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Resumo 

 

As eleições de 2010 ficaram marcadas na história do Brasil por se tratarem das 

primeiras realizadas sob a forte atuação do ciberativismo dentro de um contexto de 

participação por meio de sites de redes sociais e mídias sociais. O artigo parte da análise 

de postagens de usuários comuns no dia da realização do primeiro turno das eleições 

para enfocar o comportamento no Twitter em relação aos quatro candidatos à 

presidência que mais se destacavam nas pesquisas eleitorais até então. Aborda, também, 

as diferenças entre o que determina a lei eleitoral e as mensagens de usuários do 

microblog. 
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Introdução 

 

O artigo levanta questões sobre a presença do ciberativismo, no Brasil, durante o 

primeiro turno das eleições de 2010, principalmente no que concerne às candidaturas 

dos quatro presidenciáveis mais bem colocados nas pesquisas eleitorais Dilma Rousseff, 

José Serra, Marina Silva e Plínio de Arruda Sampaio, na tentativa de perceber quais os 

reflexos da disputa no Twitter, por meio de uma metodologia de caráter experimental.         

Também busca evidenciar características comuns entre as postagens e, categorizá-las de 

acordo com os elementos em comum e que possam determinar um padrão nas 

mensagens. No que se refere ao conteúdo, pretende-se investigar as formas como o 

ativismo virtual ocorre em um ambiente restrito a 140 caracteres por mensagem.  

Além disso, uma vez que o período escolhido para a pesquisa se mostra regulamentado 

por uma legislação que proíbe o aliciamento de votos, pretende-se investigar se esse se 

deu de forma descontrolada devido às facilidades do ativismo político feito com a ajuda 

da comunicação digital. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no  IJ 5 – Comunicação Multimídia, da Intercom Júnior do XVI Congresso de Ciências da 

Comunicação na Região Sudeste realizado de 12 a 14 de maio de 2011. 
2 Estudante de Graduação 4° período do Curso de Jornalismo da UFOP. E-mail: mi_brabieri@yahoo.com.br 
3 Orientadora do trabalho. Professora do Curso de Jornalismo da UFOP. E-mail: joana.ziller@gmail.com 

mailto:mi_brabieri@yahoo.com.br
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Ciberativismo no Twitter 

 

 

A campanha eleitoral brasileira de 2010, vista por um âmbito geral, ficou marcada na 

história política do país por se tratar da primeira realizada sobre a forte influência de um 

fenômeno conhecido por ciberativismo, termo que “pode ser entendido como uma 

forma de ação política que se utiliza da apropriação das novas tecnologias na intenção 

de propor formas de protesto a partir do ciberespaço (GONÇALVES et al. apud 

BATISTA& ZAGO, 2010). De acordo com Gonçalves, as mobilizações, sejam 

individuais ou em grupo, que se utilizem dos vários ambientes existentes na internet 

para promover ideais com fins políticos, podem ser entendida como ciberativismo. 

Embora não exista a necessidade concreta de que as mobilizações estejam calcadas por 

intenções negativas quanto a uma causa, podendo, inclusive, enaltecer um propósito ou 

personalidade.  

Por conta seu caráter exclusivamente virtual, o ciberativismo está intimamente ligado ao 

conceito de comunicação digital, que, segundo Reccuero “mais do que permitir aos 

indivíduos comunicar-se, amplificou a capacidade de conexão, permitindo que redes 

fossem criadas nesses espaços” (RECCUERO, 2009, p.16). A primeira ocasião em que 

o ativismo feito pela internet teve destaque, no que se refere ao cenário político global, 

foi durante as candidaturas de Barack Obama e John McCain para o cargo de presidente 

dos Estados Unidos, no ano de 2008. Uma vez que era possível acompanhar os detalhes 

das campanhas através de sites de redes sociais que mantinham os candidatos mais 

próximos, de certa forma, dos seus eleitores, os efeitos da web puderam ser percebidos 

pelo aumento do número de interessados pelo processo e o comparecimento desses às 

urnas, já que não há a obrigatoriedade do voto naquele país. 

