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RESUMO 

 

Joathan, Ícaro. Campanha permanente quase sempre, futebol quando convém: uma análise do 

uso do Facebook pelos congressistas ligados à Bancada da Bola na 55ª legislatura. 2020. Tese 

(Doutorado em Comunicação). Instituto de Arte e Comunicação Social, Universidade Federal 

Fluminense, Niterói, 2020. 

 

Esta pesquisa situa-se no contexto das relações entre comunicação, política e esporte e tem por 

objetivo analisar as formas de uso do Facebook pelos 30 congressistas brasileiros ligados ao 

futebol no período não eleitoral da 55ª legislatura (2015-2019), a fim de investigar a hipótese 

de que eles utilizem essa rede social para desenvolver uma atuação de características eleitorais 

durante os mandatos, configurando a chamada campanha permanente. Manter e fortalecer uma 

imagem positiva junto ao público, a fim de viabilizar futuros sucessos eleitorais, são o foco 

dessa estratégia, a qual ainda é motivo de poucas pesquisas no Brasil. A quantidade de senadores 

e deputados federais ligados ao futebol – os membros da “Bancada da Bola” – aumentou 

sucessivamente desde a redemocratização do País, em 1985, até janeiro de 2019. Por isso, o 

estudo também busca entender como se dá esse fenômeno nas mídias sociais e que 

características associadas aos parlamentares interferem em sua adoção. Além disso, investiga 

como a relação desses políticos com o futebol impacta no tipo de comunicação desenvolvida 

por eles no Facebook. A metodologia desta pesquisa terá três etapas principais: 1) Análise da 

frequência das postagens dos 30 parlamentares em suas respectivas fan pages durante os 

períodos eleitorais de 2014 e 2018 e o período não eleitoral da 55ª legislatura (n1 = 41.936); 2) 

Análise de Conteúdo das mensagens postadas por 24 desses congressistas (n2 = 9.165), com 

base em outras 13 categorias: temas, viagens, financiamento, pesquisas eleitorais, inserções na 

mídia, eventos, anúncios publicitários, negatividade, recurso audiovisual, links, interatividade, 

personalização e discurso; 3) Estimação de modelos de regressão linear com base nos resultados 

desses indicadores e em variáveis de controle como cargo ocupado, intenção de candidatura na 

eleição seguinte, número de mandatos anteriores, ideologia partidária e idade. Adicionalmente, 

foram realizadas entrevistas com dois parlamentares e cinco assessores, a fim de identificar as 

percepções deles sobre a comunicação desenvolvida durante o mandato e a influência que o 

futebol tem nesse contexto. Os resultados apontam que a promoção de campanha permanente 

no Facebook pelos congressistas ligados à Bancada da Bola no Brasil se dá por meio de 

características e estratégias variadas e em diferentes níveis de adoção entre seus membros. 

 

Palavras-chave. Campanha permanente. Facebook. Futebol. Bancada da Bola. 
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ABSTRACT 

 

Joathan, Ícaro. Permanent campaigning almost always, football when it suits: an analysis of 

the Facebook use by congressmen linked to “Bancada da Bola” [football caucus] during the 

55th legislature in Brazil. 2020. PhD thesis (Postgraduate Program in Communication). 

Instituto de Arte e Comunicação Social, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2020. 

 

This research focuses on the relations between communication, politics, and sport, aiming to 

analyze the adoption of Facebook by the 30 Brazilian congressmen linked to football in the 

non-electoral period of the 55th legislature (2015-2019), investigating the hypothesis that they 

use that social network site (SNS) with electoral purposes during the term, configuring the so-

called permanent campaigning, which is still subject of little research in Brazil. The goal of 

such a strategy is to maintain and strengthen a positive image with the public, in order to 

facilitate future electoral successes. The number of senators and federal deputies linked to 

football - the members of the “Bancada da Bola” [football caucus] - has increased 

successively since the country’s re-democratization in 1985, until January 2019. The study 

also seeks to understand how this phenomenon occurs on social media and what 

parliamentarians features influence their adoption. In addition, it investigates how the 

relationship of these politicians with football interferes with the type of communication they 

develop on Facebook. The research methodology has three main stages: 1) Analysis of the 

posting frequency of the 30 parliamentarians on their respective fan pages during the 2014 

and 2018 electoral periods and the non-electoral period of the 55th legislature (n1 = 41,936); 2) 

Content Analysis of the messages posted by 24 of these congressmen (n2 = 9,165), based on 

13 other categories: posting themes, travel, fund-raising, polls, media appearances, events, 

advertisements, negativity, audiovisual resources, links, interactivity, personalization, and 

political discourse; 3) Estimation of linear regression models based on the results of these 

indicators and on control variables such as political position (senator/member of the House), 

intention to run for the next election, number of previous terms, party ideology and age. 

Additionally, we interviewed two congressmen and five communication advisors to identify 

their perceptions about the communication developed during the term and the influence that 

football has in it. The results show that the permanent campaign is promoted on Facebook by 

the congressmen linked to the “Bancada da Bola” in Brazil through varied characteristics and 

different levels among its members. 

 

Keywords. Permanent campaign. Facebook. Football. “Bancada da Bola” [Football caucus]. 

  



ix 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1. Exemplo de postagem de Afonso Hamm durante o mandato................................. 160  

Figura 2. Evolução da frequência diária de postagens nas fan pages por trimestre................. 162 

Figura 3.1. Nuvem de palavras do deputado Afonso Hamm durante o pleito de 2014...........166 

Figura 3.2. Nuvem de palavras do deputado Afonso Hamm durante o mandato................... 166 

Figura 4.1. Nuvem de palavras do deputado Danrlei durante o pleito de 2014...................... 168 

Figura 4.2. Nuvem de palavras do deputado Danrlei durante o mandato.............................. 168 

Figura 5. Exemplo de postagem de Danrlei sobre tema prioritário....................................... 169 

Figura 6. Exemplo de postagem de Romário sobre tema prioritário ligado ao futebol......... 172 

Figura 7. Exemplo de postagem de André Figueiredo sobre viagem.................................... 175 

Figura 8. Evolução anual da frequência de posts sobre viagens em relação ao total de 

publicações nas fan pages de cada congressista.................................................................... 176 

Figura 9. Exemplo de postagem de Rogério Marinho sobre pedido de doações................... 177 

Figura 10. Exemplo de postagem de Vicente Cândido sobre pesquisas de opinião.............. 179 

Figura 11. Exemplo de postagem de Jarbas Vasconcelos sobre inserção na mídia............... 182 

Figura 12. Evolução anual da frequência de posts sobre inserções na mídia em relação ao total 

de publicações nas fan pages de cada congressista................................................................ 183 

Figura 13. Evolução anual da frequência de posts sobre eventos locais em relação ao total de 

publicações nas fan pages de cada congressista..................................................................... 186 

Figura 14. Exemplo de postagem de André Figueiredo sobre evento local............................ 187 

Figura 15. Evolução anual da frequência de posts sobre eventos nacionais em relação ao total 

de publicações nas fan pages de cada congressista................................................................ 188 

Figura 16. Exemplo de postagem de Vicente Cândido sobre evento nacional....................... 188 

Figura 17. Exemplo de postagem de Fernando Bezerra sobre evento internacional.............. 189 

Figura 18. Evolução anual da frequência de posts enquadrados na categoria de anúncios 

publicitários em relação ao total de publicações nas fan pages de cada congressista............. 191 

Figura 19. Exemplo de postagem de Romário classificada como “anúncio publicitário”..... 192 

Figura 20. Exemplo de postagem de Rogério Marinho contendo “negatividade” ................ 195 

Figura 21. Evolução anual da frequência de posts de campanha negativa permanente em relação 

ao total de publicações nas fan pages de cada congressista................................................... 196 

Figura 22. Comparação do uso dos recursos audiovisuais nas postagens de Evandro Roman e 

Washington Reis nos períodos do pleito de 2014 e de mandato............................................ 199 

Figura 23. Exemplo de postagem de Marcelo Aro com “foto”.............................................. 200 

Figura 24. Exemplo de postagem de Paulo Magalhães com “cartão virtual” ....................... 201 

Figura 25. Exemplo de postagem de Omar Aziz com “vídeo”.............................................. 202 

Figura 26. Exemplo de postagem de Vicente Cândido com “live”........................................ 203 

Figura 27. Exemplo de postagem de Jarbas Vasconcelos com “áudio”................................. 204 

Figura 28. Comparação da incidência de links nas postagens dos congressistas que mais 

ampliaram o uso da estratégia durante o mandato em relação ao pleito................................ 207 

Figura 29. Exemplo de postagem de Fernando Bezerra com link de “prestação de serviços” 

................................................................................................................................................ 208 

Figura 30. Exemplo de postagem de Fernando Bezerra com link de “ação em andamento”.209 

Figura 31. Exemplo de post de Vicente Cândido com link de “posicionamento político”..... 210 

Figura 32. Exemplo de postagem de Cadoca com link classificado como “Outros”............. 211 

Figura 33. Exemplo de postagem de Danrlei com “Resposta” ............................................. 214 

Figura 34. Evolução anual da frequência de respostas em relação ao total de postagens nas fan 

pages de cada congressista..................................................................................................... 215 

Figura 35. Exemplo de postagem de Goulart com “Menção” ................................................ 216 

Figura 36. Exemplo de postagem de Cadoca com “Compartilhamento” .............................. 217 



x 

 

Figura 37. Evolução anual do índice de personalização por postagem nas fan pages de cada 

congressista............................................................................................................................ 219 

Figura 38. Exemplo de postagem de Góes com “Personalização” ........................................ 220 

Figura 39. Comparação da incidência de discursos nas postagens dos congressistas que mais 

ampliaram o uso da estratégia durante o mandato em relação ao pleito ................................ 223 

Figura 40. Exemplo de postagem de Danrlei sobre “Realização passada” ............................ 224 

Figura 41. Exemplo de postagem de Deley sobre “Plano concreto” ..................................... 225 

Figura 42. Exemplo de postagem de Marcelo Aro sobre “Objetivo geral” ........................... 226 

Figura 43. Exemplo de postagem de Sérgio Zveiter sobre “Ação corrente” ......................... 227 

Figura 44. Exemplo de postagem de Rogério Marinho sobre “Posição política” .................. 228 

Figura 45. Exemplo de postagem de Washington Reis sobre “Ideias promocionais” ........... 229 

 

  



xi 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1. Recursos estratégicos de promoção de campanha permanente................................ 31 

Tabela 2. Critérios de campanha permanente ligados à comunicação offline.......................... 42 

Tabela 3. Critérios de campanha permanente ligados à comunicação online.......................... 54 

Tabela 4. Número de políticos por país ligados ao futebol, cargos ocupados e nível de ligação 

com a modalidade (exceto o Brasil) ......................................................................................... 69 

Tabela 5. Congressistas ligados ao futebol eleitos diretamente ou que assumiram o cargo como 

suplentes desde 1986................................................................................................................ 79 

Tabela 6. Relação de congressistas ligados ao futebol no Brasil de 1987 a julho de 2020, cargos 

ocupados, legislaturas e nível de ligação com a modalidade................................................... 101 

Tabela 7. Senadores da 55ª legislatura ligados ao futebol antes de iniciar a carreira 

política.................................................................................................................................... 108 

Tabela 8. Senadores da 55ª legislatura ligados à política antes de iniciar a carreira no 

futebol..................................................................................................................................... 110 

Tabela 9. Deputados federais da 55ª legislatura ligados ao futebol antes de iniciar a carreira 

política.................................................................................................................................... 112 

Tabela 10. Deputados federais da 55ª legislatura ligados à política antes da passagem pelo 

futebol..................................................................................................................................... 117 

Tabela 11. Idade, orientação ideológica dos partidos e mandatos anteriores dos congressistas 

ligados ao futebol na 55ª legislatura....................................................................................... 122 

Tabela 12. Quantidade máxima de dias por congressista e por período a ser considerada para 

análise..................................................................................................................................... 133 

Tabela 13. Amostra de posts a ser considerada para Análise de Conteúdo por congressista e por 

período (total entre parênteses) .............................................................................................. 135 

Tabela 14. Links para as fan pages dos congressistas............................................................ 136 

Tabela 15. Categorias de análise de campanha permanente no Facebook............................. 155 

Tabela 16. Frequência de postagem por dia (Fpd) nas respectivas fan pages de cada congressista 

por período.............................................................................................................................. 158 

Tabela 17. Modelo de regressão estimado para analisar a variável “Frequência” ................. 161 

Tabela 18.1. Temas prioritários das postagens nas fan pages oficiais de cada congressista por 

período, considerando a campanha de 2014............................................................................ 163 

Tabela 18.2. Temas prioritários das postagens nas fan pages oficiais de cada congressista por 

período, considerando a campanha de 2018............................................................................ 165 

Tabela 19.1. Tema prioritário ligado ao esporte das postagens nas fan pages oficiais de cada 

congressista por período, considerando a campanha de 2014................................................. 170 

Tabela 19.2. Tema prioritário ligado ao esporte das postagens nas fan pages oficiais de cada 

congressista por período, considerando a campanha de 2018................................................. 171 

Tabela 20.1. Referência a viagens nas postagens das fan pages oficiais de cada congressista por 

período, considerando a campanha de 2014........................................................................... 173 

Tabela 20.2. Referência a viagens nas postagens das fan pages oficiais de cada congressista por 

período, considerando a campanha de 2018........................................................................... 174 

Tabela 21.1. Referência a pesquisas de opinião/eleitorais nas postagens das fan pages oficiais 

de cada congressista por período, considerando a campanha de 2014.................................... 178 

Tabela 21.2. Referência a pesquisas de opinião/eleitorais nas postagens das fan pages oficiais 

de cada congressista por período, considerando a campanha de 2018.................................... 178 

Tabela 22.1. Referência a inserções na mídia nas postagens das fan pages oficiais de cada 

congressista por período, considerando a campanha de 2014............................................... 180 

Tabela 22.2. Referência a inserções na mídia nas postagens das fan pages oficiais de cada 

congressista por período, considerando a campanha de 2018............................................... 181 



xii 

 

Tabela 23.1. Eventos por tipo e período nas fan pages oficiais de cada congressista, 

considerando a campanha de 2014......................................................................................... 184 

Tabela 23.2. Eventos por tipo e período nas fan pages oficiais de cada congressista, 

considerando a campanha de 2018......................................................................................... 185 

Tabela 24.1. Postagens enquadradas na categoria de anúncios publicitários nas fan pages 

oficiais de cada congressista por período, considerando a campanha de 2014...................... 190 

Tabela 24.2. Postagens enquadradas na categoria de anúncios publicitários nas fan pages 

oficiais de cada congressista por período, considerando a campanha de 2018...................... 190 

Tabela 25.1. Postagens enquadradas na categoria de negatividade nas fan pages oficiais de cada 

congressista por período, considerando a campanha de 2014................................................. 193 

Tabela 25.2. Postagens enquadradas na categoria de negatividade nas fan pages oficiais de cada 

congressista por período, considerando a campanha de 2018................................................. 193 

Tabela 26.1. Recursos audiovisuais por tipo e período nas fan pages oficiais de cada 

congressista, considerando a campanha de 2014..................................................................... 197 

Tabela 26.2. Recursos audiovisuais por tipo e período nas fan pages oficiais de cada 

congressista, considerando a campanha de 2018..................................................................... 198 

Tabela 27. Modelo de regressão estimado para analisar a variável “Recursos audiovisuais”, 

opção “Lives” ......................................................................................................................... 203 

Tabela 28.1. Links por tipo e período nas fan pages oficiais de cada congressista, considerando 

a campanha de 2014................................................................................................................ 205 

Tabela 28.2. Links por tipo e período nas fan pages oficiais de cada congressista, considerando 

a campanha de 2018................................................................................................................ 206 

Tabela 29. Modelo de regressão estimado para analisar a variável “Links - Outros” ............. 210 

Tabela 30.1. Interatividade por período nas fan pages oficiais de cada congressista, 

considerando a campanha de 2014.......................................................................................... 212 

Tabela 30.2. Interatividade por período nas fan pages oficiais de cada congressista, 

considerando a campanha de 2018.......................................................................................... 213 

Tabela 31.1. Postagens enquadradas na categoria de personalização nas fan pages de cada 

congressista por período, considerando a campanha de 2014................................................. 217 

Tabela 31.2. Postagens enquadradas na categoria de personalização nas fan pages de cada 

congressista por período, considerando a campanha de 2018................................................. 218 

Tabela 32.1. Discurso por tipo e período nas fan pages oficiais de cada congressista, 

considerando a campanha de 2014.......................................................................................... 221 

Tabela 32.2. Discurso por tipo e período nas fan pages oficiais de cada congressista, 

considerando a campanha de 2018.......................................................................................... 222 

Tabela 33.1. Quadro-resumo de incidência de campanha permanente por congressista, 

considerando a eleição de 2014............................................................................................... 229 

Tabela 33.2. Quadro-resumo de incidência de campanha permanente por congressista, 

considerando a eleição de 2018.............................................................................................. 231 

  



xiii 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

AC 

ACM 

AM 

AP 

BA 

CBD 

CBF 

CE 

CNN 

Concacaf 

 

COP 

CSA 

DEM 

DF 

ES 

ESP 

FAF 

FGV 

FHC 

Fifa 

FJV 

Fp 

Fpd 

FPE 

FPF 

GO 

HEGTV 

HGPE 

IBGE 

LRF 

LRFE 

MDB 

MG 

MP 

Npp 

NDP 

NU 

ONU 

PC do B 

PDC 

PDS 

PDT 

PE 

PFL 

PGR 

PHS 

PI 

Acre 

Antônio Carlos Magalhães 

Amazonas 

Amapá 

Bahia 

Confederação Brasileira de Desportos 

Confederação Brasileira de Futebol 

Ceará 

Cable News Network 

Confederation of North, Central American and Caribbean Association 

Football 

Conferência das Partes 

Centro Sportivo Alagoano 

Democratas 

Distrito Federal 

Espírito Santo 

Espanha 

Federação Amapaense de Futebol 

Fundação Getúlio Vargas 

Fernando Henrique Cardoso 

Fédération Internationale de Football Association 

Força Jovem do Vasco 

Frequência de postagem 

Frequência de postagem diária 

Frente Parlamentar Mista do Esporte 

Federação Paulista de Futebol 

Goiás 

Horário Eleitoral Gratuito de TV 

Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

Lei de Responsabilidade Fiscal 

Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte 

Movimento Democrático Brasileiro 

Minas Gerais 

Membro do parlamento 

Número de posts do período 

New Democratic Party (Canadá) 

Não utilizou 

Organização das Nações Unidas 

Partido Comunista do Brasil 

Partido Democrata Cristão 

Partido Democrático Social 

Partido Democrático Trabalhista 

Pernambuco 

Partido da Frente Liberal 

Procuradoria Geral da República 

Partido Humanista da Solidariedade 

Piauí 



xiv 

 

PL 

PMDB 

PMN 

PP 

PPB 

PPR 

PPS 

PR 

PRB 

PRF 

PRM 

PRN 

PRO 

Profut 

 

PROS 

PRP 

PSB  

PSC 

PSD 

PSDB 

PSL 

PSOL 

PSP 

PT 

PTB 

PTC 

PTN 

PTR 

PV 

RJ 

RN 

RS 

SE 

SP 

STF 

STJD 

TJD 

TJF 

TO 

Uefa 

VD 

VI 

Partido Liberal / projeto de lei 

Partido do Movimento Democrático Brasileiro 

Partido da Mobilização Nacional 

Partido Progressista 

Partido Progressista Brasileiro 

Partido Progressista Reformador 

Partido Popular Socialista 

Paraná / Partido da República 

Partido Republicano Brasileiro 

Partido Republicano Federal 

Partido Republicano Mineiro 

Partido da Reconstrução Nacional 

Propuesta Republicana (Argentina) 

Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do 

Futebol Brasileiro 

Partido Republicano da Ordem Social 

Partido Republicano Progressista (antes, Partido Republicano Paulista) 

Partido Socialista Brasileiro 

Partido Social Cristão 

Partido Social Democrático 

Partido da Social Democracia Brasileira 

Partido Social Liberal 

Partido Socialismo e Liberdade 

Partido Social Progressista 

Partido dos Trabalhadores 

Partido Trabalhista Brasileiro 

Partido Trabalhista Cristão 

Partido Trabalhista Nacional 

Partido Trabalhista Renovador 

Partido Verde 

Rio de Janeiro 

Rio Grande do Norte 

Rio Grande do Sul 

Sergipe 

São Paulo 

Supremo Tribunal Federal 

Superior Tribunal de Justiça Desportiva 

Tribunal de Justiça Desportiva  

Grêmio Recreativo Cultural Torcida Jovem do Flamengo 

Tocantins 

Union of European Football Associations 

Variável dependente 

Variável independente 

 

 

 

 

 

 



xv 

 

SUMÁRIO 

 

RESUMO................................................................................................................................. vii 

ABSTRACT............................................................................................................................ viii 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES..................................................................................................... ix 

LISTA DE TABELAS............................................................................................................... xi 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS.............................................................................. xiii 

 

INTRODUÇÃO......................................................................................................................... 1 

1. CAMPANHA PERMANENTE, COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS.......................... 9 

1.1 O enfraquecimento dos partidos e a profissionalização da política......................... 10 

1.2 A campanha permanente: histórico e conceito........................................................ 19 

1.3 Os determinantes de promoção de campanha permanente..................................... 25 

1.3.1 A dimensão estrutural................................................................................26 

1.3.2 A comunicação offline como dimensão estratégica................................... 31 

1.3.3 A comunicação online como dimensão estratégica................................... 43 

2 O FUTEBOL E A “BANCADA DA BOLA” ........................................................................ 56 

2.1 Capital simbólico x capital político: a eleição de personagens externos à política no 

Brasil........................................................................................................................................ 57 

2.2 Frentes parlamentares e grupos de interesse............................................................ 63 

2.3 A relação entre futebol e política no mundo............................................................ 68 

2.4 A relação entre futebol e política no Brasil............................................................. 75 

2.4.1 A importância do futebol para a sociedade brasileira................................ 80 

2.4.2 Os jogadores de futebol como ídolos, heróis e/ou mitos......................... 85 

2.4.3 A relação entre dirigentes e torcedores.................................................... 90 

2.5 Futebol, política e fãs.............................................................................................. 93 

3 CONTEXTUALIZAÇÃO E METODOLOGIA.................................................................... 97 

3.1 A Bancada da Bola................................................................................................... 98 

3.2 O perfil dos congressistas escolhidos para análise................................................. 106 

3.2.1 Senadores com ingresso no futebol antes da política.............................. 108 

3.2.2 Senadores com ingresso na política antes do futebol............................. 110 

3.2.3 Deputados federais com ingresso no futebol antes da política............... 112 

3.2.4 Deputados federais com ingresso na política antes do futebol............... 116 

3.3 O Facebook........................................................................................................... 125 

3.4 Estratégias metodológicas..................................................................................... 128 

3.4.1 As questões de pesquisa......................................................................... 140 

3.4.2 Análise de Conteúdo.............................................................................. 142 

3.4.3 Categorias de análise e modelos de regressão....................................... 144 

4 ANÁLISE............................................................................................................................ 157 

4.1 Apresentação dos resultados: as várias facetas da campanha permanente............. 158 

4.2 As entrevistas: visões sobre a campanha permanente e a relação com o futebol... 233 

4.3 Discussão dos resultados: o que há de campanha permanente e futebol na 

comunicação da Bancada da Bola?......................................................................................... 244 

CONSIDERAÇÕES FINAIS................................................................................................. 264 

REFERÊNCIAS..................................................................................................................... 273 

 

APÊNDICE A – POLÍTICOS POR PAÍS LIGADOS AO FUTEBOL, CARGOS OCUPADOS 

E NÍVEL DE LIGAÇÃO COM A MODALIDADE (EXCETO O BRASIL) .........................294 

APÊNDICE B – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS FEITAS COM CONGRESSISTAS E 



xvi 

 

ASSESSORES .......................................................................................................................302 

APÊNDICE C – RESULTADO DAS TENTATIVAS DE ENTREVISTA COM OS 

CONGRESSISTA E SEUS ASSESSORES.............................................................................303 

APÊNDICE D – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM O DEPUTADO FEDERAL 

FÁBIO MITIDIERI................................................................................................................ 304 

APÊNDICE E – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM DEPUTADO FEDERAL 

VICENTE CÂNDIDO............................................................................................................ 310 

APÊNDICE F – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM O ASSESSOR DE IMPRENSA 

EYLER DINIZ GODOY FARIA (PITI), DO DEPUTADO FEDERAL VICENTE 

CÂNDIDO............................................................................................................................. 314 

APÊNDICE G – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM A ASSESSORA DE 

COMUNICAÇÃO FLÁVIA ROCHET, DO DEPUTADO FEDERAL ANDRÉ 

FIGUEIREDO........................................................................................................................ 321 

APÊNDICE H – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM HENRIQUE ABREU, 

RESPONSÁVEL PELA COMUNICAÇÃO DO DEPUTADO FEDERAL FÁBIO 

MITIDIERI............................................................................................................................. 327 

APÊNDICE I – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM O SECRETÁRIO 

PARLAMENTAR IVAN ZUCHI, RESPONSÁVEL PELA COMUNICAÇÃO DO 

DEPUTADO FEDERAL EVANDRO ROMAN..................................................................... 332 

APÊNDICE J – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM A COORDENADORA DE 

COMUNICAÇÃO LETÍCIA ALCÂNTARA, DO SENADOR ROMÁRIO.......................... 335 



1 

 

INTRODUÇÃO 

 

“Parabéns, Rapha. Que Papai do Céu te ilumine e guarde. Eu e seus irmãos te amamos 

muito. Tenho muito orgulho de ser pai de um menino tão especial, bonito e inteligente como 

você. Teve bem a quem puxar... ‘kkkk’” (FARIA, R., 2015). 

 

“Estou aqui na Arena1 gravando uma reportagem sobre Libertadores e já me dá 

saudades da minha época, quando eu vestia esse manto e honrava o Grêmio dentro de 

campo! Queremos a Cooopa2 [sic]” (HINTERHOLZ, 2017). 

 

“Obrigado a todos os associados que votaram em mim. Sei que posso contar com 

todos vocês em mais esse desafio. Vai Corinthians!!!” (SANCHEZ, 2018). 

 

 O primeiro texto em epígrafe é uma postagem do senador Romário (Podemos-RJ) em 

sua página no Facebook, em texto ilustrado por fotos dele com o filho. No segundo, o deputado 

federal Danrlei (PSD-RS) publicou, na mesma rede social, fotos dele com a camisa do Grêmio 

em frente ao troféu da Taça Libertadores conquistada como jogador do mesmo time em 1995. 

Por último, o então deputado federal Andres Sanchez (PT-SP) retratou em vídeo os momentos 

da vitória dele na eleição que o reconduziu à presidência do clube paulista. Além de serem 

congressistas, esses três personagens têm em comum o fato de terem projetado suas carreiras 

políticas a partir do futebol, fosse como jogadores ou dirigentes. 

A intercessão entre a política e a modalidade no Brasil, flagrante nas postagens 

destacadas, remonta a 1912, quando o usineiro Joaquim Américo Guimarães fundou o 

Internacional Foot-ball Club, tornando-se vereador de Curitiba na mesma década (LAIBIDA, 

2014). Desde então, a conexão entre os campos político e futebolístico cresceu sucessivamente, 

sobretudo da década de 1990 a janeiro de 2019, quando a eleição de congressistas ligados ao 

futebol passou de 12 parlamentares na 48ª legislatura (1987-1991) a 30 representantes na 55ª 

(2015-2019) 3  (COUTO, 2014; FRANCO, 2007; SILVA, T., 2013), o que demonstra a 

importância dessa relação enquanto fenômeno político brasileiro contemporâneo. 

 
1 Arena do Grêmio, estádio de futebol do clube gaúcho, um dos dois maiores do Rio Grande do Sul. 
2 Referência à participação do Grêmio na final da Taça Libertadores da América de 2017 – maior competição 

entre clubes de futebol da América do Sul –, contra o Lanús, da Argentina. 
3 Os nomes e números foram checados com base em Belmar (2016), Rocha, L. (2013), Silva, T. (2013) e também 

a partir dos seguintes passos: 1) buscas no site de pesquisas Google (ver www.google.com.br), por meio das 

diferentes combinações possíveis entre as chaves de pesquisa “bancada da bola”; “deputado federal”; “senador” e 

“futebol”; 2) verificação dos resultados da busca nos sites indicados; 3) checagem da veracidade dessas 

informações nos sites oficiais do Senado, da Câmara Federal, dos próprios parlamentares e dos clubes e entidades 

citados. A realização de tais etapas foi necessária porque não há, atualmente, uma fonte única confiável para obter 

tais informações, pois vários congressistas omitem a ligação que têm com o futebol de suas respectivas biografias 

nos portais do Senado e da Câmara. Essa checagem foi atualizada periodicamente de agosto de 2015, quando se 

originou este projeto de pesquisa, a setembro de 2019, oito meses após o fim da 55ª legislatura. 
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Entre os congressistas ligados ao futebol na 55ª legislatura, havia perfis variados, desde 

ex-jogadores a dirigentes de clubes, de federações estaduais e da Confederação Brasileira de 

Futebol (CBF)4 . A formação de “bancadas da bola” – termo cunhado pela imprensa – nos 

legislativos federal, estadual e municipal se tornou mais visível a partir do ano 2000, quando 

um grupo de senadores e deputados federais se mobilizou para impedir as investigações da 

Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) destinada a apurar irregularidades no contrato entre 

a CBF e a fornecedora de materiais esportivos Nike (ARAÚJO, 2010; LEÃO, 2004). 

Além disso, a “Bancada da Bola” se situa no contexto da formação de bancadas 

suprapartidárias no Congresso Nacional, as quais ganharam espaço na conjuntura da crise de 

representação e do enfraquecimento dos partidos. Sejam formais ou informais, esses 

agrupamentos consistem na aproximação de congressistas com interesses comuns os mais 

diversos – há, por exemplo, as bancadas evangélica, ruralista, da Indústria, da “Bala”, entre 

outras. As bancadas são influenciadas por grupos de interesse, que tentam garantir a 

implementação de políticas públicas vantajosas a eles. Em troca, os parlamentares esperam 

obter a aprovação popular em períodos de mandato e votos em futuras eleições (CESÁRIO, 

2016; SANTOS, 2014a, 2014b). 

Dirigentes da CBF, de federações estaduais e de clubes, jogadores de futebol e 

torcedores formam grupos de interesse que buscam influenciar a atuação dos parlamentares 

ligados à Bancada da Bola (ARAÚJO, 2010; LEÃO, 2004; SILVA, T., 2013). Para compreender 

a expansão dela, é preciso ter em mente a paixão que o futebol, enquanto esporte mais popular 

do País, provoca nos brasileiros. Atletas são transformados em ídolos ou heróis, ao passo que 

dirigentes que presidem um clube campeão podem ser tidos como figuras messiânicas (HELAL, 

2001; TROTTA; ROXO, 2014). 

É importante destacar que há uma aproximação entre eleitores de representantes 

políticos e torcedores de futebol, que se coaduna por meio do conceito de fã, tendo o jogador 

de futebol ou o dirigente de clube que construiu a carreira no meio esportivo a oportunidade de 

manter o relacionamento com o seu respectivo público por meio de sua atuação política. Ambas 

 
4 Foram eles, os senadores Ciro Nogueira (Progressistas-PI), Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), Fernando 

Collor (PROS-AL), Omar Aziz (PSD-AM), Romário e Zezé Perrella (MDB-MG); e os deputados federais Afonso 

Hamm (Progressistas-RS), André Figueiredo (PDT-CE), Andres Sanchez, Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP), Carlos 

Eduardo Cadoca (PDT-PE), Danrlei, Deley (PTB-RJ), Evandro Roman (PSD-PR), Fábio Mitidieri (PSD-SE), 

Goulart (PSD-SP), Jarbas Vasconcelos (MDB-PE), José Otávio Germano (Progressistas -RS), José Rocha (PR-

BA), Jovair Arantes (PTB-GO), Luciano Bivar (PSL-PE), Marcelo Aro (PHS-MG), Marcus Vicente 

(Progressistas-ES), Paulo Magalhães (PSD-BA), Roberto Goes (PDT-AP), Rogério Marinho (PSDB-RN), Sergio 

Zveiter (DEM-RJ), Vicente Cândido (PT-SP), Washington Stecanela (PDT-RS) e Washington Reis (MDB-RJ). O 

detalhamento da relação de cada um deles com o futebol será apresentado no capítulo 3. 
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as carreiras, nesse sentido, estimulam uma relação direta com o público, o que se tornou ainda 

mais visível com o advento das mídias sociais, que passaram a facilitar essa conexão sem o 

intermédio dos meios de comunicação de massa tanto entre políticos e eleitores (em períodos 

eleitorais ou de mandato) quanto entre esportistas e torcedores (ou celebridades e fãs) (BAYM, 

2013; MCCARTHY, 2014; SANDVOSS, 2013; VIMIEIRO, 2014). 

A relação de influência mútua entre representantes políticos e grupos de interesse é um 

fator que tem contribuído para a ampliação da campanha permanente, a qual pode, 

resumidamente, ser definida como um conjunto de estratégias de características eleitorais que 

são postas em prática pelos políticos durante os períodos de mandato, a fim de assegurar 

aprovação popular e, assim, viabilizar futuros sucessos eleitorais. Esse conceito foi cunhado 

nos Estados Unidos na década de 1970, durante o governo do ex-presidente norte-americano 

Jimmy Carter (1977-1981), apesar de haver registros de usos de estratégias de autopromoção 

por políticos britânicos e norte-americanos desde o século XVIII (BLUMENTHAL, 1980; 

HECLO, 2000; HEITH, 2004; NIMMO, 1999). 

No Brasil, há histórico de ações pontuais que podem ser enquadradas como campanha 

permanente – à luz da teoria atual – desde o início da República, como as ações de propaganda 

do ex-presidente Prudente de Moraes (PRF) (1894-1898) (ROMANINI, 2011). Um dos 

primeiros governantes a dar importância à comunicação política durante o mandato foi Getúlio 

Vargas (Aliança Liberal) (1930-1945) (FERREIRA, 1997; GOMES, A., 2014). 

Para alguns teóricos, a propaganda contínua pode causar riscos à democracia se a 

governança em prol do bem comum for preterida pelo foco em futuros sucessos eleitorais 

(ELMER; LANGLOIS; MCKELVEY, 2012; ORNSTEIN; MANN, 2000). As estratégias para 

promovê-la são variadas e, atualmente, bastante focadas no uso da comunicação política para 

esse fim, mas incluem, também, ações de caráter estrutural, como a realização de pesquisas de 

avaliação de governos e representantes em períodos não eleitorais e a busca constante por 

financiamento para candidaturas e/ou partidos políticos (CHARNOCK, 2005; HEBERLIG; 

LARSON, 2005; SAMPAIO, 2016). 

