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1. Introdução  

 Quais fatores são determinantes do voto no Brasil? Se retomarmos os estudos 

mais clássicos, veremos uma disputa por questões psicológicas, sociológicas e racionais. 

Identificar quais são as dinâmicas e abordagens que orientam o comportamento do 

eleitorado significa identificar quais são suas expectativas, necessidades e satisfações, e 

o que implica – de forma individual ou coletiva – sua tomada de decisão. Devido ao 

crescente espaço que a internet vem ocupando atualmente na vida cotidiana do 

brasileiro, tornam-se necessários os estudos acerca da relação desse meio na formação 

de preferências e possivelmente na tomada de decisão do eleitor e reorganização dos 

campos e formas de interação destes com os candidatos.  

 Para os estudos sociológicos (LAZARSFELD, BERNARD, HAZEL, 1944) os 

cidadãos informam-se de acordo com as suas predisposições. Os indivíduos com quem 

interagimos podem orientar o nosso comportamento, porque os seus próprios 

comportamentos e atitudes são fonte de informação sobre a realidade e nos contribuem 

para a efetivação das escolhas, ou seja, exercem influência informacional (SHERIF, 

1936; DEUTSCH, GERARD, 1955)
3
. Para essa corrente, a mídia não possui influência 

persuasiva sobre os cidadãos, que estão muito mais sujeitos aos contextos sociais em 

que estão inseridos. (HUCKFELDT, SPRAGUE, 1987)
4
. A escola sociológica vê o voto 

como ato socialmente estruturado, e as conversações dos indivíduos para tomada de 

decisão circulam em torno dessa estrutura. Logo, a informação mais relevante é aquela 

que passa pelos grupos de reconhecimento desse cidadão e não simplesmente a 

veiculada em campanha.  Porém, a internet insere nova problematização á esse campo 

ao reunir dois aspectos relevantes: a possibilidade de interação das redes sociais 

(pensando também as redes estabelecidas no contato face-a-face) e o ambiente de mídia 

cujas fontes são múltiplas, descentralizadas e de intensa propagação. 
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 Os círculos sociais em que nos movemos não são compostos aleatoriamente, sendo aqueles com quem 

interagimos produto de um processo de seleção social que os torna semelhantes a nós em termos de 
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4
 Existe uma controvérsia sobre os impactos massivos e mínimos da mídia sobre o comportamento 

eleitoral e os estudos sobre redes partem de contextos sociais, muitas vezes renegando um papel 

secundário para a influência midiática. Discordando dessa posição secundaria, Zaller (1996) afirma que 

apesar da noção comum dos impactos midiáticos no comportamento político, ainda não se conseguiu um 

método empírico que dê conta de mensurar esse impacto. Dessa forma, o que podemos perceber são 

fluxos informativos, que podem se recebidos de forma equilibrada mantendo o eleitor na inércia ou 

podem agir como reforço de predisposições que os eleitores possuem a priori – Huckfeldt e Levine 

(1998); Lazarsfeld (1944) –, muito mais no sentido de fidelização e alimento de argumentos do que como 

pivô de mudança eleitoral.  



 Assim, é possível entender alguns dos papéis da internet nos momentos 

eleitorais. A internet pode atuar no reforço de temas e posicionamentos políticos, 

interação com/entre os eleitores, além da repercussão e discussão de acontecimentos 

externos à web.  

 Supõe-se, portanto, que para uma campanha eleitoral ser bem sucedida em 

ambiente virtual, deve-se observar para quem esse espaço se dirige e quais as 

possibilidades de interação podem ser propostas, em uma perspectiva propositiva e 

interativa, buscando a adesão de novos eleitores, fidelizando a militância e provendo de 

argumentos os formadores de opinião (LAZARSFELD, BERNARD, HAZEL, 1944).  

 Vale ressaltar que apesar de todos os problemas de acesso que podem ser 

atribuídos a internet para o contexto brasileiro, mesmo assim, de acordo com a pesquisa 

da agência IBOPE Inteligência, divulgada em julho de 2010, o Brasil está entre os dez 

países que mais acessam as redes sociais
5
. Os resultados revelaram que 87% dos 

internautas brasileiros têm o hábito de acessar as redes. A agência IBOPE Nielsen 

Online revelou outra sondagem em que o Orkut aparece como a rede social mais 

acessada no Brasil, seguida pelo Twitter e Facebook. Isso vem demonstrando uma 

crescente presença das redes sociais virtuais no cotidiano dos brasileiros. Sendo assim, é 

notável que esses espaços de visibilidade foram amplamente utilizados nas campanhas 

eleitorais.  

Deve-se ter em vista que os espaços virtuais de campanha, provavelmente são 

frequentados por pessoas que já tem interesse ou pré-disposição por determinado 

candidato, e reproduzam essa predisposição - munidos de argumentos obtidos 

virtualmente - em outras instancias da vida. Porém, essas campanhas tem tido ainda 

uma participação mínima no Brasil, tendo em vista apenas um caráter informativo no 

ambiente virtual, explorando pouco as possibilidades de interação e engajamento 

ensejadas pela internet. Esse é sem dúvida um aspecto difícil de ser pesquisado, por 

necessitar de estudos de recepção. Porém, pretendemos através desse artigo, demonstrar 

algumas possibilidades de proposição no espaço virtual para as campanhas eleitorais, 

através do caso da candidata presidencial em 2010: Marina Silva (PV).  
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2 Contexto Geral: Eleição Presidencial 2010 

 A eleição para presidente da República de 2010 encerrou seu primeiro turno com 

uma situação, para muitos, inesperada: a candidata Marina Silva (Partido Verde – PV) 

alcançou quase 20% dos votos, totalizando número superior a 19 milhões de eleitores. 

