporção, 13,29%), nessa ordem. 

Esse dado sugere o movimento já foi observado por analistas políticos de que 

o bolsonarismo foi um sentimento que se desdobrou e/ou que foi mobilizado 

pelo próprio antipetismo. Os afetos que abordaram positivamente a candidatu-

ra de Jair Bolsonaro foram quatro vezes maiores do que os que foram compla-

centes com a campanha de Lula/Haddad. No mesmo sentido, os que apelaram 

ao campo da direita foram 3,4 maiores do que os do campo da esquerda. Esta 

análise mostrou ainda que a maioria esmagadora das fake news se classifica-

va como “pró-Bolsonaro” (50,86%) ou “anti-Lula/Haddad” (18%). 

Usar diferentes vias foi importante para assegurar os resultados dessa 

análise de conteúdo. O contexto político refletido nas fake news, como visto, 

demonstrou que o bolsonarismo foi equiparado (ou maior) ao antipetismo na 

mobilização de fake news e que ambos dominaram completamente esse tipo 

de fraude informativa nas eleições de 2018. Seguramente, mais estudos e 

novas abordagens são importantes para pormenorizar as idiossincrasias do 

fenômeno, seja por análise de conteúdo, análise do discurso, análise de redes 

digitais, entre outras. Mais do que nunca, a cooperação científica se mostra 

urgente para a compreensão das implicações das fake news e de outros tipos 

de discursos perigosos sobre o sistema e instituições das democracias con-

temporâneas, principalmente em períodos eleitorais. 
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CAPÍTULO X

Curtir ou não curtir?
A reação às publicações dos candidatos à presidência 

nas eleições brasileiras de 2018

Dilvan Azevedo, Samuel Barros & Júnia Ortiz

Introdução

Em toda a parte, e cada vez mais, os recursos e as ferramentas da co-

municação digital, em geral, e das redes sociais digitais, em particular, têm 

sido incorporados à comunicação estratégica de atores políticos que disputam 

pleitos eleitorais. Em 2008, a campanha vitoriosa de Barack Obama à presi-

dência dos Estados Unidos ressaltou o potencial do uso estratégico das redes 

sociais digitais para captar a atenção dos eleitores e mobilizar os apoiadores, 

sobretudo aqueles mais jovens (Gomes et al., 2009). Dez anos depois, no Bra-

sil, a também vitoriosa campanha de Jair Bolsonaro à presidência, realizada 

completamente fora dos padrões tradicionais, utilizou intensamente os recur-

sos das plataformas digitais (sobretudo o Facebook, o Twitter e o WhatsApp) 

para disseminar seus conteúdos e para articular e mobilizar uma densa rede de 

apoiadores, que amplificaram a circulação de suas mensagens. Não obstante 
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as diferenças entre os dois casos, ambos podem ser entendidos como marcos 

históricos do emprego de ferramentas digitais em campanhas e das expecta-

tivas quanto às estratégias de ação política nos ambientes digitais e de sua 

importância para a experiência democrática contemporânea. 

Johnson e Perlmutter (2009), na apresentação de um número especial da 

revista Mass Communication and Society, caracterizaram a eleição de Obama 

em 2008 como a “eleição do Facebook”. Essa expressão não apenas se refere 

à plataforma com maior base de usuários, mas também funciona como metá-

fora para a importância do uso das mídias on-line no esforço de comunicação 

das campanhas, especialmente a de Obama. Essas expressões não ajudam 

no esforço analítico propriamente dito, mas indicam quais são as crenças co-

muns aos analistas. Desde aquele momento, firmou-se o entendimento de que 

as mídias sociais não eram apenas um meio de publicação de conteúdos, mas 

um ambiente que, mediante o engajamento de apoiadores, poderia ser decisi-

vo para a circulação de conteúdos políticos durante a eleição, particularmente 

entre eleitores mais jovens (Bronstein, 2013; Kaczmirek et al., 2013; Williams; 

Gulati, 2013; Abdillah, 2014; Masiha et al., 2018). 

Desse modo, alguns estudos têm buscado compreender o que torna o Fa-

cebook um instrumento tão importante para as campanhas. Há, sem dúvida, al-

gumas razões que podem ser apresentadas de imediato. Primeiro, em compa-

ração com os meios de comunicação tradicionais, trata-se de uma mídia mais 

barata, porém com grande potencial para se alcançar públicos segmentados. 

Segundo, há muita gente utilizando esta rede social digital; em 2018, havia cer-

ca de 130 milhões de usuários brasileiros cadastrados no Facebook. Terceiro, 

as pessoas também utilizam as redes sociais digitais com propósitos políticos, 

isto é, para se informar sobre política, para compartilhar conteúdo político, para 

discutir sobre um tema político etc. Entretanto, essas razões ainda não são 

suficientes para explicar por que algumas campanhas são mais bem sucedidas 

do que outras no emprego deste recurso. Em geral, a eficácia do uso dos re-
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cursos do Facebook pelas campanhas tem sido avaliada a partir do volume de 

interação que foi capaz de produzir e algumas campanhas têm tido mais êxito 

em provocar interação com seus eleitores do que outras. Por isso, tornou-se 

uma questão de pesquisa importante saber quais são os fatores que motivam 

os usuários a interagirem mais com os conteúdos das páginas dos candidatos 

(Larsson, 2015; Borah, 2016; Bene, 2017; Xenos; Macafee; Pole, 2017). 

Os dados coletados no Facebook de páginas, grupos e mesmo de perfis 

têm sido empregados por parte de pesquisadores, mas também por estrategis-

tas, para entender o posicionamento político dos eleitores (Bond; Messing, 2015; 

David et al., 2016) e até mesmo para tentar prever o resultado das eleições (Bagić 

Babac; Podobnik, 2018; Barclay et al. 2015; Settle et al. 2016). Temos ciência de 

que esta agenda de pesquisa, apesar de algumas limitações e de expectativas 

muito altas, é promissora e pode nos ajudar na interpretação dos nossos resul-

tados. Contudo, este trabalho, mais do que prever o posicionamento político ou 

o comportamento eleitoral, pretende entender como os eleitores reagem diante 

da comunicação estratégica dos candidatos. Partimos do pressuposto de que o 

Facebook pode ser um ambiente para a interação política em cenários eleitorais 

(Camaj; Santana, 2015) para estudar a resposta dos usuários aos conteúdos es-

tratégicos das campanhas, em termos de recursos linguísticos e conteúdo (Bene, 

2017; Sweetser; Lariscy, 2008; Xenos; Macafee; Pole, 2017).

