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RESUMO 

 

Este artigo busca analisar como as materialidades de mídias digitais como o Orkut, 

YouTube, Facebook, Twitter e games online influenciaram o conteúdo veiculado pelas 

campanhas políticas e pelos internautas durante a campanha das eleições 2010. Pela 

primeira vez, a legislação permitiu que os candidatos fizessem uso de mecanismos da web 

que não fossem os sites oficiais. Vamos discutir como os presidenciáveis se adaptaram às 

especificidades desses meios para atingir os distintos públicos que deles se utilizavam. E 

também vamos mostrar como os internautas se apoderaram desses veículos para apoiar, 

criticar e satirizar os candidatos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: internet; campanhas online; mídias digitais; interatividade; 

materialidade 

 

 

Introdução 

O desenvolvimento da internet trouxe consigo uma grande variedade de acessíveis 

meios de publicação. Mas, para conseguir eficácia no fluxo comunicacional, os emissores 

estão tendo que se adaptar às linguagens e possibilidades de cada uma dessas ferramentas. 

O advento das múltiplas possibilidades de publicações digitais fez, por exemplo, com que 

os marqueteiros políticos tivessem que reinventar suas práticas. O primeiro movimento 

aconteceu com a criação dos sites dos candidatos, que serviam para arquivo e acesso a 

discursos e outros materiais de campanha. Até que o então candidato à presidência dos 

EUA Barack Obama inovou o modo de fazer comunicação política na disputa eleitoral de 

2008 utilizando as redes sociais como plataformas de divulgação. Inspirados na estratégia 

de Obama, os presidenciáveis brasileiros, dois anos depois, tiveram que aprender a lidar 

com perfis oficiais nas redes sociais e no Twitter.  

Como nos mostra Chartier (1998), a leitura e o texto se transformam pelo suporte 

que os materializam: “A obra não é jamais a mesma quando inscrita em formas distintas, 

ela carrega, a cada vez, um outro significado.” (CHARTIER, 2009,  p.71). A este artigo 

interessa analisar como as características de determinada mídia definiram o conteúdo 
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veiculado nas eleições 2010, a primeira na qual políticos puderam utilizar recursos como as 

redes sociais para divulgar suas plataformas de campanha. Buscamos entender como 

eleitores/internautas e candidatos se apropriaram desses meios, e como o modo de 

apresentação dessas mídias pôde influenciar o tipo de texto publicado. Nosso corpus se 

restringirá ao que foi produzido por ou em referência aos principais presidenciáveis - Dilma 

Rousseff (PT), José Serra (PSDB), Marina Silva (PV) e Plínio Arruda (PSOL). 

 

I) A Materialidade dos Meios, suas Especificidades e Possibilidades 

A invenção da prensa e a difusão dos livros provocaram uma revolução, abordada 

por autores como Eisenstein (1998), McLuhan (1979) e Johns (1998). A nova técnica 

diminuiu os custos e o tempo de produção, tornando o conhecimento mais acessível. Para 

Chartier, no entanto, a transformação não foi tão absoluta já que houve uma continuidade 

muito forte entre a cultura do manuscrito e a do livro pós-Gutenberg. Ambas baseiam-se 

nas estruturas do códex: “A distribuição do texto na superfície da página, os instrumentos 

que lhe permitem as identificações (paginação, numerações), os índices e os sumários: tudo 

isto existe desde a época do manuscrito” (CHARTIER, 1998, p. 7 e 8).  

O texto eletrônico, agora, provoca a superação da era Gutenberg. Chartier acredita 

que essa revolução acontece tanto nas estruturas do suporte material do escrito quanto nas 

maneiras de ler. O autor defende que a tela provoca um novo fluxo sequencial do texto. Ao 

percorrer os hiperlinks ou ao se comunicar com os produtores do conteúdo, o receptor 

promove uma mudança no ato de ler, que, para Silva (2002), virou sinônimo de navegação.  

 

Ao ler as ‘matérias’ jornalísticas disponibilizadas em rede, o leitor poderá optar pela 

sua antiga passividade frente ao relato fornecido ou entrar no circuito da 

interatividade, ‘falar’ com os editores ou com outros leitores, clicar sobre links 

oferecidos, ou simplesmente pular de site em site, à maneira das borboletas e dos 

beija-flores. Ler, portanto, já não é o mesmo ato, mas um ato de navegar. (SILVA, 

2002, p. 254). 