Nas últimas décadas, a internet e as mídias sociais também passaram a servir à 

campanha permanente, à medida que viabilizaram o contato direto entre representantes e 

cidadãos, e a permitir que os políticos tenham espaços e rotinas de comunicação 

complementares ou independentes dos meios de comunicação de massa (ELMER; 

LANGLOIS; MCKELVEY, 2012; LARSSON, 2014, 2015; LILLEKER, 2015; MARQUES; 

AQUINO; MIOLA, 2014). A web também facilitou a influência dos grupos de interesse junto 
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à classe política, pois parte desses agrupamentos passou a agir também online (ALCADIPANI; 

MEDEIROS, 2016; CHALMERS; SHOTTON, 2015; HONG; NADLER, 2015). 

As mídias sociais assumiram um papel importante para a comunicação de representantes 

políticos pelo mundo sobretudo a partir da campanha de Barack Obama (2009-2017) nos 

Estados Unidos em 2008 (GOMES et al, 2009; LILLEKER; JACKSON, 2011), tendo um 

primeiro uso político marcante no Brasil nas eleições de 2010 (BRAGA; CARLOMAGNO, 

2018; SILVA; BUENO, 2009). Desde então, esses espaços passaram a ser usados também para 

a comunicação regular com os cidadãos (GLASSMAN; STRAUS; SHOGAN, 2010; 

GOLBECK; GRIMES; ROGERS, 2010).  

Assim, o objetivo principal deste trabalho é analisar a comunicação política promovida 

no Facebook pelos 30 congressistas brasileiros ligados ao futebol durante o período não 

eleitoral da 55ª legislatura (2015-2019), em comparação com as campanhas eleitorais de 2014 

e 2018, a fim de investigar em que medida eles utilizem essa rede social para promover uma 

comunicação com características eleitorais durante os mandatos, configurando a chamada 

campanha permanente. 

Buscaremos atingir esse objetivo por meio de respostas às seguintes questões de 

pesquisa (QPs): 1) Em que medida a comunicação política desenvolvida no Facebook pelos 

congressistas ligados ao futebol no período não eleitoral da 55ª legislatura pode ser enquadrada 

como campanha permanente?; 2) Que elementos de campanha permanente são articulados pelos 

representantes políticos na rede social?; 3) Que fatores associados aos parlamentares 

influenciam no nível de adoção dessa estratégia?; 4) De que forma o fato de esses políticos 

serem ligados ao futebol interfere no tipo de comunicação desenvolvida por eles no Facebook? 

A escolha do Facebook como a mídia a ser analisada pode ser justificada por ela ter sido 

a ferramenta do gênero mais acessada no Brasil de 2011 a 2016, quando passou a ocupar o 

segundo lugar em audiência no segmento, atrás apenas do YouTube. Em janeiro de 2020, o País 

tinha, pelo menos, 120 milhões de usuários na rede5, que já era a preferida entre os políticos 

brasileiros desde as eleições de 2012 (BRAGA; CARLOMAGNO, 2018). Essa preferência se 

comprova entre os 30 congressistas identificados como tendo relação com o futebol incluídos 

no universo dessa pesquisa, visto que é a única ferramenta do gênero utilizada por todos eles 

(seja em parte ou em todo o período estudado). 

 
5 Ver “Facebook supera audiência do Orkut”, em http://blogs.estadao.com.br/link/facebook-supera-audiencia-do-

orkut-no-brasil/ (acesso em 01/03/2012), e “Digital 2020: Brazil”, em https://datareportal.com/reports/digital-

2020-brazil (acesso em 28/02/2020). 
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Para além das questões teóricas e práticas que demonstram a relevância da campanha 

permanente enquanto objeto de pesquisa, cabe ressaltar que o tema é alvo de poucos estudos no 

Brasil e no mundo. Ele só passou a ser mencionado em publicações dos teóricos das áreas de 

Comunicação e Ciência Política brasileiros a partir do início do século XXI, com foco na busca 

de uma cobertura favorável dos meios de comunicação pelos políticos, para, assim, manter uma 

imagem positiva junto ao público (GOMES, W., 2004; MARQUES; AQUINO; MIOLA, 2014). 

Porém, apenas nos últimos quatro anos começaram a ser publicados trabalhos brasileiros 

sobre campanha permanente. Após busca em várias bases de consulta acadêmica6, 11 trabalhos 

com foco de investigação nesse fenômeno foram encontrados 7 . Esses estudos apresentam 

objetos variados, que incluem não apenas a campanha permanente na internet, mas também na 

TV, em discursos oficiais, entre outros meios. Se forem consideradas pesquisas cuja análise se 

dá no uso dessa estratégia nas mídias sociais, só seis apresentam esse recorte (AZEVEDO; 

CAMARGO; VIANA, 2016; ESPÍNDOLA; CARVALHO; LEAL, 2019; FERNANDES et al, 

2016, 2017; JOATHAN; REBOUÇAS, 2020; MASSUCHIN; SILVA, 2019). 

A relevância do Facebook para a promoção de campanha permanente pode ser percebida 

nos resultados dos trabalhos mencionados e que serão discutidos no decorrer desta tese 

(FERNANDES et al, 2017; JOATHAN; REBOUÇAS, 2020; MASSUCHIN; SILVA, 2019). 

Fora do Brasil, a bibliografia sobre campanha permanente específica nas mídias sociais também 

não é tão numerosa, totalizando 22 artigos encontrados em inglês e espanhol8. Ou seja, a 

pesquisa ora apresentada tem potencial de prestar contribuição relevante às áreas de 

Comunicação e Ciência Política. 

 
6 O resultado inclui artigos publicados em periódicos, livros e capítulos de livros. Teses, dissertações e artigos 

apresentados em eventos científicos não estão contabilizados, mas serão citados no capítulo 1. A busca foi 

realizada até fevereiro de 2020 – com exceção do artigo de Joathan e Rebouças (2020), que foi acrescentado 

mesmo tendo sido publicado em julho de 2020 – no Portal de Periódicos da Capes (ver periodicos.capes.gov.br), 

no Scopus (scopus.com) e no Google Acadêmico (scholar.google.com.br). Foram buscados trabalhos com as 

expressões “campanha permanente”, “permanent campaign” e “campaña permanente”. Pesquisas que só 

mencionam o conceito, mas não o tem como objeto de análise não estão incuídos nessas referências. 
7 Foram eles os de Azevedo, Camargo e Viana (2016); Coimbra, Campos e Oliveira (2018); Espíndola, Carvalho 

e Leal (2019); Fernandes et al (2016, 2017); Joathan e Rebouças (2020); Leal et al (2019); Martins, Oliveira e 

Gomes (2017); Massuchin e Silva (2019); Oliveira e Chaves (2016); e Oliveira, Gomes e Chaves (2017). 
8 São eles: Canel (2018); Ceccobelli (2018); Domalewska (2018); Elmer, Langlois e McKelvey (2012); Esselment, 

Marland e Giasson (2017); Giasson e Small (2017); Gregor (2019); Koliastasis (2016); Lalancette e Tourigny-

koné (2017); Larsson (2014, 2015); Lilleker (2015); López-Rabadán, López-Meri e Doménech-Fabregat (2016); 

Marland, Esselment e Giasson (2017); Metz, Kruikemeier e Lecheler (2019); Nuernbergk e Conrad (2016); 

Raynauld e Greenberg (2014); Rodriguez (2013); Sobaci (2018); Van Kessel e Castelein (2016); Vasko e Trilling 

(2019); e Wen (2014). A busca foi realizada conforme os padrões descritos na nota de rodapé 6. 



6 

 

Da mesma forma, são raras as pesquisas que tematizam a ocupação de cargos eletivos 

por políticos ligados ao futebol9. No Brasil, apenas 16 trabalhos foram encontrados com esse 

enfoque10. Mesmo a nível internacional, há um grande número de estudos sobre o caso do ex-

primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi (1994-1995; 2001-2006; 2008-2011), mas poucas 

publicações sobre casos em outros países11, com referências restritas a Argentina, Camarões, 

França, Geórgia, Índia, Moldávia, Rússia, Romênia e Quênia. Ou seja, a pouca bibliografia 

sobre essa associação mostra o potencial e a originalidade da pesquisa em curso. 

A tese está organizada em quatro capítulos além desta seção introdutória. No primeiro, 

será destacada a campanha permanente, em especial sua interface com a comunicação. Assim, 

a primeira seção enfoca uma discussão sobre o fenômeno de personalização dos políticos no 

contexto do enfraquecimento dos partidos nas democracias contemporâneas e destaca o 

processo de profissionalização das legendas e candidaturas, sobretudo pela influência das 

estratégias de marketing. Foi a partir do momento em que essa atividade se tornou mais 

profissional que tanto as campanhas eleitorais quanto a elaboração de estratégias permanentes 

de contato com os cidadãos se desenvolveram no Brasil e no mundo. 

A segunda seção apresenta um histórico da campanha permanente e debate o conceito e 

seus impactos na atividade política, bem como os eventuais riscos que a sua prática pode 

representar para a democracia. A seção seguinte apresenta um panorama dos critérios de 

mensuração dessa estratégia, dividindo-os em três grupos: os de caráter mais estrutural e não 

diretamente ligados a aspectos comunicacionais; os ligados à comunicação offline, bastante 

influenciados pelo surgimento e a expansão da TV; e os ligados à comunicação online, a partir 

da popularização da internet e das mídias sociais. 

O segundo capítulo terá como foco a relação entre futebol e política e de que forma elas 

se conectam com fenômenos como a eleição de outsiders, as frentes parlamentares e o papel 

das mídias sociais na reconfiguração da relação entre “boleiros” e fãs/eleitores. A primeira seção 

 
9 A busca foi realizada até fevereiro de 2020 no Portal de Periódicos da Capes, na Biblioteca Brasileira Digital de 

Teses e Dissertações (http://bdtd.ibict.br/) e no Google Acadêmico. Foram buscados trabalhos por meio do 

cruzamento entre o grupo de expressões “futebol”, “football”, “soccer” e “fútbol” e outro composto pelos cargos 

“presidente”; “primeiro-ministro”, “senador”, governador”, “deputado”, “prefeito” e “vereador” e suas variantes 

em inglês e espanhol. Pesquisas que só mencionam políticos ligados ao futebol, mas não os têm como objeto de 

análise foram descartadas, assim como trabalhos de autores com titulação abaixo de mestre. 
10 São eles: Arruda (2016); Belmar (2016); Cioccari (2015); Coelho, J. (2017); Doidge e Almeida (2015); Joathan 

(2017); Laibida (2014); Leão (2004); Matias e Mascarenhas (2019); Oliveira, M. (2012); Pozobon e Arruda (2015); 

Ribke (2014); Rocha, L. (2013); Rosário e Almeida (2017); Silva, F. W. (2014); e Silva, T. (2013). 
11 Apesar de não haver conhecimento sobre nenhum outro país onde a eleição de representantes políticos ligados 

ao futebol é um fenômeno tão extenso e longevo como no Brasil, há casos em mais 36 países além dos citados, 

porém não foram encontradas referências a respeito – textos que não mencionam a relação do político com o 

futebol ou que citam esse contexto apenas como informação biográfica, sem analisá-la, foram desconsiderados. 

Os casos desses países serão apresentados no 2º capítulo desta tese. 
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discute os conceitos de capital político e capital simbólico, de forma a contextualizar a eleição 

de celebridades e personagens externos à política no Brasil. A segunda enfoca a atuação dos 

grupos de interesse ligados à sociedade civil e das frentes parlamentares no Congresso Nacional 

e de que forma essas estruturas se relacionam, bem como se essa relação, potencializada pela 

internet, tem favorecido a campanha permanente. 

A terceira seção apresentará um estado da arte das pesquisas sobre política e futebol no 

no mundo. Em seguida, se aplica o mesmo recorte aos estudos nacionais e se discute a 

importância do futebol para a sociedade brasileira e a formação da ideia de brasilidade, 

incluindo a visão dos jogadores como mitos, heróis e/ou ídolos, bem como a relação que se 

estabelece entre dirigentes de clubes e torcedores. Além disso, serão debatidas as características 

comuns a fãs e eleitores, sobretudo no contexto das mídias sociais. 

O capítulo 3 é dedicado à contextualização do objeto e à apresentação da metodologia 

deste trabalho. Será resgatado o histórico da Bancada da Bola desde a redemocratização do País 

até a composição atual, por meio de um levantamento inédito de todos os seus membros de 

1987 a 2019, em contribuição original desta tese. Especificamente, serão apresentados dados 

sobre os 30 congressistas ligados ao futebol na legislatura na 55ª legislatura e sobre as trajetórias 

política e futebolística deles, diferenciando os representantes políticos alinhados com a CBF e 

as federações estaduais de futebol daqueles que apenas têm relação com a modalidade, mas se 

apresentam como oposição à cartolagem nacional (caso de Romário, por exemplo). Também 

serão discutidos aspectos sobre o Facebook no Brasil e sua consolidação como uma das duas 

mídias sociais mais populares no País. 

No que se refere à metodologia de pesquisa, ela consistirá em três etapas principais: 1) 

Análise da frequência das postagens dos 30 parlamentares no Facebook nos períodos eleitorais 

de 2014 e 2018, e o período não eleitoral da 55ª legislatura (n1 = 41.936); 2) Análise de 

Conteúdo das mensagens postadas por 24 desses congressistas – os que mantinham conta ativa 

na rede social em janeiro de 2020 e postaram, pelo menos, 10 mensagens no decorrer do 

mandato e em um dos períodos eleitorais citados – a partir de amostra aleatória mínima 

representativa de ambos os períodos (n2 = 9.165) com base em mais 13 categorias: temas, 

viagens, financiamento, pesquisas eleitorais, inserções na mídia, eventos, anúncios 

publicitários, negatividade, recurso audiovisual, links, interatividade, personalização e 

discurso, sistematizadas e aprimorados por Lilleker, Joathan, Faustino e Turner (2019), 
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atualizando e complementando a literatura internacional sobre campanha permanente12. Com 

base nesses resultados, será formulado um ranking dos parlamentares que mais aderiram à 

estratégia no período estudado; 3) Estimação de modelos de regressão linear com base nos 

resultados desses indicadores e em variáveis de controle como cargo ocupado, intenção de 

candidatura na eleição seguinte, número de mandatos anteriores, ideologia partidária e idade. 

Além disso, serão realizadas entrevistas estruturadas com dois parlamentares e cinco 

assessores13, a fim de identificar as percepções deles sobre a comunicação desenvolvida durante 

o mandato e a influência que o futebol tem nesse contexto. Essas opções metodológicas serão 

discutidas teoricamente neste capítulo, no qual também será apresentado o aplicativo Netvizz, 

usado para a coleta dos dados das fan pages desde as eleições de 2014.  

O quarto capítulo apresentará os resultados da análise empírica, dividindo-os em três 

seções: na primeira, serão apresentados os resultados das análises de frequência de postagem e 

de conteúdo das fan pages dos congressistas, incluindo a apresentação de exemplos de cada 

uma delas. Esta seção também incluirá os resultados dos modelos de regressão estimados para 

tentar identificar relações de causalidade entre o uso do Facebook a partir das categorias 

investigadas e as variáveis de controle relacionadas às características dos parlamentares. 

Na segunda seção, serão apresentadas as entrevistas com os congressistas e assessores, 

de forma a buscar entender como os atores políticos e seus consultores atuam e percebem a 

comunicação durante o mandato, a importância do Facebook e do futebol nesse contexto e o 

papel da campanha permanente, o que ajudará a complementar a análise das fan pages. Na 

sequência, a terceira seção buscará responder as questões de pesquisa propostas, de forma a 

debater as características da promoção de campanha permanente no Facebook pelos 

congressistas ligados à Bancada da Bola no Brasil. 

Por fim, serão apresentadas as considerações finais, incluindo os principais achados, as 

limitações e uma sugestão de agenda para futuras pesquisas. Acredita-se que os resultados desta 

tese apresentarão contribuição importante para as áreas de Comunicação e Ciência Política, 

sobretudo para os pesquisadores interessados em temas como campanha permanente, uso das 

mídias sociais por representantes políticos e a relação entre futebol e política no Brasil. 

 
12 A sistematização das categorias de análise foi fruto de período de Doutorado Sanduíche do autor deste trabalho 

na Universidade de Bournemouth, no Reino Unido, sob co-orientação do professor Dr. Darren Lileker e 

financiamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), processo nº PDSE-

88881.190447/2018-01. 
13  A ideia inicial era entrevistar cinco congressistas e cinco assessores de Comunicação, mas apenas dois 

parlamentares aceitaram dar entrevista. Foram eles os deputados Fábio Mitidieri e Vicente Cândido. Já os 

assessores entrevistados foram Eyller Diniz Godoy, Flávia Rochet, Henrique Abreu, Ivan Zuchi e Letícia 

Alcântara, ligados a Cândido, André Figueiredo, Mitidieri, Evandro Román e Romário, respectivamente. 
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1 CAMPANHA PERMANENTE, COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAIS 

 

O termo “campanha permanente” passou a ser conhecido em 1976, quando o relações 

públicas Pat Caddell aconselhou o presidente norte-americano Jimmy Carter sobre a 

necessidade de estar em campanha permanente para governar (BLUMENTHAL, 1980; 

BOWMAN, 2000). Porém, há registro de práticas eleitorais em períodos de mandato bem 

anteriores a essa data, como as estratégias de autopromoção de políticos britânicos e norte-

americanos desde o século XVIII (HEITH, 2004; NIMMO, 1999). 

Outros dois fenômenos que ajudam a explicar o surgimento da campanha permanente 

também têm registros anteriores à criação do conceito: o enfraquecimento dos partidos e a 

profissionalização da política, cujos primeiros registros em contextos eleitorais foram na década 

de 1930 nos Estados Unidos (GOMES, W., 2004; SWINT, 1999), e na reta final da ditadura 

militar no Brasil nos anos 1980, ainda que haja relatos de ações de propaganda política desde o 

fim do período imperial, no século XIX, passando por vários governantes do início da era 

republicana (CARVALHO, 1999, 2013; CASTILHO, 2014; ROMANINI, 2011). 

O enfraquecimento dos partidos foi verificado por meio de estudos realizados também 

nos Estados Unidos que mostravam o aumento da volatilidade eleitoral entre os eleitores, sendo 

detectadas escolhas mais passionais e menos partidárias por parte dos eleitores norte-

americanos, sobretudo a partir dos anos 1950 (LILLEKER, 2006), em movimento que também 

foi verificado em outros países, como os latino-americanos (BAQUERO, 2000, 2007).  

Assim, a seção que abre este capítulo debate o enfraquecimento dos partidos e as ações 

de profissionalização da política, com destaque para a importância do marketing político nesse 

processo, como antecedentes à campanha permanente. Na sequência, este conceito 

propriamente dito será apresentado e debatido, bem como seu histórico, críticas e a discussão 

sobre os impactos dessa estratégia para a democracia. 

A terceira seção apresentará os critérios usados para identificar as ações eleitorais 

promovidas durante os mandatos por governos e representantes, dividindo-os em estruturais 

(por exemplo, o financiamento ou a realização de pesquisas de opinião) e os estratégicos, 

ligados a iniciativas de comunicação originalmente offline e online (por exemplo, a obtenção 

de inserções positivas na imprensa e a frequência de postagem em mídias sociais). Os impactos 

que os recursos comunicacionais provocaram na campanha permanente e na atividade dos 

representantes políticos em períodos não eleitorais também serão discutidos nesta seção. 
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1.1 O enfraquecimento dos partidos e a profissionalização da política 

 

Há registros da perda de centralidade dos partidos em detrimento de líderes políticos 

carismáticos e heroicos nos Estados Unidos desde a década de 1910 (WEBER, 1991). Foi o 

caso, por exemplo, da disputa política entre Theodore Rosevelt, presidente norte-americano 

entre 1901 e 1908, e seu sucessor, William Howard Taft (1909 a 19013), em 1912, quando 

ambos disputaram a indicação do Partido Republicano à sucessão presidencial daquele ano, 

com o ex-presidente representando o carisma e o heroísmo e o então mandatário, o “poder 

cotidiano da ‘empresa’ do partido”. “O fato de que todo efeito emocional sobre as massas tem 

certos traços ‘carismáticos’ também faz com que a burocratização crescente dos partidos e das 

atividades eleitorais, precisamente quando alcança seu auge pelo súbito culto entusiástico a um 

herói carismático, possa ser forçada a servir a este último” (WEBER, 1991, p. 339). 

De acordo com Lilleker (2006), mudanças sociais e crises econômicas estão na raiz 

dessa perda de força entre os partidos políticos, levando a uma maior volatilidade por parte dos 

eleitores e mesmo a um processo de desencanto com a política, consequência esta que se tem 

verificado também na Europa (GRAHAM; JACKSON; BROERSMA, 2017). Na América 

Latina, por sua vez, esse processo também sofre influência da sobrevalorização do 

presidencialismo, o que leva a escolhas eleitorais personalistas por parte dos cidadãos 

(BAQUERO, 2000, 2007; BRAGA; BECHER, 2012). 

Esse cenário leva a uma crise de mediação política, influenciada pela dificuldade que os 

partidos políticos enfrentam de manter o relacionamento com a sociedade civil, que, em muitos 

casos, não se sente mais representada por tais entidades, entre outros motivos pela forma de 

organização delas, a qual, a despeito de seu legado histórico e ligação com movimentos sociais 

e entidades de classe, não conseguiu acompanhar mudanças nas formas de organização do 

trabalho e da estrutura social (BAQUERO, 2000).  

Outro fator que tem contribuído para esse desencanto em relação aos partidos são as 

crises econômicas decorrentes da implantação de políticas neoliberais, o que, nos casos dos 

países em que as condições de vida da população têm piorado, podem levar à rejeição de 

determinados partidos vistos como responsáveis, em favor de movimentos e candidatos que se 

apresentam como solução alternativa a esse quadro (BAQUERO, 2000). Essa situação pôde ser 

verificada nas eleições presidenciais brasileiras de 2018, com o candidato vencedor Jair 

Bolsonaro (então no PSL) repetindo reiteradas vezes durante a campanha que o PT era o 
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responsável pela crise econômica pela qual o país passava14. 

A crise de representação política também é verificada pelo alto índice de representantes 

eleitos trocando de partidos. Nesse contexto, a volatilidade dos políticos acaba por dificultar a 

identificação das legendas com os eleitores, ao passo que amplia a relação personalizada destes 

com os próprios representantes (BAQUERO, 2000). Por exemplo, entre os 30 congressistas 

ligados ao futebol na 55ª legislatura, sete não mantiveram a mesma legenda pela qual foram 

escolhidos para o cargo (23,3% do total)15. 

O mais grave desse processo é que caberia aos partidos o papel de “agregar e estruturar 

as demandas da sociedade civil perante o Estado”, o que não tem sido possível graças ao 

processo de desgaste das instituições partidárias perante a população e a opinião pública 

(BAQUERO, 2000, p. 20). São várias as pesquisas que mostram que os partidos são algumas 

das instituições menos confiáveis para boa parte dos cidadãos16. É importante ressaltar, porém, 

que, apesar das inúmeras referências à diminuição da importância dos partidos, não há consenso 

entre os teóricos se essa diminuição tem causado uma crise de representação política e quanto 

aos impactos disso para a democracia (BAQUERO, 2000; BRAGA; BECHER, 2012). 

 Em meio a esse processo, discute-se qual seria a influência dos meios de comunicação, 

notadamente a televisão. Para McGregor, Lawrence e Cardona (2016, p. 2), “a TV criou um 

senso ilusório de intimidade com os políticos”17 . Baquero (2000) acredita que os meios de 

comunicação contribuíram para o esvaziamento do debate político, na medida em que 

transferiram debates que deveriam se dar no âmbito de instituições de representação política 

como os partidos para ambientes privados, como a família, por exemplo. Braga e Becher (2012) 

ressaltam que a propaganda política nas campanhas eleitorais também é focada nos candidatos 

individualmente e nas lideranças partidárias, mas não nas legendas. 

É importante destacar que a discussão acerca da influência dos meios de comunicação 

no processo de personalização da política foi atualizada após o surgimento e a consolidação das 

 
14 Ver “Bolsonaro ataca PT por economia; Haddad destaca 'grave denúncia' do WhatsApp em programa eleitoral”, 

em https://oglobo.globo.com/brasil/bolsonaro-ataca-pt-por-economia-haddad-destaca-grave-denuncia-do-

whatsapp-em-programa-eleitoral-23167854 (acesso em 05/11/2018). 
15 Os dados foram obtidos por meio da comparação entre o partido que os congressistas ocupavam ao serem eleitos 

titulares ou suplentes em 2014 e em 31/01/2019, último dia da legislatura. Mudaram de partido os senadores Collor, 

Fernando Bezerra Coelho, Romário e Zezé Perrella; e os deputados federais Carlos Eduardo Cadoca, Evandro 

Roman e Sérgio Zveiter. Ver “Quem são os deputados”, em http://www2.camara.leg.br/deputados/pesquisa, e 

“Senadores”, em https://www25.senado.leg.br/web/senadores (acessos em 18/11/2018 e 01/02/2019) 
16 Segundo pesquisa de opinião do Datafolha divulgada em junho de 2018, os partidos políticos são as instituições 

em que os brasileiros menos confiam, com 68% de desconfiança. Ver “Partidos, Congresso e Presidência são 

instituições menos confiáveis do país”, em https://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2018/06/1971972-

partidos-congresso-e-presidencia-sao-instituicoes-menos-confiaveis-do-pais.shtml (acesso em 07/11/2018). 
17 Todas as traduções de citações originais em línguas estrangeiras são de responsabilidade do autor desta tese. 
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mídias sociais como ferramentas de comunicação política usadas por representantes e 

representados, a partir da primeira década do século XXI e, com maior vigor, a partir da década 

atual (BRAGA; BECHER, 2012; GRAHAM; JACKSON; BROERSMA, 2017; JACKSON; 

LILLEKER, 2011; MCGREGOR; LAWRENCE; CARDONA, 2016). 

Mais um importante fator relacionado à campanha permanente é o fenômeno da 

profissionalização das campanhas – ou profissionalização da atividade política, em um sentido 

mais amplo, ainda que, inicialmente, ele se tenha feito notar mais nos períodos eleitorais. Uma 

campanha pode ser dita profissionalizada quando os recursos estruturais e estratégicos são 

usados de forma eficiente para atingir os objetivos políticos definidos, como explicam Tensher 

et al (2015, p. 4): “O profissionalismo nas campanhas eleitorais reflete, assim, adaptações às 

transformações relacionadas à modernização no ambiente de campanha – notadamente no 

ambiente político e midiático”. 

As mudanças na relação entre os políticos e os meios de comunicação de massa são uma 

chave importante para entender o fenômeno da profissionalização da política. Eles remetem às 

modificações estruturais na esfera pública ocorridas na sociedade europeia burguesa em meados 

do século XVII, quando as discussões de questões de interesse público deixaram de ser 

necessariamente realizadas em espaços presenciais, como os cafés, para se viabilizar por 

intermédio dos meios de comunicação, como os primeiros jornais surgidos na época. Nesse 

contexto, a Corte e a realeza passaram a perceber que as pessoas se informavam por meio da 

imprensa e aproximaram-se dela a fim de noticiar decretos reais e outras medidas tomadas pelo 

Estado (GOMES, W., 2004; HABERMAS, 1984; THOMPSON, 1998). 

À medida que a imprensa passou a adquirir mais alcance e importância, os políticos 

perceberam que aquele era um espaço importante de visibilidade, por meio dos quais eles 

poderiam se comunicar com os seus eleitores e, ao mesmo tempo, deveriam ter cuidado com a 

repercussão dos seus atos divulgados pelos meios de comunicação (HABERMAS, 1984; 

THOMPSON, 1998). No século XX, com a criação e o desenvolvimento do rádio e da televisão, 

a partir dos anos 1920 e 1940, respectivamente, a importância da mídia cresceu ainda mais para 

a atividade política, visto que a informação acerca da atividade política passou a circular mais 

rapidamente e a atingir localidades nas quais ainda não chegava pelos meios impressos 

(GOMES, W., 2004; THOMPSON, 1998). 

O período de crescimento da televisão, sobretudo o posterior à II Guerra Mundial (1939-

1945), marca um ponto de virada importante para entender o fenômeno da profissionalização 

das campanhas. É a partir dele que passam a surgir consultores políticos especializados em 
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cuidar da imagem dos políticos e a tentar planejar os discursos deles para os meios de 

comunicação, inicialmente, com ênfase nos contextos eleitorais (GOMES, W., 2004; SWINT, 

1999). 

Desenvolver estratégias de marketing e publicidade específicas para garantir uma 

visibilidade positiva dos políticos perante os meios de comunicação também está no centro da 

ideia de profissionalização da política (CARVALHO, 1999). A cultura política contemporânea 

é centrada no consumo da imagem pública, que pode ser definida como “uma entidade 

conceitual, decisivamente apoiada e construída sobre mecanismos enunciativos linguísticos” 

(GOMES, W., 2004, p. 242) e representa a forma como os políticos são percebidos pelo público. 

“É cada vez maior o consenso a respeito do fato de parte considerável da disputa política ter 

sido convertida em luta pela imposição da imagem pública dos atores políticos, bem como em 

competição pela produção da percepção pública dos interesses e das pretensões que se 

apresentam na cena política” (GOMES, W., 2004, p. 239). 

As características de profissionalização das campanhas se aceleraram e foram ainda 

mais ampliadas nos últimos anos, no contexto do surgimento de novas ferramentas de 

comunicação como a internet, do enfraquecimento dos partidos e da participação de consultores 

políticos e marqueteiros no planejamento estratégico da atividade de representantes e 

candidatos (SWINT, 1999; TENSCHER et al, 2015). 

Assim, o processo de profissionalização das campanhas pode ser dividido em três fases, 

conforme Tenscher et al (2015): uma fase pré-moderna, cujas estratégias têm os partidos e as 

instituições políticas como centro; uma fase moderna, centrada na figura dos candidatos; e uma 

fase pós-moderna, dirigidas por ações de marketing e focadas no valor e no conteúdo das 

mensagens a serem dirigidas aos vários públicos que compõem os eleitores. É exatamente a 

mescla entre os componentes de campanha de diferentes fases que caracteriza a 

profisionalização das campanhas. 

Tenscher et al (2015) dividem os recursos que podem funcionar como indicadores de 

campanha em duas dimensões: as estruturas de campanha e as estratégias. A primeira se refere 

a dimensões mais objetivas da atividade política por si, enquanto a segunda trata de questões 

mais subjetivas, sobretudo as caracterizadas pela interface entre a política e ações de 

comunicação e marketing. Na dimensão estrutural, os autores incluem aspectos como o 

tamanho e o tipo do partido (se catch-all18 ou defensor de bandeiras específicas); a quantidade 

 
18  Partidos catch-all são aqueles que tentam cooptar eleitores de concepções ideológicas extremamente 

divergentes (SAMPAIO, 2013). 
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de tempo desde a última mudança na liderança partidária; a longevidade; e a participação de 

consultores externos à legenda. 

Já na dimensão estratégica estão indicadores como comunicação face a face com os 

eleitores; visibilidade do partido e dos candidatos na televisão; veiculação de spots na TV e no 

rádio; campanha negativa (veiculação de ataques a adversários); utilização de sites, e-mails e 

mídias sociais para propaganda política e comunicação com o público; impacto na agenda 

midiática; monitoramento da mídia; uso de pesquisas de opinião e grupos focais para aferir o 

nível de aprovação do representante/partido junto ao público (TENSCHER et al, 2015). Parte 

dessas estratégias quando desenvolvidas em períodos de governo podem ser consideradas ações 

de campanha permanente, como será destacado a partir da próxima seção deste capítulo. 

Um elemento que permeia tanto a dimensão estrutural quanto a estratégica é o marketing 

político, que pode ser definido como um conjunto de ferramentas e ações que envolve análise 

situacional por meio de pesquisas, planejamento estratégico, contratação de especialistas, entre 

outras ações envolvendo a política, a mídia e a sociedade (ALMEIDA, J., 2003). “Marketing 

não é somente mídia, comunicação ou publicidade nem, muito menos, apenas uma função do 

HEGTV19 , mas uma estratégia geral, onde a comunicação está inserida sob a direção da 

estratégia política geral” (ALMEIDA, J., 2003, p. 5). 

De acordo com Castilho (2014, p. 86), o marketing político pode ser definido como 

“uma forma específica de relação entre os líderes políticos e partidários e seus eleitores ou 

seguidores que para se consolidar necessita do surgimento de um grupo de especialistas – os 

marqueteiros – capazes de fazer a mediação com o mercado eleitoral”. Jorge Almeida (2003) 

acredita que o propósito das ações de marketing é alterar ou manter os cenários políticos atuais, 

a fim de viabilizar vitórias eleitorais ou políticas. 

No Brasil, as ações de profissionalização da atividade política, com o intermédio dos 

primeiros marqueteiros, tiveram seus passos iniciais ainda durante a ditadura militar, com as 

eleições para governadores de Estados, em 1982, seguidas dos movimentos pelas Diretas Já, 

em 1983 e 1984, e da campanha de Tancredo Neves para o Colégio Eleitoral, em 1985 

(CARVALHO, 1999, 2013; CASTILHO, 2014). 

Um século antes disso, porém, o País teve as primeiras experiências de propaganda 

política, as quais podem ser consideradas como ações precursoras do marketing político como 

se conhece hoje. Foi o caso da divulgação do Manifesto Republicano20, em 1870, quando um 

 
19 Sigla para Horário Eleitoral Gratuito de TV. Neste trabalho, adotaremos o termo HGPE (Horário Gratuito de 

Propaganda Eleitoral), que pode ser usado tanto para a propaganda eleitoral na TV quanto no rádio. 
20 O documento pode ser acessado em https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3817523/mod_resource/ 
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grupo de intelectuais e pessoas influentes da época assinaram um documento e o publicaram no 

jornal A República, defendendo o fim da monarquia e a proclamação do regime republicano no 

País (ROMANINI, 2011, p. 102). 

Em seguida, Prudente de Moraes (PRP) passou a pôr em prática “estratégias de 

propaganda política muito interessantes e inovadoras para a época” (ROMANINI, 2011, p. 97). 

Ainda durante os anos finais do período imperial, o político fez comícios em cidades do interior 

paulista, defendendo a causa republicana. Na sequência, candidatou-se por duas vezes para 

deputado geral na década de 1880, usando como estratégia de divulgação de suas propostas a 

publicação delas em jornais da época (inclusive com fotos) e em panfletos, inovação para o 

Brasil na época. Para concorrer e ser eleito ao posto de deputado provincial, em 1988, o 

republicano também escreveu cartas a amigos, pedindo votos e apoio. Após ocupar os cargos 

de governador de São Paulo e senador da República, Prudente transferiu-se para o Partido 

Republicano Federal (PRF), pelo qual seria eleito presidente em 1894, cargo que ocupou por 

quatro anos. 

A todas as estratégias de propaganda política as quais foi adotando ao longo da carreira, 

Prudente ainda acrescentava a preocupação com a própria aparência, pois mandava 

confeccionar jaquetas sob medida para suas aparições públicas. Parte dessas ações inclusive 

eram tomadas em campanha antecipada para futuras eleições, podendo ser, assim, chamadas 

ações de campanha permanente à luz da teoria atual, conforme características desse fenômeno 

que serão discutidas a partir da próxima seção. Assim, o segundo presidente do período 

republicano foi considerado “um pioneiro no campo do que hoje chamamos de marketing 

político” (ROMANINI, 2011, p. 102). 

