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Resumo:  O  artigo  traz  uma  análise  de  publicações  feitas  nas  Fanpages dos  pré-
candidatos à Presidência da República no período de 05 a 11 de março de 2018, uma
semana  marcada  por  grande  movimentação  política.  Foram selecionados  4  (quatro)
candidatos que aparecem com maiores índices de intenção de voto nas pesquisas: o ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL), a
ex-senadora Marina Silva (Rede) e o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin
(PSDB). Tomando como base as discussões sobre a interface mídia e política, campanha
permanente  e  estratégias  de comunicação  nas  mídias  digitais,  o  trabalho traz  dados
sobre número de postagens,  curtidas,  compartilhamentos  e reações  dos internautas  e
desenvolve  uma  análise  de  conteúdo  sobre  imagem  dos  candidatos,  ataque  aos
adversários, imagem do país e temas políticos. 
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1. Considerações Iniciais

Estamos vivenciando uma grave crise institucional e política no Brasil desde as

articulações políticas do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), que teve

seu mandato cassado em 31 de agosto de 2017. Michel Temer assumiu o poder, mas a

crise continua, principalmente em função da Operação Lava Jato. Um grande número de

políticos  e  empresários  já  foram presos,  dezenas  respondem a  processos  judiciais.5

Neste  cenário  conturbado,  um dos  principais  alvos  da  Operação  Lava  Jato  é  o  ex-

presidente Lula, que responde a vários processos e já foi condenado pelo juiz Sérgio

1 Trabalho apresentado no IJ 8 - Estudos Interdisciplinares  do XXIII Congresso de Ciências da Comunicação na
Região Sudeste, realizado de 7 a 9 de junho de 2018.
2 Graduanda  em  Comunicação  Social  –  Jornalismo  e  Bolsista  do  Programa  de  Bolsa  de  Iniciação  Científica
PIBIC/UFSJ/CNPq. E-mail: rebecacbo@gmail.com.
3 Graduanda  em  Comunicação  Social  –  Jornalismo  e  Bolsista  do  Programa  de  Bolsa  de  Iniciação  Científica
PIBIC/UFSJ/CNPq. E-mail: anarquadros@gmail.com.
4 Orientador do trabalho.  Mestre e Doutor em Ciência Política pelo IUPERJ, mestre em Comunicação Social pela
UFMG, docente e pesquisador do PPGCOM/UFJF e do Curso de Comunicação Social – Jornalismo da UFSJ. E-mail:
luizoli@ufsj.edu.br.
5 Nomes importantes do cenário político foram presos: o deputado Eduardo Cunha, que era presidente da
Câmara dos Deputados e um dos principais inimigos de Dilma, o ex-governador do Rio Sérgio Cabral, o
ex-ministro Antônio Pallocci (PT) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), além de empresários
da Odebrecht, da JBS e de várias outras empresas. 
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Moro a 9 anos de prisão por corrupção passiva e outros crimes e teve a sua sentença

ampliada para 12 anos pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) de Porto

Alegre. Os juízes de defesa do ex-presidente entraram com habbeas corpus no Supremo

Tribunal Federal (STF) para evitar a prisão de Lula, recurso negado em sessão no dia 05

de abril de 2018. Já no dia 06 de abril, o juiz Sergio Moro decretou a prisão de Lula, que

se entregou no dia 07 de abril e, apesar de preso, é mantido como candidato pelo PT.

Mesmo depois da prisão, nova pesquisa Datafolha mostra que o petista lidera com folga

a disputa presidencial com 31% das intenções de voto, mas dificilmente sairá candidato.

Enquanto a justiça abria novos processos contra Lula e ele tem uma visibilidade

muito negativa na grande mídia,  o ex-presidente atuou como pré-candidato,  fazendo

caravanas pelo país desde outubro do ano passado. Passou pelo Nordeste, Minas Gerais

e encerrou a última caravana no sul do país, poucos dias antes de ser preso. Bolsonaro

filiou-se ao PSL e mantém viagens pelo país como candidato com grandes chances de ir

para  o segundo turno.  Sem a  presença  de  Lula,  lidera  as  pesquisas.  A ex-senadora

Marina  Silva  lançou  sua  pré-candidatura  em abril.  O ex-governador  de  São  Paulo,

Geraldo Alckmim, afastou-se do governo paulista para se lançar candidato pelo PSDB. 

O cenário hoje já é bastante acirrado e indefinido, com as dúvidas que pairam

sobre a candidatura de Lula. Mais de 15 pré-candidatos já anunciaram a intenção de

disputar a Presidência da República e têm utilizado intensamente as redes sociais na

pré-campanha.6 Em função disso, o artigo tem por objetivo analisar como se tem um

cenário de campanha permanente e como a internet se tornou estratégica para os atores

políticos buscarem o apoio dos eleitores. São analisadas as  fanpages  de 4 candidatos

(Lula,  Bolsonaro, Marina e Alckmim),  focando o conteúdo das mensagens,  curtidas,

compartilhamentos e reações, tomando como recorte de 5 a 11 de maio de 2018. 

