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Resumo: O trabalho analisa como ocorreu a utilização da web a partir dos 
weblogs de candidatos à presidência do Brasil em 2010, já que pela primeira 
vez a lei eleitoral autorizou seu uso nas campanhas. A pesquisa trata 
da produção de conteúdo e do debate político nos weblogs dos principais 
candidatos: Dilma Rousseff (PT), José Serra (PSDB) e Marina Silva (PV). O 
estudo verifica como se dá o debate nesses novos espaços liberados à 
campanha eleitoral para observar como foram utilizados os weblogs, já que a 
internet é tida como um meio promissor de interatividade. A pesquisa faz uma 
breve contextualização teórica sobre o que já foi estudado sobre o assunto no 
mundo e utiliza autores como Antônio Brotas, que explora a esfera pública a 
partir de Habermas e Wolton, Wilson Gomes e Camilo Aggio com informações 
sobre a literatura formada em torno das Campanhas Online, entre outros 
estudiosos. Para ilustrar o objeto de estudo do paper, a análise quantitativa dos 
conteúdos dos weblogs apresenta 617 postagens e 10.823 comentários 
analisados durante o período de seis de julho a três de outubro, período que 
corresponde ao primeiro turno das eleições presidenciais de 2010. 
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1. Introdução 

 A partir de Wolton (1995) é possível pensar um alargamento da esfera 

pública através dos novos instrumentos de comunicação de massa, que se 

tornam “uma condição estrutural do funcionamento da democracia” (BROTAS). 
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Wolton prevê, então, possibilidades de formação de opiniões “num espaço 

público midiatizado”. Uma das formas mais apropriadas para a formação dessa 

opinião midiatizada é a das redes digitais.  

 Margarita Boladeras Cucurella cita Hannah Arendt, ao dizer que “Na 

era moderna ocorre a extinção das esferas pública e privada, em 

suas fronteiras tradicionais, e se subsumem na esfera social” (ARENDT, 

Hannah. 2001. apud CUCURELLA). Com um grande número de pessoas, 

surge a ideia de sociedade de massa, tornando difícil fazer com que elas se 

agrupem, relacionem e se separem (ARENDT, Hannah. 2001. apud 

CUCURELLA). A partir disso é possível pensar na internet como um meio que 

tem o poder de agrupar, separar e fazer com que as pessoas se relacionem, 

mesmo a grandes distâncias. 

 Da segunda metade da década de 90 em diante, os partidos políticos 

começaram a utilizar ferramentas online como forma alternativa de 

campanha eleitoral. Mas, até pouco tempo, segundo Schweitzer (2005), a 

interatividade com os eleitores era desprezada. Com a campanha online de 

Barack Obama nos Estados Unidos, em 2008, Wilson Gomes considera que 

um instrumento que antes era considerado acessório nas campanhas, com 

apenas trocas de informações, transformou-se “numa via alternativa à 

campanha mediada pelos meios de massa” (GOMES, p. 39, 2009). Sendo 

assim, torna-se relevante estudar o impacto desse instrumento de debate 

político em campanhas nacionais. A proposta neste trabalho é analisar como 

ocorreu a utilização da web a partir dos weblogs de candidatos à presidência 

do Brasil em 2010, já que pela primeira vez a lei eleitoral autorizou seu uso 

para campanhas.  

 O paper trata da discussão dos métodos, da importância do estudo 

sobre esses novos meios – agora utilizados como suporte de campanha 

política – e resultados da análise dos conteúdos dos weblogs. Com a discussão 

de assuntos pertinentes à sociedade, a internet, assim como as outras mídias, 

torna-se um espaço público. Habermas (2003) define a esfera pública como 

aquela que é contrária à esfera do privado e é onde se incluem os atores 

políticos ou então a mídia, que serve para que o público se comunique. 



 
 

 

Segundo o autor, é somente à luz da esfera pública que os assuntos e temas 

ganham liberdade e continuidade, pois é ali que os temas estão visíveis a todos 

e disponíveis para o debate.  A “influência dos media é admitida sem 

discussão, na medida em que ajudam a estruturar a imagem da realidade 

social, a longo prazo, a organizar novos elementos da mesma imagem, a 

formar novas opiniões e crenças”. (WOLF, 2006, p. 143).  Dessa forma, os 

meios de comunicação auxiliam na formação da opinião pública acerca dos 

temas que são trazidos pelos mesmos e acabam por agendar os assuntos nos 

quais as pessoas vão pensar, mesmo que essa não seja a intenção principal. 

(MCCOMBS, 1997).  

É importante atentar para a forma como os meios de comunicação 

tratam a temática política, devido ao seu papel relevante nas sociedades. Isso 

porque para Michael Kunczik, mesmo naquelas nações mais fracas e instáveis, 

são eles que servem de inspetor geral de todo o sistema político e que 

proporcionam a crítica pública necessária para garantir a integridade política 

por parte daqueles que detêm o poder (KUNCZIK, 2002). 