Campos Salles (PRP) (1898-1902) também ficou marcado por ações que visavam 

enaltecer a própria imagem, escrevendo cartas a formadores de opinião da época, os quais 

poderiam lhe garantir os votos necessários para ser eleito. Além disso, foi pioneiro junto com o 

PRF na divulgação de uma plataforma de governo, com a apresentação das suas principais 

propostas. A divulgação da foto dele, informes e manifestos em jornais da época também se 

converteram em ações de divulgação eficientes para o período (CORTE REAL, 2011). 

Avançando um pouco no tempo, importa perceber os mecanismos de comunicação com 

o cidadão criados durante o primeiro governo Vargas, os quais incluíram jornais, panfletos, 

biografias, livros, filmes e a criação de órgãos como a Secretaria da Presidência da República 

(SRP), em 1930, e do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), em 1939 – precedidos 

 
content/2/manifesto%20republicano%201870.pdf. 
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por vários outros órgãos também incumbidos da publicidade oficial do regime desde 1931 

(FERREIRA, 1997; GARCIA, 1999; GOMES, A., 1988, 2014). 

 

Uma das novidades no quadro político brasileiro da década de 30 foi a utilização da 

propaganda com finalidade política. Construído a partir de um golpe político-militar, 

e portanto carente de legitimidade, o regime inaugurado pro Getúlio Vargas em 1930 

disseminou, sobretudo após 1937, (...) uma política sistemática e coordenada de 

propaganda política estatal. Tornou-se imperativo para o Estado a criação de 

mecanismos para a produção e a difusão, por toda a sociedade, de sua concepção de 

mundo, de sua doutrina, de sua verdade (FERREIRA, 1997, p. 69). 

 

A SRP foi um órgão diretamente vinculado à Presidência da República criado para ser 

um canal de comunicação direto entre o governo federal e a sociedade. Todas as 

correspondências enviadas a Vargas, fossem de cidadãos comuns ou de autoridades nacionais e 

internacionais, passavam pela Secretaria. O órgão buscava respondê-las em nome do presidente, 

o que dava aos remetentes uma sensação de atenção e importância, ainda que as demandas nem 

sempre fossem atendidas (FERREIRA, 1997). Por sua vez, o DIP absolveu todas as funções 

relacionadas às ações de propaganda e comunicação oficial, promoção de eventos do governo 

federal e também ficou responsável por censurar publicações e produções contrárias ao poder 

central (GARCIA, 1999). 

No contexto da era Vargas, o rádio teve papel fundamental na difusão das mensagens do 

regime, sobretudo pela criação do programa radiofônico diário “A Hora do Brasil”, o qual 

destacava discursos, atos, entrevistas, palestras e empreendimentos do governo e de seus 

membros, com destaque para o presidente (GARCIA, 1999). A atração, até hoje existente, foi 

só mais uma entre as inúmeras ações de valorização da imagem varguista junto ao público – as 

quais, como veremos mais adiante neste capítulo, podem ser, sim, enquadradas como de 

campanha permanente, ainda que, àquela época, este conceito sequer tivesse sido criado. 

Cabe ressaltar também a campanha de Jânio Quadros (PTN) em 1960, que marcou época 

devido à conjugação de uma série de estratégias de propaganda política e o slogan por meio do 

qual ele se apresentava como “O Homem da Vassoura”, um presidente que, se eleito, “varreria” 

a corrupção do País. A publicidade dele teve como destaque a participação popular e o uso do 

bom humor e do regionalismo, em que discursos e peças publicitárias eram adaptadas à 

realidade de cada região do País, algo inovador para a época. A variedade de produtos de 

comunicação criados para divulgar as ideias de Jânio e o slogan da vassoura permearam jingles, 

propagandas de rádio e TV, desenhos, flâmulas, broches, poesias, panfletos, santinhos etc. O 

político “revelou grande sensibilidade quanto ao fenômeno da comunicação popular. Ele tinha 

a excepcional capacidade de simplificar o seu discurso e adequá-lo a seus públicos-alvo, 
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encontrando grande ressonância na população urbana emergente dos grandes centros e no 

segmento rural” (GROSSI, 2011, p. 212). 

Durante a ditadura militar, também foram postos em prática vários esforços de 

marketing oficial, com o intuito de garantir o apoio popular ao regime e propagandear o 

nacionalismo e o suposto êxito do País como uma grande nação. “Entre esses esforços um dos 

mais importantes foi, com certeza, o estabelecimento de uma comunicação de massa a partir 

dos meios de comunicação a distância” (CASTILHO, 2014, p. 88 e 89). 

Na década de 1980, os profissionais de marketing passaram a ganhar espaço 

formalmente e se tornaram inclusive conhecidos da população, ao passo que começaram a 

sofrer acusações de influenciar negativamente nos processos eleitorais (CASTILHO, 2014). Já 

nas campanhas de 1982, os marqueteiros demonstraram a importância da área para os sucessos 

eleitorais de Franco Montouro (PMDB), em São Paulo, e de Leonel Brizola (PDT), no Rio de 

Janeiro, assim como do candidato derrotado na eleição fluminense, Moreira Franco (PDS), o 

qual seria eleito governador do Rio quatro anos depois, vitória esta que se atribui também aos 

esforços de construção de sua imagem desde a eleição perdida para o pedetista. Foi também em 

1982 que Collor (PDS) começou a dar os primeiros passos nacionais, lançando-se candidato a 

deputado federal por Alagoas em campanha que contou com os serviços da agência de 

publicidade DM-9, do então desconhecido publicitário Duda Mendonça21 (CASTILHO, 2014). 

O marketing também esteve presente na campanha civil pelas Diretas Já, em 1983 e 

1984, por meio das iniciativas de comunicação desenvolvidas para reivindicar o fim do regime 

militar e a redemocratização do País (ROMANINI, 2011). A campanha de Tancredo Neves para 

ser eleito indiretamente presidente da República no Colégio Eleitoral de 1985 também teve o 

apoio de marqueteiros e publicitários, incluindo a formação de um pool de agências de 

publicidade coordenado em São Paulo. Após a vitória dele, a realização de entrevistas coletivas 

à imprensa também foi uma estratégia publicitária para diferenciar o novo momento que se 

anunciava ao País, em oposição ao silêncio dos militares (CASTILHO, 2014). 

Em 1985, foram usadas estratégias inovadoras de apresentação dos candidatos a 

prefeitos das capitais no HGPE – o primeiro sem a censura militar –, o qual, sobretudo na TV, 

tornou-se um marco da profissionalização política no Brasil. A apresentação dos candidatos 

adotou uma linguagem humanizada, por meio da qual se buscou gerar empatia da população 

 
21 José Eduardo Cavalcanti de Mendonça é tido como um dos publicitários mais bem-sucedidos das campanhas 

eleitorais no Brasil, tendo sido responsável por coordenar a estratégia de marketing de várias candidaturas 

vitoriosas no País desde a década de 1980, entre elas a primeira eleição de Lula à Presidência da República, em 

2002. Ver mais em: https://g1.globo.com/tudo-sobre/duda-mendonca/. 
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com os postulantes. Pode ser citada como exemplo a campanha de Maria Luiza Fontenelle (PT), 

vencedora em Fortaleza. Nas peças de comunicação, os marqueteiros buscaram diferenciá-la 

em relação a candidatos ligados a estruturas do período de exceção, apresentando-a como o 

“novo” para o momento democrático que recomeçava no País (CARVALHO, 1999). 

A campanha para os governos estaduais em 1986 continuou a adotar padrão semelhante 

à do ano anterior, com influência significativa do marketing no HGPE, campanhas com 

qualidade técnica crescente e candidatos com discurso de representarem o “novo” na política, 

casos de Collor (PMDB), em Alagoas; e Tasso Jereissati (PMDB), no Ceará (CARVALHO, 

1999; CASTILHO, 2014). No exemplo de Collor, a campanha seguiu contratando os serviços 

da DM-9. “Em suas aparições frente ao eleitorado e à televisão, Collor encarnava um estilo 

enérgico e messiânico, alternando denúncias contra os marajás e contra a corrupção, com a 

promessa de que ‘um novo tempo vai começar’” (CASTILHO, 2014, p. 94). 

Entre 1987 e 1989, Collor investiu intensamente em campanha permanente, buscando 

manter-se em evidência na mídia nacional, já com vistas às eleições presidenciais de 1989. Uma 

de suas estratégias foi apresentar-se como ferrenho opositor ao presidente José Sarney (PMDB), 

por exemplo, se colocando contra o mandato de 5 anos para o chefe do Executivo nacional, em 

posição divergente à do próprio PMDB. “Esse episódio lhe rendeu posteriormente muitos 

dividendos eleitorais, que cresciam na medida da impopularidade crescente de Sarney após o 

fracasso do Plano Cruzado” (CASTILHO, 2014, p. 95). 

A campanha presidencial de 1989 consolidou a importância do marketing político-

eleitoral no Brasil, já que a construção da candidatura de Collor contou com a ação profissional 

de publicitários e marqueteiros do começo ao fim – ainda que, obviamente, sua vitória não 

possa ser creditada apenas a este elemento. Uma ação de campanha antecipada importante, por 

exemplo, foi a negociação política para que Collor aparecesse nos programas de propaganda 

política obrigatória gratuita de partidos pequenos como o PRN, o PTR e o PSC, entre março e 

maio de 1989, o que contribuiu para que se tornasse conhecido nacionalmente, ao atacar os 

“coronéis” e “marajás” que dominavam a política brasileira (ROMANINI, 2011). “Uma semana 

após o primeiro programa, as pesquisas de opinião o apontavam como líder” (CASTILHO, 

2014, p. 97), invertendo, assim, o cenário inicial das sondagens do período, que apresentavam 

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Brizola como líderes. 

Outra estratégia de marketing que perdura até hoje e foi posta em prática na época pela 

campanha de Collor foi a contratação de pesquisas de intenção de voto para acompanhamento 

diário da projeção de votos na reta final da campanha. “Seu crescimento desde então foi tanto 
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o resultado de uma estratégia bem-sucedida de marketing político quanto a expressão de 

transformações mais amplas na forma como se faz a política no Brasil contemporâneo” 

(CASTILHO, 2014, p. 98). 

De sua posse até sofrer o impeachment, Collor (1990-1992) governou em campanha 

permanente, com intensa utilização do marketing político (CASTILHO, 2014). Mesmo que o 

seu governo não tenha sido exitoso, o sucesso eleitoral dele contribuiu para profissionalizar as 

campanhas do ponto de vista da comunicação político-eleitoral, na medida em que várias das 

estratégias que lhe ajudaram a ter sucesso passaram a ser implementadas por políticos em 

muitos estados e cidades do Brasil (CASTILHO, 2014; ROMANINI, 2011). A popularização 

da internet e o surgimento das mídias sociais provocaria novas mudanças neste quadro a partir 

da primeira década do século XXI, o que será tema das próximas seções deste trabalho. 

O contexto discutido até aqui, de enfraquecimento e crise de representação dos partidos, 

aliado às ações de profissionalização da política e construção da própria imagem por parte dos 

representantes e seus assessores, apontam para a relevância da campanha permanente, a qual 

será discutida a seguir. 

 

 

1.2 A campanha permanente: histórico e conceito 

 

A campanha permanente é um conceito cunhado nos Estados Unidos que consiste no 

desenvolvimento de ações eleitorais em períodos de mandato (não eleitorais) por parte dos 

representantes políticos, a fim de manter uma imagem positiva perante o público e, assim, 

viabilizar futuros sucessos eleitorais. O fenômeno inclui estratégias variadas, que vão desde o 

aumento do número de viagens para localidades que rendam dividendos eleitorais até a busca 

constante por doações a partidos e comitês de futuras campanhas, incluindo, claro, a 

comunicação política (BLUMENTHAL, 1980; CHARNOCK, 2005; DOHERTY, 2007; 

ELMER; LANGLOIS; MCKELVEY, 2012; HECLO, 2000, ROSE, 2012; TENPAS, 2000). 

A referência mais recorrente na literatura internacional como origem do conceito de 

campanha permanente é o memorando enviado pelo relações públicas Pat Caddell ao presidente 

norte-americano recém-eleito Jimmy Carter, em 1976, no qual aquele afirmava que “governar 

com aprovação popular exige uma campanha política contínua” (BLUMENTHAL, 1980; 

BOWMAN, 2000, p. 63). 

Contudo, há registros de usos de estratégias de autopromoção por políticos britânicos 
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desde o século XVIII. Nimmo (1999) relembra o caso do membro do Parlamento Jhon Wilkes, 

preso e cassado em 1763 por protestar contra a perseguição da realeza ao jornal The North 

Briton, que havia publicado denúncias de despotismo contra a Coroa britânica e seus ministros 

da época. Após ser eleito e cassado mais duas vezes para o Parlamento, Wilkes seria preso de 

novo por publicar uma paródia obscena inspirada no Papa Alexandre. A série de perseguições 

ao político o tornou uma figura popular na Inglaterra, de forma que associações, clubes e grupos 

maçônicos fizeram campanha pela liberdade dele por mais de sete anos, com seu nome e/ou 

rosto passando a estampar peças diversas como canecas, joias, caixas, pratos e medalhas. 

Wilkes capitalizou a popularidade e foi eleito novamente em 1770 para membro do Parlamento 

e, em seguida, prefeito. “Sua incessante campanha permanente gerou dividendos subsequentes 

em uma união de marketing e governança que se tornaria cada vez mais lucrativa” (NIMMO, 

1999, p. 81). 

Nos Estados Unidos, também há registros de experiências pioneiras de atividades hoje 

consideradas como indicadores de campanha permanente desde o século XVIII. Algumas delas 

são a promoção de sondagens e os contatos corpo a corpo com o eleitor: “A Casa Branca sempre 

recebeu informações sobre a população de várias fontes: da mídia, do partido, de outras elites 

e, claro, da mala postal presidencial. Pesquisas de opinião e panfletagem têm sido comuns com 

autoridades americanas desde os anos 1700” (HEITH, 2004, p. 70). 

O período entre 1824 e 1840 foi vital no desenvolvimento do marketing político e da 

campanha permanente naquele país, ainda que esse conceito estivesse longe de ser criado com 

o significado atual. Entre os exemplos citados está o do ex-presidente John Quincy Adams 

(1825-1829), que passou toda a sua primeira administração numa campanha incessante pela 

reeleição. Outro é a postulação antecipada do partido Whig às eleições presidenciais de 1840, 

a qual incluiu a criação de vários slogans para divulgar a imagem do futuro presidente William 

Henry Harrisson (1841-1841), ex-governador do território de Indiana e líder das forças norte-

americanas contra habitantes nativos da região no episódio que ficou conhecido como Batalha 

de Tippecanoe, como “o presidente fazendeiro”, “o herói de Tippecanoe” e “o soldado de 

Tippecanoe” (NIMMO, 1999, p. 83). 

No mesmo século, a expressão “revolução em estado permanente” foi usada pela 

primeira vez, inicialmente pelo historiador alemão Karl Heinrich Ludwig Pölitz, em referência 

ao cenário posterior às Revoluções de 1830 na Europa. Segundo ele, esse movimento queria 

eternizar a revolução de fato, declarando-a em estado de permanência, de modo que o contínuo 

movimento das forças revolucionárias levasse ao renascimento da vida do Estado 
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(KOSELLECK, 2006). 

Porém, foi Karl Marx quem lançou o conceito de “revolução permanente” em 1850, o 

qual seria reforçado por Leon Trotsky no começo do século seguinte (KOSELLECK, 2006; 

TROTSKY, 1977). O próprio Blumenthal admite que a ideia de campanha permanente seria a 

versão norte-americana da teoria russa. Apesar de atribuir erroneamente esse ideal a Trotsky, 

Blumenthal afirma que assim como na revolução permanente, “a campanha permanente é um 

processo de contínua transformação. Ele nunca para, mas continua quando seus praticantes 

tomam o poder. Mas, diferentemente da revolução permanente, não há necessariamente 

objetivos sociais idealistas a serem alcançados na campanha permanente” (BLUMENTHAL, 

1980, p. 8). Nesta, o objetivo é manter a aprovação popular por meio de uma imagem positiva 

perante o público durante o mandato. Outra diferença é que a teoria russa depende de um partido 

político forte para se viabilizar, enquanto no contexto norte-americano os partidos são fracos, e 

o líder político forte (BLUMENTHAL, 1980). 

Trostky esclarece que a ideia de revolução permanente surgiu de Marx e seus discípulos 

em meados do século XIX como oposição à revolução burguesa de 1848 na Rússia, a qual 

deveria ser seguida de uma revolução proletária, o que não se concretizou. “Significa uma 

revolução que não quer transigir com nenhuma forma de dominação de classe, que não se detém 

no estilo democrático, mas passa às medidas socialistas e à guerra contra a reação exterior; uma 

revolução em que cada etapa está contida em gérmen na etapa precedente” (TROTSKY, 1977, 

p. 34). 

Inspirado nas ideias de Marx, Trotsky propôs a teoria da revolução permanente, em 

1905, quando a Rússia caminhava para uma nova revolução burguesa, resultado do 

desenvolvimento das forças de produção capitalistas e as desigualdades de classe da época. 

 

A nossa revolução burguesa não podia cumprir realmente as suas funções a não ser 

no caso em que o proletariado, apoiado por milhões de camponeses, tivesse 

concentrado nas suas mãos a ditadura revolucionária (...) Uma vez chegado ao poder, 

o proletariado seria obrigado a fazer incursões cada vez mais profundas nas relações 

da propriedade privada em geral, isto é, a enveredar pelo caminho das medidas 

socialistas (TROTSKY, 1977, p. 31). 

 

O autor soviético considera que a ditadura do proletariado se tornou realidade com a 

Revolução Russa de 1917 e foi confirmada com base na ideia de revolução permanente, mas 

que, sete anos depois, passou a ser contestada pelos “epígonos” de então, que passaram a 

desenvolver uma “luta permanente” contra a revolução, a fim de propiciar à burocracia soviética 

da época uma ordem social estável e conservadora (TROTSKY, 1977, p. 37). 

Os elementos da revolução permanente são citados por autores como Koselleck (2006) 
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e Gramsci (1999) no contexto da Revolução Francesa, entre 1789 e 1799, considerando a ideia 

como uma evolução ou transformação em estado permanente. Os autores afirmam que, segundo 

os preceitos da revolução, Napoleão objetivaria construir uma hegemonia francesa por toda a 

Europa e correlacionam isso às ideias de Marx, para quem a ditadura do proletariado também 

só se concretizaria quando se espalhasse além das fronteiras soviéticas. 

Assim, os conceitos de revolução permanente e campanha permanente apresentam um 

ponto de contato, à medida que trabalham com as ideias de transformação do regime de 

temporalidade e de hegemonia. A primeira se sustenta na ideia de abolição do tempo para a 

mudança constante, o que leva a evolução da sociedade (KOSELLECK, 2006), enquanto a 

segunda prega a ideia de gradualidade para a construção de uma hegemonia além-fronteiras 

(GRAMSCI, 1999). Ambas as noções apontam para o conceito de campanha permanente 

proposto por Blumenthal (1980), no contexto da relativização do calendário eleitoral (tempo) 

para viabilizar futuras reeleições (construção de hegemonia). 

 Essa aproximação nos remete de volta ao contexto norte-americano, já na era pós-

profissionalização das campanhas, marcada por vários casos de presidentes anteriores a Carter 

que se preocupavam com a opinião pública para balizar a própria atuação política durante 

períodos de mandato. Um deles é o de Jhon Kennedy (1961-1963), segundo o qual “o poder do 

presidente é o poder de persuadir” (HECLO, 2000, p. 13). Ou o também ex-chefe do Executivo 

Richard Nixon (1969-1974), lembrado por usar pesquisas de opinião, ser auxiliado por 

profissionais de relações públicas e promover campanha negativa enquanto esteve à frente da 

Casa Branca. Desde então, o princípio povoa a política norte-americana e tanto presidentes 

quanto parlamentares passaram a utilizar seus mandatos como forma de garantir apoio popular 

e altos índices de aprovação a fim de viabilizar suas respectivas reeleições (HECLO, 2000). 

Conforme Blumenthal (1980, p. 1), a profissionalização da política norte-americana e a 

crescente influência dos consultores políticos é um marco fundamental do início desse processo. 

“Consultores políticos são o novo poder dentro do sistema político americano. Eles são 

permanentes; os políticos, efêmeros. Os consultores suplantaram os antigos líderes dos partidos 

como a ligação com os eleitores”. O autor afirma que o crescimento da influência dos 

consultores é concomitante ao enfraquecimento dos partidos políticos (BAQUERO, 2000; 

CHARNOCK, 2005) – fenômeno este iniciado com “A Grande Depressão”, crise econômica 

que se abateu sobre a economia estadounidense em 1929 e perdurou até a II Guerra Mundial, 

só sendo superada após o conflito. 

De acordo com Heclo (2000, p.11 e 12), os atos de fazer campanha e governar deveriam 
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se diferenciar de, pelo menos, três maneiras: em primeiro lugar, enquanto a disputa eleitoral 

prevê como objetivo único a vitória nas urnas, o governo pressupõe a busca por vários 

resultados positivos ao longo de um mandato; em segundo, enquanto as eleições são “um jogo 

de soma zero” e, por isso, necessariamente levam a um enfrentamento, a governança leva à 

necessidade de um trabalho colaborativo, com a oitiva de várias lados, em um “convite contínuo 

para consultar, barganhar, estabelecer compromissos e renegociar”; por último, fazer campanha 

é um exercício de persuasão, que consiste em garantias e afirmações, ao passo que o exercício 

de governar pressupõe a deliberação, a busca pelo consenso por meio de manifestações mais 

profundas. 

Na campanha permanente, os princípios da comunicação governamental – seus 

objetivos, suas mensagens, sua organização e seu ciclo de tempo –, que deveriam ser diferentes 

da comunicação eleitoral, agora passam a ser muito semelhantes. (NOGUERA, 2001). No 

entanto, conforme Blumenthal (1980, p. 7), “a campanha permanente é a ideologia política da 

nossa época. Combina a criação de imagens com o cálculo estratégico. Sob ela, o governo está 

se transformando em uma campanha perpétua. Além disso, observa o governo como um 

instrumento idealizado para sustentar a popularidade de um representante eleito”. 

Assim, a fronteira entre governar e fazer campanha tornou-se cada vez mais tênue 

(CORRADO, 2000). Na opinião de alguns teóricos, quando a disputa eleitoral prossegue 

durante o mandato, a campanha permanente pode causar “efeitos noviços” à democracia 

(ORNSTEIN; MANN, 2000, p. 231). Isso porque: 

 

A campanha permanente sugere uma diminuição dos princípios centrais da 

representação política, em que os representantes eleitos, especialmente os membros 

do partido no poder, deslocam a sua responsabilidade do bem comum – para todos os 

cidadãos – em favor da gestão técnica para um sucesso eleitoral contínuo. Os perigos 

da campanha permanente residem no privilégio do partidarismo sobre a governança 

(ELMER; LANGLOIS; MCKELVEY, 2012, p. 3). 

 

O uso da campanha permanente como parte de uma estratégia para garantir que 

presidentes permaneçam no poder para além das previsões constitucionais é outro problema 

apontado na literatura. Para Conaghan e De La Torre (2008, p. 282), “a conjunção da 

presidência plebiscitária e da campanha permanente é problemática para a política democrática, 

especialmente em países que já sofrem com instituições frágeis e sociedades civis fracas”.  

Por sua vez, Needham (2005) critica o conceito de campanha permanente e usa os 

conceitos de branding e marketing de relacionamento para destacar a diferença entre obter 

apoio em uma eleição e conseguir manter a lealdade dos eleitores após o pleito, tomando os 
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casos de Bill Clinton (1993-2001) nos Estados Unidos, e Tony Blair (1997-2007), no Reino 

Unido, como exemplos. Segundo ela, o sucesso de ambos em estabelecer um relacionamento 

com os eleitores de dentro do escrtório pode ser observado usando seis atributos de marcas de 

sucesso: simplicidade; singularidade; reafirmação da segurança; aspiração; valores; e 

credibilidade. “Como incumbentes, enfrentando desafios na mudança de ambientes estratégicos 

e institucionais, Blair e Clinton desenvolveram mensagens que eram simples e apelavam para 

as aspirações dos eleitores” (NEEDHAM, 2005, p. 343). 

Ornstein e Mann (2000, p. 224) afirmam que a ascendência da campanha sobre o 

governo tem um preço substancial. “Uma parte do preço, ironicamente, foi paga em cinismo e 

desengajamento públicos”. Ou seja, ao perceberem que os políticos se preocupam mais em 

buscar a reeleição do que em governar, parte dos eleitores teria ficado mais apática à política. 

Esse entendimento, porém, não é consensual entre os teóricos. “Alguns argumentam que é 

necessário e inevitável; outros afirmam que isso prejudica a credibilidade do governo à medida 

que o foco muda de gestão política para a comunicação política” (LILLEKER, 2006, p. 146) – 

ainda que os primeiros critiquem essa dissociação e defendam a comunicação como uma 

ferramenta de gestão política. 

A falta de consenso entre os teóricos acerca dos efeitos nocivos da campanha 

permanente à democracia reforça a importância de promover pesquisas sobre os períodos não 

eleitorais. Por mais que os representantes desenvolvam estratégias permanentes, Palmeira e 

Heredia (1995, p. 34) lembram que as eleições marcam o início do “tempo da política”, 

modificando o cotidiano normal da população: “Durante o tempo da política, as facções 

políticas, que, no dia-a-dia, se dissolvem em múltiplas redes de relações pessoais, mostram-se 

por inteiro e por assim dizer, ganham existência aos olhos dos membros daquela sociedade”. 

Na medida em que esse calendário sazonal se estende para além dos pleitos a cada dois ou 

quatro anos, por meio do desenvolvimento de estratégias perenes de valorização da própria 

imagem pelos políticos, esse cenário tem potencial para modificar inclusive a forma como os 

cidadãos se relacionam com a política.  

Sob o olhar da Ciência Política, “as campanhas eleitorais constituem períodos de breve 

duração e direcionados a um objetivo de curto prazo. Por isso, a comunicação regular entre 

eleitos e cidadãos (aquela que abrange os mandatos) demanda uma atenção específica por parte 

dos estudiosos” (MARQUES; AQUINO; MIOLA, 2014, p. 182). Suprir essa lacuna é um dos 

objetivos deste estudo. Nesse sentido, é fundamental entender não apenas as raízes do conceito 

de campanha permanente, mas também os recursos que têm sido mobilizados por 
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representantes, partidos e assessores para pôr essa estratégia em prática. Essa será o tema da 

próxima seção deste capítulo. 

 

 

1.3 Os determinantes de promoção de campanha permanente 

 

As estratégias de promoção de campanha permanente são variadas. Mapeamos 89 

trabalhos científicos, entre artigos publicados em periódicos, livros e capítulos de livros, 

provenientes de 32 países, além do Parlamento Europeu, os quais apresentam, pelo menos, um 

critério por meio do qual é possível aferir a adesão à estratégia por governos, representantes ou 

partidos políticos no poder. Os trabalhos foram identificados por meio de pesquisas no banco 

de dados do Portal de Periódicos da Capes, do Scopus e do Google Scholar, utilizando as 

expressões “campanha permanente”, “permanente campaign” e “campaña permanente” como 

palavras-chave, as quais, consequentemente, restringiram os resultados aos idiomas inglês, 

espanhol e português. 

O resultado apresentou estudos desenvolvidos em quase todos os continentes: América 

Central (El Salvador e Nicarágua), Ásia (Taiwan), Europa (Áustria, Bélgica, República Tcheca, 

Alemanha, Grécia, Hungria, Itália, Holanda, Noruega, Polônia, Espanha, Suécia, Turquia e 

Reino Unido), América do Norte (Canadá, México e EUA), Oceania (Austrália e Nova 

Zelândia) e América do Sul (Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, 

Uruguai e Venezuela). Infelizmente, não foi encontrada nenhuma pesquisa sobre campanha 

permanente em país africano22. 

Os critérios de aferição de campanha permanente foram então divididos em três grupos, 

adaptados das dimensões de campanha definidas por Tenscher et al (2015): os recursos 

estruturais, mais voltados para a execução do mandato, que agrupa iniciativas não ligadas 

diretamente à comunicação; os recursos estratégicos relacionados à comunicação originalmente 

offline, que inclui processos no contexto das primeiras mídias de massa, como rádio e TV, além 

de marketing, discursos e eventos públicos; e os recursos estratégicos relacionados à internet e 

às mídias sociais – as duas primeiras subdivisões podem ser identificadas desde a criação do 

conceito nos anos 1970 por Cadell, enquanto a terceira tem seus primeiros registros a partir da 

década de 1990. 

Essa definição não é estanque e, na atualidade, vários critérios que surgiram como 

 
22 A busca foi atualizada até fevereiro de 2020. 
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estruturantes ou por meio de iniciativas de comunicação e marketing offline foram adaptados 

ao contexto online. Optamos, porém, por apresentá-los nas três subseções a seguir ligados à 

dimensão na qual eles mais aparecem originalmente na literatura internacional sobre campanha 

permanente e, no capítulo 3, quando da apresentação da metodologia deste trabalho, serão 

destacados quais indicadores e de que forma eles serão investigados por de uma plataforma 

virtual, no caso o Facebook. 

. 

1.3.1 A dimensão estrutural 

 

Nesta seção, serão destacados os mecanismos de promoção de campanha permanente 

mais ligados à dimensão estrutural para o desenvolvimento dos mandatos. São eles: a busca por 

financiamento; a realização de pesquisas de opinião pública de avaliação de governo/partido; 

as mudanças institucionais promovidas por quem está no poder; e a procura por contatos, 

informações e preferências dos cidadãos. 

Um dos mais referenciados na literatura é a busca constante dos partidos e candidatos 

por arrecadar doações financeiras (CORRADO, 2000; DOHERTY, 2014; FLANAGAN, 

2012; GIASSON; SMALL, 2017; HEBERLIG; LARSON, 2005; LOOMIS, 2000; 

MARLAND; ESSELMENT; GIASSON, 2017; MARLAND; MATHEWS, 2017; MCGRANE, 

2017; MEDVIC, 2014; PAL, 2019; ROSE, 2012). Essa medida se mostra essencial para o 

funcionamento dos partidos políticos durante os períodos de mandato e para antecipar o 

planejamento das futuras campanhas eleitorais, de forma que as legendas não disponham do 

financiamento arrecadado apenas nos meses prévios aos pleitos. 

Os primeiros estudos sobre essa estratégia foram desenvolvidos nos Estados Unidos, 

onde membros do Congresso Nacional estão em constante procura por financiamento para suas 

próximas campanhas à reeleição, principalmente os líderes partidários e os ocupantes de 

assentos seguros, ou seja, eleitos com ampla margem de votos. “Os membros do Congresso 

estão constantemente arrecadando dinheiro para suas próprias campanhas em um esforço para 

manter seus cargos. Quando não estão, eles podem ser encontrados arrecadando dinheiro para 

o partido” (CORRADO, 2000, p. 102 e 103). Loomis (2000) acrescenta que, muitas vezes, essa 

busca por arrecadar é feita pelos Comitês de Ação Política (PACs), Super PACs23 e demais 

 
23 Os Super PACs são comitês de ação política que podem receber doações de pessoas jurídicas e sindicatos e 

fazer campanha a favor ou contra concorrentes nas eleições norte-americanas sem limites de gastos, desde que não 

tenham ligação oficial com os partidos e candidatos. Por sua vez, os PACs podem ter ligação direta com os 

postulantes oficiais, mas são rigidamente controlados pela Justiça Eleitoral e obrigados a prestar contas de valores 
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grupos de interesse ligados aos partidos e candidatos. 

Conforme Heberlig e Larson (2005, p. 597), os incumbentes da Câmara dos 

Representantes norte-americana aumentaram substancialmente suas contribuições para outros 

candidatos à Câmara e para os comitês de campanha ao Congresso. A quantidade de dinheiro 

que um membro redistribui é uma função da posição institucional dele em relação aos demais 

colegas de partido. 

No Poder Executivo, os presidentes da República norte-americanos também agem como 

líderes partidários e utilizam o próprio prestígio para capitalizar doações eleitorais a seus 

partidos. O caso do recorde de doações recebido por Obama em sua campanha à reeleição em 

2012 é citado como marco nesse sentido (DOHERTY, 2014). 

De forma semelhante, vários autores canadenses afirmam que a prática de buscar 

constantes doações também se estabeleceu naquele país (FLANAGAN, 2012; GIASSON; 

SMALL, 2017; MARLAND; ESSELMENT; GIASSON, 2017; MCGRANE, 2017; PAL, 2019; 

ROSE, 2012). Conforme Flanagan (2012), o regime de financiamento público introduzido em 

2004 disponibilizou muito mais dinheiro para os partidos políticos. Uma das aplicações desse 

recurso foi a ampliação do investimento em publicidade institucional durante anos não 

eleitorais. 

Outro critério de campanha permanente não dependente de canal de comunicação 

específico é a realização de pesquisas de opinião pública pelos governos e partidos, a fim de 

aferir o nível de satisfação da população com a atuação estatal ou partidária, bem como as 

principais preocupações e anseios dos votantes para as eleições subsequentes (ALAIMO, 2017; 

BLUMENTHAL, 1980; BOWMAN, 2000; CANEL, 2018; EDWARDS, 2007; FERNANDES 

et al, 2017; GRUSSELL; NORD, 2016; HEITH, 2004; KOLIASTASIS, 2016; LALANCETTE; 

CORMACK 2018; LATHROP; 2003; MARCUS, 2010; MCGRANE, 2017; MEDVIC; 

DULIO, 2004; NORRIS, 1997; SPARROW; TURNER, 2001; TENPAS, 2000; VAN 

ONSELEN; ERRINGTON, 2007). 

A contratação de pesquisas de opinião pública tem registros na literatura antes mesmo 

da criação do conceito por Cadell, ainda na época do ex-presidente Nixon, o qual delegou a 

dois profissionais especialistas em pesquisas a missão de verificar as impressões e preferências 

dos cidadãos norte-americanos. Entre os temas pesquisados, questões políticas diretamente 

ligadas a seu governo, como a Guerra do Vietnã (1955-1975), inflação, transporte e a entrada 

 
arrecadados e seus respectivos gastos. Ver mais em “Financiamento de campanhas: modelos nos EUA, França e 

Grã-Bretanha geram polêmica”, em https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/07/130710_financiamento_ 

eleicoes_dg (acesso em 12/11/2018). 
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da China na Organização das Nações Unidas (ONU) (TENPAS, 2000). 

Outro caso foi o de Bill Clinton, que, em 1982, promoveu pesquisas de opinião antes 

das eleições para o governo de Arkansas, também nos Estados Unidos. Depois de eleito, seguiu 

encomendando pesquisas frequentes, por exemplo, para conhecer a opinião popular sobre 

políticas as quais planejava implementar durante o mandato (MARCUS, 2010). 

Um exemplo mais recente do papel decisivo que as pesquisas de opinião tiveram na 

gestão de um presidente norte-americano foi durante o governo de George W. Bush, por meio 

do Escritório de Iniciativas Estratégicas da Casa Branca, o qual era responsável por monitorar 

sondagens nacionais, além de investir milhões de dólares em levantamentos próprios e 

realização de grupos focais. “Como em todas as presidências modernas, o objetivo da Casa 

Branca em grande parte de seu esforço de promover pesquisas de opinião pública é determinar 

como enquadrar a mensagem do presidente com mais eficiência, a fim de obter apoio público 

para suas políticas” (EDWARDS, 2007, p. 36). 