2. A Interface Mídia e Política e a concepção de Campanha Permanente

Discute-se, como base teórica, no primeiro momento, a relação cada vez mais

simbiótica entre a esfera da mídia e o campo da política. Quanto à interface entre mídia

e  política,  destaca-se,  primeiramente,  o  fato  de  que  o  campo  midiático,  segundo

Rodrigues (1990), avoca a tarefa de servir de campo de mediação social, onde os demais

6 Além dos quatro citados, outros nomes já são estão se mobilizando: Ciro Gomes (PDT), Guilherme
Boulos (PSOL), Álvaro Dias (PODEMOS), Rodrigo Maia (DEM), Henrique Meirelles (MDB), Michel
Temer  (MDB),  Manuela  D’Avila  (PCdoB),  Joaquim Barbosa  (PSB),  Levy  Fidelix  (PRTB),  Eymael
(PSDC), Valéria Monteiro (PMN), Fernando Collor de Mello (PTN), entre outros
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campos  sociais,  como  é  o  caso  do  campo  da  política,  buscam  visibilidade  e

legitimidade.  Ao tratar  da relação do campo da  mídia  com a política,  Lima (2006)

aponta sete teses para explicar a centralidade da mídia para a política: (a) a mídia ocupa

um espaço de centralidade ao permear os campos sociais; (b) não há política nacional

sem mídia; (c) a mídia ocupa hoje funções antes exercidas pelos partidos políticos; (d) a

mídia configura-se como um importante ator político; (e) a mídia altera radicalmente as

campanhas  eleitorais;  (f)  as  condições  históricas  em  que  o  sistema  de  mídia  foi

implantado  no  Brasil,  no  período  da  ditadura  militar,  com  forte  censura;  (g)  as

condições  sociais  e  econômicas  de  um  público  pouco  crítico  no  momento  de

implantação e consolidação do sistema de mídia no Brasil. 

Miguel & Biroli (2010) também destacam quatro dimensões da relação mídia e

política. A primeira dimensão diz respeito à mídia como instrumento de contato entre a

elite política e os cidadãos. A segunda dimensão está relacionada ao discurso político, já

que, segundo os autores, os discursos dos campos sociais precisam se adequar à lógica

espetacular imposta pela mídia.  A terceira  dimensão refere-se à produção da agenda

pública,  já que hoje as mídias  são as principais  responsáveis pelo agendamento  dos

temas que são discutidos no cotidiano das pessoas. Por fim, a quarta dimensão tem a ver

com a gestão da visibilidade, já que os atores políticos precisam se preocupar com as

imagens  públicas.  Assim  como  podem  administrar  a  visibilidade,  contratando

profissionais especializados e com sondagens e pesquisas de opinião, por outro lado,

paradoxalmente,  estão  submetidos  aos  riscos  da  exposição,  como aponta  Thompson

(1998),  citando  quatro  questões:  gafes,  acessos  explosivos,  escândalos  políticos  e

vazamento de informações. 

Ocorrem processos cada vez mais presentes na vida pública, como o crescente

personalismo e a espetacularização da vida social. Manin (1995) discute a emergência

de  uma  nova forma  de  representação  centrada  nos  líderes  personalistas  e  no  papel

estratégico da mídia em substituição aos partidos políticos, ou seja, a democracia de

partido  estaria  dando  lugar  à  democracia  de  público.  As  mobilizações  dos  pré-

candidatos à disputa pela Presidência da República remetem, por sua vez, à discussão

sobre  campanha  permanente,  entendida  como  a  confluência  entre  estratégias  de

comunicação governamental, comunicação política e comunicação eleitoral. 
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Segundo  Martins  (2016),  o  conceito  é  recente  e  ganhou  popularidade  nos

últimos  anos.  Há  cada  vez  mais  um  uso  intenso  de  pesquisas  de  opinião  pública,

estratégias midiáticas e consultorias políticas na construção e manutenção das imagens

públicas,  seja de quem ocupa cargos ou de quem está na disputa pelo poder.  Heclo

(2000), citado por Martins (2016), aponta seis características da simbiose entre as ações

de governo e ações de campanha: (1) a mudança dos papeis de partidos políticos – mais

fracos em mobilização e recrutamento de candidatos e mais intensos nas ideologias,

peculiaridades sociais e ataques; (2) expansão de um sistema aberto e extenso de grupos

de  interesses  políticos;  (3)  as  novas  tecnologias  de  comunicação  de  uma  política

moderna; (4) as novas tecnologias políticas, especialmente as relações públicas; (5) a

crescente necessidade de financiar a política; (6) o aumento das expectativas para todos

os atores, no ativismo do governo.

