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Resumo 

 
Este artigo tem como objetivo mostrar como os políticos vêm utilizando as redes sociais 
para fazerem suas Campanhas Eleitorais. Esse estudo foi feito de acordo com o que os 
candidatos à presidência apresentaram no meio virtual durante as Eleições do ano de 2010, 
suas dificuldades e métodos de inserção na rede e a receptividade do eleitorado, analisando 
também o atual cenário digital brasileiro expectando as próximas eleições, já que as Redes 
se tornaram, desde então, novo espaço público de disseminação de conteúdo simbólico. 
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Introdução 

O nascimento dos meios de comunicação, no início do século XX fez com que as 

pessoas passassem a conhecer um novo modo de se comunicar. Impactos e modificações 

afetaram a sociedade, por ser uma nova forma de difusão de informações e conteúdo 

simbólico. Thompson, na sua publicação que fala sobre o papel da mídia na modernidade, 

relata sobre a forma que esses novos meios mudaram as relações sociais quando diz que: 

“O desenvolvimento dos meios de comunicação cria novas formas de ação e 
de interação e novos tipos de relacionamento sociais – formas que são bastante 
diferentes das que tinham prevalecido durante a maior parte da história humana.” 
(Thompson, 1998 p.77). 

Esse desenvolvimento fez com que o campo político também tivesse que se adaptar a 

essas novas formas de comunicação. Candidatos às eleições passaram a utilizar desses 

meios como, tevê, rádio, jornal e atualmente a internet, para se promover, pois é através 

deles que é possível ter visibilidade diante dos demais campos sociais, de criar uma imagem 

para o eleitorado e difundir seus ideais políticos. 

 Em uma análise sobre o modo de construção da imagem dos políticos, as autoras 

Luísa Luna e Rousiley Maia descrevem sobre a importância dos veículos comunicacionais e 

da mídia na concepção da identidade política diante do público eleitoral, como no seguinte 

trecho:  

“Os veículos de comunicação de massa se constituem como espaço por 
excelência da representação, porque é neles que a cena política contemporânea se 
torna visível; e, mais que isso, eles configuram, em grande medida, a política no seu 
modo de existir para o cidadão, podendo por ele ser experimentada. É por meio da 
mídia que os sujeitos recebem os elementos para formação de sua campanha e para 
composição das imagens dos políticos. A mídia é, portanto, o espaço onde o 
candidato obtém o reconhecimento público de sua existência”. (LUNA e MAIA, 
2004 p.36). 

 

 

A Política e o Cenário Digital 

Visto que o campo político tem necessidade de relacionar-se com o campo midiático 

para compor a sua imagem perante o público e expor seus ideais em campanhas, e diante do 

advento da internet como potencial meio de comunicação, da evolução social e da 

adaptação da sociedade às novas mídias digitais, não seria mais do que natural que a 

política também se inserisse no mundo virtual. Manuel Castells, em 1999, disse que “as 
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redes interativas de computadores estão crescendo exponencialmente, criando novas formas 

e canais de comunicação, moldando a vida e, ao mesmo tempo, sendo moldadas por ela.”. 

Ou seja, as novas mídias mudaram a vida das pessoas, modificando também a forma que recebem 

conteúdo simbólico. Agora o eleitor, principalmente o jovem, está conectado à rede, e não mas 

sentado na frente da tela da televisão, consequentemente está cada vez mais seleto àquilo que recebe 

e não está passível a qualquer tipo de informação. 

Desde as últimas eleições houve um crescimento da utilização das novas mídias 

digitais, principalmente das redes sociais, pesquisas mostram que cerca de 90%5 dos 

brasileiros que estão conectados à internet tem perfil em alguma rede social. Esse fato teve 

como consequência a introdução da política nesses novos meios, visando atingir uma nova 

categoria de eleitores, como os jovens que estão constantemente conectados ao mundo 

digital.  Porém não se distanciando dos meios tradicionais e do eleitorado conservador. 

Manuel Castells, baseado nas ideias e Fançoise Sabbah, fala sobre essa segmentação das 

novas mídias, já que ela possui uma audiência seleta e é capaz de aproximar o receptor ao 

emissor, no caso da política, o candidato ao eleitor. 