Conforme reconhece Miguel, “a mídia é, nas sociedades 
contemporâneas, o principal instrumento de difusão das 
visões de mundo e dos projetos políticos; dito de outra 
forma é o local em que estão expostas as diversas 
representações do mundo social, associadas aos diversos 
grupos e interesses presentes na sociedade” (MIGUEL, 
2002, p. 6). 

 

 As mídias já convencionais – Rádio, TV e Impressos – foram e ainda são 

largamente estudadas. A bibliografia existente sobre a relação política-internet 

é, em sua grande maioria, estrangeira ou trata de casos de fora. Com o 

ineditismo da abertura desse espaço midiático online para campanhas políticas 

no Brasil, torna-se evidente a importância de seu estudo. Autores como Wilson 

Gomes e Camilo Aggio, que fizeram “um exercício etnográfico sobre a literatura 

formada em torno das Campanhas Online”, têm a visão positiva de que esse 

tipo de propaganda eleitoral será “um passo inicial pra condução de formas de 

governo onde os cidadãos, através de canais de comunicação digital, poderão 

exercer um papel de influência fundamental na aplicação e condução das 



 
 

 

políticas antes contidas como projetos nas campanhas online” (GOMES & 

AGGIO, 2009). 

 A pesquisa se restringe aos meses em que a campanha eleitoral é oficial 

no país – de seis de julho a 30 de outubro de 2010, considerando as pausas 

para apuração dos resultados e votação de primeiro e segundo turnos. Porém, 

o paper, por enquanto, traz apenas informações sobre o primeiro turno, 

compreendido entre os dias seis de julho a três de outubro de 2010. O estudo 

se dá em torno da produção de conteúdos e do debate político nos weblogs 

dos principais candidatos à presidência de 2010 no Brasil: Dilma Rousseff (PT), 

Marina Silva (PV) e José Serra (PSDB).  

O paper está dividido em três partes, sendo a primeira uma breve 

contextualização do que já foi estudado nesse campo, destacando a 

importância da pesquisa, a segunda uma discussão sobre a metodologia 

utilizada e a terceira uma análise dos dados coletados a partir do objeto de 

estudo. 

 

2. Contextualização teórica 

 As campanhas online nos Estados Unidos foram vistas primeiramente na 

disputa presidencial entre Bill Clinton e George Bush em 1992. Mas 

restringiam-se apenas a web sites que reproduziam a campanha offline (os 

panfletos) em forma online. Mas Gomes (2009), ao citar Myers (1993), explica 

que já em sua primeira versão, as campanhas na internet tinham o fator que 

diferencia as campanhas em meio online e outros meios de comunicação: a 

falta de um filtro noticioso.  

 Segundo a Teoria do Gatekeeper, existe um indivíduo que controla o 

fluxo de informações nos canais de comunicação, decidindo o que será 

pautado e como será abordado o tema. O jornalista, para selecionar aquilo que 

será veiculado na mídia, utiliza critérios de noticiabilidade. Conforme explica 

Gislene Silva (2005), noticiabilidade é “todo e qualquer fator potencialmente 

capaz de agir no processo da produção da notícia, desde características do 



 
 

 

fato, julgamentos pessoais do jornalista, cultura profissional da categoria, 

condições favorecedoras ou limitantes da empresa de mídia, qualidade do 

material (imagem e texto), relação com as fontes e com o público, fatores 

éticos e ainda circunstâncias históricas, políticas, econômicas e sociais”.  

 Com a internet, o candidato não terá a figura do jornalista mediando e 

escolhendo o conteúdo, nem nenhum mecanismo, senão as leis eleitorais, para 

restringir o conteúdo veiculado. Myers (1993) considera que se estabeleceria, 

portanto, uma comunicação direta entre campanha e cidadão. Entre 2000 e 

2001 existem exemplos de aplicações da internet em que seu uso foi positivo. 

Um deles é o do Japão, onde havia dominação de um único partido no 

parlamento e que apesar de a lei eleitoral local favorecer tal partido, os outros 

40 candidatos falaram sobre a forma como a internet supriu a escassez de 

espaço na mídia para campanha, segundo Tkach-Kawasaki (2003, apud 

GOMES, 2009).  

 Entre 2003 e 2009 o cenário já começa a se modificar. Em 2004 a 

disputa presidencial entre Al Gore e George Bush Jr. contou com um 

dispositivo até então inédito nas campanhas: o e-mail. Estudos abordados por 

Gomes (2009) demonstram pontos positivos, como a possibilidade de os 

internautas enviarem esses e-mails a outras pessoas e discutirem mais os 

assuntos abordados. E pontos negativos, que é a dependência da disposição 

de quem recebe as mensagens para lê-las ou até recebê-las, visto que muitas 

vezes esses e-mails são considerados „spam‟. É o início da interatividade entre 

eleitor e candidato, mesmo que restrita.  