 

Chartier acredita que o texto eletrônico permite ao leitor maior distância física e 

emocional com relação ao escrito, já que a tela do computador provoca a separação entre 

texto e corpo. “O leitor do livro em forma de códex coloca-o diante de si sobre uma mesa, 

vira suas páginas ou então o segura quando o formato é menor e cabe nas mãos. O texto 

eletrônico torna possível uma relação muito mais distanciada, não corporal” (CHARTIER, 

1998, p. 16). Bolter (1999) também menciona esse aspecto físico do texto impresso, que se 

modificou com a escrita digital. Como ele ressalta, quando nós recebemos uma carta escrita 
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ou digitada, seguramos em nossas próprias mãos o papel que o remetente também segurou. 

Nós vemos e tocamos as marcas de tinta que ele ou ela fez. “Com o e-mail eletrônico nós 

recebemos bites de informação que correspondem a toques no teclado do escritor. [...] e não 

tocamos nada que o escritor tenha tocado” (BOLTER, 1999, p. 304). Embora mais distante 

corporalmente do texto, o leitor de conteúdos digitais tem muito mais recursos para 

trabalhar sobre o material que lhe é dado: ele pode editá-lo, interrompê-lo, reconfigurá-lo 

segundo suas crenças e perspectivas e redistribuí-lo.  

 Com o impresso, era possível se apropriar de um texto grifando, fazendo anotações 

nas margens. Mas, a divulgação dessa apropriação ficava restrita a fotocópias que outras 

pessoas faziam desse conteúdo. A internet trouxe a possibilidade de o leitor intervir no texto 

eletrônico, introduzindo a sua própria escrita e redistribuindo com suas modificações. 

Mecanismos como o Twitter, o Facebook e o YouTube, que facilitam o compartilhamento 

de dados, fazem com esse conteúdo modificado, reapropriado, se reverbere e, em alguns 

casos, ganhe até mais amplitude do que o conteúdo original. Veremos adiante como isso se 

deu no âmbito das campanhas políticas. A internet possibilitou, por exemplo, que 

internautas/eleitores atacassem candidatos adversários sem se identificar. O artifício não é 

novo: os panfletos apócrifos existem há séculos. Mas, novamente, a capacidade de 

abrangência dos insultos disseminados pela grande rede é maior.  

A internet fez ruir uma ordem estabelecida de produção e divulgação de conteúdo. 

Como nos mostram inúmeros estudos, os papéis de emissor e receptor agora se confundem. 

O tradicional esquema monológico de difusão da informação (um-todos), dos meios 

massivos, deu lugar à forma todos-todos, da comunicação em rede. Os leitores passaram a 

ter o poder, através dos comentários ou dos retweets
3
, de se comunicar com o emissor. O 

novo consumidor de conteúdo, diante da oferta maciça, está tendo que aprender a 

selecionar, a escolher que tipo de plataforma acessar e que tipo de produto consumir. Para 

Chartier, o escritor, diante do suporte eletrônico, também já não é mais o mesmo. Já no 

processo de criação, ele pensa na pluralidade de formas de apresentação do texto.  

É claro que a vivência do leitor também não pode ser ignorada na construção do 

sentido. Barbosa (2007) explica que “há um caminho natural em qualquer texto que vai de 

sua configuração interna à influência que passa a exercer fora dele mesmo” (BARBOSA, 

2007, p. 18). E essa influência só ocorre quando o texto é apropriado pelo leitor.  

 

                                                 
3
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II) As Campanhas Políticas Explorando as Diferentes Materialidades dos Meios 

As campanhas políticas passaram a utilizar a internet a partir do início dos anos 

1990. Desde então, as coordenações vêm aprimorando seu uso para atingir o eleitor-

internauta. Hoje, no que Gomes et al. (2009) chamam de era campanha pós-web, os sítios 

oficiais dos candidatos são centros distribuidores de tráfego que remetem para páginas de 

compartilhamento de vídeo (YouTube), ou de fotos (Flickr), para sites de relacionamento 

(Orkut e Facebook), e de compartilhamento de atualização on-line (Twitter).  

Recuero (2009) defende que a eficiência de determinada rede é dada pela sua 

estrutura e pela forma como ela possibilita e estimula os fluxos de comunicação. Assim, o 

entendimento das características específicas dessas ferramentas foi crucial para as 

campanhas traçarem suas ações na web. A importância dada às redes sociais foi tão grande 

que os presidenciáveis optaram por criar as suas – como o “Dilma na Rede”, o “Movimento 

Marina” e a “Rede Mobiliza”. Mas, neste artigo, nos ateremos apenas aos usos que 

candidatos e internautas fizeram das mais conhecidas plataformas de redes sociais e 

microblogs. 

 

II. 1) O Orkut na Campanha    

O Orkut, embora fosse à época da campanha a rede com mais perfis cadastrados no 

Brasil, teve uma utilização mais restrita pelos candidatos, muito em função de sua interface 

não ser tão amigável ao compartilhamento de conteúdos e trocas de informações.  