“A nova mídia determina uma audiência segmentada, diferenciada que, 
embora maciça em termos de números, já não é uma audiência de massa em termos 
de simultaneidade e uniformidade da mensagem recebida. A nova mídia não é mais 
mídia de massa no sentido tradicional do envio de um numero limitado de 
mensagens e fontes, a própria audiência torna-se mais seletiva. A audiência visada 
tende a escolher suas mensagens, assim aprofundando sua segmentação, 
intensificando o relacionamento individual entre o emissor e o receptor” 
(Sabbah,1985) 

 

Redes Sociais: Um Novo Espaço Público  

O rápido e crescente avanço das novas tecnologias de informação e comunicação, 

também chamadas de NTICs, e o sucesso do uso da internet no contexto político, como na 

campanha a presidência dos Estados Unidos em 2008 de Barack Obama, serviram de 

exemplo para que especialistas e marqueteiros políticos voltassem suas atenções para a 

possibilidade do uso da web como novo espaço de ação política. Nessas circunstancias, as 

redes sociais passam a ter destaque no jogo político contemporâneo, sendo utilizadas para a 

promoção dos candidatos e se tornando um novo espaço para o debate político, atuando na 

                                                 
5 Dados divulgados pela comScore em 20 de setembro de 2011. www.comscore.com/por 
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transmissão e difusão de informações dos políticos e servindo como uma alternativa aos 

partidos e meios de comunicação tradicionais.  

O uso das novas mídias pode ser considerado consequência, não só da ascensão das 

redes sociais e do fato do eleitor estar cada vez mais conectado, mas também das 

minirreformas6 ocorridas a partir de 2006, que proibiram o uso de qualquer espécie de 

propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos, mediante publicações, cartazes, 

camisas, bonés, broches, outdoors e mini outdoors, ou qualquer material que beneficiasse o 

eleitor. O que fez com que os políticos tivessem a necessidade de substituir os famosos 

“santinhos” pelas redes, resultando em outra minirreforma7, a que liberou o uso das redes 

sociais como, Twitter, Facebook, Youtube, Orkut, etc. e deu liberdade para a criação de 

sites e blogs pelo próprio eleitorado para que falassem de seus candidatos, contribuindo 

nesse processo de “digitalização” das campanhas eleitorais. As redes sociais passaram a 

representar uma forma de divulgação e promoção de determinado candidato, servindo como 

meio de disseminação de mensagens e notícias que eram imediatamente reproduzidas por 

eleitores. 

Houve varias consequências nessa modificação, como vantagem, podemos citar a 

opinião de Leandro Mazzini8: “Se, antes, um ‘santinho’ passava por poucas mãos, agora 

uma mensagem virtual chega a centenas, talvez milhares de eleitores, em apenas um clique 

e em poucos minutos.” (MANZINNI, 2011).  As desvantagens podem ser observadas no 

contexto da acessibilidade, já que nem toda a população brasileira é virtualmente ativa. Isso 

fez com que essa “campanha digital” não tivesse o efeito desejado, já que, no contexto 

final, não favoreceu nenhum candidato, ou seja, não foi decisiva para a escolha do voto do 

eleitor. 

Mesmo não favorecendo determinado candidato, as campanhas digitais 

movimentaram as redes sociais. O Twitter alavancou diversos movimentos durante a 

campanha. Fatos que foram notícia das mídias tradicionais, como tevê e rádio, ganharam 

                                                 
6 Lei 11.300/06, minirreforma eleitoral aprovada em 10 de maio de 2006. 
 
7 Lei 12.034/09, minirreforma eleitoral aprovada em 30 de setembro de 2009. 
 
8 Jornalista, colunista e um dos autores do E-book “Mídias Sociais e Eleições 2010”. 
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ainda mais força na rede. Hashtags
9 com acusações, críticas e também elogios aos 

candidatos foram criadas gerando discussões no cenário político virtual. 

 

A Relação Candidato - Eleitor 

Os eleitores tomaram lugar dos marqueteiros, pois foram eles os responsáveis pelas 

verdadeiras campanhas, com postagens em blogs e em canais no Youtube, tuites
10 e 

comentários no Facebook que colaboram para alavancar a campanha. Muitos desses posts, 

com caráter humorístico foram bem recebidos, o que gerou uma maior aceitação do outros 

eleitores com determinados candidatos. Com uma opinião concordante, a analista de 

pesquisas Mariana Oliveira, afirma que:  

“Este reconhecimento dos cidadãos como parte do processo eleitoral faz parte 
da estratégia de relacionamento com o público, valorizando o conteúdo e 
participação do usuário e possibilitando a transformação dos eleitores em, de fato, 
militantes da causa.” (OLIVEIRA, 2011, p.17).  