 Mas são as campanhas de Barack Obama nos Estados Unidos que 

projetam uma nova perspectiva, diferente do que até então foi o uso de meios 

online. Com interação maior entre os receptores e produtores das mensagens 

e participação do eleitor nas campanhas, em forma de financiamento ou 

campanha para conseguir mais eleitores. A partir das análises de Sylvia 

Iasulaitis (2007), no contexto brasileiro, o estudo dos websites dos candidatos à 

presidência Luis Inácio Lula da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (PSDB) durante 

as eleições de 2006 demonstram que essa ferramenta não foi 

substancialmente explorada, embora a internet proporcione potencialidades 



 
 

 

para incentivar a participação e o “diálogo de mão dupla” (IASULAITIS, p.168, 

2007). Nesse ano, a participação ocorria através do recebimento de boletins do 

website de Lula, enquetes no de Alckimin e envio de e-mails. 

 Em 2010, os weblogs de candidatos, além de outros dispositivos como 

as redes sociais de relacionamento e microblogs, permitiram uma forma de 

campanha completamente nova no país. O weblog de Dilma Rousseff permite 

que os internautas comentem nas postagens (com moderação do site), façam 

doações, mandem relatos de suas vidas e há espaço para discussão e receber 

contribuições sobre temas gerais e setoriais. Os temas são relacionados com 

as áreas agrária, ciência e tecnologia, cidades, combate ao racismo, cultura, 

direitos humanos, economia solidária, educação, juventude, meio ambiente, 

mulheres, política industrial, políticas sociais, saúde e segurança. Além de 

fornecer informações sobre a candidata do PT, seu vice, as propostas de 

governo, material de campanha, suas aparições em mídias tradicionais como 

TV e Rádio, etc. 

 No weblog de Marina Silva também foi possível essa interatividade com 

comentários através de moderação, possibilidades de doação – com 

informações de quanto foi doado através da internet, disponíveis aos 

internautas cadastrados no site –, além da parte das „diretrizes ampliadas‟, com 

as propostas da candidata e espaço para comentários dos internautas nas 

áreas denominadas „Aliança por um Brasil justo e sustentável‟, „Política cidadã 

baseada em princípios e valores‟, „Educação para a sociedade do 

conhecimento‟, „Economia para uma sociedade sustentável‟, „Proteção social: 

saúde, previdência e terceira geração de programas sociais‟, „Qualidade de 

vida e segurança para todos os brasileiros‟, „Cultura e fortalecimento da 

diversidade‟, „Política externa para o século 21‟ e „Compromissos com relação 

ao processo da campanha‟. Em seu weblog, também são mostrados vídeos e 

fotos de campanha, informações sobre a candidata e seu vice, material de 

campanha, entre outros. 

 E no weblog do candidato José Serra, até 18/08/2010, restringia-se a 

postagens com notícias sem abertura para comentários, material para 

campanha, informações sobre candidato e vice, propostas, fotos, vídeos e 



 
 

 

áudios. A partir de setembro o espaço foi reformulado, com mudanças de 

design e ligações a redes sociais como facebook, Orkut, microblogs, etc. Mas 

continuou com uma única parte destinada à interatividade com internautas, a 

de envio de propostas, com temas delimitados. São eles: Saneamento Básico, 

Economia e desenvolvimento, Saúde, Juventude, Cultura, Mulheres, Política 

Externa, Segurança, Aposentados, Indústria, Direitos Humanos, Gestão 

Pública, Meio ambiente, Esportes, Reforma Política, Democracia digital, 

Drogas, Habitação, Transporte Público, Educação, Combate à desigualdade, 

Infância, Pessoas com deficiência e Infraestrutura. 

 

3. Metodologia 

 A metodologia utilizada para o estudo é quantitativa, através da coleta 

de dados dos weblogs dos candidatos pesquisados, baseados em um livro de 

códigos que categoriza as informações. A hipótese era que os 

weblogs possibilitariam maior interação entre eleitores e candidatos. Para 

testá-la, foram coletadas informações sobre o conteúdo e formato de todos os 

comentários de internautas e postagens nos weblogs desde seis de julho a três 

de outubro de 2010, período que corresponde ao primeiro turno do pleito, com 

posterior coleta do segundo turno para tornar a pesquisa mais completa. Com 

periodicidade diária de coleta e prazo de uma semana para que os internautas 

comentem, o banco de dados conta com aproximadamente 800 postagens e 

13.723 comentários. Porém, nesse paper há informações apenas do primeiro 

turno, com 617 postagens e 10.823 comentários analisados. 

A análise é dividida em três partes: a descrição dos sites, das postagens 

e dos comentários. Na descrição dos sites, são coletadas informações sobre o 

histórico e agenda dos candidatos e seus vices, as propostas de campanha, a 

agenda e se há prestação de contas. Em relação ao partido observa-se o 

histórico, programa e se há informações sobre outros candidatos. Sobre 

Instituições, movimentos e lideranças sociais, foram analisados histórico em 

relação ao candidato e se há algo sobre o tempo atual. Para mapear a 

interatividade, são observados navegabilidade, possibilidades de participação 



 
 

 

do internauta, tempo de atualização das postagens e se há filtros de 

moderação para comentários. Além disso, a análise estuda a presença de links 

para páginas do próprio weblog e externas e sobre o webdesign. 