Contudo, o ativismo político virtual depende, atualmente, de algumas características que 

vêm se desenvolvendo há alguns anos e determinaram algumas novas tendências na 

internet. A Web 2.0
4
, termo utilizado por O’Reilly (2005) para denominar um conjunto 

de princípios e práticas que ajudaram a enxergar a internet como plataforma, de forma 

aprofundada, e não mais como um objeto de fronteiras fixas,  deu força aos blogs e sites 

de redes sociais devido à mudanças na maneira de se relacionar em ambiente virtual, 

                                                 
4 Mesmo que cientes da controvérsia em torno do termo, optou-se por manter Web 2.0. 
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como, por exemplo, o fortalecimento e a importância da relação inter-blogs em 

detrimento da publicação exclusiva e segregada.  

Outro fator importante foi a utilização de tags, que se baseiam em um “estilo de 

categorização colaborativa de sites que emprega palavras-chave livremente escolhidas 

(...). O uso de tags permite associações múltiplas e superpostas como as que o próprio 

cérebro usa ao invés de categorias rígidas” (O’REILLY, 2005, p. 11). Além disso, 

houve a tomada de consciência acerca das facilidades do sistema RSS, pois “permite 

que alguém não apenas acesse uma pagina, mas faça uma assinatura sendo notificado 

cada vez que haja mudanças na página” (O’REILLY, 2005, p. 12).  

Estas duas possibilidades estão presentes no Twitter, definido como uma espécie de 

microblogging, no qual é possível postar mensagens com até no máximo 140 caracteres, 

chamados tweets ou posts. Esses são visualizados nas páginas iniciais de usuários 

identificados por um apelido antecedido de @ e que se relacionam por um sistema de 

seguidores. 
 

As tags, ou etiquetas, são conhecidas como hashtags e podem ser 

reconhecidas pelo símbolo gráfico # posto antes de alguma palavra ou expressão, o que 

permite ter acesso às mensagens que são postadas sobre determinado conteúdo. Há, 

também, uma lista das palavras, que indica os temas mais discutidos no microblog, 

conhecida por Trends Topics 
5
e que apresenta os assuntos em destaque. Além disso, 

existe uma ferramenta chamada Retweet
6
, que consiste em copiar um conteúdo total ou 

parcialmente de terceiros e repassar com a devida identificação do autor. Esse último 

tem uma importância a mais, uma vez que representa prestígio social dentro do universo 

dos 140 caracteres devido à popularidade que se ganha quando as mensagens de um 

usuário recebem um número grande de retweets 

No Brasil, o Twitter permitiu que o ativismo político, combinado às facilidades 

oferecidas pela comunicação digital
7
, estivesse diretamente ligado às campanhas feitas 

pelos candidatos que almejavam algum cargo político. Uma vez que percebeu-se 

fortemente a presença de termos que faziam referência ao processo eleitoral, por se 

tratar de um contato mais próximo entre a internet e um evento político-social de tal 

                                                 
5
 Em tradução literal, Tópicos de Tendências. 

6
  Em sua versão antiga, o Twitter permitia o retweet apenas com a colocação das iniciais RT antes de uma postagem 

qualquer. Com a mudança gráfica do microblog, foi criada a ferramenta de mesmo nome que permite que o comando 

seja realizado automaticamente.  
7
 Segundo José Corrêa Batista e Gabriela Silva Zago, “a possiblidade de auto-organização e a redução dos custos 

sociais em comunicar-se e sociabilizar-se - traços inerentes às redes sociais digitais - conferem um caráter espontâneo 

e móvel aos engajamentos coletivos”. 
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importância no país, não se pode elaborar mecanismos prévios baseados na tentativa de 

regulamentar este espaço criado pela comunicação digital. 