 

As características do Orkut limitam uma eficiência maior na exposição das 

campanhas, uma vez que o compartilhamento de informações é mais restrito e as 

trocas de informação, conteúdos e interações se mantém na “clausura” dos fóruns 

das comunidades. [...] alcançar um maior número de membros do público desse site 

de relacionamento como audiência se torna mais complicado, uma vez que o 

contato entre campanha e eleitor depende da disposição de acesso do segundo às 

comunidades específicas de uma candidatura ou partido. (AGGIO, 2011, p. 6 e 7). 

 

As campanhas buscaram realizar ações no Orkut que superassem essa dificuldade de 

compartilhamento e que gerassem possibilidades de multiplicação. Caio Túlio Costa, 

coordenador de Mídia Digital da campanha de Marina Silva, mostra que para atingir esse 

objetivo utilizou o aplicativo “Eu voto Marina Silva” (que após baixado aparecia no perfil 

do usuário), instalado por 51.091 pessoas.  
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O Orkut, no entanto, foi mais utilizado como palco de debates nas chamadas 

comunidades
4
. Um relatório da agência de comunicação FSB PR Digital

5
 sobre o segundo 

turno mostrou que a “arena online” em que as militâncias políticas mais se enfrentaram foi 

o Orkut, cujas comunidades foram palco de longas discussões entre apoiadores dos dois 

candidatos. De acordo com o relatório, o Twitter foi a rede mais neutra. Mais de 50% das 

mensagens que faziam menção ao candidato José Serra não faziam juízo de valor. O mesmo 

aconteceu com relação a candidata Dilma Rousseff. Segundo o relatório, tais menções 

repercutiam dados factuais da corrida eleitoral, presentes na cobertura da mídia de massa.  

Embora o relatório não explicite o por quê das discussões no Orkut terem sido mais 

acaloradas, acreditamos que as especificidades dessa rede social possam dar conta de uma 

explicação. O seu modelo de comunidades fundamentadas em fóruns de discussão contribui 

para que os usuários se reúnam em torno de um tópico determinado pelo grupo. A divisão 

em comunidades também segmenta mais o público que participa das discussões, o que 

facilita para que pessoas com ideias afins se agrupem e ou que “opositores” entrem na 

discussão para expor seu ponto de vista distinto. Costa (2010) explica que, no caso de 

Marina definiu-se que o Orkut seria usado para levar a mensagem da candidata aos 

evangélicos. Através das comunidades, esse público era facilmente identificável.  

Após um estudo sobre três comunidades do Orkut – uma relativa à Dilma, outra a 

Serra e outra à Marina -, Brito (2011) constatou que a maior parte dos tópicos e das 

interações existentes consistia em convergência entre os participantes. Quando um “intruso” 

tentava postar uma opinião divergente, era execrado pelos demais membros. Em um outro 

estudo, Lopes (2011) fez uma análise das cem primeiras comunidades referentes à busca 

pelo nome de cada candidato e as classificou como “positivas, “negativas” ou 

“outras/neutras”. No quantitativo, Dilma tinha 55 positivas (com 84.158 membros) e 45 

negativas (com 304.751 membros); Serra tinha 50 positivas (com 194.302 usuários) e 50 

negativas (com 73.144); e Marina tinha 98 positivas (com 152.270) e 2 negativas (com 451 

membros).  

 

[...] a tática de não atacar Marina não se restringiu aos adversários. No Orkut, por 

exemplo, a aparente aprovação à ex-ministra (mensurada através do número de 

                                                 
4 Comunidades do Orkut são páginas criadas sobre determinado tema que congregam usuários e permitem discussões em 

fóruns sobre diferentes tópicos relativos àquele assunto 
5 A análise foi feita baseada em mais de 17 mil menções em 3.184 posts que citavam os candidatos, capturados pelo 

software Webgrama@ entre 04 e 31 de outubro. O conteúdo da pesquisa na íntegra está disponível em 

<http://bit.ly/aCuMtO>. Acesso em: 8 ago. 2011 
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membros em comunidades positivas) não supera numericamente a preferência por 

Serra, mas ela praticamente não sofre críticas, ao contrário do ex-governador de São 

Paulo. (LOPES, 2011, p. 25). 

 

O relatório da FSB PR Digital (p.6) nos mostra que “a exemplo do que foi 

observado na campanha offline, o debate nas redes sociais centrou-se em questões morais e 

de ética pública, com destaque para o aborto, a corrupção e a honestidade pessoal”.  