Tal desempenho evidencia-se, entre outras razões, por configurar-se como a maior 

votação de um terceiro lugar na disputa ao cargo de Presidente da República desde a 

redemocratização do país, em 1988, sucedida por seis pleitos, considerando o atual.  

 No decorrer da campanha, várias críticas foram feitas aos candidatos Dilma 

Rousseff (PT) e José Serra (PSDB), entre elas, a de não ser possível distinguir os 

projetos políticos da situação e da oposição, respectivamente. Nesse contexto, a 

candidata do PV posicionou-se como uma alternativa entre as candidaturas de Dilma e 

Serra e tornou-se uma opção para muitos eleitores insatisfeitos. Sua postura foi singular, 

na medida em que não se considerou oposição, tampouco apresentou uma proposta de 

continuísmo. Assim, Marina Silva trouxe para a sua campanha, entre outras questões, 

aquelas relativas ao meio ambiente. Entretanto, vale destacar que a pauta da 

sustentabilidade não conseguiu atingir os mesmos níveis de importância eleitoral em 

comparação à tendência européia de preocupação com as questões ambientais, mas foi 

relevante no contexto brasileiro.  

 A candidatura de Marina Silva foi marcada, entre outras coisas, pelo Movimento 

Marina Silva. Esse mesmo movimento permitiu pensar em novas formas de fazer 

campanha política de como inserir a participação do eleitor, do militante nas ações de 

campanha.   

  A expressiva votação de Marina Silva nos fez voltar o olhar para a sua 

campanha e perceber um interessante movimento entre o ambiente online, com os sites 

e redes sociais, e o offline, com as Casas de Marina (que serão tratadas adiante).  Tal 

movimento parece refletir o caráter iniciante das campanhas eleitorais na internet, no 

Brasil. Ou seja, as campanhas virtuais estão pautadas principalmente em uma 

perspectiva informativa, tendo dificuldade em perceber e extrapolar sua ação para além 

do escopo virtual. E, ainda, nos faz questionar sobre as questões de acesso (seja em 

termos de número ou qualidade) à internet no Brasil, bem como a importância do líder 

de opinião durante o processo eleitoral. A partir de uma caracterização da campanha 

online da então candidata do PV e das Casas de Marina, baseados no referencial teórico 

pertinente ao tema, pretendemos discutir tais questões e hipóteses.  



3 Internet como espaço de visibilidade 

 Thompson (2008) explica que se antes a interação era face-a-face, o 

desenvolvimento da mídia trouxe novas formas de publicidade, que dispensam a 

partilha de um lugar comum e permitem, também, a comunicação em referências 

temporais diferentes
6
.  

Thompson (2008) acrescenta que, com o advento das mídias eletrônicas, a 

novidade é que o conteúdo chega a regiões muito distantes com nenhuma ou quase 

nenhuma diferença temporal.  

O nascimento da internet e de outras tecnologias digitais amplificou a 

importância das novas formas de visibilidade criadas pela mídia e, ao mesmo 

tempo, tornou-as mais complexas. Elas aumentaram o fluxo de conteúdo 

audiovisual nas redes de comunicação e permitiram que um número maior de 

indivíduos criasse e disseminasse esse tipo de conteúdo. (THOMPSON, 

2008, p.23). 

 

Gomes (2004) destaca que as disputas políticas são, hoje, em grande parte, 

disputas por imposição da imagem pública. São lutas pela construção e manutenção da 

imagem dos atores políticos e, também, de grupos e instituições que, de alguma forma, 

participam do jogo político. As campanhas eleitorais estão diretamente inseridas nesse 

contexto de disputa, que impulsionam os candidatos a essa busca e manutenção da 

visibilidade, mas mesmo assim, desde o surgimento da imprensa, os líderes políticos 

perceberam a dificuldade em controlar totalmente essa visibilidade. 

 Com relação ao ambiente virtual, é importante retomar Lemos (2003), para 

quem as chamadas “novas tecnologias”
7
 podem alterar as práticas sociais, porém elas 

não são substituídas ou eliminadas, mas sim, reconfiguradas. Esse é um ponto polêmico, 

por não se conseguir mensurar em que medida essas reconfigurações acontecem, de 
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7
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conhecimento. Por enquanto serão as “eternas novas tecnologias”. 



forma a manter o mesmo padrão de comportamento observado na esfera offline. O 

inegável é a existência de intercambio entre praticas online com o mundo offline, 

levando em conta que esse intercâmbio pode estar sujeito a gradações de intensidade 

diferentes sendo, portanto, de difícil definição quais os tipos de influencias são sentidas 

através do dispositivo pelos usuários da internet.  

Esse intercâmbio é característica inata do dispositivo. De acordo com Gibson e 

Ward (2000), a internet reformula a natureza da comunicação em cinco pontos cruciais: 

a quantidade de informação que se pode ter; a velocidade de acesso a essas informações 

e no envio de mensagens; a reformulação do formato multimídia (insere-se a questão da 

simultaneidade); a possibilidade de interatividade (comunicação sincrônica, 

comunicação entre grupos, hipertextos e linkagem entre sites); e o controle individual, 

ou seja, o indivíduo escolhe o que deseja ver. Os pontos salientados por Gibson e Ward 

(2000) servem como meios de ativação eleitoral, fonte de argumentação e espaço onde é 

travada uma verdadeira luta eleitoral, incluindo para além dos candidatos, militantes, 

engajados e cabos eleitorais.  