3. Propagandas Políticas e Democracia Digital

Quanto às propagandas políticas nas mídias digitais, é importante tecer algumas

considerações  acerca  do  ciberespaço  e  das  redes  sociais.  Primeiramente,  devemos

destacar os conceitos trabalhados por Figueiredo et al (1998). Ao discutir as campanhas

eleitorais,  os  autores  criam  uma  perspectiva  teórica  e  metodológica  que  se  tornou

referência  no  estudo  de  propaganda  política.  Eles  afirmam  que  há  uma  disputa  de

retóricas de natureza ficcional que guardam verossimilhanças com a realidade entre os

atores políticos da situação e da oposição. O discurso da situação é tentar provar que o

mundo atual está bom e pode ficar melhor se o eleitor mantiver o mesmo grupo no

poder.  Já a oposição cabe o trabalho de desconstruir  o argumento,  afirmando que o

mundo atual está ruim e pode piorar se for mantido os mesmos políticos no poder. Para

melhorar, é preciso mudar.

Entrando na discussão sobre o ciberespaço e a cultura digital,  Lévy e Lemos

(2010) acreditam no potencial democrático. Eles acreditam que há uma expansão cada

vez mais veloz do acesso à internet e das redes sociais. Com isso, os atores políticos e

os cidadãos dispõem de novos espaços que abrem novas perspectivas de comunicação e

de interação, de uma forma horizontalizada, em que não há uma assimetria de poder.

Gomes (2011) não chega a assumir uma perspectiva tão otimista em relação às

tecnologias digitais. Ele conceitua a democracia digital como a democracia em que há o

emprego de dispositivos (computadores,  celulares,  smartphones,  iPads...),  aplicativos
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(programas) e ferramentas (fóruns, sites, redes sociais, mídias sociais) e de tecnologias

digitais  para reforçar  ou corrigir  aspectos  das  práticas  políticas  e  sociais  dos  atores

políticos.  Mesmo apontando  que  há  um crescimento  e  um uso  cada  vez  maior  das

mídias  digitais,  Gomes  afirma  que  a  democracia  digital  enfrenta  o  problema que  é

característico da democracia, que é a dificuldade de estabelecer estímulos à participação

do cidadão e do eleitor nas questões coletivas. 

4. Análise das publicações feitas pelos pré-candidatos às eleições presidenciais de
2018 em suas respectivas fanpages no Facebook

4.1. Metodologia e Análise dos Dados

A metodologia  aplicada  no  trabalho  tem como  base  a  Análise  de  Conteúdo

(AC), com base em Bardin (1997). O objetivo central é analisar a imagem pública dos

principais pré-candidatos à Presidência da República no período compreendido entre 05

e 11 de março de 2018. Esse recorte visa a centrar-se no período pré-campanha em uma

semana sem grandes reviravoltas no contexto político-social. Nesse contexto, buscamos

investigar quais estratégias são utilizadas pelos pré-candidatos em suas redes sociais. A

análise  numérica  que  diz  respeito  ao  número  de  engajamento,  curtidas,

compartilhamentos e reações das publicações foi feita através do aplicativo Netvizz que

analisa  o  Big  Data  das  páginas  para  fins  científicos.  A  análise  de  conteúdo  busca

evidenciar quais os principais temas trabalhados pelos pré-candidatos na rede social. 

Foram  selecionados  (04)  quatro  pré-candidatos  que  mais  pontuaram  nas

pesquisas de opinião púlica feita pelo Datafolha em janeiro de 2018 7 No levantamento,

Lula (PT) aparece com 37% das intenções de voto, seguido de Bolsonaro (PSC – 16%),

Marina Silva (REDE – 8%) e Geraldo Alckmin (PSDB – 7%). É desenvolvida uma

análise  quantitativa  e  qualitativa  a  partir  das  postagens  nas  fanpages,  elencando  as

seguintes categorias de análise: (a) construção da imagem do candidato; (b) ataque aos

adversários;  (c)  imagem  do  país;  (d)  temáticas  políticas  e  (e)  agendas  e  cenas  de

campanha.  Como  nem todos  os  pré-candidatos  acionaram estas  categorias  em suas

postagens, a análise contemplou o que as mensagens traziam. 

Quadro I – As estratégias dos pré-candidatos nas fanpages – 05 a 11 de março de 2018

7 https://g1.globo.com/politica/noticia/lula-tem-37-bolsonaro-16-alckmin-7-aponta-pesquisa-datafolha-
para-2018.ghtml. Acesso feito no dia 05 de abril de 2018. 
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Candidato (a) Postagens Curtidas Reações Comentários Compartilhamentos
Lula 37 264.221 329.165 104.463 110.292
Jair Bolsonaro 16 435.680 439.617 119.774 122.782
Marina Silva 7 42.874 55.679 5.858 3.218
Geraldo Alckmin 27 28.016 30.420 9.365 7.418
Total 87 770.791 854.881 239.460 234.710

Dos autores, 2018. 

Como pode ser observado no Quadro I, no período de 05 a 11 de março, o ex-

presidente  Lula  foi  o  que  fez  mais  postagens,  totalizando  37,  seguido por  Geraldo

Alckmin  com 27.  Jair  Bolsonaro é  o  que tem a atuação  mais  expressiva  nas  redes

sociais,  ultrapassando  os  demais  candidatos  mesmo  com  número  reduzido  de

publicações em comparação.