A descrição das postagens verifica o tipo – se é texto, vídeo, foto ou 

áudio –, quem é o autor da mensagem - Candidato/responsável blog, autor não 

identificado, internauta, eleitor, militante do partido, filiado ao partido ou 

militante de outro partido –, a valência, o que predomina na postagem – 

informação, interpretação ou opinião –, se há controle do que é postado, a 

presença de hiperlinks nos textos, o número de comentários no período de uma 

semana e os temas, subdivididos em: Campanha eleitoral, Político-institucional, 

Economia, Política Social, Infraestrutura e meio ambiente, Violência e 

segurança, Ético-moral, Política para Esporte, Cultura/variedades, Política 

Estadual/Nacional, Política Internacional, Imagem política do candidato, 

Imagem pessoal do candidato, Imagem administrativa do candidato, Imagem 

política de adversário, Imagem pessoal de adversário, Imagem administrativa 

de adversário, Imagem do governo em disputa, Imagem da campanha e 

eleitores ou Outros temas. 

Em relação aos comentários, o tipo de comentário – se relacionado ao 

tema, ao candidato, aos internautas, a outro candidato, ao governo em disputa, 

à campanha, ao governo em vigor ou outro –, a valência, a presença de 

hiperlinks e o formato predominante, dividido em: elogio à pessoa do candidato, 

elogio à posição política do candidato, elogio à posição do candidato sobre o 

tema, elogio/concordância com demais comentaristas, elogio aos outros 

candidatos/políticos, elogio ao governo em disputa, crítica à pessoa do 

candidato, crítica à posição política do candidato, crítica à posição do candidato 

sobre o tema, crítica aos demais comentaristas, crítica aos outros 

candidatos/políticos, crítica ao governo em disputa, outro/não identificável, 

Propostas, Apoio à campanha ou candidato, Dúvidas quanto à política que será 

aplicada, crítica ao governo em vigor ou elogio ao governo em vigor. 

 

 



 
 

 

4. Análise de dados 

O estudo verifica como acontece o debate nos novos espaços liberados à 

campanha eleitoral para observar como foi utilizado esse instrumento inédito de 

debate, já que a internet é tida como um meio promissor de interatividade. A 

hipótese inicial era que os weblogs possibilitariam maior interação entre 

eleitores e candidatos. Para testá-la, através de pesquisa quantitativa houve 

uma coleta de informações sobre o conteúdo e formato de todos os 

comentários de internautas e postagens nos weblogs. O período estudado é de 

seis de julho a três de outubro de 2010, com 617 postagens e 10.823 

comentários analisados. 

Tab. 1 – Quantidade de Postagens nos weblogs dos candidatos 

Candidatos Número de postagens Percentual 

Dilma Rousseff 314 50,9% 

José Serra 79 12,8% 

Marina Silva 224 36,3% 

Total 617 100% 

Fonte: Grupo de Pesquisa Mídia, Política e Atores Sociais 

 

Através dos dados dessa primeira tabela, é possível observar que nos 

90 dias de campanha para o primeiro turno do pleito presidencial de 2010 

registrou-se 617 postagens no total, somando os números dos três candidatos. 

Contudo, o weblog da candidata Dilma Rousseff é responsável por metade do 

total de postagens, seguida por Marina Silva com 36,3% e José Serra com 79 

postagens, representando apenas 12,8% do total. O gráfico a seguir demonstra 

a distribuição das postagens de cada weblog por semana, mostrando a 

diferença entre cada candidato. 



 
 

 

 

Gráf. 1 – Número de postagens por semana dos candidatos 
Fonte: Grupo de Pesquisa Mídia, Política e Atores Sociais 

 

Nota-se que há oscilação ao longo do período, com uma queda de 

produção na terceira semana. Durante as semanas oito e nove (de 24 de 

agosto a seis de setembro) não houve registro de postagens no weblog do 

candidato José Serra por ter sido esse o período em que o site ficou fora do ar 

para ser reformulado. A partir dessa data o weblog passou a dar mais espaço 

para outros tópicos do que para notícias. Concentrando-se mais em temas 

como „Faça Campanha‟, „Agenda‟, „Declare seu Voto‟, „Serra Faz‟ (com ações 

do candidato relacionadas a sua vida pública), „Propostas‟, „Voz do Serra‟ 

(disponibilizando jingles, comerciais, entrevistas e programas para os 

internautas), entre outros tópicos. 

 

Tab. 2 – Frequência de postagens dos candidatos por semana 

Semana 

Dilma Rousseff José Serra Marina Silva 

Frequência Percentual Frequência Percentual Frequência Percentual 

1 10 3,20% 23 29,10% 13 5,80% 

2 25 8,00% 7 8,90% 17 7,60% 

3 7 2,20% 3 3,80% 6 2,70% 

4 20 6,40% 6 7,60% 15 6,70% 

5 26 8,30% 8 10,10% 19 8,50% 

6 28 8,90% 6 7,60% 19 8,50% 

7 29 9,20% 4 5,10% 14 6,30% 



 
 

 
8 24 7,60% 0 0% 19 8,50% 

9 24 7,60% 0 0% 16 7,10% 

10 26 8,30% 1 1,30% 16 7,10% 

11 27 8,60% 7 8,90% 27 12,10% 

12 32 10,20% 7 8,90% 20 8,90% 

13 36 11,50% 7 8,90% 23 10,30% 

Total 314 100,00% 79 100,00% 224 100,00% 

Fonte: Grupo de Pesquisa Mídia, Política e Atores Sociais 

  

Através da segunda tabela de dados é possível observar que há um 

crescimento do número de postagens nas últimas semanas, exceto pelo 

candidato José Serra que após a primeira semana diminuiu a quantidade de 

postagens e depois manteve-se  com poucos conteúdos, pois seu weblog 

passa a dar maior espaço para outros assuntos, conforme foi explicado acima. 