Os candidatos e suas campanhas precisam estar atentos, por exemplo, à 

dinâmica de visibilidade das redes sociais digitais e à importância da interação 

com os usuários se quiserem obter, organicamente, uma grande repercussão 

de suas publicações. Com o intuito de ampliar o alcance e o impacto de suas 

mensagens para além da sua rede primária de seguidores, os atores políticos 

precisam ser capazes de publicar conteúdos que estimulem o interesse dos 

usuários em curtir as publicações, escrever comentários e, sobretudo, compar-

tilhar o conteúdo com suas próprias redes (Vaccari, Valeriani, 2015; Vaccari, 

Valeriani, 2016; Gibson, 2015). O volume de interação que um candidato con-
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segue provocar em sua rede primária de seguidores tem influência no alcance 

final de suas mensagens. 

Entender a relação entre os níveis de engajamento do público e as carac-

terísticas das publicações nos ajuda a entender a dinâmica entre a comunica-

ção estratégica de cada candidato e seu público no Facebook. Assim, pode-

mos estudar a campanha não apenas da perspectiva da ação estratégica, mas 

também como o público e a plataforma respondem a esta e como, em última 

instância, influenciam a visibilidade e a interpretação dos lances argumentati-

vos. O propósito deste estudo é abordar esta questão a partir da análise das 

publicações realizadas nas páginas oficiais, no Facebook, dos quatro principais 

candidatos à presidência do Brasil em 2018. Temos ciência da existência de 

farta literatura nacional sobre a discussão pública em páginas brasileiras no 

Facebook, tanto em páginas de jornais (Barros; Carreiro, 2015; Mitozo; Mas-

suchin; Carvalho, 2017), quanto em páginas de movimentos (Sinderski; Cervi, 

2019) ou em páginas de parlamentares (Araújo; Travieso-Rodríguez; Santos, 

2017; Silva; Sampaio, 2018), ou mesmo em eleições municipais (Aggio; Reis, 

2013; Carvalho et al., 2017). A especificidade deste estudo, contudo, pode ser 

verificada na questão de pesquisa - a relação entre o volume da reação e as 

características das publicações - e no objeto - as eleições nacionais de 2018.

Campanhas online no Facebook: da participação à interação

Os primeiros estudos sobre campanhas online apoiavam-se, como era co-

mum à época, na premissa do efeito democratizante da comunicação digital, isto 

é, na crença de que os recursos, ferramentas e dispositivos digitais de comu-

nicação poderiam ser empregados para ampliar as oportunidades de interação 

entre eleitores e candidatos durante o processo eleitoral. O problema aqui, no 

entanto, estava justamente na concepção de interação defendida nestes estu-

dos, muito mais próxima da noção de participação política, e que correspondia 
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à ideia de uma comunicação dialógica entre eleitores e candidatos, que exigia 

um alto grau de responsividade e reflexividade entre os atores (Stromer-Galley, 

2000). As pesquisas empíricas, contudo, mostraram que, mesmo utilizando os 

recursos da comunicação digital, os candidatos tendiam a evitar esse tipo de 

interação com os eleitores, optando por uma comunicação e uma interação 

mais controladas (Stromer-Galley, 2000; Hemsley et al., 2018). Esse balde de 

água fria nas expectativas dos primeiros estudos conduziu os pesquisadores a 

questionar e rever tal concepção exigente de interação e participação em cam-

panhas online (Aggio; Marques; Sampaio, 2011). 

Além disso, a necessidade de uma revisão da concepção de interação tor-

nou-se ainda mais urgente à medida em que o uso de redes sociais digitais, como 

o Facebook, foi sendo incorporado às estratégias de campanhas, isso porque 

tais plataformas digitais apresentam seus próprios recursos mediante os quais 

os usuários podem influenciar, no mínimo, o alcance das publicações. No Face-

book, o usuário inicialmente estabelece sua própria rede de seguidores, compos-

ta principalmente por outros usuários diretamente interessados em acompanhar 

os conteúdos publicados por aquela página ou perfil. Os membros dessa rede 

de seguidores em torno de uma página ou perfil constituem, portanto, o público 

primário da comunicação pública daquela página ou perfil: são as pessoas dire-

tamente interessadas em ver suas publicações e reagir a elas (Bene, 2017). 

O Facebook oferece, ao menos, três maneiras para que os membros de 

uma rede primária interajam com as publicações de modo a ampliar seu alcan-

ce ou a abrir novas possibilidades de interação. A maneira mais simples de inte-

ragir com uma publicação é “curtir” a postagem ou registrar alguma “reação” em 

relação a ela. Em geral, esse recurso serve para que o usuário expresse algum 

tipo de apoio ou reprovação ao conteúdo da publicação. Quando um usuário 

“curte” uma publicação, essa ação pode potencializar o alcance e a visibilidade 

da publicação sem que seja feita nenhum incremento à postagem ou sem que 

abra novas possibilidades de interação. Uma outra maneira de interagir, entre-
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tanto, é através do comentário. Ao comentar uma postagem, o usuário faz um 

incremento à postagem original, expressando a sua opinião acerca do conte-

údo ou do autor da postagem, e o seu comentário pode ser visto pelos mem-

bros de sua rede por meio do Feed de Notícias, o que amplia sua visibilidade. 

Desse modo, abre novas possibilidades de interação no próprio post original, 

na medida em que um comentário em uma postagem pode ser comentado e 

curtido pelo público atingido, incluindo as redes de seguidores dos usuários 

(Bene, 2017). A terceira maneira de um usuário interagir com a publicação é 

por meio do compartilhamento da postagem original com sua própria rede de 

seguidores, o que também amplia a visibilidade da publicação. Além disso, o 

compartilhamento abre novas possibilidades de interação na medida em que 

os membros da rede do usuário que compartilhou a mensagem original agora 

podem também curtir, comentar ou compartilhar novamente a publicação. Os 

usuários que compartilham as publicações também podem incrementar as pu-

blicações originais, acrescentado suas opiniões (Bene, 2017).