 

Tweet boca de urna 

 

Um dos pontos acerca do ciberativismo que denota maiores preocupações por parte de 

alguns especialistas em direito eleitoral é a linha tênue entre a manifestação e a 

propaganda política. De acordo com a Legislação Brasileira, fica proibido o aliciamento 

de votos dias antes do processo de votação. Contudo, segundo Dias (2010) é preciso 

haver uma primeira experiência para, então, delinear regulamentos, uma vez que 

A internet era um campo que, até a eleição municipal passada, a legislação 

ainda não tinha adentrado, mas ela viu a força das mídias digitais, pois os 

candidatos começaram a enviar e-mails e produzir material de campanha digital 

sem que esses fossem publicados (...). A dinâmica destas eleições e a forma que 

a Justiça Eleitoral vai ainda se manifestar é que irão desenhar qual será o efeito 

desta legislação na campanha eleitoral (DIAS, 2010) 
  

Contudo, mesmo que o Artigo 5º da Constituição norteie qualquer regulamentação que 

aborde a livre manifestação do pensamento, do ponto de vista substancial não se deve 

fazer distinção entre os meios pelos quais uma propaganda eleitoral é divulgada, pois  

 
Todas as regras, a não ser aquelas específicas para cada meio, não mudam só 

porque é na internet. É o mesmo raciocínio. Se diz assim: “não pode divulgar 

propaganda eleitoral sem colocar as siglas de todos os partidos da coligação”, 

quem fizer na internet terá de seguir as mesmas exigências relacionadas à 

propaganda. Ainda não se tem muita segurança e muita certeza sobre como 

ficará o comportamento do eleitor em relação às regras e mesmo se a tentativa 

de regulamentar a internet, o Twitter e as comunidades virtuais vai, de fato, 

surtir o efeito que a legislação eleitoral pensa. (DIAS, 2010) 
 

Sendo assim, de acordo com Dias se o usuário postasse conteúdos como o número, foto 

e mensagens evocativas para pedir votos em favor de um determinado candidato, 

correria o risco de incorrer no crime de aliciamento de votos, conhecido, também, por 

boca-de-urna.  

No que se refere à presença de palavras ou expressões nos Trends Topics relacionadas 

aos candidatos, seria possível uma tentativa de ingerência da Justiça Eleitoral caso 

ficasse provado que se tratava de propaganda eleitoral, como, por exemplo, termos que 

evoquem o nome de um candidato seguido de seu respectivo número de chapa 

partidária. Entretanto, o desafio se mostra quanto às medidas de fiscalização das mídias 

digitais e se essas serão eficazes. 
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Metodologia 

 

Para fins de análise, recolheram-se todas as mensagens publicadas no microblog Twitter 

referentes ao período compreendido entre 8h e 17h do dia 3 de outubro de 2010, data 

esta em que o aliciamento de votos estava proibido mesmo que feito virtualmente. O 

recolhimento das mensagens se deu por meio de 16 assinaturas de feed
8
 (RSS), que se 

referiam a entradas feitas no sistema de busca do Twitter e estavam diretamente ligadas 

aos quatro candidatos ao cargo de presidente da república Dilma Rousseff, José Serra, 

Marina Silva e Plínio de Arruda Sampaio. Levando em consideração algumas 

possibilidades de grafia dos nomes referidos, elaborou-se um sistema que pretendia 

abarcar uma maior quantidade de posts relacionados aos presidenciáveis. Além disso, 

foram levadas em conta, também, as combinações entre o primeiro nome e o número 

correspondente à chapa partidária de cada um, fato que se tornou comum no período de 

campanhas feitas durante o ano de 2010. Assim, reservou-se uma mesma quantidade de 

inscrições RSS
9
 para cada candidato, de acordo com os mesmos padrões de variação 

que grafava os nomes e sobrenomes, assim como os nomes e o número de chapa 

partidária, de forma unida e separada: dilma rousseff, dilmarousseff, dilma 13 e 

dilma13; jose serra, joseserra, serra 45 e serra45; marina silva, marinasilva, marina 43 e 

marina43; e plinio de arruda sampaio, pliniodearrudasampaio, plinio 50 e plinio50.  

Em um segundo momento, as postagens foram classificadas em duas categorias, a fim 

de separar as mensagens que continham hashtags das que não apresentavam tais 

etiquetas. Entretanto, houve uma grande incidência de casos em que um mesmo tweet 

possuía duas ou mais tags e, portanto, uma subdivisão se fez necessária nesta categoria. 