Fora dos Estados Unidos, um dos casos conhecidos é o do Partido Trabalhista britânico, 

que, após as eleições de 1992, percebeu que as eleições não costumam ser vencidas ou perdidas 

apenas na campanha oficial e, por isso, projetou uma estratégia a longo prazo. Pesquisas de 

opinião foram realizadas regularmente a partir de 1993, incluindo grupos focais para monitorar 

a reação às políticas implantadas pela legenda (NORRIS, 1997). 

No Brasil, Fernandes et al (2017) analisaram as postagens do então prefeito de São 

Paulo, João Doria (PSDB-SP) no Facebook, durante os dois primeiros meses de mandato, em 

2017, e aferiram que o tucano destacou pesquisas que demonstravam a popularidade dele entre 

os paulistanos. Na avaliação dos pesquisadores, a preocupação com a aprovação popular logo 

no início do mandato poderia ser um indício de objetivos políticos mais ambiciosos do 

PSDBista, o que acabou se confirmando, já que ele se candidatou e venceu as eleições para 

governador do Estado em 2018. Apesar de essas postagens terem sido realizadas numa mídia 

social, a estratégia aqui destacada combina ambos os recursos: a realização de sondagens de 

opinião e a presença na referida rede. 

As adaptações institucionais promovidas por chefes do Executivo e legisladores que 

lhes favoreçam futuros sucessos eleitorais, entre elas alterar leis, promover referendos, e 

implantar setores de monitoramento de opinião pública, também são citadas como ações de 

campanha permanente (BLUMENTHAL, 1980; BURRIER, 2019; CONAGHAN; DE LA 

TORRE, 2008; CRAFT, 2017; DIAMOND, 2019; DOHERTY, 2012; EDWARDS, 2007; 

ESSELMENT; WILSON, 2017; KOLIASTASIS, 2016; MARLAND; ESSELMENT; 
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GIASSON, 2017; MEDVIC, 2014; TENPAS, 2000; TURCOTTE; VODREY, 2017; ZARĘBA, 

2016). Dada a necessidade de estar no governo para promover tais alterações normativas, todos 

os analistas citados analisam esse indicador apenas durante períodos de mandato. 

Um exemplo disso foi a criação de uma “sala de guerra” no governo Clinton a qual 

tratou-se de uma central de comando que reunia em um mesmo escritório equipes de 

especialistas em política, ações de governo (políticas públicas) e comunicação, permitindo à 

campanha e, posteriormente, à Casa Branca formular uma estratégia coerente que facilitasse a 

entrega de uma mensagem de administração unificada (TENPAS, 2000). 

Doherty (2012) aborda a absorção de decisões de motivação eleitoral por parte dos 

assessores da Casa Branca, as quais costumavam ser tomadas pelos comitês dos partidos 

republicano e democrata, com vistas a ampliar as chances de reeleição do então ocupante de 

ocasião da presidência norte-americana. Para chegar a essa conclusão, o autor mostrou o grande 

aumento de memorandos de caráter político da gestão do ex-presidente Harry Truman (1945-

1953) para a de Ronald Reagan (1981-1989) – a primeira após a criação do Escritório Federal 

de Assuntos Políticos. 

No Reino Unido, Diamond (2019) aborda as modificações promovidas pelos governos 

britânicos nas últimas três décadas na estrutura do governo britânico, com a criação de setores 

internos especializados em planejamento estratégico de assessoramento do primeiro-ministro e 

a chegada de assessores especializados em pesquisas de opinião e marketing, bem como de 

profissionais ligados ao partido político no poder. Uma das questões citadas pelo autor é a maior 

solicitação de demandas de natureza partidária aos servidores públicos lotados na sede 

governamental, ou seja, mudando até mesmo a natureza das atividades executadas por esses 

profissionais a fim de promover a imagem do primeiro-ministro da vez. 

A constante realização de referendos pelo ex-presidente equatoriano Rafael Correa 

(2007-2017), nos quais a população era chamada a votar sobre questões de interesse nacional, 

é outro exemplo, inclusive para a instalação de uma nova Assembleia Nacional Constituinte no 

primeiro ano de governo dele. Com essas medidas, o governo buscava referendar decisões 

legislativas de seu interesse por meio da participação popular, o que contribua para a avaliação 

positiva do gestor (CONAGHAN; DE LA TORRE, 2008). 

Para finalizar, outro critério citado mais recentemente para a promoção de campanha 

permanente é a busca constante por informações sobre contatos e preferências dos eleitores 

já durante o período de mandato para balizar o planejamento estratégico da gestão e de futuras 

reeleições (EDWARDS, 2007; ESSELMENT; MARLAND; GIASSON, 2017; GIASSON; 
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SMALL, 2017; KISS; SZABO, 2019; LILLEKER, 2015; MARLAND; ESSELMENT; 

GIASSON, 2017; MCKELVEY; PIEBIAK, 2019; PAREDES; MONCAYO, 2018; PATTEN, 

2017; VAN ONSELEN; ERRINGTON, 2007). Ação comumente executada durante campanhas 

eleitorais, essa estratégia se diferencia das pesquisas de opinião por não ser desenvolvida por 

institutos de sondagens eleitorais nem focar em aspectos como avaliação de governo ou de 

imagem do governante, mas sim na obtenção de contatos, formatação de banco de dados e 

obtenção de informações relativas a preferências populares de maneira informal (por exemplo, 

por meio da observação de comentários em jornais e/ou em redes de internet). 

Essa é uma ação que se utiliza de bancos de dados para auxiliar no direcionamento das 

ações contínuas. As raízes dela remontam ainda a um contexto offline, em que representantes 

políticos usavam os bancos de dados de partidos e coligações, por exemplo sobre identificação 

partidária e preferência política, para enviar correspondências a constituintes de seus 

respectivos estados, focando sobretudo em potenciais apoiadores e eleitores apartidários. Esses 

dados dos cidadãos também eram obtidos com o apoio de voluntários, líderes comunitários e 

grupos de interesse, conforme pesquisas que retratam os respectivos contextos norte-americano 

e australiano (EDWARDS, 2007; VAN ONSELEN; ERRINGTON, 2007) 

Com o passar do tempo, essa busca por informações dos cidadãos passou a ser auxiliada 

pela tecnologia. No Canadá, por exemplo, Patten (2017) afirma que a campanha permanente 

deixou a coleta presencial e o contato com os eleitores por meio de bancos de telefones – outra 

atividade ainda da era offline – para usar tecnologias digitais fornecidos por aplicativos 

acessíveis por telefone celular ou tablet e monitorados em tempo real. Esse banco de dados é 

usado para definir um público-alvo segmentado de eleitores antes e durante as campanhas. 

Nos Estados Unidos, estrategistas políticos da campanha de George W. Bush, em 2000, 

ao serem integrados à equipe de assessores da Casa Branca, se utilizaram de 7,5 milhões de e-

mails de ativistas para construir um apoio congressional aos planos do presidente republicano 

(2001-2009), a começar pela proposta de reforma da previdência que seria apresentada por ele 

(EDWARDS, 2007). 

O uso de fóruns de internet e mídias sociais como Facebook, Twitter e blogs para 

pesquisar tendências, gostos e interesses da população equatoriana durante o governo de Rafael 

Correa para melhor atingir os cidadãos e, assim, permitir uma participação mais personalizada 

também pode ser citado como exemplo de como a estratégia de coletar informações dos 

eleitores tem se tornado cada vez mais virtual (PAREDES, MONCAYO, 2018). 

A seguir, a Tabela 1 apresenta um resumo dos critérios de aferição de campanha 
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permanente de dimensão mais estratégica, considerando o universo dos 89 artigos, livros e 

capítulos de livro identificados em nossa revisão de literatura: 

  

Tabela 1 – Recursos estratégicos de promoção de campanha permanente 

Critério Autores que defendem a ideia Objeto 

analisado 

Adaptações 

institucionais 

Burrier, 2019; Blumenthal, 1980; Conaghan; De La Torre, 

2008; Craft, 2017; Diamond, 2019; Doherty, 2012; 

Edwards, 2007; Esselment; Wilson, 2017; Koliastasis, 

2016; Marland; Esselment; Giasson, 2017; Medvic, 2014; 

Tenpas, 2000; Turcotte; Vodrey, 2017; Zaręba, 2016. 

Poder 

Executivo, 

Legislativo 

e partidos 

Busca constante 

por arrecadar 

doações 

Corrado, 2000; Doherty, 2014; Flanagan, 2012; Giasson; 

Small, 2017; Heberlig; Larson, 2005; Loomis, 2000; 

Marland; Esselment; Giasson, 2017; Marland; Mathews, 

2017; McGrane, 2017; Medvic, 2014; Pal, 2019; Rose, 

2012. 

Executivo, 

Legislativo 

e partidos. 

Busca constante 

por informações 

sobre os gostos e 

preferências dos 

cidadãos 

Edwards, 2007; Esselment; Marland; Giasson, 2017; 

Giasson; Small, 2017; Kiss; Szabo, 2019; Lilleker, 2015; 

Marland; Esselment; Giasson, 2017; McKelvey; Piebiak, 

2019; Paredes; Moncayo, 2018; Patten, 2017; Van 

Onselen; Errington, 2007 

Partidos. 

Realização de 

pesquisas de 

opinião pública 

durante o 

mandato 

Alaimo, 2017; Blumenthal, 1980; Bowman, 2000; Canel, 

2018; Edwards, 2007; Fernandes et al, 2017; Grussell; 

Nord, 2016; Heith, 2004; Koliastasis, 2016; Lalancette; 

Cormack 2018; Lathrop; 2003; Marcus, 2010; McGrane, 

2017; Medvic; Dulio, 2004; Norris, 1997; Sparrow; 

Turner, 2001; Tenpas, 2000; Van Onselen; Errington, 2007 

Executivo, 

Legislativo 

e partidos. 

 

 

  
Fonte: compilada e adaptada pelo autor. 

 

Como pode ser visto na tabela, há pelo menos quatro critérios de campanha permanente 

ligados à dimensão estratégica. Todos foram aplicados para analisar o uso dessa estratégia por 

partidos políticos; três foram utilizados para verificar a campanha contínua dos membros do 

Poder Executivo e do Legislativo, respectivamente. Esses determinantes foram identificados 

tanto em países com sistemas políticos parlamentarista quanto presidencialista, o que significa 

que não são específicos para um ou outro grupo de países. 

No próximo tópico, discutiremos as modificações introduzidas pela comunicação nas 

ações de campanha permanente. 

 

1.3.2 A comunicação offline como dimensão estratégica 

 

O movimento de profissionalização da atividade política, seja durante as eleições ou em 
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períodos de mandato, é intrinsicamente ligado ao desenvolvimento das tecnologias de 

comunicação e consistiu num processo por meio do qual os atores políticos se adaptaram às 

normas e à lógica do ambiente midiático, buscando explorar as possibilidades abertas por esses 

recursos para obter uma vantagem sobre seus oponentes. A televisão passou a exercer influência 

importante sobre as campanhas eleitorais a partir do pleito norte-americano de 1952, que 

culminou na vitória de Dwight Eisenhower (1953-1961), o primeiro a contratar uma agência de 

publicidade para divulgá-lo, a fim de obter e ampliar apoio junto à opinião pública 

(ANSOLABEHERE; IYENGAR, 1995; BLUMENTHAL, 1980). A comunicação durante 

períodos eleitorais foi o foco principal de representantes políticos, pelo menos, até a década de 

1970, quando os consultores passaram a coordenar não só as ações de campanha eleitoral, mas 

também de busca de apoio junto à opinião pública em períodos de mandato. 

A evolução das tecnologias de comunicação como a TV abriu e aumentou as 

possibilidades de promoção de campanha permanente (HECLO, 2000). Sobretudo, a partir da 

década de 1980, a estratégia passou então a ser também um fenômeno midiatizado, com os 

políticos buscando ampliar as ações de publicidade nos meios de comunicação e influenciar a 

cobertura midiática de forma a obter aparições positivas em TVs, rádios, jornais impressos e, 

mais recentemente, na internet (GOMES, W., 2004; MARLAND, 2015; ROSE, 2012; 

SAMPAIO, 2016). 

O surgimento da TV a cabo nos Estados Unidos, por meio da rede CNN, na década de 

1980, foi um momento importante nesse processo, pois ampliou o espaço para a cobertura 

política naquele país e, posteriormente, influenciou a profusão de canais especializados em 

notícias por todo o mundo. A campanha permanente passou a ser “um processo de obtenção de 

um maior controle sobre as mensagens políticas, particularmente sobre os eventos relatados 

pelos meios de comunicação de massa” (ELMER; LANGLOIS; MCKELVEY, 2012, p. 3). 

A campanha permanente e a dominação da política pela mídia mudaram a ênfase da 

estratégia partidária para a construção de imagem. Os próprios partidos passaram a usar uma 

gama mais ampla de técnicas de pesquisa de mercado a fim de projetar suas mensagens por 

meio desses canais, posto que a campanha permanente se tornou inseparável do 

desenvolvimento dos sistemas de comunicação, e os representantes passaram a desenvolver 

estratégias para obter visibilidade em programas de rádio e TV ou em veículos impressos 

(ELMER; LANGLOIS; MCKELVEY, 2012; SPARROW; TURNER, 2001). “A suposição 

dominante é que as audiências podem ser convertidas em eleitores, nos períodos eleitorais, e 

em opinião pública favorável, no jogo político regular” (GOMES, W., 2004, p. 24 e 25). 
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Por conta disso, tornou-se comum que governos e representantes montem estruturas de 

comunicação com profissionais especializados no relacionamento com a mídia, seja para 

viabilizar inserções positivas nos meios de comunicação, responder a críticas ou mesmo 

planejar, criar e veicular publicidade oficial – processos que, num contexto de campanha 

permanente, têm semelhanças com a comunicação eleitoral (DIAMOND, 2019; MEDVIC; 

DULIO, 2004). 

O recurso originalmente offline de comunicação mais referido nas pesquisas sobre 

campanha permanente é o uso da publicidade institucional para promover o mandato e/ou o 

governo do político em questão, de forma a tentar persuadir cidadãos a apoiar projetos e pontos 

de vista defendidos por ele, bem como dar visibilidade às ações que o representante executa ou 

mesmo a questões ligadas a sua vida pessoal (CONAGHAN; DE LA TORRE, 2008; 

FLANAGAN, 2012; JIMÉNEZ, 2017; LALANCETTE; CORMACK, 2018; LATHROP, 2003; 

LEWIS; COSGROVE, 2017; MARLAND, 2015; MARLAND; LEWIS; FLANAGAN, 2017; 

MCGRANE, 2017; MCNENNEY; COLETTO, 2017; MEDVIC, 2014; MEDVIC; DULIO, 

2004; NORRIS, 1997; OLIVEIRA; CHAVES, 2016; OLIVEIRA; GOMES; CHAVES, 2017; 

PAL, 2018; ROSE, 2012; VAN ONSELEN; ERRINGTON, 2007). 

O uso desse tipo de recurso em períodos de mandato pode ser percebido desde meados 

da década de 1970, sobretudo com a veiculação de publicidade institucional na televisão, por 

meio de propagandas político-partidárias, spots, jingles, criação e exibição de logomarcas que 

identificam representantes, projetos e gestões, entre outras estratégias. De acordo com Rose 

(2012), os partidos políticos têm confiado em sua maioria na publicidade durante e entre as 

eleições como consequência da campanha permanente e, no caso específico do Canadá, 

analisado por ele, desde 2004. 

Diferentemente dos indicadores de caráter mais estratégico de aferição da campanha 

permanente, que ainda são pouco analisadas pelos pesquisadores brasileiros, o uso de 

publicidade institucional já é motivo de algumas pesquisas. É o caso dos trabalhos de Oliveira 

e Chaves (2016) e de Oliveira, Gomes e Chaves (2017), os quais abordam as propagandas 

institucionais veiculadas pelo então PMDB na televisão no contexto do processo que levou ao 

impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) (2011-2016) e a assunção do vice, Michel 

Temer (PMDB) (2016-2018), ao poder em maio de seu primeiro ano no poder. As pesquisas se 

atêm ao período de mandato e mostram como o partido utilizou-se da propaganda partidária 

obrigatória prevista pela legislação eleitoral para partir de um discurso inicial ambíguo, quando 

os índices de aprovação da presidente caíam, para ir articulando um rompimento com a petista. 
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Apesar de não fazerem parte do corpus catalogado nesta revisão de literatura por se 

tratarem de artigo apresentado em evento e dissertação, respectivamente, as pesquisas de 

Sampaio (2016) e Fontoura (2014) também consideram a propaganda institucional como 

indicador de campanha permanente. O primeiro apresenta os gastos do governo federal com 

publicidade de 2000 a 2012 e detecta, pelo menos, quatro momentos de expansão desses valores 

(de 2000 a 2001, governo Fernando Henrque Cardoso (FHC) (PSDB); de 2003 a 2006 e de 

2008 a 2009, com Lula; e em 2011 e 2012, Dilma), mas frisa que é preciso correlacionar esses 

dados aos conteúdos das propagandas. 

Já Fontoura (2014) compara o conteúdo dos spots publicitários da Prefeitura de Curitiba 

entre 2010 e 2012 com os conteúdos da propaganda eleitoral do prefeito e candidato à reeleição 

Luciano Ducci (PSB) e identifica o uso dos conteúdos da comunicação governamental como 

antecipação do discurso eleitoral do gestor, concluindo pela adoção da campanha permanente 

durante o período de mandato. 

Outro indicador bastante referido na literatura é a ampliação do número de viagens 

oficiais durante o período do mandato, bem como a seleção dos lugares a serem visitados de 

forma a garantir a presença em redutos eleitorais favoráveis ao incumbente e/ou com histórico 

de disputa acirrado (CHARNOCK, 2005; CHARNOCK; MCCANN; TENPAS, 2009; COOK, 

2002; DOHERTY, 2007; EDWARDS, 2007; KITZBERGER, 2012; KOLIASTASIS, 2016; 

MCGRANE, 2017; MEDVIC, 2014; PAREDES; MONCAYO, 2018). Esses deslocamentos 

passaram a ser percebidos como recurso de campanha permanente por estarem associados a 

ações de relações públicas, como a promoção e participação em eventos públicos; e de 

comunicação, a exemplo da geração de mídia espontânea em veículos de mídia local, o que 

justifica sua alocação na dimensão estratégica da propaganda contínua. 

Segundo Charnock (2005), o número de viagens de presidentes norte-americanos 

cresceu desde Nixon, com exceção de Reagan. Durante seu primeiro mandato na Presidência, 

por exemplo, George W. Bush (2001-2009) viajou mais para localidades que tiveram os 

resultados eleitorais acirrados em 2000 e sua extensa agenda de viagens foi notada desde seu 

primeiro ano no cargo (COOK, 2002). As viagens presidenciais privilegiam estados grandes e 

competitivos, e essa segmentação estratégica aumentou com o tempo, dando suporte à noção 

de campanha permanente (DOHERTY, 2007). Charnock, McCann e Tenpas (2009) afirmam 

que a quantidade de viagens aumenta mais nos anos finais dos mandatos.  

Sampaio (2016) repetiu o mesmo tipo de pesquisa no contexto brasileiro, tentando 

investigar as viagens feitas por Dilma em seu primeiro mandato como presidente brasileira, de 
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2011 a 2014. Segundo ele, nos três anos iniciais do mandato, a petista foi a que ficou menos 

dias fora do País em viagens internacionais desde o primeiro mandato de FHC, entre 1995 e 

1998. Porém, visitou mais países do que este e menos do que seu antecessor, Lula (2003-2010). 

No último ano do mandato, o número de deslocamentos internacionais de Dilma caiu e 

cresceram as agendas nacionais, com entregas de obras e lançamentos de programas de 

governo. Assim, no primeiro semestre de 2011, Dilma fez 15 viagens; nos primeiros seis meses 

de 2012, 20; em igual período de 2013, 23; enquanto em 2014, foram 60. Os estados mais 

visitados pela presidente foram os que possuíam o maior colégio eleitoral e que recebiam mais 

repasses da União. “As viagens dentro do país têm a capacidade de pautar a mídia, sobretudo, 

a regional e fortalecer alianças. Assim, quando o presidente visita um Estado ou município a 

mídia local se reúne em torno dele. Isso facilita a reafirmação do compromisso do incumbente 

com os eleitores da região” (SAMPAIO, 2016, p. 33). 

A campanha negativa, outra estratégia de comunicação que começou a ser utilizada 

em períodos eleitorais e estendeu-se para épocas de mandato, consiste na veiculação de 

conteúdos com o objetivo de afetar negativamente a imagem de políticos e partidos adversários 

(CANEL, 2018; CECCOBELLI, 2018; COIMBRA; CAMPOS; OLIVEIRA, 2018; 

CONAGHAN; DE LA TORRE, 2008; FLANAGAN, 2012; JOATHAN; REBOUÇAS, 2020; 

KISS; SZABO, 2019; KOLIASTASIS, 2016; LALANCETTE; CORMACK, 2018; 

MARANGONI; VERZICHELLI, 2019; MARLAND, 2015; OLIVEIRA; CHAVES, 2016; 

OLIVEIRA; GOMES; CHAVES, 2017; PAL, 2018; ROSE, 2012; VAN KESSEL; 

CASTELEIN, 2016; WEN, 2014, ZARĘBA, 2016). 

Heclo (2000) afirma que, no último quarto do século XX, os partidos Democrata e 

Republicano tornaram-se mais adeptos de construir estratégias para atacar um ao outro no 

Congresso norte-americano durante períodos não eleitorais. Segundo ele, a entrada do 

marketing na política contribuiu para manter um clima de campanha adversária permanente, 

com vistas à obtenção do apoio do público. No Canadá, os partidos tornaram-se mais frágeis e, 

por conta disso, passaram a recorrer mais à publicidade como forma de promover campanha 

permanente. A consequência disso, segundo o autor, é um aumento da prática de propaganda 

negativa no decorrer dos mandatos (ROSE, 2012). 

No Brasil, o período que antecedeu o impedimento de Dilma rendeu estudos sobre como 

a presidente e o vice que lhe tomou o lugar utilizaram seus respectivos mandatos para promover 

campanha negativa permanente. Nos sete discursos feitos desde a aceitação da instalação da 

comissão especial de impeachment no Congresso Nacional, em dezembro de 2015, até a 
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aprovação de seu afastamento temporário pelo Senado, em maio do ano seguinte, a petista 

atacou Temer, o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha (MDB-RJ), e políticos tucanos, 

como FHC (COIMBRA; CAMPOS; OLIVEIRA, 2018; FERNANDES; OLIVEIRA; 

COIMBRA, 2019). 

Por sua vez, os programas televisivos obrigatórios veiculados pelo PMDB em 2015 

foram inicialmente ambíguos em relação ao PT e à gestão de Dilma, defendendo mudanças no 

Brasil. A partir de fevereiro de 2016, porém, quando o processo de impeachment já tramitava 

na Câmara, assumiu-se de vez como oposição e passou a atacar o governo federal do qual fazia 

parte (OLIVEIRA; CHAVES, 2016; OLIVEIRA; GOMES; CHAVES, 2017). 

Por sua vez, Joathan e Rebouças (2020) verificaram que o percentual de ataques de Jair 

Bolsonaro no Facebook foi maior nos meses em que ele teve maior frequência de postagem no 

decorrer do mandato de deputado federal, entre 2015 e 2018, do que no auge do primeiro turno 

da corrida presidencial, o que indica o uso da campanha negativa como estratégia permanente 

contra adversários políticos como o PT e os ex-presidentes Lula, Dilma e FHC. 

Há dissertações e pesquisas publicadas em anais de eventos que também tomam a 

campanha negativa como indicador de propaganda permanente. Martins (2016) verificou os 

pronunciamentos de Rousseff em cadeias nacionais de rádio e TV durante o primeiro mandato 

da ex-presidente e identificou a presença de ataques em 2,3% do tempo dos vídeos. Os alvos 

prioritários foram o PSDB, FHC e a oposição de forma geral. Esse índice ficou bem abaixo do 

registrado no HGPE de 2014, quando o índice de propaganda negativa bateu 7,23% e 20,07% 

no primeiro e no segundo turnos, respectivamente. 

Mira (2016) analisou as postagens no Facebook dos então deputados federais 

domiciliados em Juiz de Fora/MG Marcus Pestana (PSDB-MG), Júlio Delgado (PSB-MG), 

Margarida Salomão (PT-MG) e Wadson Ribeiro (PC do B-MG) em dezembro de 2015 e janeiro 

de 2016, e concluiu que os ataques foram o tipo de categoria mais frequente do primeiro e 

direcionados sobretudo a Rousseff e ao PT; que o segundo não postou ataques no período; e 

que os dois últimos não tiveram as postagens adversárias como elemento principal, mas que, 

quando o fizeram, alvejaram principalmente Cunha e o ex-governador de Minas Gerais e 

candidato à Presidência da República em 2014, Aécio Neves (PSDB). 

Como se pode perceber, a campanha negativa permanente é uma estratégia que começou 

a ser utilizada num contexto offline – em spots de TV, rádio, entrevistas à imprensa, mas que 

foi incorporada às ferramentas online (ANSOLABEHERE; IYENGAR, 1995; STROMER-

GALLEY et al, 2018). É o caso também do trabalho de Joathan (2017), que comparou a 
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promoção de campanha negativa pelo senador Romário (então no PSB-RJ) e os deputados 

federais Deley e Danrlei em suas respectivas fan pages na corrida eleitoral de 2014 e no 

primeiro mês do mandato, em 2015, verificando uma queda no número absoluto de ataques do 

primeiro entre os dois períodos, bem como a manutenção desse número pelo segundo e o não 

uso da estratégia pelo terceiro. 

Por sua vez, o estudo de Fernandes e Martins (2017) detectou a estratégia do então 

prefeito de São Paulo João Doria de usar o Facebook para atacar representantes do PT, 

sobretudo o ex-prefeito Fernando Haddad (2013-2016), o que ele já havia feito no HGPE de 

TV em 2016, quando este foi derrotado em primeiro turno pelo tucano. Todas essas pesquisas 

comprovam que a propaganda negativa é um dos principais indicadores utilizados entre os 

pesquisadores brasileiros para investigar a campanha contínua.  

Outro componente bastante importante para a promoção de campanha permanente entre 

as estratégias ligadas à comunicação offline é a utilização de técnicas de marketing para 

influenciar na percepção dos cidadãos durante períodos de mandato (AZEVEDO; CAMARGO; 

VIANA, 2016; ESSELMENT; MARLAND; GIASSON, 2017; ESSELMENT; WILSON, 

2017; GIASSON; SMALL, 2017; GRUSSELL; NORD, 2016; HECLO, 2000; HEITH, 2004; 

JIMÉNEZ, 2017; KISS; SZABO, 2019; LEAL et al, 2019; MARCUS, 2010; MARLAND; 

ESSELMENT; GIASSON, 2017; MCGRANE, 2017; MEDVIC, 2014; NIMMO, 1999; 

NORRIS, 1997; SPARROW; TURNER, 2001; STANYER, 2007). 

Ao investigar como os partidos do Reino Unido se adaptam para vender suas imagens e 

políticas nas conferências partidárias anuais, Stanyer (2007) diz que esses eventos são 

cuidadosamente planejados com a ajuda de consultores de marketing para trazer uma boa 

imagem para o partido. Os cuidados vão desde a elaboração da agenda à localização, incluindo 

os discursos que serão incluídos na programação, as entrevistas para a imprensa, a necessidade 

de evitar conflitos que gerem pautas negativas etc. 

Essas e outras estratégias são viabilizadas por meio da participação direta de consultores 

de marketing no planejamento e/ou na divulgação das ações de governo ou dos mandatos 

legislativos (JIMÉNEZ, 2017; MEDVIC; DULIO, 2004; NORRIS, 1997; ROSE, 2012; 

STANYER, 2007). “Os partidos foram transformados pela evolução gradual da campanha 

permanente, em que as técnicas de spin doctors24 , pesquisas de opinião e gestão de mídia 

profissional são cada vez mais aplicadas à política cotidiana”. (NORRIS, 1997, p. 11). 

 
24 Termo inglês utilizado para designar os consultores políticos especialistas em comunicação, relações públicas 

e/ou marketing (STANYER, 2007). 
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No Brasil, Azevedo, Camargo e Viana (2016) analisam o alcance do Facebook e do 

Twitter de Bolsonaro (então no PSC-RJ) e Jean Willys (PSOL-RJ), à época deputados federais, 

bem como seus discursos na sessão de votação de impeachment de Dilma, em abril de 2016. A 

conclusão dos autores é a de que ambos usam elementos de marketing de guerrilha e marketing 

viral para promover a si mesmos nos meios de comunicação de massa e nas mídias sociais. 

O uso do marketing governamental com foco personalista e com vistas a manter uma 

base de apoio popular também é uma das conclusões da pesquisa de Leal et al (2019), acerca 

dos pronunciamentos de Dilma em cadeias nacionais de rádio e TV no primeiro e no último 

anos de seu primeiro mandato.  

A exemplo do que mostram alguns casos já citados, a realização frequente de 

pronunciamentos ao público, seja em eventos presenciais, em cadeias nacionais de rádio e TV 

ou por meio da montagem e operação de meios de comunicação governamentais também é uma 

ação de comunicação política relacionada à campanha permanente (COOK, 2002; COIMBRA; 

CAMPOS; OLIVEIRA, 2018; CONAGHAN; DE LA TORRE, 2008; EDWARDS, 2007; 

FERNANDES et al, 2016, 2017; FERNANDES; OLIVEIRA; COIMBRA, 2019; GREGOR, 

2019; KITZBERGER, 2012; KOLIASTASIS, 2016; LEAL et al, 2019; MARTINS et al, 2017; 

MCGRANE, 2017; MEDVIC, 2014; NORRIS, 1997; OLIVEIRA; CHAVES, 2016; 

OLIVEIRA; GOMES; CHAVES, 2017; PAREDES; MONCAYO, 2018; VAN ONSELEN; 

ERRINGTON, 2007). 

Esse foi o caso de Rafael Correa no Equador, por exemplo, que utilizava cadeias 

nacionais de rádio e TV com frequência durante o mandato para promover a própria agenda 

política e criticar a grande mídia equatoriana e a cobertura que era feita do governo. Além disso, 

proferia discursos frequentes em eventos e concedia entrevistas a veículos regionais de 

imprensa em uma estratégia de ampliar sua ligação com a população chamada “Enlace 

ciudadano” (CONAGHAN; DE LA TORRE, 2008; PAREDES; MONCAYO, 2018). 

No Brasil, os pronunciamentos ao público também são referendados como indicadores 

de campanha permanente. Fernandes et al (2016) e Sampaio (2016) analisaram discursos de 

Dilma em cadeias nacionais de rádio e TV durante o primeiro mandato dela e concluíram que 

um dos objetivos principais dessa ação era assegurar-lhe popularidade e, assim, viabilizar a 

reeleição dela em 2014.  

Por sua vez, Martins, Oliveira e Gomes (2017) analisaram os programas partidários 

obrigatórios veiculados na TV pelos partidos PT, PSDB e PMDB durante o processo de 

deposição de Dilma e concluiu que as legendas utilizaram esse espaço para assumir discursos 
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eleitorais, por meio de pronunciamentos de seus líderes, posicionando-se no jogo político contra 

a retirada da presidente – no caso dos petistas – ou a favor – posição dos demais. 

Uma variação desses contatos públicos com os eleitores são as ações de contato corpo 

a corpo durante o mandato, a exemplo das visitas individuais que Tony Blair fazia enquanto 

primeiro-ministro britânico. Assim, ele substituía o discurso para milhares de pessoas por 

conversas que ganhavam contornos familiares, gerando maior empatia nos constituintes 

(NORRIS, 1997). Estratégia parecida adotou Doria nos primeiros meses em que esteve como 

prefeito de São Paulo, quando apostou em encontros com cidadãos e artistas para divulgar as 

próprias ações como gestor do Município e aparentar estar mais próximo da população e de um 

segmento específico (FERNANDES et al, 2017). 

  Mais uma estratégia utilizada para a promoção de campanha permanente é a 

realização de eventos públicos com a participação dos governantes (CHARNOCK, 2005; 

GIASSON; SMALL, 2017; KITZBERGER, 2012; MCGRANE, 2017; MEDVIC, 2014; 

PAREDES; MONCAYO, 2018; STANYER, 2007; VINCENT, 2017). Apesar da semelhança 

com o critério anterior, este diferencia-se por não considerar a necessidade de um discurso ou 

de uma conversa do representante com a população, mas sim a promoção e/ou participação em 

um evento que tenha o potencial de reforçar a imagem pública do respectivo político como um 

gestor próximo da população, promotor de benfeitorias ou integrado em discussões e temas 

importantes para a definição de políticas públicas e dos destinos políticos de uma nação ou 

determinada região. 

Na política norte-americana, essa era de “aparições frenéticas” foi iniciada ainda com 

Clinton na Presidência e continuada com George W. Bush, os quais ampliaram não somente as 

viagens institucionais, mas também a promoção de eventos públicos (CHARNOCK, 2005). Já 

os parlamentares frequentemente organizam eventos oficiais como forma de exibir os apoios 

recebidos a suas propostas legislativas (MEDVIC, 2014). 

No Canadá, os partidos políticos passaram não apenas a organizar, mas também a 

transmitir ao vivo pela internet eventos políticos promovidos durante períodos não eleitorais – 

tanto legendas de situação quanto de oposição (GIASSON; SMALL, 2017). A organização da 

agenda de eventos e viagens do líder do Novo Partido Democrático Federal em período não 

eleitoral, por exemplo, chega a ser comparável a da época de campanha (MCGRANE, 2017). 

Na América do Sul, governos de esquerda no Brasil, na Argentina, na Bolívia, no 

Uruguai, na Venezuela e no Equador promoveram gabinetes itinerantes, visitas presidenciais e 

outros eventos institucionais controlados – com presença de público, mas roteiro nas mãos dos 
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promotores da iniciativa (KITZBERGER, 2012; PAREDES; MONCAYO, 2018). 

No caso da Argentina, por exemplo, o ex-presidente Nestor Kirchner (2003-2007) 

promovia eventos institucionais quase diários para comunicação direta com os cidadãos em 

2005, quando foram realizadas as eleições legislativas locais – ainda que a futura campanha 

presidencial só viesse a ocorrer dois anos depois (VINCENT, 2017). No Equador, Correa 

promovia também eventos culturais, além dos gabinetes itinerantes, nos quais a população 

podia se aproximar do presidente e de seus ministros, em circunstâncias menos institucionais, 

como em atividades culturais, artísticas e de lazer (PAREDES; MONCAYO, 2018). 

A realização desses eventos estimula a cobertura positiva da mídia, outro indicador 

de propaganda contínua (BURRIER, 2019; CANEL, 2018; CHARNOCK, 2005; DIAMOND, 

2019; EDWARDS, 2003; ESSELMENT; MARLAND; GIASSON, 2017; FERNANDES et al, 

2017; KOLIASTASIS, 2016; LEWIS; COSGROVE, 2017; MARLAND; ESSELMENT; 

GIASSON, 2017; MEDVIC; DULIO, 2004; NORRIS, 1997; STANYER, 2007). Quanto mais 

inserções positivas um político tem na mídia, seja ela local ou nacional, mais ele se mantém em 

evidência. 