Tais características do Facebook têm levado os pesquisadores a encarar 

a questão da interação entre eleitores e seus candidatos a partir de uma pers-

pectiva diferente. Dado que o alcance orgânico da comunicação política nesse 

ambiente depende, em grande medida, do envolvimento dos eleitores que fa-

zem parte da rede do candidato, as pesquisas, então, passaram a se interessar 

pelas motivações, internas e externas, que estimulam os usuários a interagirem 

com as publicações. Heiss, Schmuck e Matthes (2019), por exemplo, anali-

sando as publicações de 87 páginas e perfis de atores políticos austríacos no 

Facebook, descobriram que o tamanho das postagens, o uso de argumentos 

racionais e a referência a outros atores políticos tinham o potencial de aumen-

tar os diferentes tipos de interação do usuário com as publicações. Além disso, 

os autores notaram que o uso do tom negativo, de expressões emocionais po-

sitivas e do humor também aumentavam as chances de interação do usuário 

com as publicações.
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Investigando as publicações no Facebook dos candidatos à presidência dos 

Estados Unidos, nas eleições de 2008 e de 2012, a pesquisa conduzida por Bo-

rah (2016) indicou que as postagens do candidato Barack Obama classificadas 

como “bem humoradas” e “entusiasmadas” foram as mais curtidas e comparti-

lhadas por seus seguidores. Ainda nessa linha de estudos, Bene (2017) analisou 

as publicações no Facebook de 183 candidatos durante as eleições gerais na 

Hungria, em 2014, com o propósito de investigar quais aspectos do conteúdo das 

postagens tinha maior capacidade de estimular a reação dos seguidores dessas 

páginas. Em sua análise, o autor considerou tanto os aspectos estruturais (texto, 

imagem, vídeo etc.) quanto substanciais (tom emocional e tipo de conteúdo) das 

mensagens. No que diz respeito aos aspectos estruturais, os resultados apon-

taram que as postagens com conteúdos textuais tinham mais chances de ter 

como resposta curtidas, comentários e compartilhamentos; as postagens com 

imagens tinham mais chances de serem curtidas apenas e as que possuíam 

memes tinham mais chances de serem compartilhadas. No que concerne aos 

aspectos substanciais, o estudo indicou que i) as publicações com tom negativo 

tinham mais chances de serem comentadas e compartilhadas; ii) as postagens 

que convocam o cidadão para o engajamento online ou off-line tendiam a ser 

mais compartilhadas; iii) as publicações com conteúdos pessoais sobre o candi-

dato tendiam a ser mais curtidas e comentadas. O estudo de Bene (2017) nos dá 

um indicativo de que o formato das publicações tem implicações para o modo e 

a intensidade do engajamento por parte do público das páginas.

Em um estudo sobre o uso do Facebook por líderes de partidos políticos 

durante as eleições norueguesas de 2013, Larsson (2015) notou que as pos-

tagens de agradecimento e de reconhecimento por apoios recebidos durante a 

campanha e as postagens em que os candidatos criticam outros atores políticos 

e sociais foram as que mais receberam curtidas, comentários e compartilhamen-

tos, embora tenham sido publicadas em menor número pelos candidatos. Xenos, 

Macafee e Pole (2017), analisando o uso do Facebook durante as eleições nor-
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te-americanas de 2010, também identificaram que as publicações que visavam 

atacar um oponente, declarar um apoio ou destacar uma propaganda televisiva 

eram mais propensas a estimular a interação dos usuários do que as publicações 

que visavam mobilizar os apoiadores ou aquelas com solicitações por doações.

Todos estes estudos, portanto, têm apontado que as características do 

conteúdo das postagens dos candidatos podem interferir no nível de interação 

de seus seguidores. Entretanto, a grande maioria das pesquisas tem optado por 

considerar indistintamente o uso político do Facebook por parte dos candida-

tos, de um lado, e a reação dos eleitores, de outro lado. Pouca atenção é dada 

ao perfil dos candidatos e, consequentemente, ao perfil de seus seguidores.

Na esteira das pesquisas anteriores, o presente estudo busca investigar 

em que medida certas características relacionadas ao conteúdo das postagens 

dos candidatos podem interferir no nível de interação dos usuários de sua rede. 

Serão abordados quatro aspectos relacionados ao conteúdo: o tipo de posta-

gem, conforme a categorização feita pelo próprio Facebook, o tom, o tema e a 

função da publicação.

Método

O corpus definido para este estudo foi constituído pelas páginas oficiais 

no Facebook dos principais candidatos à presidência que disputaram o primeiro 

turno nas eleições brasileiras de 2018. Foram selecionados os quatro primeiros 

colocados na disputa, considerando a apuração dos votos no primeiro turno, 

a saber: Jair Bolsonaro, Fernando Haddad, Ciro Gomes e Geraldo Alckmin. 

Juntos, estes quatro candidatos obtiveram 92,54% dos votos válidos, enquanto 

os outros nove candidatos somaram apenas 7,46%. Os dados foram coletados 

mediante o auxílio do aplicativo Netvizz e dizem respeito às informações de to-

das as postagens realizadas durante o período oficial de campanha eleitoral no 

primeiro turno, entre os dias 16 de agosto e 7 de outubro de 2018, nas páginas 
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que compõem o corpus. 

O candidato Fernando Haddad, entretanto, representa um caso especial. 

No início da campanha Fernando Haddad era candidato a vice-presidente na 

chapa de Lula (PT). Com o impedimento da candidatura de Lula pelo Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE), Haddad, no dia 11 de setembro de 2018, passou 

então a ser oficialmente o candidato à presidência pelo Partido dos Traba-

lhadores. Nesse caso, optou-se por considerar, até o dia 11 de setembro, as 

publicações feitas na página oficial de Lula e, a partir do dia 12 de setembro, 

as postagens realizadas na página de Haddad – considerando assim ambos 

como um único candidato Lula/Haddad. Isso porque, embora tenha ocorrido 

a troca de candidatos, a estrutura montada para a campanha permaneceu 

praticamente a mesma. A lista com as informações sobre estes candidatos 

encontra-se na Tabela 1.

Tabela 1 – Quatro candidatos mais votados para a Presidência da República no
 primeiro turno das eleições brasileiras de 2018

Nome Partido Página no Facebook % de votos 
válidos

Quantidade de posts 
coletados no 1o turno

Jair Bolsonaro PSL @jairmessias.bolsonaro 46,03% 280

Lula/ Fernando Haddad PT @fernandohaddad / @Lula 29,28% 749

Ciro Gomes PDT @cirogomesoficial 12,47% 603

Geraldo Alckmin PSDB @geraldoalckmin 4,76% 450

Fonte: os autores.