4.2 Análise de conteúdo das estratégias dos candidatos nas fanpages

4.2.1 Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Lula nasceu Luiz Inácio da Silva na cidade de Caetés  (PE),  em 1945. Foi o

trabalho  como  metalúrgico  que  transformou  Lula  em  uma  liderança  política.

Incentivado pelo irmão, ele começou a frequentar as reuniões do sindicato, tornando-se

presidente antes dos 30 anos. Na chefia do sindicato, tornou-se um importante líder da

oposição à ditadura, comandou greves gerais de grandes proporções e foi preso por 31

dias, em 1980. Fora da prisão, organizou protestos em favor das eleições diretas e, no

período  da  redemocratização,  foi  um  dos  responsáveis  por  elaborar  uma  nova

constituição.

Fundador  do  Partido  dos  Trabalhadores,  Lula  foi  o  candidato  do  PT  à

presidência  da  República  desde  1989,  1994 e  1998  sem êxito.  Em 2002,  consegue

vencer  a  primeira  eleição  e  se  reelege  em  2006.  Durante  seus  dois  mandatos

presidenciais, implementou diversos programas para a redução da desigualdade social,

como o “Fome Zero”,  o “Bolsa Família” e o “Minha Casa, Minha Vida” , além de

investir  na  educação,  criando  dezenas  de  universidades  e  institutos  federais.  Essas

medidas fizeram de Lula o presidente mais popular ao deixar o cargo, com aprovação de

87%, segundo o IBOPE e de 83%, segundo o Datafolha.

A popularidade de Lula começou a ser abalada em 2014, quando se tornou um

dos principais alvos da Operação Lava Jato, da Polícia Federal. O ex-presidente passou

a ser réu de seis processos que o acusam de: obstrução de justiça, corrupção e lavagem
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de dinheiro,  fraude de concessão de financiamentos  e  venda de benefícios.  Lula foi

condenado por  corrupção e  lavagem de dinheiro  por  ter,  supostamente,  recebido da

empreiteira OAS um triplex e outros bens pessoais no valor de 3,7 milhões de reais. Ele

se  diz  inocente,  mas,  após  condenação  em  segunda  instância,  o  juiz  Sérgio  Moro

demandou que Lula fosse preso, o que aconteceu no dia 7 de abril.

Um mês antes de sua prisão, a página do ex-presidente Lula foi a que mais fez

publicações em comparação com os outros candidatos. Ao todo, foram 37 postagens,

sendo três status, oito fotos, 10 vídeos e 16 compartilhamentos de links. Os dias de

maior movimento na fanpage do presidente foram terça-feira, dia 6, com 10 postagens,

e quarta e quinta-feira, com 7 postagens cada.

As publicações da página de Lula geram bastante engajamento com o público.

Ao longo da semana analisada, as publicações receberam, no total,  264.221 curtidas,

329.165 reações,  104.463 comentários  e  110.292 compartilhamentos.  Essa  interação

indica  que o que Lula  tem relevância  para  grande parte  das  3.385.232 pessoas  que

curtem sua fanpage no Facebook. Mas o que Lula expressou nessas publicações?

Quanto à imagem do candidato, Lula procurou reforçar a imagem de um líder

capaz de diminuir os problemas do país. Essa visão começou a ser construída desde a

foto de perfil  de sua  fanpage,   substituída  em 21 de março.  A foto mostrava  Lula,

durante um comício, segurando um cartaz alusivo à apresentação de slides utilizada pela

promotoria no processo que o acusava de corrupção de lavagem de dinheiro. O cartaz

mostra Lula como o centro de uma série de conquistas, como os programas sociais de

seu  governo,  o  grande  crescimento  econômico  do  Brasil  no  período  em  que  foi

presidente, a grande quantidade de vagas de emprego gerados em sua gestão.

Essa  estratégia  de  rememoração  dos  feitos  de  Lula  enquanto  estava  na

presidência é feita em 11 oportunidades. Por três vezes ele compartilha vídeos com essa

mensagem:  um  fala  da  transposição  do  Rio  São  Francisco,  outro  da  melhoria  da

qualidade de vida da mulher nordestina e o terceiro expressa sua certeza do que fez por

esse país. Outro vídeo publicado é uma reportagem da TVT sobre a indicação de Lula

ao prêmio Nobel  da Paz,  em reconhecimento  aos  feitos  do ex-presidente.  O petista

também compartilha uma foto de divulgação do lançamento de sua biografia. 

Além mostrar  o  que  já  fez,  Lula  reforça  que  é  o  candidato  preferido  pelos

brasileiros. Isso é feito por meio da divulgação de notícias das pesquisas de opinião do
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eleitorado, em que ele está à frente dos outros candidatos na corrida presidencial, bem

como links de entrevistas com Lula. A página divulga também fotos de Lula cercado de

apoiadores, sejam eles cidadãos comuns ou personalidades: como políticos e artistas. 