Esse também é um critério já presente em estudos brasileiros sobre campanha 

permanente. Fernandes et al (2017) citam, por exemplo, que durante os dois primeiros meses 

como prefeito de São Paulo, Doria deu destaque em sua fan page a entrevistas concedidas para 

emissoras de rádio, bem como a convocações de imprensa para anunciar a doação do primeiro 

salário dele e para, vestido de gari, iniciar um projeto de limpeza da cidade. 

Seu antecessor, Haddad, também tentou obter essas inserções positivas por meio de 

entrevistas à imprensa, tentando “orientar cognitivamente a percepção da opinião pública” 

sobre o programa de mobilidade urbana implementado durante o primeiro ano de gestão dele 

na capital paulistana, de forma a ampliar o apoio popular – ainda que tenha recebido 

majoritariamente cobertura adversária de jornais como Folha de São Paulo e O Estado de S. 

Paulo (CHICHARINO, 2017, p. 86). 

O uso do Facebook como plataforma para destacar inserções positivas nos meios de 

comunicação de massa também foi usado com frequência pelos quatro deputados federais da 

Zona da Mata mineira citados na pesquisa de Mira (2016), bem como por 23 governadores 

estaduais objeto do trabalho de Rocha, P. (2018) – ainda que, obviamente, haja diferenças no 

que tange à frequência de uso dessa estratégia por cada um desses atores. 

Mais um critério adotado é a comparação entre os temas abordados pelo político 

entre os períodos eleitoral e de mandato. A manutenção e/ou o aumento na abordagem dos 
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mesmos temas durante o governo podem indicar propaganda permanente de acordo com as 

pesquisas (COOK, 2002; ESPÍNDOLA; CARVALHO; LEAL, 2019; FERNANDES et al, 

2017; JOATHAN; REBOUÇAS, 2020; MASSUCHIN; SILVA, 2019; PARMEGGIANI, 2015; 

RAFALOWSKI, 2019). 

Esse foi o caso de Bush nos Estados Unidos, que, durante a campanha, focou em cinco 

questões centrais: redução de impostos, reforma educacional, iniciativas comunitárias baseadas 

na fé, seguridade social e modernização da defesa. “Não surpreendentemente, então, esses se 

tornaram o foco central de suas aparições domésticas” (COOK, 2002, p. 760). 

Entre os pesquisadores brasileiros, essa é uma das categorias mais utilizadas. É o caso 

de Joathan e Rebouças (2020, p. 393), que identificaram sete tipos temáticos comuns entre as 

postagens da fan page de Jair Bolsonaro no mandato e na eleição presidencial de 2018 com 

incidência superior a 5% durante o pleito, entre os quais “demonstração de popularidade e 

prestígio”; “candidatura e propostas”; e “ataque político-partidiário à esquerda”. De forma 

semelhante, Fernandes et al (2017) perceberam uma continuidade temática, inclusive com o 

uso das mesmas hashtags da campanha eleitoral, na página de Doria no Facebook após assumir 

como prefeito de São Paulo, tais como #joãotrabalhador e #aceleraSP. 

Há também casos de pesquisas que não comparam os temas entre ambos os períodos, 

mas analisam o conteúdo das mensagens apenas durante o mandato, buscando aferir se o 

respectivo gestor já se apresenta como futuro candidato. Essa situação foi verificada, por 

exemplo, nas fan pages de Dilma, nos primeiros seis meses de 2014 (PARMEGGIANI, 2015), 

do governador do Maranhão Flávio Dino (PC do B), nos três primeiros meses de 2018, ambos 

num processo que pode ser enquadrado como antecipação de suas respectivas campanhas à 

reeleição (MASSUCHIN; SILVA, 2019), e até por Temer nas semanas que antecederam à 

votação do impeachment de Dilma, em 2016, ao se apresentar como capaz de conduzir o País 

caso ascendesse ao cargo máximo do Executivo (ESPÍNDOLA; CARVALHO; LEAL, 2019). 

Artigos brasileiros apresentados em eventos e dissertações também adotaram a 

comparação de temas em contextos não eleitorais e eleitorais como indicador de campanha 

permanente, a exemplo dos já citados trabalhos de Fernandes e Martins (2017), Joathan (2017), 

Fontoura (2014) e Rocha, P. (2018). 

A Tabela 2 (abaixo) apresenta um resumo dos critérios de aferição de campanha 

permanente originalmente ligados à comunicação offline: 
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Tabela 2 – Critérios de campanha permanente ligados à comunicação offline 

Critério Autores que defendem a ideia Objeto 

analisado 

Ampliação do 

número de viagens 

durante o mandato 

Charnock, 2005; Charnock; McCann; Tenpas, 2009; 

Cook, 2002; Doherty, 2007; Edwards, 2007; Kitzberger, 

2012; Koliastasis, 2016; McGrane, 2017; Medvic, 2014; 

Paredes; Moncayo, 2018 

Executivo, 

legislativo 

e partidos 

Campanha negativa Canel, 2018; Ceccobelli, 2018; Coimbra; Campos; 

Oliveira, 2018; Conaghan; De La Torre, 2008; 

Fernandes; Oliveira; Coimbra, 2019; Flanagan, 2012; 

Joathan; Rebouças, 2020; Kiss; Szabo, 2019; Koliastasis, 

2016; Lalancette; Cormack, 2018; Marangoni; 

Verzichelli, 2019; Marland, 2015; Oliveira; Chaves, 

2016; Oliveira; Gomes; Chaves, 2017; Pal, 2018; Rose, 

2012; Van Kessel; Castelein, 2016; Wen, 2014, Zaręba, 

2016 

Executivo, 

partidos e 

Parlamento 

Europeu. 

Cobertura positiva 

espontânea da 

mídia 

Burrier, 2019; Canel, 2018; Charnock, 2005; Diamond, 

2019; Edwards, 2007; Esselment; Marland; Giasson, 

2017; Fernandes et al, 2017; Koliastasis, 2016; Lewis; 

Cosgrove, 2017; Marland; Esselment; Giasson, 2017; 

Medvic; Dulio, 2004; Norris, 1997; Stanyer, 2007 

Executivo, 

Legislativo 

e partidos 

Pronunciamentos 

ao público, seja em 

eventos, cadeias 

nacionais de rádio e 

TV, comunicação 

governamental ou 

cartas 

Cook, 2002; Coimbra; Campos; Oliveira, 2018; 

Conaghan; De La Torre, 2008; Edwards, 2007; 

Fernandes et al, 2016, 2017; Fernandes; Oliveira; 

Coimbra, 2019; Gregor, 2019; Kitzberger, 2012; 

Koliastasis, 2016; Leal et al, 2019; Martins; Oliveira; 

Gomes, 2017; Medvic, 2014; McGrane, 2017; Norris, 

1997; Paredes; Moncayo, 2018; Van Onselen; Errington, 

2007 

Executivo, 

Legislativo 

e partidos. 

Realização ou 

participação em 

eventos públicos 

Charnock, 2005; Giasson; Small, 2017; Kitzberger, 

2012; McGrane, 2017; Medvic, 2014; Paredes; 

Moncayo, 2018; Stanyer, 2007; Vincent, 2017 

Executivo, 

Legislativo 

e partidos 

Temas abordados Cook, 2002; Espíndola; Carvalho; Leal, 2019; Fernandes 

et al, 2017; Fernandes; Oliveira; Coimbra, 2019; 

Joathan; Rebouças, 2020; Massuchin; Silva, 2019; 

Parmeggiani, 2015; Rafalowski, 2019 

Executivo 

e partidos. 

Uso da publicidade 

institucional para 

promover o 

mandato e/ou o 

governo 

Conaghan; De La Torre, 2008; Flanagan, 2012; Jiménez, 

2017; Lalancette; Cormack, 2018; Lathrop, 2003; Lewis; 

Cosgrove, 2017; Marland, 2015; Marland; Lewis; 

Flanagan, 2017; McGrane, 2017; McNenney; Coletto, 

2017; Medvic, 2014; Medvic; Dulio, 2004; Norris, 1997; 

Oliveira; Chaves, 2016; Oliveira; Gomes; Chaves, 2017; 

Pal, 2018; Rose, 2012; Van Onselen; Errington, 2007 

Executivo, 

Legislativo 

e partidos. 

Utilização do 

marketing durante 

períodos de 

mandato 

Azevedo; Camargo; Viana, 2016; Esselment; Marland; 

Giasson, 2017; Esselment; Wilson, 2017; Giasson; 

Small, 2017; Grussell; Nord, 2016; Heclo, 2000; Heith, 

2004; Jiménez, 2017; Kiss; Szabo, 2019; Leal et al, 

2019; Marcus, 2010; Marland; Esselment; Giasson, 

2017; McGrane, 2017; Medvic, 2014; Nimmo, 1999; 

Executivo, 

Legislativo 

e partidos. 
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Norris, 1997; Sparrow; Turner, 2001; Stanyer, 2007 
Fonte: compilada e adaptada pelo autor. 

 

Como pode ser visto na tabela, há pelo menos oito critérios de campanha permanente 

de comunicação originalmente offline. Todos foram aplicados para analisar o uso dessa 

estratégia pelo Poder Executivo e por partidos políticos. Sete deles foram utilizados para 

verificar as estratégias de campanha contínua por membros do Poder Legislativo. Todos foram 

verificados tanto em países cujo sistema político é presidencialista quanto em parlamentaristas. 

É importante reiterar, porém, que algumas dessas estratégias, como a campanha negativa 

permanente e a transferência de temas, também foram adaptadas ao ambiente digital e usadas 

como critérios online pelos acadêmicos. Por exemplo, segundo Ceccobelli (2018), a maioria 

dos líderes políticos de 18 países situados na Europa, América do Norte e do Sul e Oceania, 

além de membros do Parlamento Europeu, utilizaram suas respectivas páginas do Facebook 

para atacar adversários durante os mandatos, em nível de incidência inclusive superior ao das 

campanhas eleitorais. Na próxima subseção, os aspectos da relação entre internet e campanha 

permanente serão o foco principal. 

 

1.3.3 A comunicação online como dimensão estratégica 

 

O acesso e o uso de tecnologias digitais ofereceram novos meios para os atores políticos 

se comunicarem diretamente com os cidadãos. A popularização da internet nas décadas de 1990 

e 2000 passou a permitir aos partidos e aos agentes políticos a distribuição de mensagens 

diretamente para os eleitores e potenciais apoiadores (ELMER; LANGLOIS; MCKELVEY, 

2012; LARSSON, 2014; ROSE, 2012; WEN, 2014). 

Partidos, governos e representantes logo começaram a explorar os sites durante períodos 

não eleitorais para informar sobre as atividades desenvolvidas, atacar adversários e desenvolver 

uma estratégia de personalização (LALANCETTE; TOURIGNY-KONÉ, 2017). O e-mail 

também foi usado para envolver os cidadãos durante os mandatos, arrecadar fundos e convidar 

apoiadores para eventos oficiais ou partidários (MARLAND; MATHEWS, 2017). 

No início do século XXI, plataformas de mídia social como o Twitter foram vistas como 

tendo o potencial de influenciar o debate público offline e a agenda da mídia de massa. A intensa 

batalha pela relevância entre os partidos e seus candidatos levou à adoção de princípios e 

abordagens de marketing, e à profissionalização da comunicação política também nas 

ferramentas online, as quais passaram a ser importantes na definição de estratégias de campanha 
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permanente (MARLAND, 2015). 

O surgimento das mídias sociais remonta a 1997, quando foi lançado o SixDegrees.com, 

nos Estados Unidos. Tratava-se de uma rede social que permitia aos usuários criarem perfis 

próprios, adicionar e listar amigos e navegar pelos contatos dos usuários adicionados. O 

conceito de mídias sociais inclui redes sociais como o Facebook e o Orkut; microblogs como o 

Twitter; páginas de compartilhamento de fotos e vídeos, como o Flickr e o YouTube, de criação 

colaborativa de conteúdo, como a Wikipedia; ferramentas que mesclam algumas dessas 

características como o Instagram, entre outras, tendo como linhas gerais a possibilidade de os 

usuários produzirem conteúdo público, criarem perfis próprios e interagirem entre si (BOYD; 

ELLISON, 2008). 

Os primeiros registros de uso de mídias sociais em campanhas eleitorais no mundo são 

durante o pleito norte-americano de 2004, por meio da rede social Meetup, que tinha como foco 

aproximar usuários de regiões próximas e organizar, por meio dele, encontros presenciais 

(AGGIO, 2013). Neste mesmo ano, os blogs também assumem papel importante nas eleições 

americanas e em países europeus como a Romênia – o que se replicaria no Brasil nas eleições 

de 2006 (CHAIA, 2007; MOMOC, 2010). 

No Brasil, o primeiro site do gênero a surgir e ganhar espaço foi o Orkut, em 2004. A 

rede social lançada em janeiro daquele ano teve grande aceitação no País, tanto que os 

brasileiros se tornaram os maiores usuários, em números absolutos, da ferramenta. Além da 

possibilidade de adicionar amigos e escrever recados e depoimentos a eles, um dos destaques 

da rede social era a criação de comunidades virtuais (equivalentes a fóruns de debate), por meio 

das quais os internautas discutiam temas variados e/ou compartilhavam interesses comuns 

(BOYD; ELLISON, 2008; CHAIA, 2007) 

Um exemplo marcante de uso de mídias sociais de forma coordenada é a campanha de 

Obama no pleito norte-americano de 2008. O democrata conseguiu reunir uma rede de 

aproximadamente 750 mil voluntários e arrecadar alguns milhões de dólares em doações. O seu 

grande aspecto inovador foi sincronizar uma grande variedade de ferramentas digitais 

simultaneamente, dando a impressão de estar bem próximo dos eleitores (GOMES et al, 2009). 

Após o sucesso de Obama, o uso efetivo e coordenado das mídias sociais virou exemplo para 

as campanhas eleitorais pelo mundo (LILLEKER; JACKSON, 2011). 

A incorporação das mídias sociais à política durante mandatos também se deu nesse 

período, como atestam pesquisas realizadas entre congressistas norte-americanos, britânicos e 

brasileiros (GLASSMAN, STRAUS, SHOGAN, 2010; GOLBECK, GRIMES, ROGERS, 
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2010; JACKSON; LILLEKER, 2011; SILVA; BUENO, 2009). Essas ferramentas viabilizaram 

o contato direto entre representantes e cidadãos e permitiram que os políticos tenham espaços 

e rotinas de comunicação complementares ou independentes dos meios de comunicação de 

massa (ELMER; LANGLOIS; MCKELVEY, 2012; LARSSON, 2014, 2015; LILLEKER, 

2014, 2015). 

A eliminação do filtro noticioso promovido pelos meios de comunicação de massa 

tornou-se um dos principais atrativos para que os políticos passassem a utilizar mídias sociais 

como Facebook, Twitter e YouTube para se comunicar diretamente com o seu público-alvo. 

Além disso, a própria dinâmica contínua das mídias sociais favorece o estabelecimento de um 

relacionamento mais próximo com a população (ELMER; LANGLOIS; MCKELVEY, 2012). 

 
O conhecimento das convenções das mídias sociais provê a habilidade necessária à 

campanha permanente. A habilidade de facilmente publicar, re-editar, comentar e 

circular conteúdo político em rede 24 horas por dia durante 7 dias na semana tem 

afastado as convenções do ciclo de transmissão televisivo em favor de uma nova 

forma de temporalidade – governada por modos de atenção. termos de atendimento e 

formas de conectividade entre correligionários e plataformas de mídias sociais 

(ELMER; LANGLOIS; MCKELVEY, 2012, p. 16). 

 

A importância das mídias sociais para a campanha permanente se deve ao fato de que 

“ter uma presença na web vibrante, atualizada e interativa com frequência é quase uma 

exigência. O corolário desses desenvolvimentos pode ser que os membros se sintam mais 

próximos do partido, mais conectados com outros membros” (LILLEKER, 2015). Do ponto de 

vista da comunicação política, as mídias sociais têm reconfigurado várias estratégias adotadas 

pelos representantes, tanto em campanhas eleitorais quanto em períodos de mandato (ELMER; 

LANGLOIS; MCKELVEY, 2012; GOMES et al, 2009; LARSSON, 2014, 2015; LILLEKER, 

2014, 2015). Por exemplo, estudos mostram que as mensagens de ataque postadas pelos 

candidatos são algumas das mais compartilhadas pelos seguidores, o que pode incentivar os 

concorrentes a ter uma estratégia de comunicação mais ofensiva para ampliar o alcance de suas 

mensagens (LEE; XU, 2018; STROMER-GALLEY et al, 2018). 

Nesse contexto, as mídias sociais subvertem o cenário tradicional das campanhas 

eleitorais e da comunicação política em período de mandato, antes baseado em mídias offline, 

como TV, rádio e jornais, nos quais se focava apenas nos representantes políticos e suas 

representações institucionais, como casas legislativas, ministérios, secretarias de governo e 

partidos políticos. Em sites como Facebook e Twitter, esse espaço é disputado também com 

agentes não oficiais, que se tornam relevantes na produção de informação política 

disponibilizada online, estimulando e mobilizando sentimentos e ações a favor e contra 
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determinados lados do jogo político. Muitas vezes, além de disputar esse espaço, os atores 

oficiais constroem estratégias de atuação em parceria com os não oficiais, a exemplo da atuação 

da chamada “blogosfera progressista” – nome dado ao conjunto de blogs e sites de defendiam 

causas tidas como progressistas e que ganharam notoriedade sobretudo durante os governos 

federais do PT – e das redes antipetistas na internet, cujo crescimento ganhou espaço 

principalmente desde 2013 (ALBUQUERQUE et al, 2016; ALVES, 2016). 

Também se deve notar que empresas de mídias sociais como o Facebook passaram a ser 

criticadas por sua influência em campanhas eleitorais. Como exemplo, se pode citar o impacto 

do uso de bots, da disseminação de notícias falsas e o vazamento de dados de usuários que 

permitiram a produção de conteúdo personalizado pela campanha republicana para a vitória de 

Donald Trump nas eleições americanas de 2016 (PERSILY, 2017)25. Outro caso emblemático 

foi no referendo do Brexit de 2017, com as desconfianças de que a campanha para os britânicos 

deixarem a União Europeia tenha sido favorecida por uma maior exposição em plataformas 

como o Facebook e o Instagram de forma a influenciar os cidadãos a votarem por essa opção 

(BASTOS; MERCEA, 2019). 

Essas reflexões fortalecem a discussão do reconhecimento das mídias sociais enquanto 

instituições que influenciam a atividade política. Para Kepplinger (2007), o efeito da atuação 

da mídia é recíproco em relação à atividade dos tomadores de decisão, provocando 

transformações na atuação destes, as quais geram impacto na forma de fazer política e na vida 

dos cidadãos. 

De acordo com Seegard (2017, p. 119), uma instituição é “uma constelação 

relativamente estável de procedimentos, normas, valores e entendimentos formais e informais 

que exibem algumas regularidades e restringem o comportamento dos [próprios] membros”. 

Conforme o autor, se a instituição, por seus integrantes, passa a haver uma mútua influência 

entre eles, com o funcionamento institucional e o comportamento daqueles sendo influenciados 

mutuamente por essa relação. 

Nesse sentido, é possível considerar as mídias sociais como uma instituição política que 

influencia representantes políticos e eleitores, dado o seu reconhecimento enquanto arena 

propícia à comunicação política, incluindo o compartilhamento de informações e o debate. O 

 
25 Trata-se do “caso Cambridge Analytica”, em que a empresa de análise de dados com este nome obteve dados 

de até 50 milhões de usuários do Facebook e os repassou para a campanha presidencial de Trump em 2016, que 

então pôde usá-los para exibir propaganda eleitoral personalizada para estes usuários. Ver mais em “Entenda o 

escândalo de uso político de dados que derrubou valor do Facebook e o colocou na mira de autoridades”, em 

https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/entenda-o-escandalo-de-uso-politico-de-dados-que-derrubou-

valor-do-facebook-e-o-colocou-na-mira-de-autoridades.ghtml (acesso em 25/03/2020). 
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baixo custo de operação dela pelos atores envolvidos, bem como a maximização dos resultados 

esperados são chaves para explicar esse reconhecimento. “Em um contexto político 

comunicativo, os custos de transação podem se referir à acessibilidade, uso do tempo e 

influência política em comparação com outros meios de comunicação e canais de informação, 

como televisão, rádio, jornais e eventos importantes” (SEGGARD, 2017, p. 122 e 123). É 

importante ressaltar também que o reconhecimento da importância dessa ferramenta se soma a 

outras mídias, como tv, rádio e jornal, mas não as substitui. 

Esse reconhecimento também pode ser demonstrado por meio da pesquisa sobre 

campanha permanente. O estabelecimento de critérios online de aferição dessa prática por 

representantes políticos é algo relativamente novo na literatura internacional. Isso porque, como 

dito na seção anterior, apenas após a eleição de Obama em 2008, os pesquisadores se voltaram 

com maior ênfase aos estudos sobre como os representantes políticos têm utilizado a internet e 

as mídias sociais, em particular, para se comunicar. 

Assim, o critério de comunicação online mais referenciado para a promoção de 

campanha permanente é a personalização da comunicação política, que, apesar de ser 

empreendida também na mídia offline e num contexto anterior ao surgimento da internet, tem 

aparecido nas pesquisas sobre propaganda contínua apenas como uma estratégia desenvolvida 

em sites e mídias sociais (AZEVEDO; CAMARGO; VIANA, 2016; CANEL, 2018; 

CECCOBELLI, 2018; FERNANDES et al, 2016, 2017; FERNANDES; OLIVEIRA; 

COIMBRA, 2019; GIASSON; SMALL, 2017; GREGOR, 2019; LALANCETTE; 

TOURIGNY-KONÉ, 2017; LEAL et al, 2019; LÓPEZ-RABADÁN; LÓPEZ-MERI; 

DOMÉNECH-FABREGAT, 2016; MARLAND; ESSELMENT; GIASSON, 2017; METZ; 

KRUIKEMEIER; LECHELER, 2019; NUERNBERGK; CONRAD, 2016; PARMEGGIANI, 

2014; WEN, 2014). 

Aproximar-se de atuais e futuros eleitores e mostrar-se a eles como uma “pessoa 

comum”, despida da aura que via de regra cerca os políticos, é uma estratégia para criar empatia 

e identificação com a população (GRAHAM; JACKSON; BROERSMA, 2017; JACKSON; 

LILLEKER, 2011; MCGREGOR; LAWRENCE; CARDONA, 2016). Um elemento central do 

processo de personalização da política é que, seja em períodos eleitorais ou de mandato, a 

propaganda política tem tido como foco os candidatos em sua dimensão individual, em 

detrimento dos partidos e de suas plataformas políticas. “A personalização do poder significa 

que o eleitor está propenso a manifestar sua preferência por um determinado candidato, em 

virtude de aspectos estritamente pessoais e não institucionais” (BAQUERO, 2007, p. 44). 



48 

 

A personalização é marcada por dinâmicas que fortalecem o poder individual dos 

políticos em detrimento de partidos e instituições, juntamente com modos de interação mais 

individualizados, íntimos e baseados em estilo de vida. Essa situação tem ocorrido em boa parte 

das democracias ocidentais, nas quais os eleitores passaram a acompanhar aspectos da vida 

pessoal dos candidatos e basear a decisão do voto na avaliação da imagem que constroem dos 

políticos. Essa interação dá aos eleitores uma sensação de maior intimidade com os 

representantes (GRAHAM; JACKSON; BROERSMA, 2017; MCGREGOR; LAWRENCE; 

CARDONA, 2016). 

De forma mais específica, Graham, Jackson e Broersma (2017, p. 2), atribuem a esse 

processo os nomes de “intimização” ou privatização da política, que consiste na ideia de que 

“os líderes políticos nas democracias ocidentais não só se tornaram artistas reconhecíveis, mas 

também ‘estranhos íntimos’, em que suas vidas privadas lentamente passaram a ser 

consideradas assunto aceitável de revelação jornalística e autorrevelação”. Esse conceito 

coaduna com o de “individualização da política”, por meio do qual se afirma que as avaliações 

que os eleitores fazem dos políticos priorizam aspectos pessoais, identitários e de estilo de vida 

(MCGREGOR; LAWRENCE; CARDONA, 2016). Como se vê, a personalização é um 

fenômeno que extrapola a comunicação, porém identificar traços de uma comunicação 

personalista tem sido o mecanismo mais recorrente na literatura sobre campanha permanente 

como forma de entendê-la como uma estratégia que os políticos adotam para se manter e se 

apresentar como mais próximos de seus respectivos públicos. 

A definição de uma mensagem política como personalista leva em conta a oposição entre 

comunicação com foco político ou pessoal. Os posts políticos focam em ações de mandato e 

eleitorais, compromissos assumidos enquanto candidatos, acontecimentos e eventos políticos, 

comentários sobre projetos legislativos, de governo ou eleitorais, entre outros. As mensagens 

pessoais focam em atributos do próprio representante, como liderança, competência e 

honestidade, trajetória política e social, vida privada etc. (WEN, 2014). 

Nesse contexto, os políticos têm usado a internet como um meio de se mostrarem “mais 

humanos”, em uma estratégia de gerenciamento de imagem que fortalece a relação direta entre 

eles e o público, ampliada com o uso das mídias sociais no âmbito da comunicação política. 

“Isso pode incluir o provimento de detalhes de seus interesses pessoais em música, esportes ou 

filmes, mostrar senso de humor ou exibir qualquer outra de uma infinidade de características 

pessoais a qual eles desejam divulgar” (JACKSON; LILLEKER, 2011, p. 90). 

Entre os estudos brasileiros sobre personalização da comunicação política em períodos 
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de mandato estão os de Azevedo, Camargo e Viana (2016), quanto ao viés personalista da 

comunicação de Jair Bolsonaro e Jean Wyllys no Facebook; Fernandes et al (2016), sobre o 

enfoque personalista dos pronunciamentos de Dilma durante o primeiro mandato dela; 

Fernandes, Oliveira e Coimbra (2019) e Leal et al (2019), que também analisaram os discursos 

de Dilma, mas durante a tramitação do processo de impeachment contra ela; e Parmeggiani 

(2014), a respeito do uso do Facebook pela presidenta no primeiro semestre de 201426. 

A frequência de publicação nos sites e/ou páginas de redes sociais é outro critério 

bastante referido nas pesquisas sobre campanha permanente online (CECCOBELLI, 2018; 

DOMALEWSKA, 2018; ELMER; LANGLOIS; MCKELVEY, 2012; JOATHAN; 

REBOUÇAS, 2020; KOLIASTASIS, 2016; LEAL et al, 2019; LARSSON, 2014, 2015; 

LÓPEZ-RABADÁN, LÓPEZ-MERI, DOMÉNECH-FABREGAT, 2016; MARQUES; 

AQUINO; MIOLA, 2014; NUERNBERGK; CONRAD, 2016; SOBACI, 2018; VAN KESSEL; 

CASTELEIN, 2016; VASKO; TRILLING, 2019; WEN, 2014). A compreensão mais recorrente 

é a de que o estabelecimento dessa comunicação contínua com o público é uma forma de os 

representantes manterem uma boa imagem perante atuais e futuros eleitores. 

Para mensurar a frequência de campanha permanente, basicamente dois procedimentos 

quantitativos têm sido utilizados em trabalhos nacionais e internacionais. No primeiro, é feita 

uma comparação entre a quantidade de conteúdo publicado pelos políticos nos períodos 

eleitoral e não eleitoral. Alguns autores consideram que há propaganda contínua caso a 

frequência observada em tempo de mandato seja igual ou superior ao eleitoral (JOATHAN; 

REBOUÇAS, 2020; LARSSON, 2014; NUERNBERGK; CONRAD, 2016; VASKO; 

TRILLING, 2019; WEN, 2014); outros consideram que índices aproximados ao do período 

eleitoral já configuram a prática dessa estratégia (CECCOBELLI, 2018)27; ao passo que alguns 

não estabelecem métricas precisas para conclusão (LILLEKER, 2015; LÓPEZ-RABADÁN, 

LÓPEZ-MERI, DOMÉNECH-FABREGAT, 2016; VAN KESSEL; CASTELEIN, 2016). 

No segundo procedimento, são calculados o total ou a média de postagem dos 

representantes durante o mandato e se conclui pela prática de campanha permanente a partir de 

critérios variados, como permanência ou crescimento da frequência mensal/anual, ou ainda 

incidência maior de publicações na rede social de determinados políticos ou partidos em 

comparação a outros no mesmo período (DOMALEWSKA, 2018; LARSSON, 2015; 

 
26 Considerando também os trabalhos publicados em anais e dissertações, a comunicação personalizada aparece 

como indicador de campanha permanente nos trabalhos de Fontoura (2014), Joathan (2017), Martins (2016), Mira 

(2017), Oliveira, Lamounier e Oliviera (2017) e Rocha, P. (2018). 
27 Considerando também dissertações e trabalhos brasileiros publicados em eventos, as pesquisas de Joathan 

(2017) e Fontoura (2014) se enquadram nos dois procedimentos metodológicos citados, respectivamente. 
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MARQUES; AQUINO; MIOLA, 2014; SOBACI, 2018) 28 . Há ainda autores que não 

estabelecem um critério claro, mas fazem referência à alta frequência de uso das mídias sociais 

em períodos de mandato (ELMER; LANGLOIS; MCKELVEY, 2012; KOLIASTASIS, 2016). 

Entre as pesquisas brasileiras, Joathan e Rebouças (2020) concluem que Bolsonaro 

postou mais, em termos percentuais, no Facebook durante o período eleitoral de 2018, mas que 

os dois meses anteriores ao início oficial da campanha já indicavam frequência crescente e que 

em junho de 2016 houve um pico de publicações, decorrente sobretudo de respostas à aceitação 

de denúncia contra ele pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por incitação ao estupro29 . Já 

Marques, Aquino e Miola (2014) investigaram o uso do Twitter pelos deputados federais 

brasileiros entre 2012 e 2013 – período de mandato – e chegaram à conclusão que a frequência 

de uso do microblog varia conforme determinantes como idade e ocupação de posições de 

liderança no Parlamento. 

Outro indicador de campanha permanente, segundo a literatura, é a audiência das 

páginas e perfis das mídias sociais, medido por métricas como o engajamento das postagens 

(soma de curtidas, compartilhamentos e comentários, no caso do Facebook) ou o alcance de 

suas contas no Twitter (retweets, menções e número de seguidores, por exemplo) (AZEVEDO; 

CAMARGO; VIANA, 2016; DOMALEWSKA, 2018; LARSSON, 2014, 2015; LILLEKER, 

2015; MARQUES; AQUINO; MIOLA, 2014; RAYNAULD; GREENBERG, 2014; 

RODRÍGUEZ, 2013). 

Há, porém, uma discussão se esses indicadores podem ser interpretados como 

evidências de propaganda contínua ou apenas o resultado da comunicação oficial estabelecida 

em caráter de prestação de contas. Para Lilleker (2015), os níveis de engajamento obtidos se 

correlacionam com a comunicação de alta frequência e com a interatividade por parte do 

representante político, ou seja, a adoção de medidas de campanha permanente gera uma maior 

audiência em páginas e perfis. 

Azevedo, Camargo e Viana (2016) comparam o número de seguidores de Bolsonaro e 

Wyllys em suas respectivas contas oficiais no Facebook e no Twitter, além da quantidade de 

buscas pelos deputados no Google, e consideraram o maior ou menor sucesso dessas métricas 

como resultado das ações de marketing virtual implementados por eles durante suas respectivas 

trajetórias políticas. Marques, Aquino e Miola (2014) também buscam identificam o total de 

seguidores de deputados federais no Twitter e o correlacionam ao número de tweets e outros 

 
28 A dissertação de Rocha, P. (2018) também é um exemplo de aplicação desse procedimento. 
29  Ver “STF recebe denúncia contra deputado Jair Bolsonaro por incitação ao crime de estupro”, em 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=319431 (acesso em 22/06/2020). 
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dados relativos aos partidos e aos políticos. 

Estudo semelhante foi apresentado por Larsson (2015), que analisou o número de 

seguidores no Twitter de representantes do Parlamento Europeu, além do número de tweets, e 

os correlacionou a dados como gênero, filiação partidária, incumbência, número de usuários 

que o parlamentar segue, interações com políticos, participação em atividades partidárias e 

confiança no próprio parlamento continental. 

Por sua vez, Rocha, P. 2018 aferiu uma relação entre o engajamento gerado nas 

postagens dos governadores no Facebook, por meio de métricas como curtidas, comentários e 

compartilhamentos, e o grau de personalização do conteúdo das mensagens, pois as mensagens 

sobre a vida pessoal dos chefes do Executivo foram as que resultaram em maior audiência – 

porém esse tipo de postagem apareceu em frequência reduzida no estudo. 

Outro critério frequentemente utilizado pelos especialistas é o nível de interatividade 

do representante com o público, ou especificamente, se o político preza ou não por uma postura 

interativa com a população durante o mandato (JOATHAN; REBOUÇAS, 2020; LILLEKER, 

2015; NUERNBERGK; CONRAD, 2016; PARMEGGIANI, 2014, 2015; RAYNAULD; 

GREENBERG, 2014). 

De acordo com Lilleker (2014), muitas vezes, essa interatividade nos ambientes online 

é limitada e mais ligada a uma estratégia de de marketing do que a um real objetivo de ouvir e 

responder ao público. Ao analisar o contexto britânico, ele cita que os membros do Parlamento 

nacional que usam mídias sociais ou blogs usam a oferta de recursos interativos para se 

autopropagar como interativos, acessíveis e eficazes, ainda que muitas vezes não adotem uma 

postura responsiva em relação aos contatos recebidos por esses canais. 

Entre os estudos brasileiros, Parmeggiani (2014, 2015) encontrou realidade semelhante 

ao investigar os níveis de interatividade da fan page de Dilma Rousseff no primeiro semestre 

de 2014. A autora chegou à conclusão que a petista não interagia com os curtidores de sua 

página, mas apenas utilizava esse espaço para informar e ter a própria personalidade exaltada. 

Joathan e Rebouças (2020) verificaram que os níveis de interatividade de Jair Bolsonaro 

com os curtidores de sua fan page decresceram sucessivamente entre novembro de 2015 e julho 

de 2018, mas ainda assim foram maiores nos quatro meses de mandato analisados do que 

durante a campanha presidencial, o que consiste num indicador de campanha permanente. 

Já Rocha, P. (2018) identificou que a interação entre governadores e usuários no 

Facebook foi pouco frequente nas páginas dos gestores estaduais e, na maioria das vezes, por 

meio de compartilhamentos. Além disso, o autor percebeu que a maior parte do conteúdo 
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compartilhado provém de veículos de comunicação e outros membros do governo, e não de 

“cidadãos comuns”. Outra iniciativa interessante nessa categoria foi a realização de 

transmissões ao vivo – lives – para responder perguntas da população, as quais foram pouco 

utilizadas, com exceção do governador cearense Camilo Santana (PT), segundo o autor. 