Os quatro candidatos juntos produziram, nesse período, 2.082 postagens 

em suas páginas oficiais. Para este estudo, foram analisadas as mensagens 

textuais dos posts e mensagens textuais em imagens associadas aos posts a 

partir das variáveis propostas por Bracciale e Martella (2017) para o estudo das 

estratégias de comunicação de atores políticos no Twitter: tom ou tônica ado-

tada pelas mensagens; tema, assunto ou argumento principal abordado nos 

Impactos político-comunicacionais nas eleições brasileiras de 2018 | Cervi & Weber (orgs.)Impactos político-comunicacionais nas eleições brasileiras de 2018 | Cervi & Weber (orgs.)

Capítulo X - Curtir ou não curtir? (Azevedo; Barros & Ortiz)

293



posts; e função ou propósito identificado nas mensagens. As variáveis de aná-

lise são compostas pelas categorias dispostas no Quadro 1, a seguir.  

Quadro 1 – Categorias para a análise das publicações

Variável Categorias Descrição

Tom ou 
tônica

Referencial/
neutro a mensagem tem um caráter informativo, sem expressar opinião.

Agressivo/
provocativo a mensagem acusa, agride, ofende ou provoca.

Humorístico/
irônico a mensagem contém piadas, trocadilhos, gracejos, ironias.

Conversacional/
participativo a mensagem insinua uma conversa ou diálogo.

Assertivo a mensagem traz declarações e opiniões do autor.

Tema

Política em 
geral

fala sobre política, ideologia e questões relativas à relação entre 
instituições e partidos.

Políticas 
Públicas

refere-se a questões específicas, geralmente locais, que 
precisam ser examinadas ou resolvidas; explicação de 
programas ou propostas para resolver problemas.

Campanha refere-se ao gerenciamento, à performance ou a questões da 
campanha.

Pessoal reflexões pessoais ou assuntos relacionados à sua vida privada.

Atualidades refere-se a assuntos cotidianos e eventos recentes, porém não 
políticos.

Função

Atualização da 
campanha informar sobre as atividades, realizadas e futuras, do candidato.

Autopromoção promover as atividades do candidato; retransmissão de entre-
vistas, pronunciamentos ou comunicados etc.

Agendamento tentar pautar assuntos políticos e atuais de seu interesse.

Posicionamento tomar posição em relação a questões e problemas políticos ou 
de campanha.

Engajamento solicitar o empenho e colaboração dos apoiadores.
Oposição/
violência atacar ou provocar outros políticos, mídia, cidadãos etc.

Endosso apoiar o próprio partido, candidatos etc, ou receber apoio de 
personalidades

Ironia fazer um comentário satírico ou irônico, fazer perguntas retóricas 
ou irônicas;

Busca por 
interação

mencionar ou indagar, direta ou indiretamente, outros candidatos, 
políticos, jornalistas, cidadãos, colocando-os em questão.

Agradecimento/ 
reconhecimento

Homenagear, agradecer ou reconhecer a importância de alguma 
figura pública, evento ou situação.

Fonte: Bracciale; Martella, 2017, p.5-7; com adaptações dos autores.
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A provável relação entre as variáveis categóricas e o volume de engaja-

mento das postagens (quantidade de curtidas, comentários, reações e com-

partilhamentos) foi verificada a partir da análise comparativa entre medidas de 

tendência central. Para verificar a existência de evidências de que os valores 

relativos ao engajamento das postagens diferem quando cada classe das variá-

veis categóricas é comparada a todo o conjunto de mensagens que não perten-

cem à mesma classe, utilizamos o Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney. O objetivo 

foi verificar se o pertencimento a uma determinada classe (grupo A) e o não 

pertencimento (grupo B) possuem a mesma medida de tendência central, ou 

se um grupo tende a apresentar valores de engajamento superiores ao outro. 

O Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney consiste em avaliar a hipótese estatística 

de que não existe diferença significativa entre os grupos analisados, o que, em 

nosso problema, escrevemos da seguinte forma: 

H0 - hipótese nula: O conjunto de publicações pertencentes a uma deter-

minada classe e o conjunto das que não pertencem possuem a mesma medida 

de tendência central.

 

H1 - hipótese alternativa: O conjunto de publicações pertencentes a uma 

determinada classe e o conjunto das que não pertencem diferem quanto a cen-

tralidade.

Para a operacionalização do teste, as variáveis explicativas do estudo 

(tom, função e tema) foram transformadas em variáveis dummy, em que cada 

uma de suas categorias foi convertida em uma nova variável, assumindo o va-

lor de zero (ausência da característica) ou um (presença da característica).
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Resultados: a reação às publicações dos candidatos

A primeira questão a ser observada por este estudo diz respeito às carac-

terísticas gerais das estratégias discursivas utilizadas nas publicações dos prin-

cipais candidatos à presidência durante o período oficial de campanha eleitoral. 

No que diz respeito ao tipo de conteúdo postado em suas páginas, consideran-

do todo o período oficial de campanha no primeiro turno, os dados indicaram 

uma preferência comum entre esses atores políticos por postagens de vídeo 

(48,4% do total) e de fotos (41%). O grande volume de posts contendo vídeos 

se deve, provavelmente, ao fato da plataforma ter sido muito utilizada pelos 

candidatos para: (1) replicar o material audiovisual produzido para a propagan-

da na televisão, (2) disseminar conteúdo audiovisual específico para as redes 

sociais e (3) transmitir eventos em tempo real. A Tabela 2, abaixo, resume os 

resultados por candidato.

Tabela 2 – Tipo de post por candidato

Foto Status Vídeo Link
Jair Bolsonaro 58 66 152 4 280

20,70% 23,60% 54,30% 1,40% 100%
Ciro Gomes 305 20 256 22 603

50,70% 3,30% 42,40% 3,60% 100%
Lula /Haddad 252 2 412 83 749

33,70% 0,40% 54,70% 11,30% 100%
Geraldo Alckmin 239 9 190 12 450

53,20% 2% 42,10% 2,70% 100%
Total 854 97 1010 121 2082

41,00% 4,70% 48,50% 5,80% 100%

Total 
Tipo de post

Fonte: os autores.