 Gomes (2005), por sua vez, propõe para a questão do intercambio virtual, uma 

comunicação feita em mão-dupla através de recursos comuns na internet, tais como o 

correio eletrônico, produzindo o incremento da participação, no qual não há somente 

uma assimilação rígida da informação, mas ela é questionada, ampliada, reduzida, 

refutada; ela passa a ser gerida em um campo de conflito, sujeita a modificação e 

alterações por parte do seu consumidor inicial.  

Nosso principal argumento é que a internet nas campanhas eleitorais deve ser 

pontuada por uma visão propositiva, ou seja, deve incentivar o espaço de visibilidade 

dos candidatos político para além do espaço online e não ser um mero instrumento 

informativo. Posto que a internet em seus múltiplos recursos possibilita o intercambio 

de influencia e informação tanto em um sentido intra quanto interacional, que esse 

também é considerado um espaço de mídia com disputa de visibilidade e que está 

sujeito a reconfigurações de práticas sociais, é valido pensarmos então sobre como tem 

se organizado os estudos das praticas sociais que orientam o voto dos eleitores, ou seja, 

os estudos de comportamento político e eleitoral. 

3. Correntes de estudos do comportamento político e eleitoral 

 Dentre as correntes que estudam o comportamento do eleitor, destacam-se: a 

escola sociológica; a escola psicológica ou psicossociológica; e a teoria da escolha 

racional. 



 A perspectiva sociológica (LAZARSFELD, BERELSON, GAUDET, 1944), 

surgiu nos Estados Unidos (Columbia) entre os anos de 1940 e 1950 e apresenta o 

pressuposto, em uma abordagem macro, de que o voto seria o resultado do contexto 

social e político dos indivíduos. Dessa forma, a teoria sugere que o voto seria pautado 

pelas interações sociais nas quais o indivíduo estaria submetido; pela identidade ou 

interesses de classes ou grupos aos quais ele pertence; e por apelos momentâneos de 

campanhas.  

 A principal obra dessa corrente, The People’s Choice (LAZARSFELD, 

BERELSON, GAUDET, 1944), traz pesquisas de survey que dividem os eleitores em 

três grupos, a saber: constantes, mutantes e flutuantes. Ocuparam-se, prioritariamente, 

com o tipo de eleitor flutuante, na tentativa de entender quais as influências específicas 

que resultaram nas mudanças de atitude e conduta desse eleitor. 

 Fiorina (1997) explica que a escola de Columbia entendia o voto como um 

princípio social, sendo determinado por influências no contexto face-a-face e nas 

relações com os formadores de opinião dentro de grupos.  

 As campanhas teriam, então, a função de ser apenas um impulso para despertar 

ideias pré-existentes, com pouco impacto, e atuariam em quatro etapas de ativação: 

despertando o interesse, aumentando a receptividade, selecionando a atenção e 

cristalizando o voto.  

 Tem-se, assim, o chamado efeito de ativação no momento em que a mídia 

aumenta o interesse pela política e o efeito de reforço na medida em que as convicções 

políticas não são convertidas, mas sim, reforçadas por já existirem nos grupos. “A 

preocupação da sociologia eleitoral era menos a de mensurar a influência da mídia e 

mais a de verificar os possíveis padrões de relacionamento entre o eleitor e os meios de 

comunicação” (TELLES, LOURENÇO, STORNI, 2009).  

 Alguns artifícios utilizados na tomada de decisão de voto estruturada 

socialmente podem ser confundidos com artifícios psicológicos. De acordo com Fiorina 

(1997) a escola de Columbia considerou a percepção seletiva e outros mecanismos, 

como operações psicológicas, mas esses eram tidos como resultado de forças 

sociológicas. 

 A teoria psicológica por sua vez, surge no final dos anos de 1950 também nos 

EUA (Michigan). Essa corrente se vale de elementos estruturais tratados na teoria 

sociológica, porém o indivíduo e suas motivações psicológicas têm posição central e 



não apenas os grupos. “As atitudes adquiridas, juntamente com outros aspectos, passam 

a inteirar a estrutura da personalidade dos indivíduos” (FIGUEIREDO, 1991, p.26). 

 O Modelo de Michigan avançou em relação às crenças ideológicas e o voto, de 

modo que a perspectiva psicológica fosse considerada como psicossociológica. Ela se 

utiliza de alguns preceitos da sociologia, agregados à psicologia. Essa perspectiva 

considera as atitudes, destacando que se devem procurar as motivações que 

condicionam a escolha partidária dos indivíduos, bem como as manifestações de seu 

comportamento político. “Nessa teoria, os fatores sociológicos têm influência variável 

na orientação da opção partidária dos indivíduos” (FIGUEIREDO,1991, p.44). 

 Converse (1964), importante representante da escola de Michigan, trabalha a 

ideia de como a compreensão do universo conceitual dos indivíduos pode predizer suas 

atitudes e comportamentos, que ficou conhecido como o sistema de crenças. A 

escolaridade, o volume de informações e importância/interesse que determinados temas 

assumem na vida do indivíduo resultam em associações conceituais, consideradas pelo 

autor. Tendem a ter comportamentos políticos semelhantes aqueles indivíduos 

considerados semelhantes, no que concerne ao social e às atitudes.  