No que diz respeito à  Ataques ao adversários,  Lula não faz nenhum tipo de

menção a qualquer candidato à presidência. A sua página coloca como seus adversários

os  responsáveis  por suas  condenações  judiciais.  A defesa de Lula das acusações  de

corrupção  representa  uma  parte  significativa  de  suas  postagens.  Os  três  status

publicados pelo presidente foram textos escritos pelo advogado de defesa de Lula que

buscam explicar a situação jurídica do ex-presidente e por que o Judiciário não está

agindo de forma ética com Lula. Ademais, nos vídeos em que Lula discursa ou responde

a entrevistas, o ex-presidente faz menções aos processos que enfrenta e garante sempre

sua inocência, acusando os responsáveis por seu julgamento de estarem cometendo uma

injustiça. Ele também faz referência, em uma postagem com compartilhamento de link

do dia 7 de março, à sua prisão pela ditadura e diz que a história está se repetindo.

Na categoria Imagem do país, a fanpage utiliza três estratégias: mostrar o que o

país era enquanto Lula era presidente, o que o Brasil se tornou após a deposição da

presidenta Dilma Rousseff e as medidas de centro-direita adotadas por Michel Temer e

o futuro que o país terá se Lula retornar ao cargo. No primeiro modelo, encaixam-se as

publicações  de  links  e  vídeos  que  demonstram  as  conquistas  do  ex-presidente  que

tornou o Brasil  um país que assistia aos menos favorecidos,  dava água aos que não

tinham, desenvolvia a economia e reduzia o desemprego. Essa imagem de Brasil, como

comentado anteriormente, fortalece também a imagem de Lula como candidato.

Quando a questão é denunciar o que o governo de Michel Temer fez ao Brasil,

Lula compartilha e questiona notícias como a do site do Valor Econômico que diz em

seu título: “Banco mundial: salário mínimo no Brasil é alto e ajuda informalidade”, ao

que o ex-presidente responde: “Estou convidando a direção do Banco Mundial a vir

viver no Brasil durante um ano com um salário mínimo por mês”. 

Após demonstrar que o país piorou depois de sua saída, Lula faz publicações que

reforçam que o Brasil pode voltar a melhorar se ele ocupar novamente a Presidência da

República. Ele compartilha links de eventos que vai participar que discutem o futuro do

Brasil ou do evento organizado por seu instituto que reúne especialistas para debaterem

o que pode ser feito. A mensagem de que ele pode salvar o país é repetida também nos
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vídeos e talvez sua melhor expressão seja nessa fala do vídeo “Sou brasileiro e amo esse

país”, publicado na terça-feira, 6 de março. 

Em relação aos Temas Políticos,  ao falar de corrupção, Lula preocupa-se em se

defender das acusações que sofre e garantir sua inocência a seus seguidores. Já quando

o tema é economia, a página do ex-presidente critica a situação atual do país e reforça a

imagem de Lula como o único capaz de melhorá-la. Na semana analisada, aconteceu o

Dia Internacional das Mulheres. Por essa razão a página do ex-presidente compartilhou

um álbum em que aparece ao lado de várias mulheres. Na legenda, escreveu: “De Dona

Lindu, uma mulher analfabeta que carregou o mundo nas costas, à primeira presidenta

eleita do Brasil”. Ele também compartilhou vídeos do PT sobre o tema, postou uma foto

em comemoração ao aniversário da filha, que coincide com a data internacional, e fez

uma transmissão  ao vivo enquanto  tomava  café  com cinco mulheres  adultas  e  uma

menina de colo. No vídeo, pergunta para cada uma das mulheres sobre a realidade delas

para que elas  falem da situação das  mulheres  no país.  Esse vídeo,  de uma hora de

duração, é o único momento em que o presidente toca no assunto da segurança pública e

da violência. 

Quanto às Cenas de Campanha e Agenda, Lula usou sua página para falar de

eventos que participaria por 5 vezes. Em 3 ocasiões a página do ex-presidente publicou

links de notícias que falavam onde Lula esteve. Quando o evento ainda iria acontecer, a

estratégia preferida foi divulgar por meio de fotos, dando data e tema do evento.

4.2.2 Jair Bolsonaro (PSL)

O  pré-candidato  Jair  Messias  Bolsonaro  (PSL)  é  um  militar  da  reserva  do

Exército Brasileiro. Começou a vida política em 1988 como vereador da cidade do Rio

de Janeiro pelo Partido Democrata Cristão. Elegeu-se deputado federal pela primeira

vez também pelo PDC. Já foi filiado a oito outros partidos ao longo de sua carreira

política: PPR (1993-95); PPB (1995-2003); PTB (2003-2005); PFL (2005); PP (2005-

2016); PSC (2016-2017); PEN (2017) e, recentemente filiou-se ao PSL (2018).