No que diz respeito ao nível de engajamento provocado por cada tipo de 

postagem, os resultados indicaram uma tendência similar entre os candidatos, 

com os posts do tipo “status” e do tipo “vídeo” apresentando as maiores médias 

na quantidade de curtidas (likes), comentários, reações e compartilhamentos 

(Tabela 3). É importante notar que a presença de tal tendência comum pode 
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indicar, na verdade, a influência do algoritmo do Facebook na visibilidade de 

certo tipo de publicação. Apesar da tendência a provocar mais engajamento, 

sobretudo no volume de curtidas e de reações, os candidatos, em geral, explo-

raram pouco as publicações do tipo “status”. 

Em lugar disso, o candidato Lula/Haddad, por exemplo, preferiu investir na 

publicação de posts do tipo “link”, em um volume proporcionalmente maior do 

que os demais candidatos, isso porque utilizou sua página no Facebook para 

repercutir notícias e informações publicadas originalmente em seu site oficial – 

79,5% dos posts dessa natureza remetem ao domínio “lula.com.br” (Figura 1). 

Os dados indicaram, entretanto, que, no caso desse candidato, as publicações 

do tipo “link” apresentaram as menores médias de engajamento.

Tabela 3 – Comparativo de médias de engajamento por tipo de postagem. Em destaque, 
as maiores médias

Candidato Tipo Likes Comentários Reações Compartilhamentos
Foto (n = 58) 83.500,55 8.913,79 95.308,05 23.043,19
Link (n = 4) 34.251,75 3.558,25 46.134,75 23.535,75
Status (n = 66) 86.226,45 7.606,21 97.053,05 14.354,98
Vídeo (n = 152) 55.586,18 28.065,26 68.682,82 28.915,97
Total (n = 280) 68.286,01 18.925,58 80.563,20 24.190,37
Foto (n = 305) 5.030,23 471,76 6.048,94 1.411,44
Link (n = 22) 3.223,59 226,36 3.626,14 605,18
Status (n = 20) 8.969,30 792,75 10.304,55 1.504,50
Vídeo (n = 256) 5.110,71 1.080,50 6.340,82 2.601,01
Total (n = 603) 5.129,13 7.31,89 6.225,61 1.890,13
Foto (n = 252) 8.828,17 1.420,29 10.779,83 4.263,00
Link (n = 83) 7.336,99 735,3 8.433,14 1.925,07
Status (n = 2) 18.066,00 2.817,50 24.261,00 5.945,50
Vídeo (n = 412) 7.927,42 5.049,91 9.870,16 4.399,18
Total (n = 749) 8.192,12 3.344,65 10.055,40 4.083,32
Foto (n = 239) 820,49 380,56 1.011,36 260,88
Link (n = 12) 2.304,33 1.787,75 3.036,50 594,42
Status (n = 9) 1.561,56 522,89 1.811,33 289,11
Vídeo (n = 190) 2.719,04 2.955,58 3.773,96 1.127,81
Total (n = 450) 1.676,49 1.508,16 2.247,80 636,38
Foto (n = 854) 10.302,16 1.299,48 12.097,22 3.400,02
Link (n = 121) 6.979,74 840,46 8.270,27 2.267,53
Status (n = 97) 61.036,27 5.445,42 68.829,03 10.226,93
Vídeo (n = 1010) 13.406,09 7.113,52 16.679,80 7.017,65
Total (n = 2082) 13.978,52 4.286,41 16.740,99 5.407,22

Jair 
Bolsonaro

Ciro Gomes

Lula / 
Fernando 
Haddad

Geraldo 
Alckmin

Total

Fonte: os autores.
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Figura 1 – Exemplo de post tipo “link” publicado por Lula/Haddad

Fonte: Página oficial do candidato no Facebook1.

Na contramão de seus concorrentes, no entanto, Jair Bolsonaro publicou 

nesse período, um volume proporcionalmente expressivo de posts do tipo “atu-

alização de status”. Em geral, foram posts simples, curtos, redigidos em lingua-

gem coloquial, mas que funcionaram para provocar algum tipo de engajamento 

em torno de uma pauta e para gerar a sensação de intimidade e proximidade 

com o eleitor, como foi o caso, por exemplo, do post publicado no dia 1 de 

setembro de 2018, contendo o texto “Você gostaria de que sua filha ficasse 

sem merenda escolar?” (Figura 2), que obteve quase cinco mil comentários. 

Ao olhar mais atentamente para esse tipo de post publicado pelo candidato, 

percebe-se que o tom assertivo foi o tom predominante dos textos redigidos 

nas postagens do tipo “status” (51,5%), porém o boxplot (Gráfico 1) nos indica 

que as medianas de “agressivo/provocativo” e de “humorístico/irônico” recebe-

ram mais reações. Portanto, embora a campanha de Jair Bolsonaro, no que 

diz respeito à produção de maior engajamento, tenha acertado em explorar a 

publicação de postagens do tipo “status”, a campanha não explorou tanto o tom 

mais adequado para esta finalidade.

1		Link	para	o	post:	https://www.facebook.com/267949976607343/posts/1861015453967446/	.	Acesso	em:	20	de	janeiro	de	2020
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Figura 2 – Exemplo de post tipo “status” publicado por Jair Bolsonaro

Fonte: Página oficial do candidato no Facebook2.

Gráfico 1 – Boxplots do número de likes, reações, comentários e compartilhamentos pelas 
categorias de tom nas publicações do tipo “status” na página de Jair Bolsonaro

2		Link	para	o	post:	https://www.facebook.com/211857482296579/posts/1178930938922557/.	Acesso	em:	20	de	janeiro	de	2020.
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Fonte: os autores.

No que concerne ao tom empregado nas mensagens, a maioria dos can-

didatos priorizou o tom referencial em suas postagens (Tabela 4). Em geral, 

são mensagens curtas e objetivas, que informam sobre um fato ou sobre 

alguma atividade da campanha ou do candidato. No caso de Jair Bolsonaro, 

em particular, a maioria das mensagens com tom referencial está associada 

aos posts de tipo “vídeo” (67%), sobretudo àqueles vídeos que registram as 

suas visitas a diversas regiões do Brasil, produzidos tanto por apoiadores 

como pela equipe de campanha, como é o caso do post publicado no dia 29 

de agosto de 2018, cujo texto “Chegada agora no aeroporto Salgado Filho em 
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Porto Alegre - RS” anuncia um vídeo gerado por uma transmissão ao vivo na 

página do Facebook3.