Além disso, existem outros critérios menos referenciados na literatura, como o 

estabelecimento de subfocos das mensagens por Wen (2014) ao analisar a promoção de 

campanha permanente em Taiwan, o que podemos chamar também de discurso político. Os 

posts com foco político foram subdivididos em “ações passadas, planos futuros, e objetivos 

gerais” (WEN, 2014, p. 27). O primeiro grupo de mensagens é autoexplicativo: abordam as 

realizações já promovidas pelo respectivo representante político; o segundo se refere a metas 

de ordem mensurável a serem executadas; e o terceiro foca em projetos de ordem mais geral. 

Já os posts com foco pessoal são classificados em “qualidades pessoais, habilidade de liderança 

e ideais” (WEN, 2014, p. 28). O primeiro grupo abrange traços da personalidade do 

representante, tais como honestidade e coragem; o segundo é relacionado à atividade 

profissional do político, na medida em que mostra sua capacidade de liderar equipes, processos 

e movimentos; e o terceiro foca em valores e princípios defendidos por ele. 

Inspirado nesta pesquisa, Joathan (2017) propôs dois novos discursos políticos para 

análise de mensagens postadas no Facebook por Romário, Danrlei e Deley: “ações correntes”, 

para atividades do mandato ou compromissos de agenda, e “análise de conjuntura”, relacionada 

a opiniões sobre fatos políticos não diretamente ligados ao representante. 

Enquanto Wen e Joathan comparam a incidência dessas mensagens nos períodos de 

mandato e de disputa, Massuchin e Silva (2019) também trabalham com a ideia de apelo 

discursivo na classificação das postagens, mas apenas na fase não eleitoral. Segundo as autoras, 

a incidência de discursos classificados como pragmáticos nas fan pages dos governadores 

estaduais brasileiros superou os discursos político/ideológico e emocional. O primeiro grupo 

foca em proposições de políticas públicas e ações efetivas de governo; o segundo enfatiza 

questões de naturezas partidária e ideológica; e o terceiro prioriza aspectos simbólicos para 

despertar emoção. 

Mais um indicador de campanha permanente reconhecido em poucos estudos é o uso 

de links nas postagens, entendido como uma forma de ampliar a credibilidade da mensagem e 

reforçar alegações, redirecionando para sites partidários, veículos de comunicação ou outras 

fontes confiáveis e/ou apoiadas pelo representante. (ELMER; LANGLOIS; MCKELVEY, 

2012, 2014; LILLEKER, 2015). Por exemplo, o uso de links em blogs partidários canadenses 
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que redirecionavam para páginas de partidos e políticos parceiros ou para blogs que defendiam 

projetos de gestões aliadas após as eleições canadenses de 2008 foi considerado uma ação de 

campanha permanente conforme a pesquisa de Elmer, Langlois e McKelvey (2012, 2014). 

Nessa linha, Lilleker (2015) avalia a hipermidiaticidade dos partidos políticos britânicos 

comparando a presença de links com fluxos de informação “de cima para baixo” nos sites 

partidários, ou seja, meramente informativos, de forma a reafirmar a aprovação da respectiva 

legenda e sem oferecer oportunidades de participação efetivas em dois períodos: as eleições 

gerais de 2010 e maio de 2012, quando não se estava em disputa eleitoral no Reino Unido.  

Da mesma forma, Joathan (2017) investiga a presença de links redirecionando o usuário 

para sites com conteúdos relacionados aos grupos de interesse ligados ao representante – no 

caso em questão, para páginas sobre esporte postados por congressistas brasileiros ligadas ao 

futebol – como determinante de propaganda contínua. 

Por fim, um outro critério adotado por pesquisadores brasileiros para caracterizar a 

campanha permanente investiga o formato de mídia adotado pelos representantes em 

postagens no Facebook durante os mandatos. O único trabalho publicado em periódico que 

adota essa categoria é o de Massuchin e Silva (2019, p. 237). As autoras verificam se os posts 

publicados pelo governador Flávio Dino incorporam os recursos de texto, fotos, vídeo, 

infográficos ou “imagens produzidas” e defendem que o uso de recursos audiovisuais tende a 

atrair mais a atenção do público. Contudo, a análise conclui que o chefe do Executivo 

maranhense deu preferência a posts com fotos ou apenas textos durante o período analisado e, 

portanto, assevera um desperdício do potencial da rede social nesse sentido. 

Um trabalho não publicado em periódico que também propôs a análise do formato de 

mídia adotado por representantes do Executivo no Facebook foi o de Rocha, P. (2018), que, 

além das postagens somente de texto, com imagens ou vídeos, verificou também a existência 

de publicações com lives e com links para outros sites. O autor verificou que 62% das 

publicações dos governadores brasileiros investigados tinham apenas texto e também concluiu 

por um desperdício do potencial da ferramenta, sobretudo pela baixa frequência de posts com 

fotos, vídeos e transmissões ao vivo, que tenderiam a gerar mais engajamento. 

Em pesquisa-piloto que serviu de base para esta tese, Lilleker, Joathan, Faustino e 

Turner (2019) também acrescentaram o formato de mídia entre os indicadores de campanha 

permanente e verificaram o uso de recursos audiovisuais por parlamentares brasileiros e 

britânicos durante seus respectivos mandatos, a saber fotos, vídeos e lives. Essa proposta foi 

aprimorada e será detalhada na seção de metodologia deste trabalho. 
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A Tabela 3 (abaixo) apresenta um resumo dos critérios de aferição de campanha 

permanente ligados à comunicação online: 

 

Tabela 3 – Critérios de campanha permanente ligados à comunicação online 

Critério Autores que defendem a ideia Objeto 

analisado 

Audiência das páginas e 

perfis de mídias sociais 

Azevedo; Camargo; Viana, 2016; Domalewska, 

2018; Larsson, 2014, 2015; Lilleker, 2015; 

Marques; Aquino; Miola, 2014; Raynauld; 

Greenberg, 2014; Rodríguez, 2013 

Executivo, 

Legislativo 

e partidos. 

Discurso político Massuchin; Silva, 2019; Wen, 2014 Executivo e 

Legislativo. 

Frequência de publicação Ceccobelli, 2018; Domalewska, 2018; Elmer; 

Langlois; McKelvey, 2012; Joathan; Rebouças, 

2020; Koliastasis, 2016; Leal et al, 2019; Larsson, 

2014, 2015; Marques; Aquino; Miola, 2014; 

Nuernbergk; Conrad, 2016; Sobaci, 2018; Van 

Kessel; Castelein, 2016; Vasko; Trilling, 2019; 

Wen, 2014 

Executivo, 

Legislativo 

e partidos. 

Formato de mídia Massuchin; Silva, 2019 Executivo 

Nível de interatividade Espíndola; Carvalho; Leal, 2019; Joathan; 

Rebouças, 2020; Lilleker, 2015; Nuernbergk; 

Conrad, 2016; Parmeggiani, 2014, 2015; 

Raynauld; Greenberg, 2014 

Executivo, 

Legislativo 

e partidos. 

Personalização da 

comunicação 

Azevedo; Camargo; Viana, 2016; Canel, 2018; 

Ceccobelli, 2018; Fernandes et al, 2016, 2017; 

Fernandes; Oliveira; Coimbra, 2019; Giasson; 

Small, 2017; Gregor, 2019; Lalancette; Tourigny-

Koné, 2017; Leal et al, 2019; López-Rabadán; 

López-Meri; Doménech-Fabregat, 2016; 

Marland; Esselment; Giasson, 2017; Metz; 

Kruikemeier; Lecheler, 2019; Nuernbergk; 

Conrad, 2016; Parmeggiani, 2014; Wen, 2014 

Executivo, 

Legislativo 

e partidos. 

Uso de links Elmer; Langlois; McKelvey, 2012, 2014; Lilleker, 

2015 

Executivo e 

partidos. 
Fonte: compilada e adaptada pelo autor. 

 

Como pode ser visto na tabela, há, pelo menos, sete critérios de campanha permanente 

de comunicação online empregados pelos acadêmicos. Todos foram aplicados para analisar o 

uso dessa estratégia pelo Poder Executivo; cinco por partidos e por membros do Poder 

Legislativo, cada. 

Dos 19 critérios de campanha permanente identificados na literatura nacional e 

internacional, 15 envolvem o uso de recursos comunicacionais, tenham eles originalmente 

surgido em contextos online ou offline. Os dados demonstram que, apesar de também envolver 
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outros eixos estratégicos, a campanha permanente se transformou bastante após a influência da 

comunicação, mais uma razão pela qual é importante investigar o seu desenvolvimento no 

Brasil. 

Destaque-se ainda a importância da internet para a promoção de campanha permanente, 

pois, mesmo ela tendo começado a ser usada para fins políticos no Brasil apenas no fim da 

década de 1990 e, com maior ênfase, a partir dos anos 2000 (AGGIO, 2013; ALDÉ; BORGES, 

2004; BRAGA; BECHER, 2012), já podem ser identificados sete estratégias de propaganda 

contínua cujas pesquisas têm base online. Se for levado em conta que parte dos recursos que 

começaram a ser usados na comunicação offline já são também implantados no meio online – 

exemplos da campanha negativa e da priorização durante o mandato dos mesmos temas do 

período eleitoral – não é exagero afirmar que a campanha permanente hoje já é um fenômeno 

majoritariamente online, o que ratifica a importância do Facebook como mídia a ser analisada. 

Finalizada esta revisão teórica, no próximo capítulo, serão discutidas questões ligadas 

aos grupos de interesse e às frentes parlamentares no Congresso Nacional brasileiro, bem como 

a relação entre futebol e política no País, e de que forma esses fenômenos se relacionam com a 

campanha permanente e a expansão da internet e das mídias sociais para o desenvolvimento da 

comunicação política em períodos não eleitorais. 
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2 O FUTEBOL E A “BANCADA DA BOLA” 

 

A relação entre futebol e política no Brasil remonta, do ponto de vista formal, à década 

de 1910, quando os primeiros dirigentes de clubes começaram a ser eleitos para cargos públicos. 

Sob um olhar subjetivo, desde que a modalidade foi ganhando popularidade no País, na primeira 

década do século XX, os governantes passaram a dar atenção a ela e a frequentar os jogos de 

futebol, como atesta o caso do ex-presidente Afonso Pena (PRM) (1906-1909), que ia ao campo 

do Fluminense acompanhar as partidas (LAIBIDA, 2014; RIBEIRO, 2007). 

 Refletir sobre a relação entre futebol e política é o objetivo deste capítulo. Para isso, a 

primeira seção discute a ocupação de cargos eletivos por representantes externos ao campo 

político no Brasil e no mundo. Muitas vezes apresentados como celebridades políticas, eles se 

aproveitam de capital simbólico adquirido em outros campos para adentrar à política 

institucional (JONES, 2010; MIGUEL, 2003). 

A segunda seção aborda a atuação das frentes parlamentares formais e informais no 

Congresso Nacional e de que forma políticos que defendem interesses comuns ou que 

representam grupos sociais afins se agrupam para atuar em prol dessas questões. A Bancada da 

Bola é um desses casos, pois passou a reunir políticos ligados ao futebol no Brasil desde os 

anos 1990. A atuação dos grupos de interesse que fazem lobby junto a essas bancadas também 

é discutida nesse contexto (ARAÚJO; SILVA, 2016; SANTOS, 2014a, 2014b). 

Em seguida, as conexões entre futebol e política no Brasil serão destacadas. Além da 

ocupação de cargos eletivos por ex-jogadores, dirigentes e outros personagens ligados à 

modalidade, serão abordados os usos que governantes fizeram do futebol para legitimar os seus 

mandatos ao longo da história. Alguns dos casos mais conhecidos foram os de Getúlio Vargas 

e da ditadura militar (AGOSTINO, 2002; COUTO, 2014). No exterior, foram identificados 

casos de representantes ligados ao futebol em 45 países, sendo os de Silvio Berlusconi, na Itália, 

e Maurício Macri, na Argentina, os mais famosos (GINSBORG, 2005; MEJÍA, 2018). 

Por fim, o capítulo é encerrado com uma discussão sobre a importância do futebol para 

a formação da identidade brasileira e de que forma o esporte se constituiu como preferência 

nacional. Os sentimentos de nacionalismo e pertencimento clubístico permeiam essa discussão 

e ajudam a explicar porque jogadores são considerados ídolos ou heróis por suas respectivas 

torcidas, bem como dirigentes ampliam o próprio capital político e podem também ser adorados 

pelos aficionados. O conceito de fã aplicado ao torcedor de futebol e ao eleitor também será 

discutido (FRANCO, 2007; MCCARTHY, 2014; ROCHA, L., 2013; VIMIEIRO, 2014). 
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2.1 Capital simbólico x capital político: a eleição de personagens externos à política 

no Brasil 

 

A eleição de personagens provenientes de outros campos simbólicos além do que se 

convencionou chamar de campo político no Brasil tem raízes antigas, apesar de ter começado 

a ficar mais notado a partir do processo de redemocratização do País, na década de 1980. Podem 

ser citados como exemplos, as eleições do cantor Agnaldo Timóteo (PPB-RJ) e da atriz Bete 

Mendes (PMDB-SP), ambos deputados federais eleitos em 1983; e do sociólogo Fernando 

Henrique Cardoso (PSDB-SP), escolhido senador naquele ano e presidente da República em 

1994 (CIOCCARI, 2015; MIGUEL, 2003; RIBKE, 2014). 

Nesse contexto também pode ser enquadrada a eleição de personagens ligados ao 

esporte e ao futebol no Brasil e no mundo, casos de Silvio Berlusconi, na Itália, Maurício Macri, 

na Argentina, e de Wilzon Piazza (ex-jogador do Cruzeiro entre 1963 e 1978, da Seleção 

Brasileira e vereador de Belo Horizonte de 1972 a 1988 pelo MDB-MG), Romário e Alexandre 

Kalil (PSD-MG) (ex-presidente do Atlético/MG de 2009 a 2014 e prefeito de Belo Horizonte 

desde 2017), no Brasil. 

Porém, antes de discutir a ligação entre futebol e política, é preciso apresentar uma 

discussão teórica sobre o que se convencionou considerar um agente já reconhecido como 

natural do campo político e um agente que constrói sua reputação fora deste e para ele migra. 

Nesse sentido, a discussão sobre campo, conceito cunhado por Bourdieu (1989), é fundamental. 

Conforme o autor, um campo é uma espécie de “microcosmo”, um “universo” particular regido 

pelas “próprias leis” e onde um tipo de poder opera (BOURDIEU, 1996). Assim, o campo é 

composto por um sistema de relações sociais, regido por regras específicas, aceitas pelos 

membros daquele campo e também influenciado pelas posições sociais que cada integrante do 

campo ocupa (BOURDIEU, 1989, 2000; MIGUEL, 2003). 

As práticas socialmente aceitas dentro de cada campo são definidas por Bourdieu como 

habitus, o qual se estrutura na relação do indivíduo com a sociedade e que o leva à ação 

(BOURDIEU, 1989). Assim, “o campo é um espaço estruturado a partir de posições de poder 

e disputas simbólicas no qual se constata a existência de leis genéricas” (LAIBIDA, 2014, p. 

5), com suas mobilidades e contradições específicas.   

O conceito de campo é baseado então na ideia de poder simbólico, que pode ser definido, 

segundo Bourdieu (1989), como uma forma transformada e legitimada das outras expressões 

de poder. Ou seja, o poder simbólico é pautado em relações de significado que existem dentro 
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de cada campo, se baseando, por exemplo, em posições de hierarquia e interlocuções de 

comunicação para, assim, se fazer valer entre seus membros. A força do poder simbólico é, 

assim, baseada na própria estrutura do campo. 

É o poder simbólico que dá substância ao conceito de capital simbólico de Bourdieu 

(1989), que pode ser entendido como o respaldo social e moral que determinado agente tem 

dentro do seu campo de atuação. “O capital simbólico depende da crença social acerca da 

respeitabilidade que determinado agente tem em seu meio social” (MIGUEL, 2003, p. 120), ou 

seja, uma espécie de legitimidade reconhecida socialmente e/ou pelos pares, também chamado 

de reconhecimento, prestígio, reputação ou fama. Esse poder pode ser considerado um elemento 

fundamental dentro de cada campo simbólico (BOURDIEU, 1989, 2011). 

O campo político opera segundo interesses específicos que podem ser definidos a partir 

das regras de funcionamento e da relação com outros membros do campo, como 

correligionários e outros políticos, ou seja, não necessariamente levando em conta os interesses 

do cidadão. Porém, existem lutas por autoridade entre os membros do próprio campo, visto que 

a posição de hierarquia ocupada dentro dele pode significar um maior ou menor capital político 

(BOUDIEU, 1989, 2011; LEÃO, 2004). 

É daí que advém a definição de capital político como “uma espécie de capital de 

reputação, um capital simbólico ligado à maneira de ser conhecido” (BOURDIEU, 2011, p. 

204). Ou seja: o capital político é um tipo de capital simbólico e “indica o reconhecimento 

social que permite que alguns indivíduos, mais do que outros, sejam aceitos como atores 

políticos e, portanto, capazes de agir politicamente” (MIGUEL, 2003, p. 115). 

Assim, por exemplo, o capital político de cada agente é influenciado pelo peso do seu 

partido, pelo espaço que o próprio representante tem em sua legenda e pela cobertura da mídia. 

Nesse sentido, o reconhecimento pelos próprios pares é fundamental, assim como pelo público, 

que precisa ser renovado a cada eleição. Essa renovação é o momento em que o campo político 

mais se abre à população, pois é preciso conquistar os eleitores (ou mantê-los) para obter o 

direto de ingressar ou seguir nele (BOURDIEU, 2011; MIGUEL, 2003) – esta abertura não se 

aplica tanto aos cargos não eletivos, como ministros de Estado e secretários de governo, porém, 

mesmo não eleitos, estes precisam dialogar com a população, a fim de manter a aprovação 

pública às políticas as quais desenvolvem e ao governo o qual representam, uma das 

características da campanha permanente. 

Miguel (2003) divide o capital político dos representantes em duas modalidades, a 

depender da trajetória de cada um deles. O primeiro é o capital delegado, “entendido como o 
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capital originário do próprio campo político e/ou estatal”, caso de políticos que já ocuparam 

cargos públicos, outros mandatos ou são ligados aos quadros do partido. O segundo é o capital 

convertido, caso de representantes cuja popularidade advém de outros campos simbólicos, 

inclusive por meio do capital econômico, com gastos dispendiosos em campanhas eleitorais. 

São impostas taxas de conversão a esses representantes para que ganhem o mesmo 

respaldo no meio da política. Assim, por exemplo, políticos de capital convertido – advindo de 

outras áreas – teriam maior dificuldade de alcançar posições de maior destaque no campo 

político. Por sua vez, políticos de capital delegado, ou seja, que advém do próprio campo 

político e/ou estatal, a partir da notoriedade obtida por meio de mandatos eletivos anteriores, da 

ocupação de cargos públicos e da militância partidária, tenderiam a ser vistos como detentores 

de perfis naturais para chegar aos cargos mais elevados. O autor pondera, contudo, que essa 

divisão configura “tipos ideais”, pois as carreiras políticas costumam misturar ambos os 

capitais, sobretudo, no caso de representantes já eleitos, mas que seguem se aproveitando do 

campo simbólico que os tornou reconhecidos em outros campos e os auxiliou a iniciar a carreira 

política (MIGUEL, 2003) – um exemplo que pode ser citado nesse sentido é o de Deley, eleito 

deputado federal pela primeira vez em 2002 e que segue mobilizando o passado como jogador 

do Fluminense. 

Quando os políticos de capital convertido são eleitos após se tornarem conhecidos por 

meio de aparições frequentes nos meios de comunicação de massa adquirem o status de 

celebridades políticas (JONES, 2010; RIBKE, 2014). São casos, por exemplo, do cantor Sérgio 

Reis (PRB-SP), do repórter Celso Russomanno (PRB-SP), do palhaço Tiririca (PR-SP)30, entre 

outros (CIOCCARI, 2015; MIGUEL, 2003; RIBKE, 2014). Fora do Brasil também há vários 

casos do tipo, por exemplo o do ator Ronald Reagan, que se tornou presidente dos Estados 

Unidos (DRIESSENS, 2014; MIGUEL, 2003). 

De acordo com França (2014, p. 18 e 19), celebridades são personalidades que adquirem 

“fama instantânea”, que recebem “certo tipo de culto”, que são conhecidas por muita gente e 

reconhecidas pelo que fazem, ganhando admiração e reverência. Trata-se de fenômeno 

contemporâneo e, por vezes, “superficial e passageiro”. A autora diferencia as celebridades de 

termos como figuras públicas (geralmente, conhecidas, mas nem sempre admiradas e 

reverenciadas) e ídolos (que são cultuados, adorados e consagrados pelos fãs). Assim, nem toda 

figura pública é uma celebridade, ao passo que nem toda celebridade provoca idolatria. 

 
30 Todos ocuparam o cargo de deputado federal: Reis, de 2015 a 2019; Russomano, de 1995 a 2011 e desde 2015; 

e Tiririca, desde 2011. 
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Para Mole (2007, p. 1), a celebridade é um fenômeno cultural formado por três 

elementos: o indivíduo a ser celebrado, a indústria que ajuda a celebrizá-lo e o público. “A 

cultura da celebridade moderna começa quando esses três componentes rotineiramente 

trabalham juntos para tornar um indivíduo pessoalmente fascinante. Esse tipo de fascínio é 

diferente do interesse pré-moderno pelo papel público de um indivíduo”. 

Entre as características atribuídas às celebridades estão a constante e frequente 

exposição pública, inclusive da vida privada, de seus pensamentos e emoções. Com essa 

intimidade, as celebridades passam a desenvolver performances durante o seu dia a dia, sendo 

julgadas como atores no palco – inclusive as que não fazem parte da indústria cinematográfica 

ou da dramaturgia –. Essa necessidade de atuar se manifesta também entre as celebridades 

políticas e não apenas na contemporaneidade, mas já há cerca de dois séculos, como mostra o 

caso da Rainha Victoria (1837-1901), que chegou a ser comparada às estrelas de Hollywood 

por criar um vínculo com o público e usar as mídias visual e impressa para realçar o próprio 

status da realeza (VAN KRIEKEN, 2012). 

Com a expansão dos meios de comunicação de massa, na segunda metade do século 

XX, estes passaram a ser canais importantes para viabilizar uma maior identificação das 

celebridades com o público (DRIESSENS, 2014; VAN KRIEKEN, 2012). “Personagens da 

mídia são eleitos porque pelo menos uma parte significativa da população sente-se de alguma 

forma representada por eles, independentemente de suas convicções ideológicas” (RIBKE, 

2014, p. 13). 

O processo de celebrização tornou-se mais palpável aos seres humanos “comuns” nas 

últimas décadas, tornando-se uma característica da cultura contemporânea, pois “o status de 

celebridade não é mais uma ‘condição mágica’, olimpiana, mas uma expectativa que se tornou 

razoável para nossa vida cotidiana” (SACARAMENTO; ROXO, 2015, p. 7). Contribuiu para 

isso a popularização de formatos televisivos que favorecem a participação de populares como 

os reality shows e a web 2.0, a qual viabilizou a ascensão de blogueiros e youtubers, alguns dos 

quais se tornando fenômenos de internet com milhares de seguidores em seus blogs pessoais, 

canais no YouTube e perfis em mídias sociais como Facebook, Twitter e Instagram (RAMOS-

SERRANO; HERRERO-DIZ; NÓ, 2016; SACARAMENTO; ROXO, 2015; SILVA, F. M., 

2010). Alguns deles, inclusive, também conseguiram adentrar ao campo político nas últimas 

eleições, casos de Luís Miranda (DEM-DF), eleito deputado federal, e André Fernandes (PSL-
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CE), que se tornou o deputado estadual mais jovem do País, aos 20 anos, ambos em 201831. 

Assim, as celebridades políticas seriam aquelas que conseguem migrar do campo 

simbólico no qual adquiriram notoriedade para o da política (DRIESSENS, 2014), processo 

chamado de migração: “A migração pode ser definida como o processo pelo qual as 

celebridades usam tanto sua autonomia relativa como personalidade pública quanto seu status 

de celebridade para desenvolver outras atividades profissionais, seja dentro de seu campo 

original de trabalho ou para penetrar outras áreas” (DRIESSENS, 2014, p. 16). Essa passagem 

é um processo arriscado para as celebridades, pois não se sabe até onde vai ser bem aceita pelo 

público (DRIESSENS, 2014). 

A visibilidade nos meios de comunicação é um elemento fundamental para que essas 

celebridades se tornem familiares aos eleitores e inspirem confiança em apoiadores e 

financiadores de suas campanhas acerca da viabilidade de que sejam eleitos, bem como de 

adquiram capital político ao adentrarem esse campo. “Os meios de comunicação de massa 

facilitam ‘pulos’ na carreira’” (MIGUEL, 2003, p. 132). Isso porque “a mídia ajuda a empacotar 

e apresentar as celebridades para o público”, sobretudo a televisão (DOIDGE; ALMEIDA, 

2015, p. 4). 

Além de estar presente nos meios de comunicação de massa, o objetivo do político é 

tentar garantir uma posição de destaque na esfera de visibilidade pública, “com vistas à 

conquista de uma determinada imagem junto a uma esfera de exposição” (GOMES, W., 2004, 

p. 236). Um exemplo de ação dos políticos para se promover na mídia é a participação em 

programas de auditório, por meio dos quais se apresentam como mais parecidos com o cidadão 

comum (DRIESSENS, 2014). Tal qual Jair Bolsonaro, que durante muitos anos antes de ser 

eleito presidente foi ganhando visibilidade em programas de auditório da TV brasileira32. 

Cabe salientar que o processo de migração pode ser bidirecional, ou seja, políticos que 

ganharam notoriedade social por essa atividade adentrando outros campos simbólicos, como se 

tornarem dirigentes de clubes esportivos (DRIESSENS, 2014). São os casos, por exemplo, do 

médico e deputado federal José Rocha (PR-BA), que ocupa cargos eletivos na política baiana 

 
31  Ver “Youtuber que mora nos Estados Unidos é eleito deputado federal pelo DF”, em 

https://g1.globo.com/df/distrito-federal/eleicoes/2018/noticia/2018/10/09/youtuber-que-mora-nos-estados-

unidos-e-eleito-deputado-federal-pelo-df.ghtml, e “Deputado estadual mais jovem eleito no país, youtuber critica 

órgão que fiscaliza policiais no Ceará”, em https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2018/10/08/deputado-estadual-

mais-jovem-eleito-no-pais-youtuber-critica-orgao-que-fiscaliza-policiais-no-ceara.ghtml (acessos em 

26/11/2018). 
32  Ver “Política, entretenimento e polêmica: Bolsonaro nos programas de auditório”, em 

http://iespnaseleicoes.com.br/politica-entretenimento-e-polemica-bolsonaro-nos-programas-de-auditorio/ (acesso 

em 26/11/2018). 
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desde 1978, tendo se elegido presidente do Vitória – um dos dois maiores clubes do Estado – 

cinco anos depois, e do administrador Fernando Bezerra Coelho (PMDB-PE), eleito para cargos 

eletivos em Pernambuco desde 1982 e que só em 2008 se tornou presidente do Santa Cruz – 

um dos três grandes do Estado. A apresentação de todos os 30 parlamentares que integram o 

corpo inicial desta pesquisa será feita no capítulo 3, quando também será indicado quais deles 

teoricamente adquiriram capital político a partir do futebol e quais já faziam parte do campo 

político antes de adquirem poder simbólico no meio futebolístico. 

Segundo Ribke (2014), a entrada de celebridades no campo político brasileiro pode ser 

dividida em dois períodos principais. O primeiro é o período pós-redemocratização, em que 

essas personalidades eram convidadas a se candidatar, entre outros motivos, por conta da 

fraqueza dos partidos políticos decorrente dos anos de autoritarismo, à ausência de quadros 

suficientes nessas legendas, bem como ao surgimento de novos partidos. 

A segunda onda é mais recente, a partir dos anos 2000, quando os partidos passaram a 

tentar recrutar celebridades com bastante popularidade, a fim de captar doações eleitorais 

(RIBKE, 2014) e também conseguir elegar mais deputados graças ao fenômeno dos “puxadores 

de voto”, ou seja, políticos que conseguem auxiliar na eleição de colegas de coligação devido 

à ampla votação que recebem e à regra do coeficiente eleitoral que rege as eleições 

proporcionais brasileiras. Além disso, esse segundo período testemunhou a ascensão de 

celebridades de campos até então não tão valorizados socialmente (casos de ex-jogadores de 

futebol, apresentadores de TV e participantes de reality shows) quanto os das celebridades 

eleitas nos anos 1980, quando ingressaram cantores, atores/atrizes famosos, entre outros. Mais 

uma mudança fundamental é a possibilidade de os políticos continuarem as imagens construídas 

nos campos simbólicos que os consagrou antes de serem eleitos. 

O fenômeno das celebridades políticas costuma ser explicado de três formas principais: 

pela existência de sistemas eleitorais multipartidários, que proporcionam muitos espaços a 

serem ocupados por potenciais candidatos; pela falta de recursos econômicos dos partidos 

políticos (as celebridades ajudam a atrair mais doações); e como forma de voto de protesto, 

relacionado a uma certa desilusão com a política tradicional (JONES, 2010; RIBKE, 2014). 

Um indicador que ajuda a explicar esse fenômeno no Brasil é a quantidade de 

parlamentares eleitos pela primeira vez para o cargo de deputado federal desde a 

redemocratização. De acordo com Miguel (2003), essa taxa cresceu de 54,8% para 56,5% de 

1986 para 1990 (ainda no contexto das consequências pós-redemocratização) e depois caiu 
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sucessivamente para 47,2% em 1994 e 37,2% em 199833. Esse índice então foi a 35,9% em 

2002; subiu para 37,6% em 2006; voltou a cair para 35,7% quatro anos depois e subiu 

novamente para 38,6% em 2014. Nas eleições de 2018, o patamar de novatos atingiu o maior 

valor em 28 anos, totalizando 47,4% que nunca exerceram o cargo34 . Obviamente, não é 

possível enquadrar todos os novatos como celebridades, mas os dados representam possíveis 

indicadores de que esse fenômeno está em expansão. 

Essa maior taxa de eleição de novatos e celebridades para a Câmara é mais comum do 

que para cargos de prestígio político maior, como governadores estaduais e senadores, o que 

não quer dizer que não aconteça – vide os casos de João Doria e Romário, em São Paulo e no 

Rio de Janeiro, respectivamente –. “O ingresso em postos mais elevados é bem mais difícil, o 

que demonstra que o campo político brasileiro alcança certo grau de sucesso no fechamento 

sobre si mesmo” (MIGUEL, 2003, p. 127). 

Os políticos que desejam prosseguir na carreira política vindos de outros campos 

simbólicos devem promover uma “limpeza” de seu capital político, conforme Miguel (2003, p. 

132). “Como visto, o campo político impõe determinados limites à conversão do prestígio 

midiático. Se ele é útil para a conquista de um mandato parlamentar, alçar voos mais altos exige 

uma espécie de ‘faxina’ do capital simbólico, com o exercício de outras funções públicas”. Já 

Ribke (2014) discorda dessa avaliação e pondera que a manutenção desses laços mesmo após 

as celebridades serem eleitas tornou-se característica do segundo momento – o atual – das 

eleições de celebridades políticas no Brasil. 

Na próxima seção, será discutido o funcionamento das frentes parlamentares e dos 

grupos de interesse e de que forma esses entes se relacionam, como o caso da Bancada da Bola. 

 

 

2.2 Frentes parlamentares e grupos de interesse 

 

As frentes parlamentares como atualmente são conhecidas no cenário político brasileiro 

surgiram como bancadas suprapartidárias no período de estabilidade democrática anterior ao 

 
33 De acordo com o portal G1, o percentual correto de deputados federais novatos eleitos em 1998 foi de 35,7%. 

Ver “Câmara terá maior número de deputados novatos desde 1998”, em 

http://g1.globo.com/politica/eleicoes/2014/noticia/2014/10/camara-tera-maior-numero-de-deputados-novatos-

desde-1998.html (acesso em 27/11/2018). 
34  Ver “Com reeleição abaixo de 50%, Câmara terá renovação recorde”, em 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/com-reeleicao-abaixo-de-50-camara-tera-renovacao-recorde.shtml 

(acesso em 27/11/2018). 
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regime militar. Com a perseguição a vários partidos durante o regime, esses agrupamentos 

deixaram de existir, só podendo vir a se rearticular com o retorno dos partidos banidos e o 

surgimento de novas legendas ao fim da ditadura (MACHADO, 2014). 

Em 2005, as bancadas suprapartidárias ganharam o nome de frentes parlamentares após 

serem oficializadas e regulamentadas na Câmara dos Deputados, que instituiu alguns critérios 

para que esses colegiados fossem reconhecidos, entre eles, a necessidade de ter pelo menos um 

terço da composição do Congresso entre os componentes, podendo haver deputados federais e 

senadores entre esses membros (MACHADO, 2014). Por conta dessa exigência em relação ao 

número de integrantes, há muitos casos de congressistas que se inscrevem em uma determinada 

frente apenas para ajudar os colegas interessados naquela questão a atingirem o quórum 

necessário (com a perspectiva de que eles possam ter o favor retribuído no futuro caso venham 

a precisar de assinaturas para poder fundar uma frente de seu interesse). Apesar de poder haver 

frentes parlamentares exclusivamente composta por senadores, o fenômeno predomina na 

Câmara (ARAÚJO; SILVA, 2016). 

Esses coletivos parlamentares têm a característica de serem suprapartidários, com os 

congressistas tendo o poder da palavra e das deliberações. Uma das funções das frentes é 

intermediar as demandas de grupos de interesse e setores da sociedade civil perante o Poder 

Legislativo. Muitos deles inclusive podem participar dos trabalhos das frentes vinculadas à 

“questão” em pauta como colaboradores (CORADINI, 2010). 

Nas frentes parlamentares, os representantes se reúnem em torno de agendas 

semelhantes e temas de políticas públicas (ARAÚJO; SILVA, 2016). Parte desses grupos 

legislativos têm um caráter ideológico e defendem pautas mais gerais, como as ambientais, a 

defesa da mulher ou os direitos da infância, ao passo que outros defendem questões de caráter 

mais corporativo, econômico ou de interesses setoriais, casos das frentes parlamentares das 

indústrias têxteis e da avicultura, por exemplo (CORADINI, 2010). 

Não se deve confundir as frentes parlamentares registradas e formalizadas nas 

respectivas casas legislativas com as bancadas temáticas suprapartidárias informais que existem 

no Congresso Nacional. Estas operam sem qualquer registro e consistem na agregação de 

legisladores que ideologicamente pertencem a grupos afins ou defendem bandeiras 

semelhantes, casos, por exemplo, das conhecidas bancadas Evangélica e “da Bala”. “São grupos 

maiores que reúnem uma diversidade de agendas específicas, mas todas girando em torno de 

um grande eixo temático. Em outras palavras, nelas é comum se reunirem parlamentares de 

várias frentes temáticas” (ARAÚJO; SILVA, 2016, p. 11). A Bancada da Bola é um exemplo de 
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frente parlamentar informal, pois surgiu ao agregar congressistas que defendiam os interesses 

da CBF, e/ou das federações estaduais de futebol e dos clubes, bem como de jogadores e outros 

grupos ligados ao futebol, como será contextualizado no capítulo 3 deste trabalho. 