Houve também uma manifestação por parte dos candidatos para com o eleitorado o 

que gerou uma maior interação entre eles, como cita a publicitária e consultora política Gil 

Castillo: 

“As estratégias de envolvimento e construção de imagem de Dilma, a 
militância engajada de Marina Silva, o tuiteiro de sucesso José Serra e o ‘hacker’ 
Plínio Sampaio foram, sem dúvida, pontos de destaque das campanhas majoritárias. 
E, em todos eles, houve o envolvimento do eleitor.” (CASTILLO, 2011, p35-36). 

 

Comparações da campanha dos candidatos à eleição brasileira em 2010 com a de 

Barack Obama em 2008 são inevitáveis, já que a campanha digital de Obama foi uma das 

principais responsáveis pela vitória do atual Presidente dos Estados Unidos graças ao 

grande alcance que esta teve com o eleitorado. 

É fato que os candidatos brasileiros esperavam a mesma repercussão, porém aqui, as 

campanhas digitais não tiveram o mesmo efeito.  

                                                 
9 Termo dado à palavras antecedidas pelo símbolo “#” no Twitter. Tem como objetivo criar hiperlinks, facilitando a busca 
aos assuntos mais comentados em tempo real no microblog. 
 
10 Comentários e citações postados pelos participantes do microblog Twitter 
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Diferentemente dos Estados Unidos, o Brasil enfrentava um enorme abismo digital. 

Em 2010 a população brasileira que tinha acesso à internet era de aproximadamente 67 

milhões11, número bem distante de 240 milhões, que é a parte da população americana que 

também tem acesso às redes. Sem falar na qualidade do serviço de banda larga, que nos 

estados americanos é de até 4mbps e no Brasil chega apenas a 1,36mbps. 

Além disso, deve ser levada em conta a falta de investimentos de tecnologia na 

educação brasileira e também a diferença de hábitos e costumes com relação ao uso da web 

entre nós e os americanos. 

Um bom exemplo disso foi a tentativa de arrecadar fundos por doações na internet. 

Nos Estados Unidos essa foi a principal alternativa de conseguir dinheiro para a campanha, 

aqui os candidatos investiram nisso, principalmente através dos sites oficiais, porém essa 

estratégia não teve uma grande aceitabilidade, pois muitos brasileiros não têm o habito, nem 

confiança em fazer transações de valores pela internet. 

O Novo Cenário Digital no Brasil 

Hoje a população com acesso internet é de aproximadamente 82 milhões12 de pessoas 

sendo que 45% desses brasileiros utilizam a internet com uma velocidade de até 2mbps.  

Esse crescimento de cerca de 8% com relação a 2010 é graças às novas tecnologias que 

vem surgindo constantemente, como a internet 3G, o que facilita o acesso da população. 

Além de planos governamentais como Programa Nacional de Banda Larga (PNBL)13, que 

visa promover a inclusão digital nos municípios brasileiros, levando à população acesso à 

informação e à tecnologia. 

Diante de um cenário cada vez mais favorável, a inserção das campanhas eleitorais 

nas redes sociais é inevitável. 2010 foi o ano para o pontapé inicial, em que os candidatos 

investiram massivamente no cenário digital visando à possibilidade de seus discursos 

obterem um maior alcance, chegando a grande parte da população virtualmente ativa.  

 

                                                 
11 Fonte: Estudos no Instituto Ibope NetRatings.  
 
12 Dados do Ibope Nielsen Online, do primeiro trimestre de 2012. 
 
13 Projeto do programa Brasil Conectado teve início com a publicação do Decreto nº 7.175, de 12 de maio de 2010. 
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Conclusão 

Diante dos estudos realizados para a produção deste artigo, foi possível analisar que o 

mundo digital, aos poucos, vem se tornando palco dos mais variados discursos políticos, é a 

nova era, um novo espaço público em que é mais do que necessário adaptar-se a ele. 

Um dia a televisão foi o melhor modo de ter visibilidade diante de todo e qualquer 

tipo de público. Hoje a tecnologia evolui, junto com a sociedade e o modo de vida da 

população, cada vez mais conectada. 

Novas eleições se aproximam, sejam municipais ou presidenciais, os seus 

concorrentes já têm lugar garantido nas páginas do Facebook e do Twitter.  Modernizando 

cada vez mais as eleições, tornando o eleitor participante e voz ativa da concepção das 

campanhas, propondo ferramentas de diálogo com o candidato, através de comentários, 

curtir, retuites e as mais diversas formas de interação que as redes sociais e a tecnologia 

podem permitir.  
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