 

II.2) O YouTube na Campanha 

  Os vídeos mais vistos do YouTube com relação aos candidatos também continham 

mais ataques do que esclarecimentos sobre plataformas de campanha e propostas de 

governo. O relatório da pesquisa da FSB PR Digital mostrou que, no YouTube, havia vasta 

quantidade de vídeos amadores e religiosos, com grande porcentagem de material 

classificado como negativo para ambos candidatos (Dilma com 43%, e Serra com 66%).  

Na análise feita por Lopes, entre os vídeos mais vistos
6
 (juntos, cerca de 1,1 milhão 

de exibições) que continham ataques à Dilma, as principais acusações diziam respeito à 

opinião dela quanto ao aborto e a uma suposta declaração (“nem mesmo Cristo querendo, 

me tiram essa vitória”). Parte dos vídeos contrários a Serra era sobre as enchentes em São 

Paulo na gestão dele, sobre a trajetória do candidato como deputado na Constituinte de 

1988 e sobre o posicionamento ideológico do PSDB. Ainda segundo Lopes, “vídeos de 

Marina são de apoiadores com mensagens positivas ou, em sua maioria, trechos de debates 

e conteúdos transmitidos na televisão. Poucos vídeos negativos” (LOPES, 2011, p. 27). 

O YouTube se tornou, ao longo da campanha, uma das plataformas mais usadas 

pelos internautas-eleitores para se apropriar de um conteúdo oficial e criar paródias, fazer 

críticas, elogios ou deboches aos candidatos. O episódio em que Serra é atingido na cabeça 

por um objeto estimulou a criação de vários vídeos, entre eles o “Bolinhagate – Edição do 

Jornal Nacional”, que dizia revelar a suposta fraude na edição que a Rede Globo veiculou 

no dia do incidente. O vídeo do estudante goiano Paulo Reis, o "DilmaBoy", virou um 

fenômeno na web após ser postado no YouTube. No filme, ele compara Dilma a Evita 

Perón em uma paródia da música “Telephone”, de Lady Gaga. O material, no entanto, 

acabou sendo reapropriado por simpatizantes de outros presidenciáveis. Uma versão do 

clipe foi feita em favor de José Serra (PSDB). Uma eleitora de Marina Silva também usou a 

música “Telephone” como base de um vídeo em favor da candidata.  

                                                 
6
 O resultado é baseado em buscas no YouTube por “dilma rousseff”, “marina silva”e “josé serra” 
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Em termos de conteúdo oficial, os três principais presidenciáveis criaram canais de 

vídeos que continham reproduções de entrevistas ou debates exibidos na TV, programas 

eleitorais e material exclusivo para a web. 

 

II. 3) O Facebook 

O Facebook passou a conquistar os brasileiros durante o período final da campanha. 

Essa rede social apresenta uma timeline
7
 que mostra as atualizações em ordem de postagem. 

Sua interface permite que os posts dos usuários recebam comentários, criando assim uma 

espécie de fórum de discussões. Os usuários também podem replicar determinado conteúdo e 

compartilhá-lo com seus amigos, que podem republicar tal informação para o seu grupo, e 

assim por diante, gerando ações de mobilização digitais. Mais adiante, veremos que esse 

mecanismo funciona também no Twitter. Sua dinâmica estimula a formação dos chamados 

virais, como o fenômeno Dilmaboy, citado anteriormente. 

Foi no Facebook que surgiu uma das grandes polêmicas do segundo turno. Sheila 

Canevacci Ribeiro, de 37 anos, que teve Monica Serra como professora de dança na 

Universidade de Campinas, postou em seu perfil sua indignação pelo posicionamento 

escorregadio de José Serra em relação ao tema aborto. Sheila escreveu que ele não 

respeitava "tantas mulheres começando pela sua própria mulher. Sim, Mônica Serra já fez 

um aborto". O texto foi republicado por sites, blogs e repercutido pelos jornais. 

Por ser ainda pouco difundido, o Facebook tinha um público bem específico à época 

das eleições. Costa revela que, na avaliação da coordenação de campanha de Marina Silva, 

o Facebook exibia uma audiência geral mais universitária e agregava um contingente 

grande de pessoas desapontadas com a política tradicional:  

 

No Facebook, decidiu-se que os alvos seriam dois: o público feminino, sensível à 

história de vida de Marina Silva; e o público mais intelectualizado, exatamente 

aquele que se desiludira com a política, principalmente com a história do PT. Era a 

“classe média iluminista” no dizer do deputado verde Alfredo Sirkis, coordenador 

da pré-campanha (COSTA, 2010, p.11). 