Sejam formais ou informais, é interessante perceber que as frentes parlamentares 

convivem com a atuação e o lobby de grupos de interesse no cotidiano. Esse tipo de influência 

foi registrado, por exemplo, durante as aprovações de legislações ligadas ao futebol como a Lei 

Zico, a Lei Pelé35 e a realização de CPIs ligadas à modalidade, como a da Nike, ocasiões em 

que grupos de interesse ligados a dirigentes de federações estaduais de futebol e presidentes de 

clubes, jogadores e à CBF buscaram influenciar a atuação dos parlamentares (BELMAR, 2016; 

HIRATA; FREITAS, 2014). 

O lobby inclui “os contatos pessoais, a participação nas atividades deliberativas do 

processo legislativo e o uso estratégico da informação por parte dos grupos de interesse em 

busca do exercício de influência sobre os legisladores” (SANTOS, 2014b, p. 57). Essa é uma 

relação que pode trazer benefícios para ambos os lados, visto que o grupo de interesse que se 

aproxima pode, em muitos casos, ter mais conhecimento sobre a causa em discussão do que o 

próprio parlamentar. Assim, auxilia o congressista a se informar melhor sobre o tema em pauta 

e propor projetos de lei melhor fundamentados. Já a recompensa do grupo se dá na implantação 

de medidas e políticas públicas de seu interesse. Por outro lado, a deturpação dessa relação pode 

levar ao cometimento de crimes de corrupção por legisladores e lobistas36 (SANTOS, 2014b). 

De acordo com Araújo e Silva (2016, p. 4), essa relação foi fortalecida desde a 

redemocratização, com o Poder Legislativo ganhando espaço para atuar como arena para a 

tomada de decisões nacionais. “A expressão mais estudada de representação de interesses tem 

sido o lobby, cujas estratégias são preponderantemente individualizadas e customizadas 

conforme o grupo de interesse”. O autor utiliza a atuação dos lobistas para propor uma divisão 

das frentes em dois modelos: a frentes de advocacy, inspirada no termo americano de igual 

nome, que consiste na “promoção ampla de princípios” por entes organizados da sociedade civil 

 
35 A Lei Federal nº 8672/1993 ficou conhecida como Lei Zico por ter sido aprovada durante a gestão do ex-jogador 

do Flamengo e da Seleção Brasileira como Secretário Nacional de Esportes do governo Collor. Tratava de várias 

questões ligadas ao futebol, por exemplo as relações de trabalho entre clubes e jogadores e a proposta da 

transformação dos clubes em empresas. A Lei Federal nº 9615/1998 foi aprovada durante a gestão de Pelé como 

ministro do Esporte, no governo FHC, por isso ganhou esse nome. A norma revogou a lei anterior e modificou 

alguns pontos nela contidos, estabelecendo o fim da propriedade do passe pelos clubes a partir do 2º contrato dos 

atletas e a obrigatoriedade da transformação dos clubes em empresas (BELMAR, 2016; HIRATA; FREITAS, 

2014). 
36 Ver “Qual é a diferença entre lobby e corrupção em casos investigados pela Lava Jato”, em 

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/04/23/Qual-%C3%A9-a-diferen%C3%A7a-entre-lobby-e-

corrup%C3%A7%C3%A3o-em-casos-investigados-pela-Lava-Jato (acesso em 30/11/2018). 
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aos quais os cidadãos comuns podem se associar, a fim de “identificar, adotar e promover uma 

causa, buscando moldar a percepção pública” (ARAÚJO; SILVA, 2016, p. 13). Dessa forma, 

as frentes de advocacy defenderiam ideias mais gerais e cujo vínculo se dá por afinidade 

ideológica ou convencimento – a exemplo das frentes parlamentares ambientalista e da Ciência, 

Tecnologia, Pesquisa e Inovação (ARAÚJO; SILVA, 2016). 

Por sua vez, as frentes de lobby são baseadas na atividade de igual nome, que consiste 

na “abordagem direta de influência sobre atores políticos em posições específicas e nos fóruns 

onde são tomadas as decisões, tais como em conselhos de políticas, comissões e plenários das 

casas legislativas. Referem-se a discussões de projetos de lei ou textos normativos, que 

interferem direta ou indiretamente sobre os interesses do grupo” (ARAÚJO; SILVA, 2016, p. 

14). Ou seja, essas têm foco de atuação mais específicos e, via de regra, ligados a algum grupo 

de interesse, casos das frentes do Cooperativismo e da Micro e Pequena Empresa (ARAÚJO; 

SILVA, 2016, p. 14). 

Chalmers e Sotton (2015) afirmam que o lobby buca controlar e moldar o debate público 

a fim de ter sucesso em suas demandas de influenciar a definição dos resultados das políticas 

públicas. Para isso, as atividades lobistas não estão mais confinadas a salas, passando a ser 

midiatizadas. Segundo os autores, os grupos de interesse buscam atrair a atenção da mídia para 

fortalecer a causa pela qual militam, de forma a influenciar as decisões políticas. 

O surgimento de grupos de interesses com o objetivo de influenciar nas decisões 

políticas dos governantes remonta à década de 1960 nos Estados Unidos. Setores até então 

excluídos do debate público, como mulheres, jovens, ambientalistas e representantes de 

minorias, além do movimento em prol dos direitos civis, passarem a exigir ter voz nas decisões. 

A partir de então, foram seguidos por outros grupos de interesse, que também começaram a se 

organizar politicamente. Esse contato constante entre a sociedade civil organizada e os políticos 

contribuiu para o surgimento da campanha permanente nos Estados Unidos (HECLO, 2000). 

Um grupo de interesse pode ser definido como “uma organização voluntária ou sem fins 

lucrativos que se forma devido a uma conexão ou causa compartilhada por seus membros. Os 

grupos de interesse procuram influenciar a legislação, encontrando e persuadindo os 

formuladores de políticas do governo sobre seus interesses comuns” (MARLAND; GIASSON; 

ESSELMENT, 2017, p. 326). Para Hong e Nadler (2015), os grupos de interesse desempenham 

um papel vital para ligar os cidadãos aos políticos, influenciar o processo legislativo e os 

resultados das políticas públicas. Levesque (2017) corrobora com essa visão, ao afirmar que os 

grupos de interesse “são uma parte vital da sociedade pluralista, representando grandes grupos 
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constituintes e um meio de inclusão, representação e participação”. 

A importância desses agrupamentos à democracia é resumida por Santos (2014a, p. 7), 

o qual afirma que os grupos de pressão “oferecem uma grande quantidade de inputs ao sistema 

político”. Ao realizar estudo sobre a presença dos grupos de interesse na Câmara dos Deputados, 

o autor conclui que sindicatos e associações livres 37  foram os maiores representantes da 

sociedade cadastrados de 1983 a 2012 para exercer a atividade naquela casa legislativa, 

seguidos por organizações profissionais e, de forma tímida, ONGs. Cesário (2016) atesta a 

diversidade de grupos de interesse atuando no Congresso e acrescenta que há muitas 

organizações especializadas atuando em ações de lobby. “Destacam-se positivamente em sua 

capacidade de articulação interna os sindicatos e os grupos de direitos raciais, de minorias e 

nacionalidades” (CESÁRIO, 2016, p. 124). O trabalho de Santos (2014a) mostra ainda que a 

quantidade de grupos de interesse cresceu de 47 no biênio 1983-1984 para 1795 no biênio 2011-

2012, provando que cada vez mais esses entes buscam influenciar no processo legislativo. 

A relação de influência mútua entre representantes e grupos de interesse é, assim, um 

fator que tem contribuído para a ampliação da campanha permanente, pois dessa relação pode 

resultar o aumento da aprovação popular dos políticos em períodos de mandato e futuras 

reeleições. Porém, as atividades desses agrupamentos demandam comunicação e 

monitoramento constante entre seus membros, de forma a aprimorar a coordenação dos esforços 

empreendidos e evitar vazamentos de informações que possam desacreditar a legitimidade 

percebida do grupo perante os políticos os quais tentam influenciar (HECLO, 2000; 

LEVESQUE, 2017; MARLAND, ESSELMENT, GIASSON, 2017; TENPAS, 2000). 

Nesse sentido, a internet e as mídias sociais também passaram a facilitar essa influência. 

Mitozo (2013), por exemplo, identificou a atuação de grupos de militares no portal E-

Democracia 38 , a fim de influenciar a implementação de medidas de interesse da classe, 

sobretudo de reajustes financeiros. Por sua vez, Alcadipani e Medeiros (2016) mostram como 

grupos de policiais – e simpatizantes dessa categoria profissional – têm usado o Facebook para 

valorizar os integrantes das polícias, bem como protestar contra a classe política e projetos de 

lei que podem vir a atrapalhar a atuação policial na visão deles. 

Os grupos de interesse também têm usado as mídias sociais para tentar moldar a imagem 

de si próprios e influenciar no debate promovido pela mídia convencional: “O uso de mídias 

sociais é mais bem entendido como parte do conjunto maior de estratégias de lobby de mídia 

 
37 O autor classifica como associações livres entidades privadas não sindicais que representam setores específicos, 

sejam elas patronais (setor produtivo), de trabalhadores ou de servidores públicos (SANTOS, 2014a). 
38 Ver http://edemocracia.camara.gov.br/. 
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da organização” (CHALMERS; SHOTTON, 2015, p. 2). Os autores acrescentam ainda que 

dessa forma os agrupamentos conseguem exercer o lobby junto aos representantes políticos 

também por meio da cobertura midiática. 

De acordo com Santos (2014a), os grupos de interesse pautam as ações em três focos: 

influenciar no processo decisório junto ao Poder Legislativo, abrir canais de interlocução com 

o Executivo e conseguir informações úteis para o planejamento estratégico dos negócios de 

interesse do próprio agrupamento. Uma das razões indicadas para o fortalecimento deles é o 

enfraquecimento dos partidos políticos, o que torna os representantes mais sujeitos a pressões 

desses setores e de forma contínua, em sintonia com os princípios da campanha permanente 

(HECLO, 2000; TENPAS, 2000). “Esses fatores têm diminuído os atrativos para que os 

cidadãos participem nos partidos (...), levando consequentemente, ao surgimento de novos 

grupos de interesse, que passam a agregar essas expectativas” (BAQUERO, 2000, p. 24). 

Muitas vezes, esses grupos chegam inclusive a apresentar candidatos nos processos eleitorais 

(HECLO, 2000; TENPAS, 2000).  

Cabe ressalvar, porém, que a satisfação das demandas dos grupos de interesses também 

é motivo de críticas por parte de alguns teóricos. Para Loomis (2000, p.180), essa relação de 

troca entre governantes e governados tem reduzido o nível de deliberação no Congresso norte-

americano: “Se as apostas são altas e os interesses têm ‘investido’ muito nos políticos e no 

enquadramento das questões, por que eles incentivariam a deliberação?”. A visão de que a 

relação com esses agrupamentos e lobistas pode fragilizar a democracia se sintoniza com as 

críticas à própria campanha permanente. A despeito de o debate estar posto, não se pode negar 

a influência desses grupos no sistema democrático e junto aos representantes políticos, razão 

pela qual essa discussão é mais um elemento a fortalecer a importância deste objeto de pesquisa. 

Na próxima seção, passaremos a discutir a relação entre política e futebol. 

 

 

2.3 A relação entre futebol e política no mundo 

 

Em, pelo menos, 46 países além do Brasil há registros de ex-jogadores, técnico, árbitros 

ou dirigentes ligados ao futebol que também ocuparam ou ocupam cargos eletivos na política. 

A Tabela 4 (a seguir) apresenta um resumo, por país, dessa relação. 
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Tabela 4 – Número de políticos por país ligados ao futebol, cargos ocupados e nível de 

ligação com a modalidade (exceto o Brasil) 

País Total de 

políticos 

Cargo(s) ocupado(s) Nível de ligação com o futebol 

África do Sul 1 Prefeito e deputado federal Dirigente de federação nacional 

Albânia 1 Deputado federal Jogador 

Argélia 1 Presidente Jogador 

Argentina 4 Presidente, deputado federal, 

prefeito e vereador 

Jogador e dirigente de clube 

Austrália 1 Vereador Jogador e técnico 

Bélgica 2 Senador e deputado federal Jogador e técnico 

Bolívia 1 Prefeito Jogador 

Bulgária 2 Primeiro-ministro e prefeito Jogador 

Camarões 9 Deputado federal e prefeito Jogador, dirigente de clube e 

árbitro 

Chile 3 Prefeito, deputado distrital, 

conselheiro regional e vereador 

Jogador e árbitro 

Colômbia 4 Governador, prefeito e 

deputado federal e estadual 

Jogador e dirigente de clube 

Congo 1 Deputado federal Jogador 

Costa do 

Marfim 

1 Prefeito Jogador 

Dinamarca 1 Vereador Jogador 

El Salvador 1 Deputado estadual Jogador 

Equador 5 Presidente, prefeito e deputado 

federal 

Jogador e dirigente de clube 

Espanha 13 Governador, prefeito, deputado 

estadual e vereador 

Jogador, técnico, árbitro e 

dirigente de federação 

regional/estadual  

França 2 Deputado federal e vereador Jogador e dirigente de clube 

Geórgia 2 Primeiro-ministro, deputado 

federal e prefeito 

Jogador e dirigente de 

federação nacional 

Grécia 2 Deputado federal e vereador Jogador 

Honduras 8 Deputado federal Jogador, técnico e dirigente de 

clube 

Hungria 2 Presidente, primeiro-ministro e 

deputado federal 

Jogador 

Ilhas Faroe 3 Primeiro-ministro, deputado 

federal e vereador 

Jogador 

Índia 4 Deputados federal e estadual Jogador e dirigente de clube 

Irã 3 Governador, deputado federal e 

vereador  

Jogador e dirigentes de clube e 

de federações nacional e 

estadual 

Iraque 1 Deputado federal Jogador 

Irlanda 3 Prefeito, senador, deputado 

federal e vereador 

Jogador 

Islândia 2 Deputado federal Jogador e dirigente de 

federação estadual 
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Itália 4 Primeiro-ministro, membro do 

Parlamento Europeu, senador, 

presidente de conselho regional 

e deputado federal 

Jogador e dirigente de clube 

Japão 2 Membro da Casa Maior do 

Parlamento Nacional 

Jogador, técnico e dirigente de 

federação 

Libéria 1 Presidente e Senador Jogador 

Luxemburgo 1 Deputado federal Jogador 

México 2 Governador e prefeito Jogador 

Noruega 5 Prefeito, deputado federal e 

vereador 

Jogador e técnico 

País de Gales 1 Prefeito e vereador Jogador 

Polônia 4 Senador e deputado federal Jogador, técnico e dirigente de 

federação 

Portugal 1 Prefeito Dirigente de clube 

Quênia 1 Primeiro-ministro Dirigente de federação 

Reino Unido 11 Prefeito, senador, parlamentar 

e vereador 

Jogador, técnico, manager e 

dirigente de clube 

Romênia 5 Vice-primeiro-ministro, 

membro do Parlamento 

Europeu, senador, deputado 

federal e vereador 

Jogador, técnico, árbitro, 

dirigente de federação nacional 

e de clube 

Rússia 7 Deputado federal e estadual Jogador, técnico e dirigente de 

clube 

Suécia 1 Deputado federal Jogador 

Trinidad e 

Tobago 

1 Deputado federal Dirigente da Fifa e da Concacaf 

Turquia 2 Deputado federal Jogador 

Ucrânia 2 Deputado federal Jogador, técnico e dirigente da 

Uefa e de clube 

Uruguai 3 Prefeito, senador e deputado 

federal 

Jogador 

Fontes39: Andrés (2016); Bloomfield (2010); Fischer; Halback (2013); Ginsborg (2005); Kapadia (2001); Lawo-

Sukam (2016); McDonald (2014); Ncube (2016). 
 

Como se pode perceber, o fenômeno da eleição de políticos ligados ao futebol tem 

ocorrido em países de todos os continentes, com sistemas políticos e importância social dada 

 
39 Os casos não citados nas referidas fontes têm como referências os seguintes links: “11 footballers who went 

into politics: Romario, Pavlyuchenko, Pelé...”, em https://www.planetfootball.com/quick-reads/footballers-

turned-politicians-romario-pele-weah/; “Top 10 Footballers Turned Politicians”, em 

https://www.goal.com/en/news/2377/top-10/2010/05/09/1916016/top-10-footballers-turned-politicians; “The Joy 

of Six: footballer politicians”, em https://www.theguardian.com/football/blog/2015/may/08/the-joy-of-six-

footballer-politicians; “Deportistas que dieron el salto a la política”, em 

https://www.libertaddigital.com/fotos/deportistas-politica-salto-deportes-1009044/kaladze-archivo.jpg.html 

(acessos entre 06 e 10/12/2018); e “List of sportsperson-politicians”, em 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sportsperson-politicians (acessos em 10/03/2020 e 20/05/2020). Houve dois 

casos romenos que tiveram como fonte um artigo sobre a relação entre política e futebol na Romênia (2006) no 

qual o autor pede para não ter o trabalho citado por, à época, estar aguardando publicação. 
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ao futebol distintos. Em termos numéricos, apenas na Espanha e no Reino Unido, a ligação 

entre esses dois campos rendeu mais de 10 representantes ligados ao futebol na história, mas 

nenhum sequer se aproxima dos 67 congressistas com ligações com a modalidade empossados 

no Brasil apenas de 1987 a julho de 2020. Contudo, assim como na literatura brasileira, é preciso 

ressaltar o quão difícil é acessar esse tipo de informação em outros países, dada os raros 

trabalhos que se propõem a fazer um apanhado de casos desse tipo (ANDRÉS, 2016; LAWO-

SUKAM, 2016).  

É possível observar também que a maioria absoluta dos casos de políticos ligados ao 

futebol são de ex-jogadores e dirigentes. Dos 46 países citados, em 42 há ou houve ex-jogadores 

que migraram para a política. Cabe ressaltar que apenas na Noruega houve registro de uma ex-

jogadora de futebol eleita para um cargo político: trata-se de Linda Medalen, ex-zagueira e 

atacante da seleção norueguesa, eleita vereadora de Asker. Apesar de não ser o foco deste 

trabalho, esse dado é, mais um, a exemplificar a disparidade entre os dois gêneros na 

modalidade. 

Em 22 países citados na tabela os representantes políticos ocuparam cargos em 

confederações nacionais da modalidade, direção de clubes e até na Fifa e em confederações 

continentais (há, porém, vários casos de atletas que migraram para o staff de clubes e 

federações, sendo contabilizados tanto como jogadores quanto como dirigentes). Há ainda 11 

países que tiveram técnicos de futebol ocupando cargos eletivos no Executivo ou no 

Legislativo. Esse caminho foi feito por ex-árbitros apenas em Camarões, no Chile e na Espanha. 

De acordo com Bonde (2009, p. 1540), enquanto dirigentes costumam usar o esporte 

como pano de fundo político para dar uma “glória festiva” a sua atuação, ex-jogadores “tendem 

a desenvolver primeiro suas próprias habilidades esportivas e popularidade e, tomando isso 

como ponto de partida, procuram ganhar terreno político”. 

O caso mais estudado na literatura internacional é o do empresário Silvio Berlusconi, 

que teve a compra do Milan, em 1986, como um dos principais pilares da sua estratégia de 

ganhar inserção na sociedade italiana e, assim, viabilizar sua carreira política. Um dos clubes 

mais populares da Itália, o time milanês enfrentava graves dificuldades financeiras e esportivas 

(havia sido rebaixado à Segunda Divisão italiana duas vezes naquela década) quando foi 

adquirido pelo investidor, que passou a ser conhecido em todo o país. “O clube impulsionou 

sua popularidade e aumentou sua fama, trabalho desenvolvido em colaboração com os canais 

de televisão pertencentes ao magnata” (DONOFRIO, 2012, p. 105). 

A posse do grupo de rádio e TV Finninvest-Mediaset foi outro braço da estratégia 
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política de Berlusconi bastante importante tanto para ele ampliar o capital social de que 

dispunha, quanto para pôr em evidência o próprio Milan, já que nas décadas de 1980 e 1990, o 

futebol atraía grande audiência na TV italiana. Assim, os triunfos do empresário, ao recuperar 

um clube quebrado falido e reerguê-lo para conquistar diversos títulos no período, entre eles o 

Campeonato Italiano, a Liga dos Campeões da Europa e o Mundial de Clubes (Copa 

Intercontinental), passaram a aparecer em rede nacional (GINSBORG, 2005). 

O passo seguinte foi a fundação do partido político “Forza Itália” em 1994, inspirado 

inclusive no grito de guerra comum da torcida italiana em competições esportivas, sobretudo 

no futebol (GINSBORG, 2005). O azul dos uniformes da seleção italiana também foi copiado 

para as cores do partido (PORRO; RUSSO, 2000). “O esporte, o futebol e a sua retórica foram 

fundamentais na estratégia, já que Silvio Berlusconi compreendeu que, para os italianos, o 

futebol representa algo mais que um jogo: forma parte de seu mundo (...), para alguns, passa de 

ser uma paixão para representar uma verdadeira ideologia” (DONOFRIO, 2012, p. 105). 

Conforme Porro e Russo (2000), Berlusconi usava várias metáforas futebolísticas no 

discurso político, de forma a ampliar a identificação com o público. Uma das mais conhecidas 

é a replicação da alegoria do “nós contra eles”, característica das competições esportivas. O 

Forza Italia era baseado em três características: na posição do magnata italiano como um 

outsider ao campo político, no uso massivo dos meios de comunicação, e na criação de uma 

linguagem híbrida que mesclava vocabulários do futebol à política. Uma das promessas do 

empresário era a de tornar o País “vencedor como o Milan” (DONOFRIO, 2012, p. 104). 

O partido de Berlusconi acabaria por obter importantes vitórias eleitorais em 1994 

(poucos meses após ser criado), 2001 (quando ganhou 29,5% dos votos para a Câmara dos 

Deputados, configurando-se como a maior força política italiana na época), 2006 e 2008. O 

empresário foi primeiro-ministro da Itália em três ocasiões: de 1994 a 1995, de 2001 a 2006, e 

de 2008 a 2011 (GINSBORG, 2005; DONOFRIO, 2012). 

No mesmo ano em que Berlusconi comprava o Milan, o empresário e ator francês 

Bernard Tapie adquiriu o Olympique de Marseille, que também se encontrava endividado na 

França, e tentou traçar uma trajetória consideravelmente parecida à do italiano. Do ponto de 

vista esportivo, até que isso aconteceu: ganhou quatro títulos franceses seguidos e a única Liga 

dos Campeões conquistada por um time francês na história, na temporada 1992-1993. Na 

sequência, acabaria rebaixado à Segunda Divisão por acusações de subornar o clube adversário 

Valenciennes (BENOÎT, 2011; BONDE, 2009; GINSBORG, 2005). 

No campo político, Tapie foi o primeiro a ter sucesso, ocupando o cargo de ministro 
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para Assuntos da Cidade e depois eleito membro do Parlamento Francês. Contudo, a partir de 

1996, passou a enfrentar problemas fiscais e acusações de corrupção e foi condenado pela 

Justiça, abandonando a vida política (GINSBORG, 2005; BENOÎT, 2011).  

Outro exemplo conhecido mundialmente de associação entre futebol e política é o do 

ex-presidente argentino Maurício Macri, que antes já havia ocupado os cargos de deputado 

federal e prefeito de Buenos Aires. Assim como Berlusconi e Tapie, o portenho também é 

reconhecido por ter realizado uma gestão de sucesso à frente de um grande clube de seu país, 

no caso o Boca Juniors, o qual presidiu durante duas conquistas do Mundial Interclubes, quatro 

da Taça Libertadores da América e seis campeonatos argentinos (ARIZA, 2016; FORMENT, 

2007; MEJÍA, 2018). 

A carreira política de Macri começou em 2001, quando ele fundou o partido político 

Propuesta Republicana (PRO), que se apresentava como uma alternativa à “velha política” na 

Argentina, a qual enfrentava uma descrença muito grande nos políticos, no contexto da crise 

econômica, protestos de rua e renúncia do ex-presidente Fernando de la Rúa (1999-2001), no 

fim daquele ano. O contexto sociopolítico argentino favorecia o surgimento de um ator político 

como Macri, que se vendia como um outsider no meio e que pretendia implantar métodos de 

sucesso empresariais nos cargos eletivos os quais viesse ocupar (MEJÍA, 2018). 

Depois de se candidatar a prefeito de Buenos Aires em 2003 sem sucesso, Macri 

conseguiu uma cadeira de deputado federal dois anos depois, liderando coalizações de centro-

direita. Já nessas primeiras experiências, as candidaturas do então presidente do Boca se 

apoiava na fusão entre futebol e política. Assim como as campanhas de Berlusconi adaptaram 

cânticos da torcida italiana, as do dirigente argentino também transpôs para o meio eleitoral o 

slogan “Paixão pelo Futebol” do time argentino, transformando-o em “Paixão pela Política” 

(FORMENT, 2007). 

Em 2007, Macri superou a derrota de quatro anos antes e foi eleito prefeito de Buenos 

Aires, sendo tido como figura máxima do PRO e mantendo a correlação entre política, futebol 

e sua administração de sucesso à frente do Boca (ARIZA, 2016; MEJÍA, 2018). Na campanha 

presidencial de 2015, Macri seguiu na mesma estratégia, defendendo que o esporte era um 

“cenário social apolítico, neutro e onde não existem interesse sociais contrapostos” e 

defendendo que a política deveria seguir esse caminho, por meio de uma proposta que 

promovesse a despolitização da gestão, a ausência de ideologia e que encobrisse as diferenças 

de classe entre os diversos segmentos da sociedade. Além disso, apostou em uma relação mais 

direta com a população (MEJÍA, 2018, p. 72). 
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Outros casos de políticos ligados à modalidade na literatura internacional são estudados 

em menos detalhes. Kakha Kaladze, por exemplo, é apenas referenciado como “estrela do 

futebol” por Fischer e Halback (2013), os quais afirmam que a nomeação do ex-jogador como 

ministro de Energia da Geórgia em 2012 – mesmo ano em que ele conquistaria um posto como 

membro do Parlamento – foi considerada uma surpresa. Posteriormente, o ex-atacante ainda 

ocuparia o posto de vice-primeiro-ministro entre 2012 e 2017, quando foi eleito prefeito da 

capital do país, Tblisi. 

Na Índia, Kapadia (2001) e Parobo (2018) citam o caso dos irmãos Alemao, 

cofundadores do time Churchill Brothers, em 1988. Apesar de o críquete ser o esporte mais 

popular daquele país, o futebol é citado como tendo grande popularidade no estado de Goa, 

onde o clube é sediado e os empresários desenvolveram a carreira política. Segundo os autores, 

o clube foi o primeiro a contratar jogadores de outros estados, oferecendo inclusive melhores 

salários a eles que os rivais locais. “Investir em um time de futebol era um golpe de mestre 

político – Churchill estavam fornecendo meios institucionais para a imersão de jovens católicos 

no futebol (...) As fortunas do clube aumentaram em conjunto com a ascensão da carreira 

política dos Churchill” (PAROBO, 2018, p. 174). 

Na África, um dos casos mais representativos é o do ex-presidente da Federação 

Queniana de Futebol entre 1974 e 1978, Kenneth Matiba, que usou o futebol desde aquela época 

para ganhar prestígio político. O dirigente foi eleito parlamentar seguidamente entre 1979 e 

1990 e depois entre 1992 e 1997, além de ter sido ministro entre 1983 e 1988. Nas eleições de 

1992, concorreu à Presidência da República como líder do partido de oposição, mas foi 

derrotado (BLOOMFIELD, 2010). 

O país com o maior número de referências de políticos ligados ao futebol africano é 

Camarões. Há nove casos de representantes que tinham conexões com o futebol e foram 

escolhidos pelos eleitores camaroneses. Muito desse sucesso se deve à paixão que o esporte 

desperta entre o povo local. “O futebol em Camarões é uma religião, presente em conversas em 

casas, bares, mercados, escolas, hospitais, escritórios, parlamentos e palácios” (LAWO-

SUKAN, 2016, p. 53). 

De acordo com o autor, muitos candidatos usaram o futebol como uma ferramenta para 

obter reconhecimento público e, posteriormente, votos. Dada à popularidade do esporte em 

Camarões, ser um bom jogador reconhecido ou um dirigente vitorioso localmente provê boas 

chances de sucesso eleitoral (LAWO-SUKAN, 2016). 

A revisão apresentada nesta seção aborda apenas os casos de representantes políticos 
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que foram eleitos em seus respectivos países. Casos de personagens do mundo do futebol que 

só ocuparam cargos de confiança, como ministro de Estado, por exemplo, não foram incluídos, 

tendo em vista que o foco deste trabalho é pesquisar os casos de representantes eleitos no Brasil.  

Da mesma forma, não dedicamos espaço ao uso político feito por governantes de temas 

relacionados ao futebol para se promover durante governos ou fazer campanha eleitoral, como 

é muito comum em vários países, por exemplo, Argentina e Zimbábue (DRUMOND, 2009; 

NCUBE, 2016). Há muitos aspectos a serem abordados nessa relação, porém abordar esse 

entrelaçamento no contexto de cada país demandaria investigações específicas, o que foge ao 

objetivo desta tese. Passaremos, pois, a discutir o caso brasileiro a seguir. 

 

 

2.4 A relação entre futebol e política no Brasil 

 

A relação entre futebol e política no Brasil remonta à segunda década do século XX, 

quando o esporte começou a ganhar espaço no País, cerca de duas décadas após a modalidade 

ser trazida ao território nacional da Inglaterra por Charles Muller (FRANCO, 2007). 

Inicialmente, a relação entre os dois campos foi estabelecida por dirigentes de clubes que 

ocuparam espaço em cargos públicos ou, eventualmente, políticos que fizeram o caminho 

contrário (LAIBIDA, 2014). Além disso, o sucesso da modalidade no Brasil passou a ser 

apropriado por presidentes da República e governantes em busca de promover a própria imagem 

e se manter em sintonia com a população (AGOSTINO, 2002; COUTO, 2014; DRUMOND, 

2009; OLIVEIRA, M., 2012; RIBEIRO, 2007). 

Para Leão (2004), o esporte tem um papel político e social importante, por atingir todas 

as faixas sociais, e ocupar cargos no futebol pode levar a uma trajetória política vitoriosa, dada 

a visibilidade que a modalidade proporciona por ser a mais popular do País. “Com o 

profissionalismo e a nova dimensão social alcançada pelo esporte, estreitou-se a relação entre 

política e futebol (...) houve uma maior aproximação entre dirigentes esportivos e políticos 

locais” (ARAÚJO, 2010, p. 15). 

Essa aproximação passou a ocorrer não apenas com os dirigentes, mas também os 

jogadores que buscaram se candidatar a cargos políticos eletivos. “Ser uma celebridade 

futebolística provém claramente um perfil significativo para alguém entrar na política. Este é 

mais vantajoso no Brasil, onde grande parte da identidade nacional histórica da nação foi 

projetada por meio do futebol” (DOIDGE; ALMEIDA, 2015, p. 13). Segundo Ribke (2014), a 
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partir dos anos 1980, os próprios partidos políticos passaram a buscar celebridades 

futebolísticas como forma de atrair a atenção (e o voto) de fãs da modalidade. Essa estratégia 

pode dar certo porque o futebol permite à população “uma espécie de poder simbólico, onde 

ele vê e fala abertamente com o Brasil, sem a obrigação de intermediários” (LAIBIDA, 2014, 

p. 3). 

Do ponto de vista histórico, os primeiros registros de ligação entre a política e o futebol 

remontam ao início no século XX no Paraná, onde em 1912 o usineiro Joaquim Américo 

Guimarães fundou o Internacional Foot-ball Club, que, 12 anos depois, daria origem ao hoje 

Clube Atlético Paranaense, após fusão com o América/PR. O dirigente foi vereador de Curitiba 

na década de 1910. Arcésio Guimarães, primeiro presidente do rubro-negro paranaense já com 

o nome atual, também foi vereador, chegando até a presidir a Câmara Municipal de Curitiba 

(LAIBIDA, 2014). 

No Coritiba (maior rival do Atlético/PR no Estado), o Major Antônio Couto Pereira foi 

presidente da equipe em quatro ocasiões, sendo a primeira delas em 1926 e 1927. O militar foi 

o elo entre o futuro presidente Getúlio Vargas, que tomaria o poder por meio de um golpe em 

1930, e o general Plínio Tourinho, comandante das forças que o apoiaram no Paraná. Além 

disso, foi deputado estadual três anos depois (LAIBIDA, 2014). 

A relação de políticos ligados ao futebol no Paraná foi ampliada no decorrer das décadas. 

Antonio Anibelli, que foi presidente do Coritiba em 1954, havia sido prefeito de Clevelandia 

dez anos antes, deputado estadual em 1950 e 1958, governador do Estado por 28 dias em 1955 

e deputado federal em 1962. Erondy Silvério foi presidente do Esporte Clube Água Verde na 

década de 1940 e posteriormente elegeu-se vereador e prefeito interino de Curitiba, bem como 

presidente da Câmara Municipal e da Assembleia Legislativa do Estado40 (LAIBIDA, 2014). 

Em âmbito federal, uma das primeiras referências à tentativa de usar o futebol com 

propósitos políticos remete à eleição presidencial de 1922, quando o ex-presidente Nilo 

Peçanha (1906-1909) (Reação Republicana) tentou voltar ao poder e, para isso, buscou o apoio 

do então presidente da Confederação Brasileira de Desportos (CBD)41, Macedo Soares, que 

também era dono do jornal “O Imparcial”, publicação que dedicava enorme espaço à 

modalidade esportiva, dada a popularidade que esta já tinha no País (RIBEIRO, 2007). 

Um exemplo marcante da associação entre futebol e política no Brasil se deu durante a 

Era Vargas (1930-1945), com o uso do futebol pelo ex-presidente para tentar criar uma 

 
40 Mais nomes de políticos paranaenses ligados ao futebol podem ser consultados no trabalho de Laibida (2014). 
41 A CBD deu origem à atual CBF, em 1979 (RIBEIRO, 2007). 
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identidade nacional e promover discursos e eventos de massa em estádios (AGOSTINO, 2002; 

COUTO, 2014; DRUMOND, 2009; FRANCO, 2007; RIBEIRO, 2007). Ao perceber a 

popularidade que o futebol vinha ganhando no País, o então presidente logo tratou de designar 

órgãos “que tinham como objetivo organizar, patrocinar, promover e controlar as atividades 

esportivas nacionais” (DRUMOND, 2009, p. 399). 

O objetivo seria utilizar o esporte como uma ferramenta de construção de uma 

identidade nacional, mediando a relação entre Estado e sociedade e funcionando como uma 

propaganda política positiva de um governo autoritário. O apoio financeiro à participação da 

Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1938, na França, foi um exemplo dessa estratégia. “O 

esporte se tornava então um forte elemento de identificação nacional, difundido por todo 

território pátrio através das ondas do rádio, das páginas dos jornais ou das telas do cinema” 

(DRUMOND, 2009, p. 405). Outro exemplo disso foi a celebração de festas populares a 

exemplo do Dia do Trabalhador e da Semana da Pátria em estádios de futebol como São 

Januário, no Rio, e Pacaembu, em São Paulo, em programação que incluía eventos e 

apresentações esportivas. “Os esportes e as festas públicas funcionavam como a teatralização 

de uma imagem de ‘nação feliz e longeva’. Ao mesmo tempo, essas celebrações cívicas 

comemoravam o ‘novo’. Um novo governo, um novo regime, um novo país, fosse este o Estado 

Novo de Vargas” (DRUMOND, 2009, p. 410). 