Além disso, houve um monitoramento dos Trends Topics Worldwide
10

, que foi iniciado 

à véspera e se deu durante todo o dia 3, para analisar quais as nuances relativas ao 

processo eleitoral poderiam ser verificadas na interface principal do Twitter. Para este 

fim, foi reunido certo número de imagens que ilustram a movimentação dos termos da 

referida lista. 

 

                                                 
8
 Entende-se por feed o conteúdo enviado por um site que “alimenta” o leitor de RSS, cuja inscrição tenha sido 

assinada anteriormente pelo usuário. 
9
 Really Simple Syndication, tecnologia que permite aos internautas inscreverem-se em sites ou blogs que forneçam 

seus conteúdos por meio de feed. 
10

 Na versão mais nova do Twitter, é permitido fazer a escolha entre a lista de tópicos de tendências pelo mundo, em 

alguns países e, inclusive, em algumas cidades mais importantes.  
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Resultados 

 

 

 Partindo de uma análise quantitativa, foi recolhido um total de 188 tweets 

enviados pelo sistema de buscas do microblog ao leitor de RSS
11

.  Do total, mais da 

metade - 62%, o que equivale a 117 mensagens - apresentaram hashtags e, desse 

número, em apenas 48 postagens verificou-se a presença de múltiplas etiquetas. Em 

contraposição, os 38% restantes –71 mensagens – não eram compostos do sinal gráfico 

representativo de uma tag. Foi notada a presença de 41 retweets entre as mensagens 

recolhidas. Além disso, foram identificados 11 tweets contendo links externos, todos 

com a url condensada, que levavam a páginas de outros sites com os mais diversos 

conteúdos, como reportagens de cobertura feitas por jornais comerciais e até piadas que, 

corriqueiramente, eram feitas em favor ou contra algum candidato. Os resultados podem 

ser observados de forma mais contundente quando divididos de acordo com o GRAF.1. 

 

 

GRÁFICO 1: percentual de postagens com e sem hashtag 

 

 A candidata do Partido dos Trabalhadores (PT), Dilma Rousseff, foi 

mencionada em 48 tweets no período já referido, sendo que 34 deles apresentaram uma 

ou mais tags numa mesma postagem e 14 não. O candidato do Partido da Social 

Democracia Brasileira (PSDB), José Serra, teve 42 tweets com referências ao seu nome 

e, desse número, 31 eram compostos de tags, ao contrário dos outros 11. Já a candidata 

do Partido Verde, Marina Silva, foi a que mais recebeu menções entre os quatro 

principais presidenciáveis, tendo, assim, um total de 61 tweets, dos quais 31 possuem 

tags em contraposição aos 30 restantes. Por fim, o candidato do Partido Socialismo e 

Liberdade (Psol), Plínio de Arruda Sampaio, foi quem menos teve o nome citado na 

                                                 
11

 Na pesquisa, foi utilizado o leitor de RSS Google Reader 
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parcela de tweets recolhidos aleatoriamente para análise, o que pode ser dividido em 21 

postagens com tags e 16 sem. É possível estabelecer certas características nas 

publicações do microblog a partir de um detalhamento dessa amostra. 

Percebeu-se a presença de tweets que eram usados tanto para divulgar as escolhas 

eleitorais dos usuários quanto para fazer a promoção não só do número correspondente 

à chapa dos presidenciáveis, mas também de outros candidatos que concorriam a 

determinados cargos, fossem eles de âmbito federal, estadual ou regional, como na 

postagem: “RT @rogeriosmarinho: Estou saindo para votar #Serra45, #Rosa25, 

#Agripino252, #Garil154, Rogério4555 fui....”
12

. Nota-se que foram usadas tags para 

mencionar cada pessoa separadamente, mas há exemplos em que essas não se fazem 

necessárias: “Amanhã, não esqueçam: Freido 50123, Cinco 5055, Temer 500, Mutt 211, 

Jeferson 50 e Plínio 50. Até a vitória!”
13

 

Entretanto, pode ser observado que alguns usuários se concentravam na tarefa de 

informar àqueles que buscavam notícias sobre o processo eleitoral de 2010 no 

microblog: “A candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, já votou no colégio 

Santos Dumont, na zona sul de Porto Alegre (RS). #eleições2010"
14

. Neste, é o caso de 

um meio de comunicação que, através de um perfil devidamente identificados, fazia a 

cobertura sobre um determinado acontecimento. 