É possível perceber que as estratégias de campanha das candidatas Dilma 

Rousseff e Marina Silva, quanto ao espaço online, é semelhante, pois há uma 

intensificação de postagens em ambos os blogs, conforme aproxima-se o dia 

três  de outubro, ou seja, o dia em que houve votação para o primeiro turno de 

2010.  

 
Tab. 3 – Frequência de temas explorados pelos candidatos nas postagens 

Nome do 
Candidato 

Tema 
Frequência Percentual 

Dilma Rousseff Campanha Eleitoral 80 25,5% 

Político-institucional 6 1,9% 

Economia 21 6,7% 

Política Social 40 12,7% 

Infra-estrutura e meio ambiente 7 2,2% 

Violência e segurança 1 0,3% 

Ético-moral 15 4,8% 

Política para Esporte 2 0,6% 

Cultura_variedades 3 1,0% 

Política Estadual_Nacional 1 0,3% 

Política Internacional 3 1,0% 

Outros temas 41 13,1% 

Imagem política do candidato 1 0,3% 

Imagem administrativa do 
candidato 

1 0,3% 

Imagem política de adversário 12 3,8% 

Imagem administrativa de 
adversário 

2 0,6% 



 
 

 

Imagem do governo em disputa 31 9,9% 

Imagem da campanha e eleitores 47 15,0% 

Total 314 100,0% 

José Serra Campanha Eleitoral 22 27,8% 

Político-institucional 2 2,5% 

Economia 1 1,3% 

Política Social 22 27,8% 

Infra-estrutura e meio ambiente 9 11,4% 

Violência e segurança 2 2,5% 

Cultura_variedades 3 3,8% 

Política Estadual_Nacional 3 3,8% 

Outros temas 5 6,3% 

Imagem política do candidato 2 2,5% 

Imagem pessoal do candidato 1 1,3% 

Imagem política de adversário 6 7,6% 

Imagem do governo em disputa 1 1,3% 

Total 79 100,0% 

Marina Silva Campanha Eleitoral 98 43,8% 

Político-institucional 7 3,1% 

Economia 2 0,9% 

Política Social 17 7,6% 

Infra-estrutura e meio ambiente 21 9,4% 

Violência e segurança 2 0,9% 

Ético-moral 7 3,1% 

Política para Esporte 3 1,3% 

Cultura_variedades 3 1,3% 

Política Internacional 2 0,9% 

Outros temas 33 14,7% 

Imagem política do candidato 1 0,4% 

Imagem pessoal do candidato 2 0,9% 

Imagem política de adversário 8 3,6% 

Imagem do governo em disputa 2 0,9% 

Imagem da campanha e eleitores 16 7,1% 

Total 224 100,0% 

Fonte: Grupo de Pesquisa Mídia, Política e Atores Sociais 

 

 A terceira tabela disponibiliza informações sobre os temas 

predominantes das postagens realizadas nos weblogs. É possível verificar que 

o site da candidata Marina Silva é o que mais aborda o tema „Campanha 

Eleitoral‟ (relacionado a arranjos partidários, apoios e mudanças de siglas entre 

políticos e à campanha dos candidatos), com 43,8% de suas postagens ligadas 

a esse tema. No caso de Dilma Rousseff „Campanha Eleitoral‟ também é o 

tema que mais aparece, com 25,5%, seguido de „Imagem da Campanha e 

Eleitores‟ com 15% e „Política Social‟ com 12,7% de aparições em suas 



 
 

 

postagens. E os temas de maior incidência no site do candidato José Serra são 

também „Campanha Eleitoral‟, juntamente com „Política Social‟, ambos com 

frequência percentual de aparição de 27,8%.  

 „Política Social‟ foi um tema muito tratado pelos candidatos José Serra e 

Dilma Rousseff, com ênfase em programas sociais como o „Bolsa Família‟, 

novas propostas e o que já foi feito pelo candidato do PSDB em seu blog, 

assim como as políticas sociais presentes no governo Lula, principalmente pela 

candidata do Partido dos Trabalhadores. O „Bolsa Família‟ entrou na campanha 

tanto para mostrar sua relação direta com o desenvolvimento sócio-econômico 

do país por Dilma, como para mostrar ao eleitorado que o programa social teria 

continuidade caso José Serra ou Dilma Rousseff conquistassem o cargo da 

presidência, sendo que o candidato peesedebista prometia um aumento do 

valor distribuído à população. 