 Para a escola de Michigan, as atitudes dos eleitores recebem influências de 

características sociais, sendo possível discuti-las a partir de preferências políticas e do 

comportamento de voto dos sujeitos. Tais preferências políticas manifestam-se, por 

vezes, por meio da identificação partidária que, por sua vez, remetem mais a 

características afetivas do que à cognição; são internalizadas desde a infância. Desse 

modo, para a perspectiva psicológica, a ideologia não configura um elemento decisivo 

na determinação do voto da grande parte do eleitorado.  

 No que diz respeito à influência da mídia, a escola psicológica não considerou 

seus efeitos por supor que grande parte dos eleitores não se interessa por política e por 

acreditar que os cidadãos ativos (minoria) acompanham a mídia apenas por seu interesse 

político, pois têm alguma identidade partidária e tendem a agir em função dessa 

identificação e não por apelos midiáticos. Quanto à metodologia, a corrente psicológica 

dedica especial atenção às inferências e evidências indiretas, trazendo teorias 

psicológicas de outros contextos, de modo que não se baseia diretamente em dados 

como sugere o modelo sociológico.  

 Outra importante corrente é a escolha racional, também considerada um método 

de análise de comportamento e que foi amplamente apropriada como teoria econômica, 



pois parte da lógica de mercado para análise do comportamento político eleitoral. O 

conceito de consumidor racional é a base do estudo.  

De acordo com Downs (1999), a premissa da teoria da escolha racional é a de 

que os eleitores são racionais quando avaliam os custos e os benefícios de suas ações 

para definirem quais os melhores meios para alcançar determinados fins; o 

comportamento humano seria “satisfacionista”.  

             Ressalta-se que, na escolha racional, as razões egoístas impulsionam o 

indivíduo, que procura diminuir as incertezas inerentes à vida política. O autor explica, 

ainda, que essa incerteza seria a falta de conhecimento seguro inerente ao contexto 

político (informação). Fiorina (1997) esclarece que parte considerável dos cientistas 

políticos era duvidosa com relação à suposição de racionalidade.  

              Essa teoria utiliza o conceito de atalho cognitivo, ou seja, a ação racional do 

indivíduo é realizada a partir de escolhas feitas com base em informações que ele obtém 

direta ou indiretamente. O modo como esse indivíduo se informa também está sujeito a 

um cálculo racional, que pode variar de acordo com seu custo para o indivíduo. Assim, 

o sujeito pode utilizar atalhos informacionais que tenham o menor ônus a ele. 

Przeworski (1988, p.6) ressalta, ainda, que na escolha racional a ênfase está na 

“maximização bem informada guiada pelo interesse próprio”. 

           Considerando que o eleitor precisa da informação para fazer seu cálculo racional, 

a teoria da escolha racional acaba por atribuir capacidade à mídia e às campanhas 

políticas de participarem das escolhas do eleitor.  

 Uma apropriação da Escolha Racional é a teoria economicista. Para ela, no 

momento da escolha eleitoral, os indivíduos optam pela situação quando a economia vai 

bem e direcionam seu voto à oposição quando avaliam que a economia vai mal 

(FIGUEIREDO, 2008). Os eleitores, em grande parte, privilegiam a avaliação da 

atuação dos políticos no que diz respeito à economia e as avaliações das políticas, de 

modo geral, são menos significativas; desse modo, a figura do candidato ganha 

destaque.  

             Na teoria da escolha racional, a decisão do voto é explicada a partir da 

preferência partidária, que é ideologicamente condicionada. Assim, o eleitor acredita ter 

mais benefícios quando o partido ao qual ele é próximo, no que se refere a pontos de 

vista e propostas políticas, vence a eleição. Nesse sentido, vale mencionar, também, que 

os eleitores acabam por fazer avaliações individuais dos governantes destacando aqueles 

que lhes proporcionam bem-estar.  



 As ideologias são vistas como atalhos, na medida em que os eleitores 

diferenciam os partidos políticos a partir delas, assim, eles não precisam, 

necessariamente, conhecer as propostas dos partidos. “Se interessam pelas declarações 

de cada partido apenas na medida em que aquelas declarações servem como guias para 

as políticas que o partido executará quando no governo” (DOWNS, 1999, p.127). Para 

isso, é preciso coerência dos partidos em relação às suas ações. Importa, também, que 

sejam confiáveis e que cumpram suas promessas de campanha, como alerta Downs 

(1999, p.127), “quando o partido já está no governo, suas ações presentes fornecem um 

guia melhor para aquilo que fará do que suas declarações presentes”. 

 Quanto às questões metodológicas, a escolha racional propõe trabalhar com 

experiências empíricas, mantendo a discussão com a psicologia social. Castro (1994) 

explica que a teoria da escolha racional considera a perspectiva micro do individualismo 

metodológico, de modo que se propõem a explicar o comportamento político com base 

na ideia de que os indivíduos são racionais e tendem a agir como consumidores do 

mercado econômico, portanto, procuram diminuir os custos e maximizar os ganhos. 

 Os estudos mais recentes se dedicam a explicar o comportamento do eleitor 

considerando os impactos das campanhas eleitorais e da mídia (HOLBROOK, 1996; 

IYENGAR, SIMON, 2000; RIKER, 1996).  