Tabela 4 – Tom dos posts por candidato

Lula / Haddad Ciro Gomes Jair Bolsonaro Geraldo Alckmin
361 274 103 56 794

48,20% 45,40% 36,80% 12,40% 38,10%

22 10 32 19 83

2,90% 1,70% 11,40% 4,20% 4,00%
7 15 12 5 39

0,90% 2,50% 4,30% 1,10% 1,90%

84 111 61 78 334

11,20% 18,40% 21,80% 17,30% 16,00%
275 193 72 292 832

36,70% 32,00% 25,70% 64,90% 40,00%
749 603 280 450 2082

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Assertivo

Total

 
Candidato

Total

Referencial /
neutro

Agressivo/
provocativo

Humorístico/
irônico

Conversacional /
participativo

Fonte: os autores.

O único candidato que destoa dessa ênfase no tom referencial é Geral-

do Alckmin. No contexto eleitoral da campanha de 2018, além de enfrentar a 

concorrência natural da candidatura do PT, Alckmin também precisou dispu-

tar votos diretamente com Jair Bolsonaro. Nesse sentido, parece ter apostado 

numa abordagem mais assertiva (64,9%), enfatizando suas opiniões, tomando 

posição em relação a temas e questões em pauta e assumindo compromissos 

de campanha de forma enfática. Também procurou estabelecer uma proximi-

dade com o eleitor, investindo em um tom conversacional (17,3%). No dia 24 

de agosto de 2018, por exemplo, a campanha de Alckmin utilizou o seguinte 

discurso para tentar convencer os potenciais eleitores a participarem de uma 

enquete sobre a proposta do fim do voto obrigatório:

3		Link	para	o	post:	https://facebook.com/jairmessias.bolsonaro/videos/728819064123707/.	Acesso	em:	20	de	janeiro	de	2020.
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Figura 2 – Exemplo de post com tom conversacional publicado por Alckmin

Fonte: Página oficial do candidato no Facebook4.

Os dados dispostos na Tabela 4 permitem, ainda, delinear de maneira geral 

as ênfases em relação ao tom dos demais candidatos. Lula/Haddad, por exem-

plo, preferiu adotar os tons referencial (48,2%) e assertivo (36,7%), sobretudo 

para expressar convicções (“O povo quer Lula presidente!”)5  e exprimir compro-

missos e sentimentos (“Nós vamos recuperar o otimismo do povo brasileiro”)6. 

Ciro Gomes também enfatizou os tons referencial (45,4%) e assertivo (32%), 

mas explorou um pouco mais o tom conversacional (18,4%), tentando buscar 

certa proximidade com o eleitor. Entre todos os candidatos, porém, Bolsonaro 

apresentou uma distribuição mais regular no tom adotado em suas publicações 

e foi o que mais utilizou o tom agressivo ou provocativo (11,4%). Sua única exce-

ção foi o tom irônico, que proporcionalmente foi pouco empregado.

Por fim, apresentamos os resultados do teste de Wilcoxon-Mann-Whitney para 

os números de a) likes, b) comentários e c) compartilhamentos em relação a cada 

uma das categorias de i) tom, ii) tema e iii) função das publicações dos candidatos.

4		Link	para	o	post:	https://www.facebook.com/96033897836/posts/10158350763287837/.	Acesso	em:	20	de	janeiro	de	2020.
5		Link	para	o	post:	https://www.facebook.com/267949976607343/posts/1862064883862503/.	Acesso	em:	20	de	janeiro	de	2020.
6		Link	para	o	post:	https://www.facebook.com/904277726319518/posts/1943961975684416/.	Acesso	em:	20	de	janeiro	de	2020.
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O tom das publicações 

O tom das publicações dos candidatos ajuda a explicar a variação do núme-

ro de likes, comentários e compartilhamentos. A Tabela 6 apresenta o resultado 

do teste de Wilcoxon-Mann-Whitney para todas as categorias de tom. A signifi-

cância do teste é avaliada pelo p-valor, admitindo 0,05 como valor crítico, isto é, 

mantendo o nível de confiança em 95% para cada um dos testes. 

Conforme observa-se na Tabela 5, no que diz respeito ao número de likes, 

rejeitamos H0 para todos os tons, exceto para o tom “referencial neutro”. Assim, 

as postagens em tom “referencial neutro” e as que não estão em tom “referen-

cial neutro” tem a mesma medida de tendência central. Já quanto ao número de 

comentários, a hipótese nula não é rejeitada para “conversacional/participativo” 

e para “humorístico/irônico”, isto é, não há diferença nas medidas de tendência 

central do grupo de publicações que são desta categoria e das publicações que 

não são. Poderíamos supor que as publicações classificadas como “conversa-

cionais/participativas” teriam maior número de comentários, mas os usuários ten-

dem a responder na mesma quantidade que respondem as demais mensagens. 

O mesmo poderia ser esperado para as mensagens “humorísticas/irônicas”, mas 

também não se confirmou. Enfim, não fez diferença se uma publicação foi “con-

versacional/participativa” ou “humorística/irônica” para o número de comentários 

que recebeu nas páginas no Facebook dos quatro principais candidatos nas elei-

ções presidenciais de 2018.

Tabela 5 – Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney (W) para todas as categorias 
de tom pelo número de likes, comentários e compartilhamentos

W p-valor W p-valor W p-valor
Agressivo/provocativo 56.658 0,0000 54.755 0,0000 49.842 0,0000
Assertivo 603.505 0,0000 629.068 0,0000 574.474 0,0000
Conversacional/participativo 267.196 0,0141 285.156 0,5019 274.796 0,0890
Humorístico/irônico 30.358 0,0108 33.049 0,0679 31.200 0,0202
Referencial/neutro 488.332 0,0843 444.022 0,0000 515.736 0,7412

Tom
Likes Comentários Compartilhamentos

Fonte: os autores.
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Quanto ao número de compartilhamentos, não rejeitamos a hipótese nula 

para as publicações categorizadas como “conversacional/participativo” e “re-

ferencial/neutro”, isto é, as publicações destas categorias e as que não são 

possuem a mesma medida de tendência central. Não faz diferença. Assim, 

podemos dizer que postagens “conversacionais/participativas” ou “referencial/

neutro” não altera o número de compartilhamento.