 

Já o coordenador de redes sociais da campanha de Dilma Rousseff, Marcelo Branco, 

reconheceu (informação verbal)
8
 o mau desempenho da petista no Facebook. A explicação 

                                                 
7
 Timeline é a linha do tempo nas mídias sociais e nos microblogs 

8
 Palestra ministrada no 4º Seminário Internacional de Mídia Online (MediaOn), realizada em São Paulo no dia 10 de 

Novembro de 2010 e transmitida pelo portal de internet Terra. Disponível em: <http://tinyurl.com/4y6f4ey> (parte 1) e 

<http://tinyurl.com/3msdxvc> (parte 2). Acesso em: 13 jun. 2011. 
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pode ser o fato de que grande parte do eleitorado da candidata pertencia às classes C, D e E, 

público que pouco acessava o Facebook na ocasião. 

Embora todos os candidatos mantivessem um perfil no Facebook, essas páginas 

eram usadas de forma mais institucionalizada, como instrumento de divulgação de 

conteúdos que remetiam para outras plataformas. Conforme a coordenadora do site de José 

Serra, Soninha Francine, ressaltou (informação verbal)
9
, o candidato só tinha acesso pessoal 

ao Twitter. No microblog, a coordenação tinha pouco acesso e, caso quisesse, precisava 

pedir para que Serra publicasse algo. Mas, por falta de tempo, ele não se comprometia com 

as outras redes sociais, que ficavam a cargo da equipe. Acreditamos que, na próxima 

eleição, em 2012, tanto as coordenações quanto os candidatos passem a se preocupar mais 

com o Facebook, que tem uma plataforma com alto poder de criar virais e é uma rede que 

cresceu exponencialmente desde então e já ultrapassou o Orkut em número de usuários no 

Brasil.  

 

II. 4) O Twitter 

 O Twitter foi criado em 2006, mas só passou a se popularizar no Brasil em 2009, um 

ano antes das eleições presidenciais. Assim como o Facebook, o Twitter possui uma 

plataforma que facilita o compartilhamento de informações. As mensagens postadas são 

vistas pelos “seguidores” de determinado perfil, que poderão retuitá-las (mencioná-las). 

Desta maneira, o conteúdo postado por um autor pode chegar a pessoas desconhecidas do 

emissor inicial da mensagem. Assim, quando alguém de grande influência na rede, ou seja, 

que tem muitos seguidores, publica um assunto sobre determinado candidato, esse conteúdo 

acaba tendo uma capacidade enorme de replicação. As ondas multiplicadoras surgem da 

combinação de número de seguidores com a quantidade de retweets que esses seguidores, e 

os seguidores deles, reproduzem a mensagem para suas audiências. Em um artigo publicado 

no blog do Noblat, no dia 05 de outubro de 2010, a jornalista Risoletta Miranda comentou 

sobre a importância dessas replicações no resultado do primeiro turno: 

[...] Entre os dias 30 de setembro (dia do último modorrento debate entre os 

presidenciáveis na Rede Globo) e o dia 04/10, 8 horas da manhã, o Twitter 

funcionou não como onda, mas praticamente como uma tsunami digital verde a 

favor de Marina Silva. (MIRANDA, 2010) 

                                                 
9
 Palestra ministrada no 4º Seminário Internacional de Mídia Online (MediaOn), realizada em São Paulo no dia 10 de 

Novembro de 2010 e transmitida pelo portal de internet Terra. Disponível em: <http://tinyurl.com/3utpwe8> (parte 1) e 

<http://tinyurl.com/3cgmh52> (parte 2). Acesso em: 13 jun. 2011. 
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A jornalista explica que, no caso de Marina, celebridades como Bruno Gagliasso 

(@bgagliasso), Danilo Gentili (@danilogentili) e @nerdfeliz fizeram posts com uso das 

hashtags
10

 #ondaverde e #marina43 e chamaram os jovens a aderir à candidata. Para que a 

interatividade entre os atores de uma rede seja satisfatória é necessária uma reciprocidade. 

O retweet, embora não seja, em alguns casos, uma resposta direta ao remetente da 

mensagem, já indica que aquela informação surtiu efeito e gerou uma ação.   

Uma peculiaridade do Twitter é o número de caracteres, que não pode ultrapassar 

140 por post. O objetivo é transmitir informação de forma ágil e sucinta. Para driblar essa 

limitação, os usuários utilizam recursos como a inserção de links, que podem levar à 

navegação para páginas que permitem que o conteúdo seja exposto sem restrições. Aggio 

(2011) classificou os posts dos presidenciáveis no Twitter em 15 categorias, como 

divulgação de agenda, comentários sobre eventos, replicação de mensagens, ataques, etc. 

Na sua categorização, o autor incluiu itens com ou sem link. O intuito foi distinguir os posts 

que poderiam conduzir o eleitor a um conteúdo diferenciado, o que denota o esforço em 

atrair a atenção para outros canais de comunicação da campanha.  