 As investigações sobre o comportamento eleitoral brasileiro ainda trabalham 

com conceitos importantes trazidos das teorias internacionais, porém há que se destacar 

as pesquisas nacionais sobre o assunto. Pode-se dizer que o trabalho de Azis Simão 

(1956)
8
 , tratando do voto operário em São Paulo, iniciou as investigações sobre o 

comportamento eleitoral brasileiro na década de 1950.  

 Trabalhos posteriores abordavam a influência de questões como a urbanização e 

a industrialização (processos que o país vivia desde a década de 1930) no 

relacionamento dos cidadãos com a política. Alguns autores se valeram de variáveis 

psicossociológicas em suas análises. Castro (1997, p.151) explica que "[...] a proposta 

não era negar a importância dos fatores macro-sociológicos e da posição dos eleitores 

na estrutura social, mas ampliar a capacidade explicativa da teoria, incluindo as 

variáveis atitudinais e cognitivas na análise". 

 Para analise que nos propomos o norte analítico se pauta pelo voto sociológico 

que aponta para interesses compartilhados socialmente, mediado pelos formadores de 

opinião, lembrando que a analise sociológica aqui é ampliada do contexto de interação 
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n.1, p.130-141, 1956. 



face a face para o contexto de interação virtual e para os dois contextos de forma 

concomitante. Atribuindo que a percepção do contexto geral que orienta o voto ou o 

comportamento político dos indivíduos são impossíveis de serem abordadas em um 

todo, as diferenciações das teorias comportamentais são na verdade escolhas 

metodológicas que facilitam a analise ao oferecer instrumentos que possibilitem estudar 

o objeto que se propõe. No nosso caso especifico, teremos também em vista que, assim 

como a escola psicossociologica defende, grande parte do eleitorado é desinteressado, 

cabendo, portanto, a um grupo especifico (independente dos motivos do interesse, que 

para a escola psicológica seria a identidade partidária) exercer maior influencia. 

4. A campanha online em 2010: Marina Silva  

 Após a campanha presidencial de Barack Obama, no EUA em 2008, muito se 

apostou na internet como nova forma estratégia de campanha. Os principais candidatos 

à presidência em 2010 – Dilma, Serra e Marina – investiram em mídias digitais e 

elaboraram estratégias específicas para a internet, como informaram os coordenadores 

das campanhas (em um debate realizado em São Paulo e transmitido online
9
 em 04 de 

novembro de 2010): Marcelo Branco, contratado pelo PT; Caio Túlio Costa, contratado 

pelo PV; e Soninha Francine, contratada pelo PSDB.  

 Ressalta-se, ainda, que o PT trouxe uma consultoria técnica com dois dos 

americanos que fizeram parte da campanha de Obama: Scott Goodstein, um dos 

responsáveis pela estratégia de marketing digital, e Ben Self, fundador da Blue State 

Digital, empresa que conseguiu arrecadar cerca de R$ 890 milhões pela internet para a 

campanha de Obama.  

 Durante o programa com os coordenadores das campanhas brasileiras, Soninha 

Francine lembrou as diferenças entre as realidades brasileira e americana e como isso 

contribuiu para que a campanha eleitoral brasileira na internet tomasse um rumo distinto 

da campanha americana. Caio Túlio destacou, ainda, que a equipe americana já havia 

trabalhado com internet em campanhas menores, ao passo que no Brasil a situação era e 

é recente.   

 Para além das diferenças entre a campanha americana e brasileira, partimos para 

a apresentação de algumas características da campanha de Marina Silva em 2010. A 

então candidata do PV estruturou sua campanha online tendo como base o site 
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 O programa foi transmitido pelo site www.mediaon.com.br onde os vídeos ainda estão disponíveis. 



www.movmarina.com.br, o www.minhamarina.org.br e o perfil no microblog Twitter: 

@silva_marina. 

4.1. Movimento Marina Silva 

 De acordo com o site www.movmarina.com.br, o Movimento Marina Silva 

apresenta como objetivo “promover a organização autogestionária de militantes por uma 

nova civilização, colocando em prática um novo jeito de fazer política e tendo como 

estratégia central a candidatura de Marina Silva à Presidência da República.”  

 O site do Movimento trouxe a ideia de internet colaborativa
10

, na medida em que 

as pessoas podiam criar e divulgar textos, vídeos e até mesmo material de campanha em 

apoio à candidatura de Marina Silva. A intenção foi incentivar as pessoas a se 

engajarem na campanha e participarem de forma ativa dela.  

 Sobre isso, vale mencionar uma matéria veiculada na edição de 02 de junho de 

2010, a revista Veja, intitulada: “É jovem? É moderno? É Marina.” (LINHARES, 2010, 

p.174).  A matéria explora exatamente essa tentativa de atrair os jovens para campanha 

da candidata do PV, especialmente através do uso da internet. E tratando da plataforma 

colaborativa, a intenção foi a de suscitar uma “campanha colaborativa” entre os 

eleitores.   

 Na matéria mencionada, da Revista Veja, os representantes da juventude, entre 

eles Roumbauer, são apontados com realizadores de “ações espontâneas” com “ar de 

cativante ingenuidade” (LINHARES, 2010, p.177). As falas de Rombauer sucedem a 

essa descrição e são colocadas à prova quando tentam responder às perguntas sobre as 

adversidades na conjuntura da candidata. Nesse sentido, o novo jeito de fazer política, 

proposto pelo Movimento, apresenta-se embotado pela ingenuidade de seus 

ordenadores. 