O tema das publicações

O tema das publicações dos candidatos também pode ajudar a explicar 

a variação do número de likes, comentários e compartilhamentos. A tabela 

7 apresenta o resultado do teste de Wilcoxon-Mann-Whitney para todas as 

categorias de tema. Na relação com o número de likes, a hipótese nula foi 

rejeitada para todos os temas, exceto para o tema “atualidades”, o que sig-

nifica que não há diferença significativa, no que diz respeito ao número de 

likes, entre as postagens na categoria “atualidades” e as outras. Podemos 

entender que os temas da atualidade não motivam as pessoas a reagirem 

ao conteúdo, possivelmente porque elas já tinham conhecimento dos mes-

mos e, assim, efeitos cognitivo-emocionais não foram suficientes para mo-

tivar uma reação.

Quanto ao número de comentários, além do tema “atualidades”, não há 

evidência de diferenças significativas entre o tema “campanha” e os demais, 

isto é, não é possível dizer que há diferença entre uma publicação sobre o tema 

“atualidades” ou “campanha” em comparação com as outras publicações de 

forma geral. Já quanto aos compartilhamentos, foi a vez do tema “políticas pú-

blicas”, além de “atualidades”, mais uma vez. Todos os outros temas apresen-

taram evidência de diferença entre a quantidade de compartilhamentos para as 

mensagens pertencentes a cada tema e o conjunto de mensagens não perten-

centes a ele. Destaca-se o valor de W (430.862) do tema campanha.
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Tabela 6 – Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney (W) para todas as categorias
de tema pelo número de likes, comentários e compartilhamentos

W p-valor W p-valor W p-valor
Política em geral 37.203 0,0000 42.793 0,0017 36.795 0,0000
Políticas Públicas 298.152 0,0104 309.883 0,0002 271.695 0,8776
Campanha 413.244 0,0071 387.910 0,6219 430.862 0,0000
Pessoal 45.087 0,0000 51.221 0,0000 51.046 0,0000
Atualidades 31.522 0,1379 33.402 0,3380 34.810 0,5725

Tom
Likes Comentários Compartilhamentos

Fonte: os autores.

A função das publicações

A tabela 8 apresenta os resultados do teste de Wilcoxon-Mann-Whitney 

para todas as categorias de função das publicações dos candidatos pelo núme-

ro de likes, comentários e compartilhamentos que estas receberam. Não rejei-

tamos a hipótese nula (H0) para as funções “posicionamento”, “ironia” e “busca 

por interação”. As publicações com estas três funções em comparação com as 

demais têm a mesma medida de tendência central. Não fazem diferença. 

Já quanto ao número de comentários, a hipótese nula não é rejeitada para 

“atualização da campanha”, “agendamento”, “endosso”, “ironia” e “busca por 

interação”. Poderíamos supor que as três primeiras categorias realmente não 

fizessem muita diferença para o número de comentários, mas é de certa forma 

surpreendente que o mesmo se aplica para “ironia” e para “busca por inte-

ração”. Assim como o tom “conversacional/participativo” não resulta em mais 

reação por parte do público das páginas, as publicações que têm como função 

a “busca por interação” têm o mesmo resultado que as que não buscam. Levan-

tamos a hipótese de que o público é avesso a responder exatamente como que-

rem as equipes das campanhas. Por outro lado, as publicações categorizadas 

como “autopromoção”, “posicionamento”, “engajamento”, “oposição/violência” 

e “agradecimento/ reconhecimento” tendem a ter um número de comentários 

diferente das demais, o que podemos assumir ser o esperado por nós.
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Tabela 7 – Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney (W) para todas as categorias
de tema pelo número de likes, comentários e compartilhamentos

W p-valor W p-valor W p-valor
Atualização da campanha 410.774 0,0003 375.318 0,611 437.524 0,0000
Autopromoção 438.927 0,0000 416.919 0,0000 406.253 0,0000
Agendamento 33.198 0,0424 36.232 0,2211 38.289 0,4982
Posicionamento 197.817 0,8791 215.846 0,0196 190.380 0,4545
Engajamento 360.676 0,0000 355.272 0,0000 361.307 0,0000
Oposição/violência 85.349 0,0000 71.706 0,0000 72.092 0,0000
Endosso 144.414 0,0000 192.728 0,2928 158.668 0,0003
Ironia 13.106 0,8741 14.212 0,7238 13.942 0,8197
Busca por interação 2.779 0,2518 3.205 0,4288 3.363,50 0,5097
Agradecimento/ reconhecimento 14.304 0,0000 19.906 0,0004 19.524 0,0002

Função
Likes Comentários Compartilhamentos

Fonte: os autores.

Quanto ao número de compartilhamentos, não rejeitamos a hipótese nula 

para as publicações categorizadas como “agendamento”, “posicionamento”, 

“ironia” e “busca por interação”, isto é, comparadas com todas as demais publi-

cações, cada uma das categorias possui a mesma medida de tendência cen-

tral. Não faz diferença para o número de compartilhamentos. Por sua vez, as 

publicações categorizadas como “atualização da campanha”, “autopromoção”, 

“engajamento”, “oposição/violência”, “endosso” e “agradecimento/ reconheci-

mento” tem influência no número de compartilhamentos. Levantamos a hipóte-

se de que publicações com um discurso mais ativo tendem a ter maior impacto 

no número de compartilhamentos. Sendo que, entre as categorias para as quais 

a hipótese alternativa foi aceita, “atualização da campanha” apresenta o maior 

valor de W (437.524) e “agradecimento/ reconhecimento” o menor (19.524).

Conclusão
 

O presente estudo teve como objetivo estudar a reação às publicações 

das páginas dos quatro principais candidatos à Presidência da República nas 
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eleições de 2018. Juntos, Jair Bolsonaro, Fernando Haddad, Ciro Gomes e 

Geraldo Alckmin obtiveram 92,54% dos votos válidos no primeiro turno. Espe-

ramos contribuir para o entendimento da dinâmica entre a comunicação estra-

tégica materializada nas publicações e as respostas do público de cada página 

na forma de likes (e em algumas análises também os outros botões de reação), 

comentários e compartilhamentos.