A integração e remissão entre as diferentes mídias disponíveis na web foi nítida 

nesta campanha e pode ser exemplificada através de um post da candidata Marina. No dia 

30 de setembro, ela agradece e replica o post de um outro seguidor que diz estar usando as 

redes para divulgar a campanha: “Obrigada RT @wesleydearaujo: Estou conversando com 

os amigos no msn, pelo orkut e Twitter, divulgando vídeos e ainda converso pessoalmente”. 

Marina Silva, com apenas 1 minuto e 24 segundos de exposição no Horário Eleitoral 

Gratuito, aproveitou esse tempo na televisão para convidar os eleitores a acessar seu site – e 

assim obter mais informações sobre suas propostas. A falta de tempo na TV foi contornada 

ainda com iniciativas digitais como o “Sala de Marina”, que era um programa no formato 

de TV para web exibido pelo site da candidata para debater questões de seu projeto político. 

Mais uma vez, diante de uma limitação – neste caso temporal e não espacial como no caso 

do Twitter -, as coordenações de campanha desenvolveram uma estratégia de remissão.   

Uma característica específica do Twitter que pôde ser explorada pelos candidatos foi 

o seu caráter informal, que, se bem utilizado, permite gerar entre os interlocutores uma 

sensação de maior proximidade. Cremonese (2011) classificou as mensagens dos 

candidatos no Twitter em “comunicações de divulgação” - mensagens mais formais, 

                                                 
10 Hashtag (#) é um símbolo característico do Twitter que seguido de determinado termo forma palavras-chave comumente 

utilizadas para facilitar sua localização em mecanismos de busca. Ele vira hiperlinks que possibilitam a visualização de 

todos os usuários que fizeram uso do mesmo termo. 

http://twitter.com/wesleydearaujo
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geralmente utiliza a terceira pessoa e é mais impessoal - ou de “relacionamento” - 

mensagens mais informais, quando o candidato fala de sua vida pessoal e emprega a 

primeira pessoa.  “Dilma e Marina Silva postaram mensagens mais de divulgação (formal) 

do que de relacionamento (pessoal) e José Serra postou mensagens mais de cunho de 

relacionamento (pessoal) do que de divulgação (formal)” (CREMONESE, 2011, p. 15).  

Mas, até mesmo nas mensagens classificadas como “formais” pelo conteúdo 

apresentavam uma linguagem informal e despojada, característica do Twitter. Os candidatos 

também optaram por mesclar essas “mensagens de divulgação” com as de 

“relacionamento”. Marina Silva publicou versos e reflexões, como no dia 29 de setembro: 

“Um instante para quem não conhece ter o prazer de ver e ouvir Dorival cantando Marina 

Morena http://bit.ly/dBjSwm”. José Serra, segundo Cremonese, foi o candidado que mais se 

utilizou de mensagens de cunho de relacionamento (pessoal), como no dia 5 de setembro: 

“Assisti Vertigo, no Morumbi, em 2006. RT @smallperes @joseserra_ ouça u2 bom som”.  

 

Marina Silva e José Serra compreenderam, basicamente, o funcionamento do 

Twitter enquanto ferramenta de comunicação política singular que os aproxima de 

seus eleitores de variadas maneiras. A candidata Dilma Rousseff isola-se num 

padrão e comunicação ultra-discreto, ínfimo, que reflete a completa incompreensão 

do funcionamento do Twitter ou a simples opção de não fazer campanha através 

desse canal. (AGGIO, p. 14) 
 

Podemos dizer que a partir das eleições 2010, o “corpo a corpo” online também 

passa a ter relevância. Além da regularidade nas postagens, alguns candidatos optaram por 

fazer uso da interatividade
11

 com seus interlocutores. Nesse caso, foi preciso ler o que os 

internautas estavam perguntando ou comentando e respondê-los, o que demanda maior 

disponibilidade e tempo do candidato. Esse “contato direto” com as “pessoas físicas” dos 

candidatos através das redes sociais é de extrema importância para a construção da imagem 

desses políticos. Conforme afirma Aldé (2004), nossa democracia de massa contemporânea, 

no que diz respeito à eleição dos representantes, indica “a crescente personalização da 

escolha eleitoral, com foco no candidato, em oposição aos critérios partidários vigentes no 

modelo anterior [...]” (ALDÉ, 2004, p.23). Assim, o que está em jogo é a figura do político, 

e não mais os ideais de um partido. Por isso, uma das estratégias na construção da imagem 

do candidato é a sua presença no ciberespaço, que se configura cada vez mais como um dos 

mecanismos de aproximação com os eleitores. 