 

Marina tem poucas intenções de voto e nenhuma probabilidade de ganhar as 

eleições? “É porque ela só é conhecida por 25% das pessoas. Tem gente que ainda a 

confunde com a Heloísa Helena. Mas, quando os outros 75%, a conhecerem, vão 

todos gostar dela”, rebate Rombauer. Marina é evangélica, da Assembleia de Deus, e 

sabida e publicamente contrária ao casamento gay? “Ela não vai colocar sua fé acima 

de tudo. Vai fazer plebiscitos e, se a população for a favor dessas questões, vai aceitá-

las”, acredita o cineasta Victor Fisch, 25, inventor de peculiar ação de marketing pró-

Marina. (LINHARES, 2010, p.177). 
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 Além das plataformas wikis, a produção de sites e blogs, hoje, tem sido cada vez mais acessível a 

usuários comuns.  



4.2. Minha Marina 

 O site www.minhamarina.org.br foi, pode-se dizer, o concentrador da campanha 

de Marina Silva em 2010. Notícias atualizadas diariamente repercutiam o andamento da 

campanha da então candidata do PV, bem como sua participação m programas de TV, 

de rádio, internet e entrevistas. O site informava, ainda, sobre sua agenda e fazia um 

resumo de suas visitas pelo país, com vídeos, fotos e entrevistas. Além disso, o site 

oferece links para os perfis da então candidata, link para o álbum de fotos e para o blog. 

Outra importante seção do site é o “kit online de campanha” no qual o usuário poderia 

adquirir, gratuitamente, papel de parede, jingle, fotos, etc. Havia, ainda, o link para 

“arrecadação”, onde era possível doar qualquer quantia para a campanha de Marina.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Há o link “crie +1 Casa de Marina”, que buscava incentivar a criação de comitês 

de campanha. Essa ideia também está presente no site do Movimento Marina Silva, 

como ideia de “campanha colaborativa”, uma vez que o eleitor contribui na construção 

do comitê. Destaca-se, ainda, a “sala de Marina”, um espaço de discussão entre os 

Figura 1: www.minhamarina.org.br 

 



eleitores (internautas) e os responsáveis pela campanha. Por exemplo, os programas de 

TV da então candidata eram apresentados nesse espaço antes de irem ao ar, ou ideias de 

novos programas eram discutidas. Por fim, vale mencionar, também, o “Marina 

responde”, que seria um canal de contato com Marina, em que ela respondia perguntas 

feitas por internautas. 

4.3. Twitter  

 Marina Silva criou um perfil no Twitter para a campanha presidencial de 2010 e 

na descrição de sua biografia constava o seguinte texto: “Sou candidata à Presidência 

pelo PV, professora de História, senadora licenciada (PV-AC) e ex-ministra do Meio 

Ambiente.” Hoje, Marina mantém seu perfil no microblog, porém com a biografia 

alterada para: “Sou professora de História. Fui candidata à Presidência da República 

pelo PV em 2010, ministra do Meio Ambiente(2003-2008) e senadora pelo Acre, de 

(1995-2011).” 

 O primeiro tweet (mensagem) foi em 22 de janeiro de 2010, porém o lançamento 

oficial do Twitter de Marina foi em 04 de fevereiro de 2010, como ela mesma informou 

(figura 2): 

Figura 2: Lançamento do Twitter e do blog da então candidata Marina Silva 

 

 Até o final do primeiro turno da eleição de 2010, o perfil de Marina Silva 

possuía 271.003 seguidores, 1.915 tweets e ela seguia 181 perfis. Interessante notar que 

até 10 de março de 2011, o perfil de Marina possuía 407.222 seguidores, ou seja, 

mesmo com o fim da campanha, o processo de construção e manutenção da imagem 

pública política de Marina Silva se manteve. Porém o número de mensagens sofreu 

grandes alterações, chegando a 2.109 tweets.    

 No Twitter de Marina Silva era possível ter atualizações diárias sobre sua 

agenda de campanha, sobre suas aparições na mídia e, talvez o mais interessante, seus 

comentários sobre importantes temas tratados pelos presidenciáveis em 2010, como as 

plataformas de campanha, a legalização do aborto, a união estável entre homossexuais, 

etc.  



 Em diversos momentos, Marina promovia o que ficou conhecido como 

“twitaço” (segundo a Equipe de campanha de Marina Silva, o twitaço seria a versão do 

“panelaço” pelo Twitter). Durante um dia inteiro, os eleitores e simpatizantes da então 

candidata “twitavam” ou “tuitavam” (as duas formas têm sido utilizadas para denominar 

o ato de escrever as mensagens no Twitter) as hashtags
11

 do dia: #euvotomarina; ou 

#ondaverde, por exemplo (Figuras 3 e 4). Assim, nesses dias, Marina conseguia deixar 

suas tags na lista das mais “tuitadas” do dia, o “trend topics.” 

Figura 3: Twitaço de 19 de julho de 2010. Hashtag: #euvotomarina 

 

Figura4: Twitaço de 30 de setembro de 2010. Hashtag: #OndaVerde 

5. A campanha offline: as Casas de Marina 

 As Casas de Marina podem ser definidas como comitês domiciliares para 

criação, elaboração, produção e distribuição de materiais de campanha. Com o 

lançamento das Casas de Marina, o Movimento passou a operar ostensivamente, 

também, em contexto offline.  