        Nas eleições de 2010 foi o décimo-primeiro deputado federal mais votado do

Rio de Janeiro,  com cerca de 120 mil  votos. Em 2014, foi reeleito  para seu sétimo

mandato como mais votado do estado fluminense, com 464 mil votos. É reconhecido

por suas posições nacionalistas e conservadoras e o saudosismo à ditadura militar.
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Bolsonaro foi acusado pela Procuradoria Geral da República de racismo contra

quilombolas, indígenas, refugiados, além de ter externado preconceito contra mulheres e

LGBTs. Se condenado perante o STF, seria enquadrado na lei  da ficha limpa e não

poderia concorrer às eleições. Além disso, também está sendo processado por incitação

ao crime de estupro e injúria contra a deputada Maria do Rosário (PT).

        O PSL conta atualmente com uma bancada de 10 deputados, portanto, Bolsonaro

pode participar de debates televisionados. Mas como o número de deputados federais

eleitos pelo partido foi escasso – apenas dois – ainda existe o desafio de pouco tempo

para propaganda oficial na mídia massiva. Para contornar essa situação, Bolsonaro tem

apostado no uso de redes sociais e estimulado a criação de conteúdo espontâneo por

seus simpatizantes. A estratégia tem dado resultado: os números de engajamento foram

736 mil 173. Foram 16 publicações, sendo 13 vídeos ou transmissões ao vivo e 3 fotos

focadas na pré-campanha durante a semana analisada.

Quanto à Imagem do candidato, Bolsonaro tem se consolidado, ao longos dos

anos, como uma figura ultra-conservadora. Em sua página no Facebook, a capa estampa

a mensagem “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”, demonstrando a vertente

cristã  e  nacionalista  do  pré-candidato.  Na  semana  analisada,  algumas  publicações

demonstram outras imagens que Bolsonaro busca atrelar à si, como, por exemplo, em 10

de março, posta um vídeo tirando fotos com militares da marinha em frente à bandeira

nacional.  Faz  também  uma  transmissão  ao  vivo  do  seu  “dia-a-dia”,  chegando  no

Congresso e recebendo fãs e assessores de imprensa.

Bolsonaro também tem tentado construir-se como  outsider, apesar de estar na

carreira  política  há,  pelo  menos,  28  anos.  No  domingo,  11  de  março,  faz  uma

transmissão  ao  vivo  com  seu  filho,  também  deputado,  Eduardo  Bolsonaro

argumentando  que  a  imprensa  ataca  o  pré-candidato  porque “o  sistema”  não aceita

pessoas  como  ele,  que  se  define  “um  homem  de  família  e  um  cidadão  de  bem,

desinteressado em politicagem”. 

Em  relação  à  Imagem  do  País,  Bolsonaro  aproveita  as  publicações  para

desconstruir  a  imagem de um país  forte  que a posição constrói.  De acordo com os

conceitos  apontados  por  Figueiredo  et  al  (1998),  percebemos  que  o  discurso  de

Bolsonaro é de que o mundo atual está ruim e pode piorar se forem mantido os mesmos
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políticos no poder. Como nacionalista, defende a “magnitude e potência” do Brasil e

lamenta que ele esteja em mãos “erradas”. 

No que diz respeito a Temas políticos, Bolsonaro não faz nenhuma publicação

específica para debater temas políticos como Saúde, Educação, entre outros. Aborda o

tema da segurança pública brevemente durante a transmissão ao vivo que faz com seu

filho em 11 de março, no qual defende a legalização das armas “aos cidadãos de bem”. 

Sobre mulheres,  parabeniza em 8 de março “todas as mulheres brasileiras de

bem e honestas” e critica a falta de punição para o crime de estupro: “uma realidade

absurda  inaceitável,   mas  previsível  num país  onde há  leis  fracas,  movimentos  de

demagogia e o cerceamento do direito de se defender.”.  No mesmo dia,  publica um

vídeo de uma mulher jovem listando os motivos pelos quais votará em Jair Bolsonaro,

em resposta àqueles que dizem que ele odeia mulheres, como diz o cinegrafista.

Na categoria Campanha e cenas de campanha, o uso das redes para registrar

cenas de campanha é bem aproveitado pelo pré-candidato.  Foram 2 transmissões ao

vivo em que o candidato é recebido por “fãs” em aeroportos aos gritos de “mito”, e um

vídeo de uma carreata em Monte Sião - MG em apoio ao pré-candidato. Em 6 de março,

publicou  uma  arte  com  dados  da  pesquisa  para  a  eleição  presidencial  feita  pela

Confederação Nacional do Transporte, que mostra Bolsonaro liderando com 20% das

intenções de voto, mas não apresenta o percentual de Lula.

4.2.3 Marina Silva

Maria Osmarina Marina Silva Vaz de Lima nasceu em 1958 numa comunidade

do Seringal do Bagaço, no Acre. Durante o período que viveu no estado, ela contraiu

doenças como malária,  leishmaniose e hepatite. Aos 16 anos, Marina mudou-se para a

capital,  Rio Branco, com o intuito  de se alfabetizar.  Em 10 anos,  conseguiu não só

aprender  a  ler  e  a escrever,  mas também se graduar  em História  pela  Universidade

Federal do Acre.