                                                 
11 Interatividade entendida como comunicação mediada potencial habilidade da mídia de deixar o usuário exercer 

influência sobre o conteúdo e/ou forma de comunicação mediada (JENSEN, 1999, p. 183) 

http://bit.ly/dBjSwm
http://twitter.com/smallperes
http://twitter.com/joseserra_
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Para aumentar a visibilidade da campanha na rede, os presidenciaveis se utilizaram 

dos twitaços, que estimulavam os internautas a usar determinada hashtag para alcançar uma 

boa posição nos Trending Topics
12

 e atrair novos seguidores para os perfis oficiais. No dia 

27 de setembro, por exemplo, Marina conclamou seus seguidores: “Hoje vai acontecer mais 

um Twitaço, com concentração às 12h e 18h, com as tags #Marina43 #OndaVerde 

http://bit.ly/9mhxIv”. Dez dias antes, José Serra também falou sobre esse tipo de ação: “Eu 

soube que vocês fizeram um twitaço por aqui ontem com o #Vote45. Boa!”.  

Os candidatos também usaram o Twitter para dar informações de primeira mão ou 

exclusivas. No dia 25 de setembro, Marina Silva postou: “Em primeira mão para vocês, o 

nosso programa que vai ao ar no horário eleitoral da noite http://bit.ly/cc5oMD 

#Marina43”. Já Dilma Rousseff anunciou no dia 22 de outubro: “Assistam aos vídeos que 

eu e o presidente Lula gravamos para vcs que navegam pela internet: http://migre.me/1I1q9 

e http://migre.me/1I1t2”. 

Um caso marcante de bom uso do Twitter nas eleições 2010 foi o do candidato 

Plínio Arruda (PSOL), que fez um enorme sucesso no microblog logo após o debate do dia 

05 de agosto, da TV Bandeirantes. Antes do programa, ele sequer tinha pontuado na última 

pesquisa de intenções de votos divulgada pelo Ibope. Horas depois do debate, foi citado em 

mais de 15 mil tweets em 13 horas e chegou à primeira posição no Trending Topics 

mundial. Em 18 de agosto, ele usou o Twitter como forma de driblar o fato de não ter sido 

convidado para o debate promovido pela "Folha de S. Paulo" e pelo UOL. No dia do 

programa, ele organizou um “twitaço” e comentou o debate por Twitcam
13

.  

 

II. 5) Games Online 

Os games foram outra plataforma utilizada tanto pelas campanhas quanto pelos 

eleitores/internautas como forma de publicação e divulgação de conteúdos favoráveis ou 

não aos candidatos. Ayres e Cerqueira (2011) ressaltam que a “relação entre os games e a 

política não é uma novidade no contexto das eleições, contudo ainda é um tipo de prática, 

em geral, pouco explorada nas estratégias de comunicação digital” (AYRES, 

CERQUEIRA, 2011, p.58). No Brasil, nas eleições 2010, a equipe de Marina Silva criou 

um “social game”, um jogo online, intitulado “Um Mundo”. Segundo Costa (2010), o game 

“foi desenvolvido para lidar de forma lúdica com os internautas, em especial com os mirins, 

                                                 
12 Trending Topics é a lista dos termos mais comentados no Twitter seja no Brasil ou no Mundo. 
13 Twitcam é uma ferramenta para transmissão de vídeos ao vivo pelo Twitter. 

http://twitter.com/#%21/search?q=%23Marina43
http://twitter.com/#%21/search?q=%23OndaVerde
http://bit.ly/9mhxIv
http://twitter.com/#%21/search?q=%23Vote45
http://bit.ly/cc5oMD
http://twitter.com/#%21/search?q=%23Marina43
http://migre.me/1I1q9
http://migre.me/1I1t2
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expondo as prioridades sociais da plataforma de governo da candidata” (COSTA, 2011, 

p.4). Ao acessar a página, o usuário era convidado a construir seu próprio mundo 

selecionando um tema, como desenvolvimento sustentável, educação, saúde, empregos, etc. 

Os eleitores/internautas também se utilizaram desse recurso, mas como forma de 

expressar suas opiniões em torno de determinado candidato. No período de campanha, um 

dos games postados na rede por internautas que mais fizeram sucesso foi o "Show do 

Dilmão"
14

, no qual para cada pergunta acertada, o internauta “ganharia” um benefício do 

Governo Federal. As perguntas lembram gafes da candidata. E, dependendo do número de 

acertos, a mensagem final define o nível de "petismo" do internauta. 

Outro game, esse de apoio à Dilma, chamado “Dilma Adventure”
15

, foi feito no 

estilo do clássico “Super Mario Bross”. O objetivo era que o internauta levasse a petista até 

o Palácio do Planalto. Para isso, ela precisava pegar estrelas vermelhas do PT e urnas de 

votação e superar diversos obstáculos como objetos lançados por um tucano do alto da tela 

e o personagem que representava o candidato José Serra. 