 As sugestões apresentadas no site para o que fazer nesses espaços oferecem 

mecanismos aos sujeitos para que eles se tornem parte ativa da campanha e para que 

consigam propagar a imagem pública política de Marina Silva:  i) distribuir material de 

campanha; ii) convidar as pessoas para conversar sobre Marina; iii) realizar encontros e 

debates com as pessoas da vizinhança; iv) realizar encontros de produção de materiais; 

v) dê um nome para sua Casa de Marina; vi) abasteça-se de informações sobre Marina 

no comitê municipal da campanha ou consulte o site de Marina 

(www.minhamarina.org.br) e do Movimento (www.movmarina.com.br); vii) produza 
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por assuntos interessantes ou relevantes, e permitem também o ranking de assuntos mais tratados em um 

determinado período.  



seu próprio material ou abasteça-se dos materiais oficiais de campanha; viii) leia o guia 

de mobilização do Movimento; ix) insira fotos, vídeos, e textos de sua Casa de Marina 

aqui no site do Movimento. 

 A possibilidade de criar materiais de campanha e divulgar as experiências com 

as Casas de Marina conferiram o tom autoral e colaborativo da campanha da candidata 

do PV.  

 Destaca-se, ainda, o caráter descentralizador das Casas de Marina. A proposta 

era, exatamente, a de difundir a campanha da candidata de modo que se incentivou a 

criação das Casas em diversas regiões descentralizando a campanha e podendo, 

também, compreender as características do eleitorado de Marina e seus anseios, que 

chegavam às Casas através dos encontros e debates promovidos pelos militantes.  

  De acordo com as informações do site do Movimento, ao final de 2010, havia 

mais de 2.280 Casas de Marina cadastradas no site www.eusoumaisum.com.br. 

6. Movimentos entre o online e o offline 

 Marina Silva, então candidata à presidência da República em 2010, teve um 

reduzido tempo de TV (Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral – HGPE), comando 

apenas 1 minuto e 17 segundos. Além disso, ela tinha a difícil tarefa de lançar sua 

candidatura no embate entre a candidata do governo, Dilma, e o candidato da oposição, 

Serra. E, mais que isso, com uma pauta de campanha que fugia ao tradicional, 

abordando, principalmente, questões de ambientais e de sustentabilidade, como tratado 

anteriormente.  

 Destaca-se que o brasileiro ainda tem na TV sua principal fonte de informação 

e, segundo dados do Latinobarômetro de 2008, o índice de confiança na TV é superior 

ao grau de confiança nos partidos políticos, por exemplo. Em virtude se sua pouca 

visibilidade na TV, Marina apostou na internet, como mostra a reportagem, intitulada 

“Marina aposta em internet para compensar pouco tempo na TV
12

”, de Mariana 

Oliveira: 

Nós fizemos uma plataforma de governo com pontos importantes onde ainda 

serão feitos debates, além de todo esforço através da internet para que o 

tempo de televisão possa ser compensado com as novas mídias, disse, 

durante visita à primeira "Casa de Marina", um comitê eleitoral domiciliar, 

no bairro do Campo Limpo, na Zona Sul de São Paulo. (OLIVEIRA, 2010, 

grifos nossos). 
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 OLIVEIRA, Mariana. Marina aposta em internet para compensar pouco tempo na TV. 06 de julho 
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 Percebemos, entretanto, que além do grande investimento que houve na 

campanha online de Marina Silva, a campanha offline foi mantida com o mesmo grau de 

esforço. E algumas questões surgiram a partir desse movimento entre o online e o 

offline.  

 A primeira questão, e talvez a mais importante delas, é a questão do acesso à 

internet, que no Brasil ainda não atinge níveis elevados. O país ocupa o 5º lugar em 

número de conexões à internet. Porém, o problema chega à qualidade do acesso, como 

mostra a pesquisa do Instituto Ibope Nielsen Online (entre outubro de 2009 e outubro de 

2010), uma vez que entre os 10% mais pobres, apenas 0,6% tem acesso à internet. Os 

índices de acesso à internet das Regiões Sul (25,6%) e Sudeste (26,6%) contrastam com 

os das Regiões Norte (12%) e Nordeste (11,9%). Levando tais índices em consideração 

em um contexto de eleição em nível nacional, percebe-se que uma campanha nos 

moldes americanos não surtiria o mesmo efeito no Brasil.  

 Outra importante questão acerca dos estudos de internet e comportamento 

eleitoral é a possibilidade de aglutinação da esfera pública em grupos de interesse e o 

problema da assimilação da informação contida nas mídias. Em que os debates online 

podem ser polarizados, reafirmando predisposições dos envolvidos, que podem se 

fechar em grupos homogêneos, tendendo a discussões superficiais e pouco refletidas 

(BUCHSTEIN, 1997; WILHELM, 2000). Dessa forma, quando se estrutura a campanha 

online é preciso ter em vista quem vai acessar aquele conteúdo e qual a motivação. 

Nesse ponto, acreditamos que a campanha virtual de Marina Silva foi bem elaborada 

nesse sentido, uma vez que ocupou os espaços em que estava o seu público-alvo (as 

redes sociais, por exemplo) facilitando o acesso e tratou de assuntos de interesse dos 

grupos, que já tinha pré-disposições.  

 Recuero (2009) explica, ainda, que as redes sociais na internet oferecem mais 

possibilidades de conexões e difusão de informações, pois têm um eco muito maior. Em 

um espaço offline as informações precisam das conversas entre as pessoas para se 

propagarem na rede. Quando se pensa no eco das mensagens, as Casas de Marina 

parecem como ponto-chave da campanha offline da então candidata do PV. Se o acesso 

à internet figura-se como um problema, a repercussão dos assuntos discutidos na rede 

virtual em ambiente offline surge como uma solução a essa demanda de eleitores sem 

acesso à web.  