Também foram captadas postagens que se utilizaram do nome dos candidatos para 

desenvolver sátiras que fossem de encontro direto à imagem que esses divulgavam em 

suas campanhas: “hhahahahaha RT @ikii_pq a dilma não sobe em árvore? Pq o josé 

serra rs”
15

. Interessante destacar que a postagem que mais recebeu retweets, dentre a 

lista das que estiveram sob análise, se encontra nesta categoria :“Dilma Rousseff pode 

ser a “líder” dos Thundercats, mas JAMAIS será uma Presidente Competente ! 

MARINA PRESIDENTE #OndaVerde #Marina43"
16

. Este tweet apareceu por mais 4 

vezes e é possível notar que nele estão presentes duas hashtags que fazem referência à 

outra candidata.  

Além disso, foi notado que dos quatro principais candidatos ao pleito de 2010, somente 

os candidatos do PT, Dilma Rousseff, e do PSBD, José Serrá, foram mencionados em 

tweets de conteúdo em outra língua, como em “BFP: Präsidentenwahl: Brasilien geht an 

                                                 
12

 De @RinaldoBarros (Rinaldo Barros) 
13

 De @diogoflora (Diogo Flora) 
14

 De @tvbarrigaverde (TV Barriga Verde) 
15

 De @tatahtm (Taís Telles Motta) 
16

 De @keshasuja (Kesha Suja)   
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die Urne http://goo.gl/fb/GZ7gV #ausland #news #politik #dilmarousseff”17. Esse 

exemplo traz, inclusive, uma amostra de link externo, cuja url foi condensada, prática 

difundida entre os usuários do microblog para economizar espaço em suas postagens. 

“RT @revistapolitica: Última encuesta antes del comicio, difundida en diario Folha de 

Sao Paulo: Dilma cuenta con 52%, 31% José Serra, 15% Marina Silva”18, já nesse 

pode-se afirmar que o usuário quis repassar para seus seguidores os dados divulgados 

por uma revista especializada sobre as pesquisas de opinião pública para o primeiro 

turno das eleições. 

   

Ondas coloridas 

 

Um detalhe que se mostrou notável durante a análise dos tweets foi a presença da 

hashtag #ondaverde. Esse termo surgiu durante a campanha presidencial da candidata 

Marina Silva para representar o movimento dos eleitores que, pela internet, 

mobilizavam encontros e twittaços, uma espécie de compromisso virtual marcado para 

divulgar pelo microblog mensagens que falavam sobre a plataforma eleitoral da 

presidenciável do Partido Verde e, assim, levá-la à lista dos Trends Topics. Em reação 

ao fenômeno, que rapidamente ganhou destaque entre os usuários e, inclusive, dos 

meios de comunicação, surgiram as ondas vermelha e azul para apoiar os candidatos 

Dilma Rousseff e José Serra, respectivamente: “#voto13 #DiaD #Dilma #Dilma13 

#ondavermelha é unida. todo mundo junto e misturado”
19

, “Quem vota #José Serra e 

participa da #ondaazul dá RT aqui. #PesquisaEleitoral”
20

.  Entretanto, do total de tweets 

captados, foram os únicos que citaram tais ondas. 

Já a tag #ondaverde se apresentou em um número maior de postagens, inclusive 

naquelas que entraram para a lista através de inscrições feed (RSS) que se referiam a 

outros candidatos, como no post do usuário @keshasuja citado anteriormente. Os 

exemplos a seguir mostram como se davam as tentativas de mobilização dos eleitores: 

“Você sabia que Marina Silva já foi a senadora mais jovem a ser eleita no Brasil? 