 Outra observação interessante é que a candidata Dilma Rousseff foi 

quem mais falou sobre a „Imagem do Governo em Disputa‟, na época o 

governo de Luis Inácio Lula da Silva (PT). A candidata e atual presidente do 

Brasil relacionou frequentemente sua campanha ao Lula, com uma incidência 

de 72 citações do nome do ex-presidente em postagens no período de 33 dias 

(de primeiro de setembro a três de outubro). Além disso, José Serra foi o 

candidato que mais citou a „Imagem Política de Adversário‟ em suas 

postagens, com uma frequência de 7,6%, contra 3,6% de Marina Silva e 3,8% 

de Dilma Rousseff. No segundo turno o candidato incluiu no material de seu 

blog um espaço denominado „Combata a mentira‟, no qual foram postados 

diversos textos sobre as difamações que José Serra alegava serem feitas pela 

oposição sobre sua candidatura e posição política em relação a diversos 

assuntos como aborto, Bolsa Família, privatizações, quebra de sigilo, zona 

franca de Manaus, entre outros. 

 

Tab. 4. – Valência do material postado no período analisado 

Valência 

Dilma Rousseff José Serra Marina Silva 

Frequência Percentual Frequência Percentual Frequência Percentual 

Positiva 261 83,10% 63 79,70% 146 65,20% 

Negativa 11 3,50% 7 8,90% 12 5,40% 



 
 

 
Neutra 23 7,30% 7 8,90% 48 21,40% 

Equilibrada 19 6,10% 2 2,50% 18 8,00% 

Total 314 100,00% 79 100,00% 224 100,00% 

               Fonte: Grupo de Pesquisa Mídia, Política e Atores Sociais 

 

 

Em todos os casos a valência das postagens é predominantemente 

positiva, principalmente no caso de Dilma Rousseff e José Serra. Quanto à 

Marina, apesar de 65,2% do conteúdo ser de valência positiva, há um 

percentual de postagens neutras (21,4%) maior se comparado aos outros 

candidatos, com 8,9% e 7,3%. Mas por ser um espaço midiático aberto para 

contribuir com a campanha dos candidatos ao pleito, divulgando sua imagem e 

propostas, é possível compreender porque as valências tendem a ser positivas. 

A neutralidade de parte do material postado no blog de Marina Silva pode 

também ter sido uma estratégia de campanha adotada pela candidata. 

 
Tab. 5 – Classificação predominante das postagens 

Predominância Dilma Rousseff José Serra Marina Silva 

Frequência Percentual Frequência Percentual Frequência Percentual 

Informação 73 23,20% 20 25,30% 86 38,40% 

Interpretação 223 71,00% 53 67,10% 125 55,80% 

Opinião 18 5,70% 6 7,60% 13 5,80% 

Total 314 100,00% 79 100,00% 224 100,00% 

Fonte: Grupo de Pesquisa Mídia, Política e Atores Sociais 

 As postagens dos weblogs dos três candidatos são majoritariamente de 

caráter interpretativo. Mas no caso de Marina Silva existe um percentual maior 

de postagens informativas (38,4%) se comparado aos conteúdos de seus 

opositores. Além de sua estratégia de campanha postar conteúdos neutros, de 

forma mais frequente que os outros candidatos, informação também foi mais 

utilizada pela candidata do Partido Verde do que os demais. Demonstrando 

uma diferença de estratégia propagandística entre os três concorrentes à 

presidência de 2010 pesquisados. 

                          Tab. 6 – Frequência de comentários nas postagens 
Nome do Candidato Frequência Percentual 

Dilma Rousseff 6.241 57,7% 

Marina Silva 4.582 42,3% 

Total 10.823 100,0% 

                                      Fonte: Grupo de Pesquisa Mídia, Política e Atores Sociais 



 
 

 
 

 Nos weblogs dos candidatos foi aberto um espaço para que os 

internautas pudessem comentar nas postagens. Mas apenas os blogs de Dilma 

Rousseff e Marina Silva disponibilizaram esse espaço de interação, porém com 

moderação dos sites para que os comentários fossem aceitos para publicação. 

No blog de José Serra, o único espaço aberto ao público foi o „Proposta Serra – 

Um programa de governo colaborativo‟ em que o lema era “Envie sugestões e 

críticas sobre o programa colaborativo, o governo de transição e o papel da 

oposição no Brasil. Vamos caminhar juntos!”, e propostas e mensagens eram 

enviadas ao espaço. O espaço ainda funciona no endereço eletrônico 

http://www.propostaserra.com.br/, atualmente com fóruns temáticos, intitulados 

„Dê sua opinião sobre proposta Serra‟ (O que você achou do primeiro programa 

de governo presidencial colaborativo do Brasil), „Governo Dilma Roussef‟(Dê 

sua opinião sobre a transição e as primeiras medidas do novo governo petista) 

e „O que você espera da oposição?‟ (De que forma ela pode colaborar para o 

Brasil que queremos?). 