Chamou atenção a rapidez com que surgiam na rede games alusivos a episódios que 

aconteciam durante a campanha. Um exemplo disso foi o game em que Serra aparece na 

bancada do Jornal Nacional como alvo para bolinhas de papel. O jogo fazia referência à 

agressão sofrida pelo candidato na qual ele foi atingido na cabeça por um objeto 

arremessado por um opositor à sua candidatura. Serra foi a um hospital para realizar exames 

neurológicos, e o JN ouviu peritos que avaliaram a possível gravidade da lesão. A 

linguagem dos games também foi utilizada em um vídeo desenvolvido pelo grupo de humor 

Galo Frito e postado no YouTube. O “Dilma Pokémon
16

” era um confronto entre a petista e 

Serra. Com uma música lúdica de fundo, Dilma chega ao gabinete do Palácio do Planalto 

ansiosa para assumir o cargo. Até que, um tucano aparece e arremessa Serra em frente à 

petista. E então começa o embate entre os dois. Na disputa, há referência a vários episódios 

reais da campanha. Até que Dilma vence, com a ajuda do presidente Lula.  

 

Conclusão 

Durante muito tempo, os mass media foram os canais exclusivos de intermediação 

entre candidatos e eleitores. Embora eles ainda tenham um papel fundamental nessa 

relação, o surgimento da web 2.0, e mais precisamente das redes sociais, tem alterado essa 

                                                 
14

 Disponível em: <http://dilmanao.org/dilmao/>. Acesso em: 14 de Ago de 2011 
15

 Disponível em: <http://www.gmfgames.com/dilma/>. Acesso em: 14 de Ago de 2011 
16

 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=Y8lwdstRd6I>. Acesso em: 14 de Ago de 2011 

http://dilmanao.org/dilmao/
http://www.gmfgames.com/dilma/
http://www.youtube.com/watch?v=Y8lwdstRd6I
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antiga hegemonia absoluta dos meios de comunicação. É claro que a internet ainda não foi 

capaz de atingir a amplitude da televisão como quadro de referência de brasileiros na busca 

por informações que irão determinar a sua escolha política. Mas, a web cresce de 

importância por oferecer informação em tempo real, por permitir a possibilidade de 

recuperação de notícias e por possibilitar que o internauta publique seu ponto de vista.  

 Nas eleições 2010, ficou comprovado que a fama no mundo online pode não 

repercutir em votos – pelo menos não na mesma proporção. Dilma ganhou a disputa 

embora, como vimos, Marina tenha feito melhor uso da rede. Não podemos dizer, no 

entanto, que, sem a visibilidade adquirida na web, a candidata do PV teria conseguido 

atingir seus quase 20 milhões de votos. Já o sucesso de Plínio Arruda na internet demonstra 

que campanhas com menos recursos financeiros podem conseguir mais tempo e espaço nos 

meios de comunicação de massa se fizerem um bom uso das ferramentas digitais.  

 A qualidade do debate online sobre a campanha de 2010 foi tida como aquém do 

esperado por vários especialistas no assunto, de jornalistas a cientistas políticos. A 

discussão foi considerada pouco abrangente, com grande parte das postagens sendo usada 

apenas para brincadeiras, ou para um simples apoio e/ou reprovação às candidaturas. Mas, 

não podemos deixar de reconhecer que um importante passo foi dado. Os perfis dos 

candidatos, sem dúvida, foram capazes de gerar uma maior aproximação com o eleitor-

internauta. Independentemente da plataforma e do conteúdo postado, vemos que o 

envolvimento do eleitor foi importante para o sucesso ou não de determinado político nas 

redes. Com a descentralização da informação, esse antigo receptor passivo passa a ter o 

poder tanto de criar quanto de elogiar ou criticar determinado conteúdo postado. 

E foi para se aproximar desse eleitor, que agora tem o poder de um formador de 

opinião, que os candidatos e as coordenações de campanha passaram a utilizar a linguagem 

das redes sociais, do Twitter, do YouTube e dos games. Nosso intuito com este artigo não 

foi comparar a forma como os principais presidenciáveis se utilizaram da internet - embora 

em alguns momentos tenhamos usado desse artifício -, e sim fazer um panorama geral de 

como eles exploraram as materialidades das ferramentas digitais disponíveis. Vimos que os 

que conseguiram dominar o uso desses mecanismos – seus códigos, sua linguagem e suas 

especificidades – foram os que obtiveram mais sucesso entre o público presente nesse novo 

campo de disputa política que é a internet. 
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