#Marina43 #OndaVerde”
21

, “ Você sabia que Marina Silva já foi empregada 

                                                 
17

 De @breakfastpaper (Breakfastpaper) 
18

 De @faustobanuelos (Fausto Bañuelos) 
19

 De @SouthGales (Canil) 
20

 De @florindamadruga (Florinda Madruga) 
21

 De @eleitordemarina (Eleitor de Marina) 

http://goo.gl/fb/GZ7gV
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doméstica? #Marina43 #OndaVerde”
22

, “RT @eleitordemarina: Você sabia que Marina 

Silva já foi ativista ambiental ao lado de Chico Mendes? #Marina43 #OndaVerde”
23

. 

Fica bem explicitada a intenção dos usuários em enaltecer a imagem da candidata 

Marina Silva com a divulgação de fatos considerados relevantes de seu passado político 

e pessoal. 

A força adquirida pelo movimento da Onda Verde pode ser notada através do tweet a 

seguir: “RT @nerdfeliz #marina34 nos TT’s mundiais! Marina Silva é a melhor opção 

para a presidência do Brasil #OndaVerde \o/” 
24

. O último exemplo refere-se ao 

momento em que as hashtags citadas permaneceram juntas por um tempo na lista dos 

Trends Topics Worldwide, ficando em 3º e 6º posição, respectivamente, como se pode 

notar na FIG.1. 

 

 

FIGURA 1: Lista de Tópicos de Tendências Mundial no dia 3 de outubro de 2010, às 12h21 

Fonte: http://www.twitter.com 

  

Esse é um dos exemplos obtidos através do monitoramento da lista das 10 palavras mais 

faladas no mundo pelo microblog e mostra a disposição das tags exatamente às 12h21 

do dia em que ocorreu o primeiro turno das eleições 2010. Na FIG.2, é possível notar 

que, mesmo depois de o processo de votação ter sido encerrado, às 20h57, os termos 

ainda se mantinham na lista, embora em novas posições: 

 

                                                 
22

 Idem 10 
23

 De @israellzio (Israel Ribeiro) 
24

 De @marcusthadeu 
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FIGURA 2: Lista de Tópicos de Tendências Mundial no dia 3 de outubro de 2010, às 20h57 

Fonte: http://www.twitter.com 

 

 

Conclusão  

 

A pesquisa evidenciou que o ciberativismo esteve presente, no Brasil, de forma 

significativa durante o processo eleitoral do ano de 2010, principalmente naquilo que se 

refere aos quatro candidatos ao cargo de presidente que foram apontados nas primeiras 

posições pelas pesquisas eleitorais. A metodologia experimentada surtiu resultados 

satisfatórios para análise das postagens. O único ponto a ser questionado é a maneira 

como as entradas de feed selecionam os tweets a serem enviados para o leitor de RSS, 

uma vez que se imagina ter sido publicado no dia da votação um número muito maior 

de mensagens relacionadas aos candidatos do que foi recebido. 

Além disso, o período apontado pela Justiça Eleitoral como aquele em que fica proibido 

o aliciamento de votos foi marcado por uma grande incidência de postagens que 

continham elementos como o nome dos candidatos, o número dos partidos aos quais 

pertenciam e termos como “vote” ou “não vote”.  

Todos esses elementos violam a legislação vigente e são comumente caracterizados 

como boca de urna, o que denota a necessidade de se discutir este ponto antes do 

próximo processo eleitoral. É importante questionar se vale a pena manter tais restrições 

a fim de tratar como criminosa uma atividade exercida por uma ampla parcela da 

população com acesso à internet.  

Os números encontrados também refletiram um descompasso entre as preferências 

manifestas no Twitter e aquelas mais amplamente exercidas. Enquanto no Twitter a 

candidata Marina Silva foi destaque durante todo o dia de captação de postagens, nas 

pesquisas anteriores à eleição e na votação do primeiro turno a presidenciável não 

obteve destaque correspondente. Assim, pode-se questionar a abrangência do microblog 

e sua representatividade em relação aos estratos da sociedade brasileira.  
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