 Ao analisar a sexta tabela percebe-se que do total de comentários 

coletados do primeiro turno (10.823) 57,7% são comentários em postagens do 

blog de Dilma Rousseff. Portanto, a frequência de comentários segue a 

quantidade de postagens. Pois como informa a primeira tabela, o blog petista é 

responsável por 50,9% do total de postagens das 617 coletadas. E ao observar 

os comentários nos blogs de Dilma e Marina Silva foi possível perceber que os 

internautas que comentam no espaço de postagens da candidata do PT, 

comentam também no de Marina Silva, além de criticarem a falta de espaço 

liberado a comentários no blog de José Serra. Para criticar o opositor, os 

eleitores petistas utilizam o blog de Dilma. Com essas observações seria 

possível criar a hipótese de que os internautas eleitores petistas são mais 

ativos em relação à discussão que ocorre nos weblogs. Porém, a existência de 

um filtro moderador nos sites deixa dúvida quanto aos comentários que não 

foram aceitos. 

 

http://www.propostaserra.com.br/profiles/blogs/programa-de-governo-de-jose
http://www.propostaserra.com.br/profiles/blogs/programa-de-governo-de-jose
http://www.propostaserra.com.br/profiles/blogs/programa-de-governo-de-jose
http://www.propostaserra.com.br/
http://www.propostaserra.com.br/forum/topics/de-sua-opiniao-sobre-proposta
http://www.propostaserra.com.br/forum/topics/governo-dilma-roussef
http://www.propostaserra.com.br/forum/topics/o-que-voce-espera-da-oposicao


 
 

 

 
Gráf. 2 – Comentários por candidata durante o período 
Fonte: Grupo de Pesquisa Mídia, Política e Atores Sociais 

 

 O gráfico acima demonstra como foram distribuídos os comentários nas 

postagens ao longo do período de coleta de dados – seis de julho a três de 

outubro – nos blogs das candidatas Dilma Rousseff e Marina Silva. Há um 

aumento do número de comentários ao longo do tempo em ambos os casos, 

como pode-se perceber. Porém, há um crescimento muito maior no número de 

comentários no blog de Marina Silva do que no da candidata petista. Isso 

demonstra como o debate dentro desses espaços evoluiu no caso da candidata 

do Partido Verde, mesmo que o número de postagens de Dilma Rousseff seja 

maior e em ambos os casos, do meio para o final da campanha, os dois blogs 

aumentaram a frequência de postagens, como é possível observar a partir da 

segunda tabela e do primeiro gráfico. 

Tab. 7 – Valência dos comentários nos blogs das candidatas 
Nome do 

Candidato Valência Frequência Percentual 

Dilma Rousseff positiva 4281 69,3% 

negativa 945 15,3% 

neutra 226 3,7% 

equilibrada 728 11,8% 



 
 

 

Total 6180 100,0% 

System 61  

Total 6241  

Marina Silva positiva 3435 75,0% 

negativa 415 9,1% 

neutra 295 6,4% 

equilibrada 437 9,5% 

Total 4582 100,0% 

                        Fonte: Grupo de Pesquisa Mídia, Política e Atores Sociais 

 

A valência dos comentários demonstra que a maior parte dos internautas 

que recorre a esses espaços é para fazer comentários positivos, principalmente 

no blog de Marina Silva. Ou os filtros moderadores de comentários não deixam 

passar muitos comentários negativos que sejam ruins à imagem das 

candidatas. Alguns comentaristas reclamaram quanto a isso, como é o caso do 

comentarista Wesley, que na postagem „Internet é usada para difundir mentiras 

contra Dilma‟ do dia 28/09/2010 no blog de Dilma Rousseff que comenta: “Não 

sabemos, é tudo muito confuso. Comentários selecionados? que isto gente!” 

        Os comentários negativos que entram, de forma geral, são para criticar a 

oposição, principalmente no blog de Dilma. Muitos comentários negativos 

entraram nas postagens de Marina Silva, criticando sua postura política quanto 

a determinados assuntos que surgiram relacionados à candidata – plebiscito 

para a decisão sobre a legalidade do aborto, legalização da maconha e 

internautas descontentes com sua postura contra o PT, seu antigo partido 

antes de filiar-se ao PV, entre outros. 

           No banco de dados de Dilma Rousseff houve uma falha e 61 

comentários não foram analisados. Portanto cerca de 1% do total de 

comentários da candidata no primeiro turno não constam nas informações. 

 

5. Considerações finais 

O estudo justifica-se pela falta de pesquisa sobre o assunto por tratar-se 

de uma situação inédita no país, pois até então eram proibidas as campanhas 

políticas na internet. Agora, com as novas leis, que liberam esse tipo de 



 
 

 

propaganda em meios online como os weblogs, a pesquisa sobre a temática 

contribui para o conhecimento para o campo da comunicação. Grande parte da 

literatura a respeito trata de casos exteriores ao Brasil, sendo principalmente 

relacionados à campanha eleitoral de Barack Obama nos Estados Unidos em 

2008. É importante, portanto, estudar o caso brasileiro tanto pela falta de 

conhecimento sobre o assunto como pelo ineditismo do fato.  