Seu primeiro contato com a política foi através de um bispo adepto da Teologia

da Libertação que pregava no convento em que Marina estava internada para se tornar

freira.  Foi  o religioso que a pôs em contato  com Chico Mendes,  um dos principais

nomes da causa dos seringueiros. A partir daí Marina se dedicou às causas ambientais.

Elegeu-se  vereadora,  deputada  e  senadora  pelo  PT,  chegando  à  Ministra  do  Meio

Ambiente entre 2003 e 2008, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva.
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Em 2010,  Marina  Silva  concorreu ao cargo de presidente  da República  pelo

Partido Verde (PV), ficando com o terceiro maior número de votos. Em 2014, após a

morte do então candidato do PSB, Eduardo Campos, de quem era vice, a ex-senadora

volta ao pleito, ficando novamente em terceiro lugar na corrida presidencial. 

Em 2018, Marina Silva  volta  a  se candidatar  como presidente  da República,

dessa vez nem pelo PT, nem pelo PV, nem pelo PSB, mas pela Rede Sustentabilidade,

partido do qual é uma das fundadoras. Contudo, a participação de Marina nas redes

sociais não tem sido intensa. A candidata da REDE foi a presidenciável que menos fez

publicações no Facebook. Foram apenas 7, divididas de forma irregular. Nos dias 6 e 8

de  março,  a  ex-senadora  não  compartilhou  nada  em  sua  página.  O  dia  de  mais

movimentação foi sexta-feira, dia 9, com 3 postagens.

As publicações  da candidata  somaram 42.864 curtidas,  55.679 reações,  5.858

comentários e 3.218 compartilhamentos. Dessas, a que mais gerou engajamento com o

público foi a publicação de uma foto de Marina Silva afirmando que ela é candidata à

presidência para unir o Brasil. Além dessa fotografia, foram publicadas outras quatro,

nas  quais  Marina  fala  sobre  eventos  de  campanha  em  que  esteve  e  pessoas  que

encontrou nesses momentos. No  dia  das  mulheres,  Marina  lançou  um  vídeo  de  47

segundos  desejando que  “a  gente  possa  continuar  lutando  por  uma  cultura  política,

econômica, social de luta e de paz”. Esse foi o segundo vídeo publicado por ela durante

o período analisado. No primeiro, Marina Silva relembra seu passado como seringueira

e diz  que foi  durante  esse período que aprendeu a falar  a  verdade,  sem negar  suas

origens. Essa é a única tentativa de construção de identidade feita pela candidata. No

vídeo, de pouco mais de um minuto, Marina repete à exaustão que aprendeu a falar a

verdade  vivendo  a  verdade,  já  que  veio  do  “Bagaço”  e  nunca  negou  isso,  mesmo

sabendo que quem vem do seringal sofria preconceito.

Marina não informa quais são seus planos para resolver os problemas ambientais

do país. Na verdade, fora esses breves toques em temáticas políticas, ela não detalha

seus planos de governo, não explica qual a sua visão sobre a situação atual do país e

nem o que espera para o futuro do Brasil. Não faz nenhum tipo de menção a nenhum

outro  candidato.  Ela  usa  suas  redes  sociais  para,  basicamente,  informar  aos  seus

2.231.884 de seguidores em que eventos ela compareceu e com quem esteve.

4.2.4 Geraldo Alckmin 
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Alckmin começou sua carreira política no Vale do Paraíba, em São Paulo.  Foi

vereador e prefeito da cidade de Pindamonhangaba entre os anos de 1972 e 1982. Eleito

deputado estadual  em 1983 e  ajudou a fundar  o PSDB em 1988,  partido  pelo  qual

disputou as eleições para deputado federal em 1990. Em 1994, elegeu-se como vice-

governador  do  Estado  de  São  Paulo  por  dois  mandatos  consecutivos.  Assumiu  o

Governo  do  Estado  em  1998,  após  afastamento  de  Mário  Covas  para  disputar  a

reeleição. Em 2000, Alckmin se licenciou do cargo para disputar a prefeitura de São

Paulo e tornou-se governador após a morte de Mário Covas em 2001.

Disputou a eleição presidencial em 2006 e foi derrotado por Lula. Concorreu,

ainda, nas eleições de 2008 à prefeitura de São Paulo, perdendo, então, para Kassab. Em

2010, foi eleito novamente governador paulista, cargo no qual permaneceu até o dia 6

de abril de 2018, tendo se afastado para concorrer à Presidência. 