 Seguindo essa perspectiva, Norris e Curtice (2008) se apropriam do conceito de 

two-step flow of information (fluxo de informação em duas etapas) (LAZARSFELD, 



BERNARD, HAZEL, 1944). Ou seja, informação em duas etapas passa pelo ambiente 

midiático, no caso a internet, como fonte aos formadores de opinião
13

 e são 

reproduzidas em outros ambientes, as Casas de Marina.  

 Esses formadores de opinião são mais atentos às informações políticas durante 

as campanhas eleitorais e também mais engajados nas discussões políticas interpessoais 

e persuasão de amigos e vizinhos. Sendo assim, os estudos dos impactos massivos da 

mídia no comportamento eleitoral, devem levar em consideração, a informação que não 

é assimilada diretamente no contato com a mídia (one-step), mas  que acaba por 

influenciar o comportamento do individuo. 

 A interação no caso da internet passa, portanto, pelo ambiente da rede virtual, 

mas também pode ser direcionada ao ambiente interpessoal, pela figura dos líderes de 

opinião. Nesse sentido, Pippa Norris e Curtice (2008) enfatizam que: 

 

Who used the Internet to find out about the election were particularly talkative to 

others about the election, and thus could well have passed on to others who did not 

use the web information about the election that they themselves had acquired 

there.
14

 (NORRIS, CURTICE, 2008). 
 

 Porém, devemos ter ressalva com o uso indiscriminado do two step flow of 

information através da conceituação da escola sociológica. Huckfeldt (1995, p.9) 

ressalta que, tal visão dos fluxos de informação, quando vinculadas à idéia pré-

concebida da existência de formadores de opinião, poderá gerar a perspectiva de uma 

elite política, onde um indivíduo e responsável pela informação de todo resto. As 

influências informacionais (SHERIF, 1936; DEUTSCH, GERARD, 1955) podem 

ocorrer em diversos níveis de interação e em diferentes graus de sofisticação. Dessa 

maneira fica claro o fato de que alguns indivíduos são mais interessados em política do 

que outros sendo inclinados, portanto, a desenvolverem mais argumentos exercendo, 

portanto maior influência em diferentes gradações sobre os de menor interesse. 

 Nesse sentido, podemos nos afinar com Norris e Curtice (2008) quando afirmam 

que a nova mídia permite fluxos multidirecionais de informação e abre a possibilidade 

para mais confronto e interatividade no campo de vista dos líderes – ou interessados, 

que tendem a incentivar o cidadão comum.  
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eles mesmos têm adquirido (NORRIS, CURTICE, 2005, tradução nossa) 



 Obviamente existem alguns limites para se trabalhar com estudos de internet e 

comportamento eleitoral na atualidade, principalmente no caso brasileiro. Se por um 

lado se discute a questão de participação no ambiente virtual, por outro, tem-se a 

perspectiva da internet como fragmentadora das relações sociais. Buchstein (1997) e 

Wilhelm (2000, 2002) afirmam que a internet tende a estratificar a sociedade, colocando 

em perspectiva o problema do acesso, o que ainda se verifica no Brasil.    

Considerações finais 

 As campanhas eleitorais de 2010, para a presidência da República, ficaram 

marcadas, entre outros aspectos, pela utilização da internet, especialmente das redes 

sociais; notando-se, até mesmo, um investimento nesse setor da campanha, com a 

contratação de profissionais para a manutenção de sites, blogs e redes sociais (dentro 

dos limites permitidos pela Lei Eleitoral) e para a elaboração de estratégias específicas 

para esses ambientes.  

  Marina Silva (PV) não dispôs de tempo considerável de TV, o que pode ter 

direcionado seu investimento de campanha para a internet. Percebendo que a internet 

não se figurava como forte fonte de informação política (papel assumido pela TV, em 

muitos contextos e países, como ainda é o caso do Brasil), mas que ela conseguia atingir 

o “líder de opinião”, consideramos que as Casas de Marina foram a materialização da 

campanha da candidata do PV e podemos, aqui, retomar o que Recuero (2009) chamou 

de eco, na medida em que o que era discutido em ambiente online chegava ao offline, 

dentre outros meios, principalmente, através das Casas de Marina. Porém, acreditamos 

que esse “eco” no ambiente offline ocorrerá com mais eficiência na medida em que a 

campanha online estiver mais consolidada. 

 Outro aspecto interessante da campanha online de Marina Silva é seu caráter 

dual: informativo e propositivo. O internauta que buscava apenas informações sobre 

quem era a candidata do PV à presidência da República as encontrava, especialmente no 

www.minhamarina.org. Por outro lado, aquele internauta que era eleitor de Marina tinha 

a oportunidade de interagir diretamente com a campanha, especialmente pelo 

www.movmarina.com.br e pelo Twitter. 

 Ainda que a internet tenha se figurado como importante espaço de visibilidade 

na campanha eleitoral de 2010, não se pode considerar que ela tenha sido decisiva na 

escolha dos eleitores. Não se pode desconsiderar a grande influência da TV como fonte 

de informação política de grande parte do eleitorado brasileiro. Desse modo, a 



campanha offline manteve sua importância em 2010, porém a internet vem ganhando 

espaço entre as estratégias de marketing político.  
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