 É importante também o público tomar conhecimento sobre como foi sua 

relação com essas mídias online e questionar se esses meios realmente 

democratizam e possibilitam sua participação efetiva no processo eleitoral, de 

maneira a tornar mais horizontal o processo.  A relevância da pesquisa reside 

na importância da construção de esferas públicas autônomas e capazes de 

ressonância no governo, mídia e no mercado, para que os processos 

democráticos sejam dirigidos pelo poder comunicativo da sociedade civil 

(HAGE, 2004). Foucault acredita que o papel das esferas públicas é de não 

apenas pressionar o Estado em busca de seus direitos, mas de transformar 

estruturas dominantes de exclusão e desigualdade. E a interação nos weblogs 

seria uma forma interessante de rastrear a participação dos internautas nas 

eleições presidenciais de 2010.  

 Em „Campanhas Online: O percurso de formação das questões, 

problemas e configurações a partir da literatura produzida entre 1992 e 2009‟, 

Wilson Gomes e Camilo Aggio fazem uma discussão sobre a literatura 

produzida até então sobre as campanhas eleitorais em meios online com 

análises desde a disputa entre Bill Clinton e George Bush com sites até a 

utilização dos weblogs. A partir desse estudo, é possível verificar que alguns 

dos autores que norteiam o estudo das campanhas online são Pipa Norris, Dee 

Dee Myers, Rogério Garcia Fernandez, Schweitzer, Krueger, Albrecht, Lubcke 

e Harting-Perschke, entre outros.  

Pipa Norris considera que a utilização da web por candidatos políticos, 

partidos e governo é mais condicionada pelos aspectos sócio-culturais, 

políticos e legislativos do que pelos níveis de desenvolvimento tecnológico 

(GOMES & AGGIO, p. 8, 2009). Portanto, é pertinente o estudo de como foi 

utilizada a internet no contexto político brasileiro de 2010, para então produzir 



 
 

 

literatura atual sobre um assunto ainda novo e, no caso brasileiro, 

desconhecido, além de fazer a importante relação entre mídia e o contexto 

social do país.  

Com as análises de dados, foi possível observar a criação do que 

Erinaldo Ferreira do Carmo chama de “espaço micropúblico”, mas que ao invés 

de a proximidade pessoal reunir essas pessoas, conforme indica o autor, o 

espaço eletrônico e a campanha política conseguiram reunir diversas pessoas 

de todos os estados brasileiros, inclusive comentaristas de outros países como 

Chile.  

  

Segundo Erinaldo Ferreira do Carmo “O espaço 
micropúblico corresponde ao espaço público urbano 
midiatizado, compreende a esfera onde os debates 
políticos ocorrem em pequenos grupos formados por 
pessoas próximas, consumidoras das informações da 
mídia, e que se reúnem, ainda que em espaços privados, 
não necessariamente para conversar sobre política, mas 
que acabam tomando parte deste tema”. (CARMO, 2011, 
p.5) 

 

A candidata responsável pela maior quantidade de postagens em seu 

weblog no período de campanha para o primeiro turno – de seis de julho a três 

de outubro – foi a petista Dilma Rousseff, assim como concentrou também o 

maior número de comentários. Porém, o espaço destinado à campanha online 

de Marina Silva foi o que mais cresceu em termos de debate público, pois o 

número de comentários cresce ao longo desse período, não de forma contínua, 

mas sempre crescente. Embora a moderação dos comentários restrinja a 

pesquisa à verdade apenas exposta e publicada pelos responsáveis dos 

weblogs, é possível observar grande participação no debate sobre os assuntos 

postados nos blogs, ou sobre os candidatos ou ainda outros assuntos 

agendados pelas mídias e outros setores da sociedade, além de perceber que 

a participação é positiva, ou seja, são em sua grande maioria eleitores que 

apóiam a candidatura e militantes do partido, que entram no site já com a 

predisposição de comentar positivamente. Já o weblog de José Serra foi 

destinado mais a outro tipo de campanha e o candidato não apostou muito em 



 
 

 

postagens em seu blog, nem abriu espaço para debate público de seus 

internautas, apostando em outras estratégias de propaganda política. 

Esses instrumentos da internet podem então corresponder a uma maior 

abertura de participação da população no espaço público político. Esse espaço, 

portanto, teoricamente está se tornando mais democrático, visto que a 

sociedade complexa limita a participação do cidadão no espaço político. Mas o 

presente estudo ainda está em andamento e pretende observar melhor como 

ocorreu o debate dentro desse espaço denominado weblog. 

Os weblogs de Dilma Rousseff e Marina Silva continuam ativos nos 

endereços http://www.dilma.com.br e http://www.minhamarina.org.br/blog/, 

respectivamente, e o de José Serra está fora do ar desde o dia 31 de outubro 

de 2010, último dia de campanha liberada oficialmente. Nos espaços ainda 

ativos da atual presidente do país e da ex-candidata do PV ainda há produção 

de postagens e os comentários diminuíram. Mas no caso de Marina Silva o 

número de comentaristas ainda é relevante. 
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