        Nestas  eleições,  Alckmin  enfrenta  algumas  dificuldades:  a  divisão  dentro  do

próprio partido e acusações de receber propina da Odebrecht. Apesar de ter sido o único

postulante  nas  eleições  internas  do  PSDB,  foi  acusado  pelo  correligionário  Arthur

Virgílio  de  usar  a  máquina  partidária  para  evitar  a  disputa8.  Alckmin  também  foi

acusado de receber R$10 milhões em propina pela Odebrecht, mas nega. Será julgado

pela Justiça Eleitoral Paulista e não pela força-tarefa da Lava Jato9. 

        No período analisado, Alckmin ainda não havia deixado o cargo de governador

para  lançar  sua  pré-candidatura.  Entretanto,  podemos  inferir  alguns  indícios  da

construção do Estado de São Paulo como um laboratório para o Brasil.  O candidato

também  se  declara  “Preparado  para  o  Brasil”,  através  do  uso  da  hashtag.  O  pré-

candidato  do  PSDB  fez  27  publicações  ao  longo  da  semana  analisada.  Na  época

governador  de  São  Paulo,  seu  uso  de  redes  sociais  foi  prioritariamente  voltado  à

divulgação dos programas de seu mandato durante o período de análise. 

Quanto à Imagem do candidato, o candidato do PSDB não faz muitas alusões a

uma possível candidatura à presidência da república. Tratou claramente sobre o assunto

em apenas uma das publicações analisadas durante a semana. Em 5 de março, postou

8 ESTADÃO. Arthur Virgílio desiste de prévias com Alckmin e o chama de cínico. Disponível em: 
<http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,arthur-virgilio-desiste-de-previa-com-alckmin-e-o-chama-
de-cinico,70002201825>. Acesso em 09/04/2018.
9 FOLHA DE SÃO PAULO. Reynaldo Turollo Jr. e Bernando Caram. STJ tira Alckmin da rota da Lava 
Jato em São Paulo. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/04/stj-manda-
investigacao-sobre-alckmin-para-justica-eleitoral-de-sp.shtml>. Acesso em 09/04/2018.
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uma  foto  em que  é  mostrado  tirando  uma  selfie  com uma  senhora.  A  imagem  de

proximidade ao povo é ressaltada  também na foto de perfil  e vídeo de capa para a

página  do  Facebook,  que  apresentam  Geraldo  Alckmin  tirando  autorretratos  com

pessoas  de  diversas  idades,  realidades  e  contextos  com  a  hashtag

#PreparadoParaoBrasil.

Quanto a Temas políticos, Geraldo Alckmin fala mais sobre Economia e Saúde.

Defende  a  realização  de  reformas  para  “uma  agenda  de  crescimento  sustentável  e

inclusão”, cortes como forma de equilíbrio às contas públicas e obras de expansão para

a geração de empregos.  Indica que sua gestão no estado de São Paulo é um exemplo a

ser seguido pelo resto do Brasil. Trata do tema em 4 outras publicações, totalizando 5.

Foram 5,  também, tratando de assuntos relacionados à área de saúde.  Dizem

respeito  à  programas  de  vacinação  contra  a  febre  amarela,  cirurgias  de  catarata

realizadas no estado. Trata, ainda, de Educação, Segurança Pública e Meio Ambiente;

sempre utilizando de exemplos de programas e ações de seu mandato em São Paulo. No

Dia Internacional da Mulher, lança a campanha “Trabalho Sem Assédio Sexual”.

Na  categoria  Agenda  e  cenas  de  campanha,  durante  a  semana  analisada,

Geraldo Alckmin compareceu a uma conferência no Wilson Center,  em Washington

para  debater  perspectivas  econômicas  e  políticas  para  as  eleições  de 2018.  Em sua

página, divulga um link para a transmissão ao vivo do evento e publica, em 7 de março,

que  discutiu  tomando  como  base  a  “boa  experiência  de  São  Paulo  combatendo  a

criminalidade e melhorando os indicadores de violência”.  

5. Considerações Finais

O uso de redes sociais para disseminação do discurso político é recorrente e não

pode mais ser ignorado. Em suas  fanpages, os pré-candidatos apresentam propostas e

constroem uma imagem de si mesmos, além de expressar opiniões que podem diferir

das apresentadas em grandes arenas de debate midiático porque o “filtro” é estabelecido

pelo  próprio  candidato.  Além  disso,  pode  ser  uma  ferramenta  importante  para  os

candidatos que não têm legenda expressiva para obter tempo de propaganda eleitoral

gratuita,  como  é  o  caso  de  Jair  Bolsonaro.  Além  disso,  as  redes  sociais  são  uma

plataforma  para  a  veiculação  de  comunicação  que  configura  campanha  permanente,

uma vez que pode estar disponível mesmo fora do período estabelecido pelo Tribunal

Superior Eleitoral para a propaganda política. 
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Entretanto, tomando como base as categorias estabelecidas por Aggio (20013) e

as considerações de Gomes (2011), podemos identificar que os candidatos ainda não

conseguiram  estabelecer  uma  interatividade  real  com  o  público  de  suas  fanpages,

estabelecendo majoritariamente uma comunicação linear entre emissor e receptor.
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