 Quais foram, então, as estratégias de postagem de cada candidato? No 

caso de Jair Bolsonaro, o estudo mostrou que sua campanha priorizou a publi-

cação de posts contendo vídeos e posts de atualização de status, e que seus 

seguidores, de fato, parecem ter se engajado mais nesses tipos de posts. O 

candidato também utilizou, proporcionalmente, mais o tom referencial, o tom 

agressivo e o tom conversacional em suas mensagens, porém os seus segui-

dores preferiram comentar mais os posts referenciais. Jair Bolsonaro publicou 

muito sobre campanha, políticas públicas e sobre questões pessoais, sendo 

que estas últimas foram responsáveis por um volume maior de curtidas e re-

ações. O que indica uma valoração mais positiva, por parte do público de sua 

página, de um discurso mais personalista. O candidato priorizou os posts cujo 

objetivo era a autopromoção e a demonstração de apoio de personalidades, e 

seus seguidores parecem ter preferido se envolver mais nos posts que busca-

vam o engajamento de apoiadores e a autopromoção.

 O candidato Ciro Gomes priorizou a publicação de posts contendo foto 

ou vídeo, porém os posts de atualização de status e os posts com vídeo foram 

os que apresentaram a maior média de engajamento. O candidato empregou 

muito o tom referencial, o tom assertivo e o tom conversacional em suas publi-

cações, sendo que estes dois últimos geraram, em média, mais engajamento 

do que o tom referencial. Ciro Gomes também priorizou os temas de campanha 

e de políticas públicas, sendo que o primeiro apresentou, em média, mais enga-

jamento que o segundo. O candidato focou nos posts voltados à autopromoção 

e a atualização de campanha, mas foram os posts empregados para atacar ou-
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tros atores políticos os que apresentaram as maiores médias de engajamento.

 No caso de Lula/Haddad, os resultados indicaram que o candidato in-

vestiu na publicação de posts contendo foto, vídeo ou link, porém os tipos de 

postagens que apresentaram as maiores médias de engajamento foram os de 

vídeo e de atualização de status. O candidato também enfatizou o tom refe-

rencial e o tom assertivo em suas mensagens, sendo que o tom referencial 

produziu, em média, mais comentários do que todos os outros tipos de tom. Em 

suas postagens, abordou principalmente o tema da campanha, que em média 

obteve mais comentários do que os outros temas. O candidato também preferiu 

publicar posts que ofereciam uma atualização da campanha ou que visavam a 

autopromoção, porém os posts relacionados ao reconhecimento ou agradeci-

mento de alguma personalidade ou evento, à convocação de engajamento dos 

apoiadores e à autopromoção foram os que apresentaram as maiores médias 

de engajamento. 

 Já o candidato Geraldo Alckmin priorizou a publicação de posts contendo 

foto ou vídeo, e os que continham vídeo foram aqueles que apresentaram as 

maiores médias de engajamento. Alckmin preferiu enfatizar o tom assertivo e 

o tom conversacional em suas mensagens, mas aparentemente o tipo de tom 

empregado não fez nenhuma diferença significativa no nível de engajamento 

em suas publicações. O candidato preferiu focar em publicações para a con-

vocação de engajamento dos apoiadores e para a autopromoção, mas assim 

como Ciro Gomes, foram os posts empregados para atacar outros atores polí-

ticos aqueles que apresentaram as maiores médias de engajamento.  

 Para o teste de Wilcoxon-Mann-Whitney cada uma das categorias foram 

consideradas como variáveis de tipo dummy. Assim, podemos chegar a resulta-

dos específicos para cada uma das categorias que compõem as variáveis. Para 

a relação entre o tom e o número de likes, só não rejeitamos a hipótese nula 

para referencial/neutro. No caso dos comentários, destaca-se os tons assertivo 

(W = 629.068) e referencial/neutro (W = 444.022). Quanto ao compartilhamen-
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to, destaca-se as publicações assertivas (W = 574.474). 

 Assim como o tom, apenas uma categoria de tema não rejeita a hipótese 

nula, o que também indica a importância do tema para a ato de curtir ou não 

uma publicação. Quanto aos comentários, destacam-se as publicações sobre 

políticas públicas (309.883), o que nos permite inferir que essas postagens 

promovem mais a apresentação de razões e argumentos ou a deliberação pú-

blica, poderíamos dizer. Para o compartilhamento, destacam-se as publicações 

sobre a campanha (W = 430.862), o que indica que o ato de compartilhar é 

prioritariamente uma forma de reverberar esforços de campanha do candidato. 

 Por fim, a função da publicação apresenta resultados coerentes com os 

demais. A hipótese alternativa é aceita para a maior parte das categorias em 

relação ao número de likes. Destacam-se as publicações de autopromoção 

(W = 438.927) e as atualizações da campanha (W = 410.774). Em relação aos 

comentários, também a autopromoção apresenta o maior valor para o teste de 

Wilcoxon-Mann-Whitney (W = 416.919). Os posts que procuram promover o 

engajamento também têm uma boa resposta em termos de comentários, com 

o segundo maior valor para o referido teste (W = 355.272). Quanto aos com-

partilhamentos, novamente as publicações de atualização da campanha (W = 

437.524), para a autopromoção (W = 406.253) e engajamento (W = 361.307) 

aceitam a hipótese alternativa e apresentam os três maiores valores para o tes-

te. Enfim, em se tratando da função da mensagem, o modo como as pessoas 

reagem é parecido em termos de likes, comentários e compartilhamentos.

 Há, no entanto, algumas limitações na pesquisa. Primeiro, optamos por 

trabalhar apenas com os candidatos principais e isso, talvez, tenha tido algum 

impacto nos resultados. Candidatos minoritários podem ter estratégica de co-

municação diferente. Acredita-se que novos esforços devem ser direcionados 

no sentido de aplicar a análise em todas as publicações coletadas nesse perío-

do, de todos os candidatos à presidência. Ademais, há ainda outra limitação de 

caráter metodológico: toda a aplicação das categorias e a análise foi realizada 
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por um único pesquisador, o que diminui a confiabilidade da categorização. 

Também se acredita que novos esforços devem ser empregados no sentido de 

aprimorar o aparato metodológico, ainda em desenvolvimento, para o aumento 

da segurança dos achados do estudo.
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