Outro episódio citado na literatura sobre política e futebol é a participação intensa de 

ocupantes de cargos eletivos durante a Copa do Mundo do Brasil em 1950, incluindo visitas à 

concentração da Seleção Brasileira, sobretudo antes da final contra o Uruguai. “Nas 24 horas 

que antecederam o jogo ocorreram ali inúmeras romarias de políticos, que faziam discursos e 

tiravam fotos com os ‘campeões do mundo’”42 (FRANCO, 2007, p. 90). Entre os visitantes 

citados estão Cristiano Machado (PSD), presidenciável derrotado nas eleições de 1950, e 

Adhemar de Barros (PSP), então governador de São Paulo. 

Oito anos depois, teve início uma ação que se tornou um costume: o presidente da 

República receber os jogadores da Seleção Brasileira após um título mundial de futebol. No 

caso, Juscelino Kubitschek (PSD) (1956-1961) foi o pioneiro e, mais do que isso, teve sua figura 

estampada como “torcedor símbolo” dos brasileiros pela imprensa (COUTO, 2014, p. 94) e 

chegou “a beber champanhe na taça dos campeões” (AGOSTINO, 2002, p. 152). Assim como 

em 1950, vários políticos tentaram colar suas imagens ao clima de euforia que se seguiu ao 

 
42 O Brasil perderia a final da Copa de 1950 para o Uruguai por 2x1 em pleno Estádio Maracanã. 
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título mundial, participando de eventos em homenagem aos jogadores, entre eles o então vice-

presidente João Goulart (PTB) (COUTO, 2014). 

Em 1962, o próprio Goulart, já presidente (1961-1964), recebeu os bicampeões 

mundiais em Brasília, oferecendo a cada jogador um automóvel de luxo Aero-Willys e uma 

recompensa de 100 mil cruzeiros. As homenagens, recepções e premiações se repetiram em 

vários estados do Brasil sob o convite de políticos variados (AGOSTINO, 2002; COUTO, 2014; 

FRANCO, 2007). Esse comportamento de tentar tirar proveito do sucesso futebolístico 

claramente pode ser relacionado à prática de campanha permanente: 

 

O sentimento de nacionalismo fomentado pela conquista do Mundial de 1962 foi 

rapidamente canalizado pelos governantes e demais políticos. Percebia-se claramente 

que o futebol caíra nas graças do povo e que a proximidades com os jogadores 

ampliava as possibilidades de exposição da imagem nos meios de comunicação, o que 

contribuía automaticamente para o aumento da popularidade. Antes mesmo do início 

da Copa, ainda na fase de preparação realizada na cidade de Friburgo, no interior do 

estado do Rio de Janeiro, os jogadores já reclamavam do assédio por parte dos 

políticos (COUTO, 2014, p. 103). 

 

Outro período em que houve um forte uso político do sucesso futebolístico da Seleção 

foi durante a ditadura militar, principalmente no período que circunda o tricampeonato mundial, 

em 1970, quando o regime se apropriou da conquista futebolística como uma suposta prova de 

sucesso do País (ADORNO-SILVA, 2012; AGOSTINO, 2002; COUTO, 2014; FRANCO, 

2007; OLIVEIRA, M., 2012). Como já havia ocorrido com Vargas, o governo militar também 

financiou a preparação da Seleção Brasileira que iria disputar a Copa de 1970, no México. 

Outras medidas foram adotadas para ampliar a sintonia do povo com o escrete nacional. “O 

governo impôs facilidades, para que a massa adquirisse aparelhos de televisão e, assim, pudesse 

acompanhar de perto, como massa televisiva, a retransmissão dos jogos” (ADORNO-SILVA, 

2012, p. 10). 

Após a conquista do título, foram divulgadas fotos do presidente Garrastazu Médici 

(1969-1974) com os jogadores, associadas a frases como “Ninguém segura mais este País!”, de 

forma a legitimar a ditadura e disfarçar as consequências da repressão. Cada jogador recebeu 

um prêmio de US$ 18.500, livres de impostos, pelo título. “O futebol convalidava para as 

massas, a proposta de crescimento econômico, mascarando o dissenso e as atrocidades 

cometidas pelo poder” (ADORNO-SILVA, 2012, p. 10). 

Após a redemocratização, a relação entre futebol e política foi crescendo 

sucessivamente, com a eleição cada vez mais frequente de personagens ligados ao futebol. O 

número de congressistas passou de 12 na legislatura iniciada em 1987 para 30 na encerrada em 

janeiro de 2019, conforme mostra a Tabela 5. 
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Tabela 5 – Congressistas ligados ao futebol eleitos diretamente ou que assumiram o cargo 

como suplentes desde 1986 

Legislatura Período Número de congressistas ligados ao futebol 

55ª 2015-2019 30 

54ª 2011-2015 30 

53ª 2007-2011 25 

52ª 2003-2007 25 

51ª 1999-2003 26 

50ª 1995-1999 19 

49ª 1991-1995 14 

48ª 1987-1991 12 
Fonte: ver nota de rodapé 3 (página 1). 

 

O detalhamento da relação de todos os parlamentares com o futebol será apresentado no 

próximo capítulo. Prosseguindo a revisão teórica sobre a relação entre futebol e política no 

Brasil, é importante citar que dois dos maiores craques da história do futebol brasileiro 

chegaram a ocupar o posto de responsável máximo pelas políticas de esporte do governo 

federal. Arthur Antunes Coimbra, Zico, ex-jogador do Flamengo, foi nomeado secretário de 

Esportes do governo Collor em 1990, mas renunciou um ano depois, por não conseguir aprovar 

projeto anticorrupção no esporte. Em 1995, Edson Arantes do Nascimento, Pelé, aceitou ser 

ministro do Esporte do governo FHC, mas também renunciou ao cargo três anos depois, após a 

aprovação da Lei Pelé e as inúmeras pressões que sofreu contra pontos da legislação por parte 

de parlamentares e dirigentes de futebol (BELMAR, 2016; DOIDGE; ALMEIDA, 2015; 

RIBEIRO, 2007). 

Nas últimas décadas, outro exemplo comum de associação entre política e esporte são 

os patrocínios que clubes do interior do País obtêm junto a prefeituras, que colaboram com o 

pagamento de folhas salariais, contratação de jogadores, manutenção de estádios, entre outros 

benefícios. Nesse tipo de ação, o gestor municipal busca capitalizar o apoio concedido, 

associando-se às possíveis vitórias do time financiado. No contexto goiano, Araújo (2010, p. 

10) afirma que “os clubes de futebol do interior não conseguem disputar o Campeonato Estadual 

sem a ajuda das prefeituras de seus respectivos municípios. Geralmente, o dinheiro oriundo dos 

cofres públicos corresponde a 50% ou mais do total da receita dos clubes”. 

Por sua vez, a formação de “bancadas da bola” nos legislativos federal, estadual e 

municipal é outro fenômeno decorrente da associação entre futebol e política, o qual se tornou 

mais visível a partir do ano 2000. Naquela época, um grupo de congressistas sob a liderança do 

então deputado federal e presidente do Vasco, Eurico Miranda (PPB-RJ), se mobilizou para 
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impedir o avanço das investigações da CPI destinada a apurar supostas irregularidades no 

contrato entre a CBF e a Nike. Esse movimento também tem sido estudado na literatura 

brasileira dos dois campos, mas com poucas referências (ARAÚJO, 2010; BELMAR, 2016; 

LEÃO, 2004; RIBEIRO, 2007). Há também pesquisas sobre parlamentares que atuam em 

contextos regionais, caso da dissertação de Silva, T. (2013) acerca da atuação dos então 

vereadores Patrícia Amorim (PSDB-RJ) – ex-presidente do Flamengo – e Roberto Monteiro 

(PC do B-RJ) – ex-presidente de uma torcida organizada do Vasco da Gama – na Câmara 

Municipal do Rio de Janeiro. 

Entre todos os congressistas ligados ao futebol o mais estudado na literatura brasileira 

da área de Comunicação e Política é Romário (ARRUDA, 2016; CIOCCARI, 2015; DOIDGE; 

ALMEIDA, 2015; JOATHAN, 2017, POZOBON; ARRUDA, 2015; RIBKE, 2015; ROSÁRIO; 

ALMEIDA, 2017; SILVA, F. W., 2014). A trajetória do ex-atacante da Seleção Brasileira – 

artilheiro do time nacional na campanha do título mundial de 1994 – e de clubes como 

Barcelona, Valência-ESP, Vasco, Flamengo e Fluminense até ser eleito deputado federal, em 

2010, e senador da República, em 2014, chama a atenção dos pesquisadores por todas as 

características singulares que reúne. Entre elas estão ter sido um ídolo do País e de várias 

torcidas, ser polêmico, reunir características de celebridade (por exemplo, com a exposição da 

vida pessoal, inclusive em aspectos amorosos e financeiros) e, ao mesmo tempo, ter um perfil 

político um tanto quanto diferenciado no meio futebolístico (ao expor abertamente suas 

divergências em relação à CBF). “Em geral, é seguro argumentar que a transição de Romario 

para a política lhe permitiu manter e aumentar seu status de celebridade” (RIBKE, 2014, p. 12). 

Mais detalhes da biografia de Romário serão apresentados no próximo capítulo. 

 

2.4.1 A importância do futebol para a sociedade brasileira 

 

Uma das principais características que explica a evolução que o esporte conquistou na 

sociedade é o oferecimento de uma excitação controlada e socialmente aceita, inclusive pelo 

processo civilizador imposto pelas regras das diversas modalidades (ELIAS; DUNNING, 

1992). O esporte passou a ser, assim, uma luta controlada. “A excitação agradável motivada 

pelo combate simulado de um confronto desportivo é um exemplo elucidativo de uma 

instituição que utiliza uma forma natural especifica para contra-atacar, e talvez resolver, as 

tensões provocadas, as quais se desencadeiam em ligação com o controle dos impulsos” 

(ELIAS; DUNNING, 1992, p. 97). 
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Esporte e lazer proporcionam a excitação socialmente aceita, a qual costuma ser 

reprimida nas demais atividades sérias da vida ou confinadas à privacidade, caso do sexo, por 

exemplo. “Pode observar-se, muitas vezes, o efeito de alívio, a libertação das tensões 

provenientes do stress, que é favorecida, em primeiro lugar, pelo espetáculo da simulação do 

combate e, depois, pelo seu clímax de libertação das tensões, com a vitória de um ou de outro 

lado” (ELIAS; DUNNING, 1992, p. 97). 

Os eventos esportivos se enquadram na lógica da espetacularização da sociedade tal 

como a política. “A corrida de bicicleta, o combate de boxe ou de luta livre, o jogo de futebol 

[...] constituem em si espetáculos com trajes, abertura solene, liturgia apropriada e percurso 

regulamentado. Numa palavra, são dramas cujas diferentes peripécias mantêm o público na 

expectativa” (CAILLOIS, 1990, p. 42). Sanfelice (2004, p. 2 e 3) frisa que a palavra espetáculo 

remete à grandiosidade, emoção e admiração: “Os esportes estão integrados dentro dessa lógica 

e ocupam um lugar de crescente destaque na produção de espetáculos de massa”. Assim, o 

esporte moderno já surge como espetáculo. 

O desporto, assim como a política, constitui um campo de considerável significado 

social (ELIAS; DUNNING, 1992). Essa presença do esporte na sociedade brasileira pode ser 

vista de diversas formas. “As escolas, os clubes profissionais, os clubes sociais, as escolinhas, 

dentre outros são os principais lugares que estas atividades se apresentam nas mais diversas 

classes sociais no Brasil. Com essa abrangência o esporte integra milhões de pessoas de forma 

direta e indireta” (SANFELICE, 2004, p. 1). 

Nesse sentido, o futebol pode ser considerado como uma forma de libertação das tensões 

e dificuldades da rotina por meio do lazer (ELIAS; DUNNING, 1992) e, do ponto de vista do 

desporto, o mais bem-sucedido no Brasil. O início da história da modalidade no País remete à 

década de 1890, porém há, pelo menos, duas versões distintas sobre quem teriam sido os 

responsáveis por trazer o esporte da Inglaterra para o território nacional. Uma delas defende 

que teriam sido os jesuítas do Colégio São Luís, em São Paulo, que teriam conhecido o futebol 

após uma excursão pela Europa que incluiu o Reino Unido no roteiro. O objetivo deles seria 

trazer a modalidade como uma forma de oferecer uma nova atividade física aos alunos paulistas 

(LEÃO, 2004; RIBEIRO, 2007). A versão mais famosa, porém, é a de que o brasileiro Charles 

Miller teria trazido os equipamentos necessários43 à prática da modalidade ao voltar para a sua 

terra natal em 1894, após 10 anos estudando na Inglaterra, onde conheceu o esporte. Essa seria, 

então, uma forma de ele mesmo seguir jogando futebol e, ao mesmo tempo, inseri-lo como 

 
43 Miller trouxe duas bolas, uma bomba de enchê-las, um par de chuteiras e um livro de regras (RIBEIRO, 2007). 
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atividade de lazer entre a elite de São Paulo (FRANCO, 2007; RIBEIRO, 2007). “O futebol se 

iniciou no país como um esporte de elite, praticado por imigrantes ingleses. No entanto, o 

futebol se desenvolveu também de forma paralela, nos grupos de imigrantes espanhóis, italianos 

e portugueses, além dos próprios brasileiros que também começaram a dar seus primeiros 

passos no esporte” (LEÃO, 2004, p. 46). 

Do primeiro jogo oficial, disputado em 1895, à criação da Liga do Futebol Paulista, seis 

anos depois, o futebol foi rapidamente ganhando espaço. Ao passo que Miller e seus amigos 

tentavam mantê-la como elitista, a modalidade popularizou-se entre as camadas mais pobres, 

que não tinham poder aquisitivo para assistir aos jogos oficiais (RIBEIRO, 2007). “O número 

de times de futebol crescia assustadoramente. Só na capital, existiam entre sessenta e setenta 

clubes (...) Cada bairro, cada vila tinha um time de futebol. Assistir a um jogo desse novo 

esporte tornava-se moda, apesar da resistência dos jornais em divulgar a presença de um público 

menos seleto” (RIBEIRO, 2007, p. 29). 

Nessa mesma década, a imprensa do Rio de Janeiro também começou a noticiar os jogos 

de futebol, dada a presença de figuras ilustres nas arquibancadas cariocas, entre eles o então 

prefeito Pereira Passos (1902-1906) e o presidente da República Afonso Pena. Enquanto a elite 

da cidade frequentava as arquibancadas do estádio do Fluminense, os pobres viam os jogos dos 

morros e telhados que cercavam o campo. “Foi essa imensa maioria de pobres e apaixonados 

que decidiu sair, literalmente, do muro para fazer parte da festa do futebol a partir do ano de 

1907 (...). Pelos inúmeros bairros do subúrbio carioca, várias ligas de futebol surgiram 

agrupando setenta clubes interessados em competir” (RIBEIRO, 2007, p. 32). 

O futebol passou, assim, a ser um dos temas mais noticiados nos jornais cariocas e, 

posteriormente, levou à criação de publicações específicas para tratar de esporte. A realização 

do Campeonato Sul-americano no Rio de Janeiro em 1919 foi um acontecimento que ajudou a 

aliar o futebol a um sentimento de nacionalismo despertado pela presença de um selecionado 

brasileiro em campo contra os vizinhos (e rivais) do continente. O título conquistado contra o 

Uruguai foi estampado nas capas dos jornais cariocas e paulistas. “O futebol conquistara 

definitivamente a sociedade (...) Nas seções de esportes dos principais jornais, o futebol 

substituía as notícias do remo e do turfe, que dominavam o noticiário desde o início do século 

(RIBEIRO, 2007, p. 52 e 53). 

Outro exemplo da popularidade que o futebol alcançava foi a mobilização social gerada 

pela proibição da participação de jogadores negros na Seleção Brasileira, estabelecida em 

decreto assinado pelo presidente Epitácio Pessoa após o Sul-americano de 1919, o qual só viria 
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ser revogado três anos depois, antes de um novo torneio continental no Rio (RIBEIRO, 2007). 

Na década de 1930, a modalidade ganhou, definitivamente, aspectos de um fenômeno 

de massa. “A partir de então, o futebol entrou definitivamente na agenda política, tornando-se 

elemento fundamental tanto para a difusão dos discursos e das doutrinas oficiais, como de 

construção de uma identidade popular” (COUTO, 2014, p. 37). O futebol foi usado como 

símbolo de identidade nacional e de legitimação dos regimes pelas ditaduras do Estado Novo e 

dos governos militares, em que ambos se aproveitaram da enorme popularidade que a 

modalidade já detinha no Brasil. 

Outro momento fundamental para a consolidação definitiva do futebol no Brasil, de 

acordo com Franco (2007), foi o início da década de 1980, quando as emissoras de televisão 

ampliaram substancialmente a quantidade de partidas da modalidade transmitidas ao vivo, o 

que ratificou o esporte como veículo de propaganda e marketing esportivo.  

Várias são as razões que podem ser apontadas para o sucesso do futebol no Brasil. 

Conforme Araújo (2010, p. 7), a modalidade “propicia a efetiva experiência da vida em 

coletividade, e também é uma atividade esportiva que pode ser compartilhada por diferentes 

classes sociais”. Escher (2007, p. 33) explica que o futebol teve rápida aceitação em quase todos 

os países do mundo devido ao “longo período de tensão que antecede o momento do gol, que 

corresponderia ao momento de êxtase para os espectadores”. Para o autor, a modalidade é uma 

manifestação cultural de natureza histórico-social, pois é moldado por características próprias 

que acompanham o desenvolvimento social da época (ESCHER, 2007, p. 31). 

Os estádios de futebol também são importantes nesse processo, visto que “são 

construídos como exemplos de espaço público para convergir toda a população ansiosa em ver 

e ser vista nas ruas” (ESCHER, 2007, p. 36 e 37). Para além do aspecto da visibilidade, Franco 

(2007, p. 246) destaca o caráter festivo da modalidade, uma “festa arcaica, profundamente 

ritualizada, festa que envolve toda a sociedade, que cumpre o papel de exutório para suas 

disfunções internas e externas. Daí o clima de tensão que atinge todos os participantes de uma 

partida de futebol” – percebe-se aqui que a tensão que atrai os espectadores diante da 

expectativa do gol é, na verdade, um elemento constitutivo do jogo. Nesse sentido, o futebol 

quebra o ritmo normal da vida e estabelece uma nova temporalidade. 

Os sentimentos que o futebol é capaz de provocar nos torcedores são destacados como 

elementos que ajudam a explicar a popularidade da modalidade, tendo em vista que “exalta 

emoções e proporciona sensações que vão da mais pura felicidade à frustração, ou vice-versa, 

em questão de minutos” (ARAÚJO, 2010, p. 7), ao passo que a torcida “chora com as vitórias 
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e com as derrotas, mas nunca abandona seu time do coração”. (SANFELICE, 2004, p. 6). 

A identificação que o futebol provoca junto aos torcedores tem dois sentimentos 

principais como base: o nacionalismo e o sentimento de pertença clubística. No caso do 

primeiro, Franco (2007, p. 173) cita que desde que foi exportado da Inglaterra, na segunda 

metade do século XIX, a forma como a modalidade passou a ser apreendida no mundo teve a 

influência do culto à nacionalidade. “No mundo posterior, em que a padronização cultural foi 

diminuindo as diferenças entre os povos, parte do sentimento de identidade nacional deslocou-

se para o futebol”. 

 A criação da Copa do Mundo em 1930 exacerbou o teor nacionalista vinculado ao 

futebol, o que, em conjunto com a popularidade que o esporte já detinha no Brasil e o uso 

político pelo governo Vargas, também foi fortalecido no País. 

 

A associação do futebol às imagens do governo e do próprio governante procurava 

construir um sentimento coletivo de coesão e identidade nacional, tendo como “pano 

de fundo” os elementos de moral futebolística: raça, superação, disciplina e espírito 

coletivo aliados à ginga e às improvisações, características essenciais da identidade 

brasileira emergente naquele contexto (COUTO, 2014, p. 40). 

 

No que tange à Copa, o evento passou a servir de “palco para a catalisação e 

dramatização das mais variadas formas de nacionalismo” (COUTO, 2014, p. 41). O evento 

possui, assim, “imperativos não econômicos de identidade nacional” e traduz o “elemento 

principal e mais poderoso da presença econômica global do futebol” (HOBSBAWM, 2007, p. 

94 e 95), estabelecendo para muitos países africanos e asiáticos, por exemplo, uma identidade 

nacional independente de divisões políticas e/ou religiosas internas. 

Os Mundiais de Futebol são um dos raros momentos em que o povo brasileiro exibe 

com orgulho a bandeira nacional, independentemente da classe social ou região do País em que 

viva. Essa situação chegou ao ápice durante as conquistas dos títulos mundiais pela Seleção, 

em que as ruas foram tomadas de brasileiros a comemorar os títulos – euforia que se repetiu 

nos demais países campeões. “No caso de vitórias nacionais, é todo um país que tende a ficar 

envolvido pelo clima de euforia e orgulho pátrio, milhões de pessoas festejam por todo o 

território” (FRANCO, 2007, p. 256). 

O futebol ajudou a mudar, inclusive, antigas teses sobre a identidade nacional, pois 

passou a redefinir a percepção das potencialidades do povo brasileiro, vítima de certo elitismo 

inclusive dos intelectuais em desfavor a europeus e norte-americanos, por exemplo. “O futebol 

(...) forneceu o alicerce para uma drástica rearticulação de nossas identidades sociais (pessoais, 

de bairro, urbanas, regionais e nacionais) em base positivas, regadas a esperança e otimismo” 
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(DAMATTA, 2006, p. 144). 

No que tange à relação de pertença aos clubes do coração e a sua respectiva torcida, 

alguns autores apontam que essa conexão é inclusive maior do que com a Seleção, permitindo 

a formação de identidades coletivas com os demais pares que torcem para o mesmo time 

(ARAÚJO, 2010; FRANCO, 2007). “O pertencimento clubístico é o sentimento que os 

torcedores têm de pertencerem a um clube em particular, sem precisar ser ‘associados’, 

sentimento que se baseia numa escolha aparentemente fortuita, mas que reflete o desejo de 

partilhar com outros ‘iguais’ certos códigos, valores e atitudes” (ARAÚJO, 2010, p. 14). 

Quando a empatia pelo clube chega ao status de paixão e/ou amor, Franco (2007) afirma 

que essa adesão pode ser tida como até religiosa, com jogadores e o próprio clube podendo 

adquirir status de deuses. Há também o estímulo psicológico que é o de se sentir parte de uma 

“multidão de iguais”, já que na torcida se está entre os pares que comungam da mesma afeição 

pelo time. “Já no caminho para o jogo (...), não se está mais sozinho, não se está mais com um 

pequeno grupo de amigos diários. Agora são centenas, até mesmo milhares, do seu gênero. Esta 

situação dá força a uma pessoa. Na vida quotidiana de uma multidão, cada um passa a ter poder” 

(ELIAS; DUNNING, 1992, p. 92). 

O fato de cada clube ter uniformes, hino e cânticos próprios de suas respectivas torcidas, 

atribui a elas do ponto de vista sociocultural uma identidade comum, o que pode levar à 

formação de laços inclusive mais fortes do que os estabelecidos com as seleções nacionais. 

Sobre isso, cabe lembrar que os clubes costumam jogar até duas vezes por semana no Brasil, 

ao passo que as seleções geralmente só participam de uma competição oficial importante por 

ano, no máximo, dois jogos por mês, os quais não têm, nem de longe, o mesmo apelo da Copa 

do Mundo disputada de quatro em quatro anos. A frequência de atuação dos clubes contribui 

para a ampliação das rivalidades com os adversários locais, o que amplia os laços entre 

torcedores de um mesmo time e o sentimento de pertença clubística (FRANCO, 2007). 

Alguns dos personagens mais importantes para reforçar essa ligação são os atletas, tema 

da próxima subseção deste trabalho. 

 

2.4.2 Os jogadores de futebol como ídolos, heróis e/ou mitos 

 

A transformação de atletas em ídolos nos remete à construção de mitos pela humanidade 

na Pré-história, desde quando narrativas de feitos extraordinários passaram a servir de modelo 

de comportamento para o homem. “Os mitos dão forma e aparência explícita a uma realidade 
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que as pessoas sentem intuitivamente. Eles contam como os deuses se comportam (...) para 

permitir que homens e mulheres imitem esses seres poderosos e experimentem, eles mesmos, a 

divindade” (ARMSTRONG, 2005, p. 10). 

Essa significação do mito como modelo, que vem desde as antigas civilizações, é uma 

característica que permaneceu ao longo das diferentes épocas e dos diferentes conceitos 

atribuídos a ele. Na contemporaneidade, a produção de mitos esportivos passou a se dar com o 

intermédio dos meios de comunicação de massa. “Existe a técnica de utilizar a imagem do 

jogador junto ao público para se criar a técnica de identificação. O lema é o seguinte: se o seu 

time vence, você é também um vencedor, que carrega em si, todo o prazer da vitória” 

(CAMARGO, 2000, p. 271). Assim, os torcedores se apropriam das narrativas míticas 

construídas em torno de determinados ídolos esportivos pela mídia para tentar imitar modelos 

de conduta inspirados nesses personagens. “Histórias de sucesso são divulgadas pelos meios de 

comunicação e servem como modelo de conduta para outras categorias de indivíduos. Neste 

sentido, os atletas de alta performance fazem parte dos grupos de referência cujos padrões 

outros indivíduos devem seguir” (TROTTA; ROXO, 2014). 

Assim, os heróis esportivos contribuem também para um senso de unidade nacional ou 

clubística e passam inclusive a ser considerados “santos” por seus fãs. Essa relação é reforçada 

pelos meios de comunicação de massa que aproveitam esse sentimento de idolatria para reforçar 

a cultura do consumo (DOIDGE; ALMEIDA, 2015). Nos últimos anos, a internet e as mídias 

sociais passaram a viabilizar um contato direto entre torcedores e esportistas (muitas vezes, 

intermediados por assessores de comunicação, sem que o fã saiba), o que tem contribuído para 

ampliar essa relação de idolatria (KORZYNSKI; PANIAGUA, 2016; PRICE; FARRINGTON; 

HALL, 2013). 

Conforme Helal (2003, p. 225), há diferenças marcantes entre ídolos do esporte e de 

outros campos simbólicos, o que torna aqueles únicos: “Enquanto os primeiros frequentemente 

possuem características que os transformam em heróis, os do outro universo raramente possuem 

estas qualidades. A explicação para este fato reside no aspecto agonístico, de luta, inerente ao 

universo do esporte”. Ou seja, a natureza do jogo, que pressupõe o confronto e a necessidade 

de vencer um adversário, por si só, já favorece que o esportista venha a ter o seu feito 

considerado heroico após uma vitória. 

Os primeiros esportistas tratados como celebridades que se tem registro, de acordo com 

Van Krieken (2012, p. 49), foram os jogadores de críquete W. G. Grace e de rugby Gwyn 

Nicholls, e o jóquei Tod Sloam, no fim do século XIX e início do século XX. O autor afirma 
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que eles eram representados como estrelas do esporte e “utilizados para atrair a atenção do 

público e vender jornal”. A partir da década de 1920, o interesse nas possibilidades comerciais 

de se propagar corporações a partir da imagem dos heróis esportivos – com o auxílio da 

propagação do cinema – aumentou bastante (VAN KRIEKEN, 2012). Segundo Doidge e 

Almeida (2015), a criação de celebridades esportivas foi auxiliada por um processo dualista, 

em que o atleta atinge a fama por meio de seu próprio talento e esforço, mas também pela ação 

da mídia e de patrocinadores corporativos. 

Outro fator que contribuiu para a propagação das celebridades esportivas foi o 

fortalecimento do nacionalismo por meio do esporte. “As celebridades esportivas atingem um 

papel central no imaginário público nacional: eles se tornam figuras sagradas” (DOIDGE; 

ALMEIDA, 2015, p. 3). Isso porque os atletas representam entes sociais amplos, como um 

clube, uma cidade ou um país (ELIAS; DUNNIG, 1992; TROTTA; ROXO, 2014). 

Para Van Krieken (2012, p. 51), estrelas esportivas têm grande potencial de se tornarem 

celebridades globais, pois “a ausência de uma dimensão linguística [dos seus feitos esportivos] 

lhes permitem cruzar as fronteiras dos quadros nacionais”. Outro fator que auxiliou na 

globalização das estrelas esportivas foi o lucro que passou a ser gerado a partir das competições, 

o que permitiu uma melhor organização dos eventos, com foco no espectador (WHANELL, 

2009). 

O sucesso dos atletas em campo é associado a valores apreciados socialmente como 

esforço, saúde, aptidão e juventude (VAN KRIEKEN, 2012). Assim, eles possuem 

características que os transformam em heróis, e não apenas em celebridades: De acordo com 

Helal (2001, p. 136 e 137), pela natureza heroica deles, os atletas “são paradigmas dos anseios 

sociais e através das narrativas de suas trajetórias de vida, uma cultura se expressa e se revela”. 

Os atletas também ajudam exatamente a superar a falsa oposição entre celebridade e 

herói, pois não há sentido em opor fama e realização real. “Como a música e o teatro, os eventos 

esportivos são um veículo para a expressão e manifestação de emoções poderosas que não têm 

outra saída na vida diária” (VAN KRIEKEN, 2012, p. 52). 

Um aspecto que se aplica tanto às celebridades esportivas quanto às políticas é a 

identificação que esses personagens conseguem ter junto ao público (DOIDGE; ALMEIDA, 

2015; JONES, 2010; RIBKE, 2014). Outro ponto de contato entre os membros dos dois campos 

é o esforço e a dedicação que é exigido de ambos, dos quais se espera “trabalho duro, 

planejamento, organização e método” (TROTTA; ROXO, 2014, p. 8). No que tange 

especificamente aos jogadores de futebol, este pode ser considerado mais um fator de 
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reconhecimento e identificação em um país como o Brasil, onde a modalidade é considerada 

“paixão nacional” (DOIDGE; ALMEIDA, 2015; HELAL, 2001). 

As narrativas dos heróis do futebol contribuem para atualizar as narrativas míticas da 

antiguidade, com os ídolos servindo de modelo para os homens comuns. Os casos do time 

tricampeão mundial em 1970, de Zico nos anos 1980, de Romário e Ronaldo nas décadas de 

1990 e 2000, e de Neymar nos últimos cinco anos ilustram bem essa possibilidade (ADORNO-

SILVA, 2012; HELAL, 2001; CIOCCARI, 2015; SIMÕES, 2014; TROTTA; ROXO, 2014). 

Outros atores importantes para ajudar a transformar atletas em ídolos são os 

patrocinadores, que colam as imagens de seus produtos aos atletas que se destacam com o 

objetivo de obter lucro e. obviamente, contribuem para torná-los ainda mais estrelas. O fato de 

os atletas terem, em geral, atributos considerados interessantes de serem associados 

publicitariamente às marcas, tais como juventude, boa forma, alto desempenho e sucesso, é 

fundamental para despertar o interesse das empresas (WHANELL, 2009). 

De acordo com Helal (2003), as narrativas dos ídolos brasileiros ligados ao futebol têm 

como diferencial a ênfase da conquista obtida por meio de três aspectos: a genialidade dos 

jogadores, a irreverência e/ou a malandragem. Esses aspectos são reforçados pela mídia, que 

busca enquadrá-los ou enfatizar um ou outra característica dos personagens ao retratá-los. 

Assim, os enredos da trajetória dos heróis futebolísticos brasileiros são variados, mas 

podem ser resumidos em cinco narrativas principais, que, muitas vezes, se mesclam em um 

mesmo personagem. São eles, a trajetória marcada e a conquista obtida por meio de: 

a) Ascensão social: esse é o mito construído com base na trajetória do menino pobre, 

que supera a infância de dificuldades financeiras vividas pela família e conquista o 

estrelato. Grande parte dos jogadores de futebol brasileiros se enquadra nesse perfil, 

casos das biografias de Zico, Romário e Ronaldo, por exemplo, o que facilita na 

identificação deles com o brasileiro comum (HELAL, 2001; DOIDGE; ALMEIDA, 

2015; SIMÕES, 2014; VAN KRIEKEN, 2012). “Ainda que essa ascensão ocorra 

para uma parcela bastante reduzida desse imenso grupo social, o imaginário do 

sucesso individual através da bola é forte o bastante para movimentar toda a 

engrenagem que mantém o esporte como o mais popular no país” (TROTTA; 

ROXO, 2014, p. 4). 

b) Talento nato: para vários casos de ídolos do futebol brasileiro, o talento deles é 

descrito como algo “nato”, que se enquadra na ordem do inexplicável, visto que 

parte desses jogadores é descrito como dono de uma habilidade rara que se 
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manifestava desde a infância, sendo quase um dom divino (HELAL, 2001; 

TROTTA; ROXO, 2014). Assim, se o mito da ascensão social reforça a humanidade 

dos craques, uma narrativa cuja ênfase se dá no talento do jogador “faz com que os 

ídolos sejam vistos como seres singulares, diferenciados dos demais”, o que os ajuda 

a serem mitificados (HELAL, 2001, p. 140). Os casos de Zico, Ronaldo e Neymar, 

por exemplo, se enquadram nessa categoria. 

c) Perdas: a existência de derrotas no caminho do herói também é elemento comum 

nas narrativas dos heróis do futebol. Caso, por exemplo, de Zico, e as marcantes 

eliminações nas Copas do Mundo de 1982 e 1986 (HELAL, 2001). Ou de Ronaldo, 

que sofreu três lesões graves durante a carreira e ainda encarou a traumática derrota 

para a França na Copa do Mundo de 1998, tendo entrado em campo para a final 

horas depois de passar mal na concentração da Seleção Brasileira (SIMÕES, 2014). 

d) Esforço: outro aspecto bastante citado nas narrativas mitificadoras dos jogadores 

brasileiros é a dedicação para se chegar à vitória, qualidade que é exigida de todo 

grande herói. O triunfo é, pois, produto “de uma satisfação adiada, ou seja, o esforço 

individual do trabalho duro, metódico e árduo, que visa acumular habilidades 

capazes de projetar e gerar compensações futuras para o indivíduo em sua área de 

atuação” (TROTTA; ROXO, 2014, p. 7). Assim, por exemplo, tem-se o caso de 

Zico, que acordava às 5h30 da manhã para ir do subúrbio até a Gávea, a fim de 

chegar a tempo de treinar no Flamengo diariamente – em mais uma passagem de sua 

trajetória que facilita na identificação com o público (HELAL, 2001). 

e) Brasilidade: este elemento foca em traços próprios da cultura brasileira, como o 

improviso, a ginga, a malandragem, o uso de gírias e um estilo despojado de se 

comunicar com treinadores e com a imprensa, além da dificuldade de se adaptar a 

padrões socialmente corretos. Ter características como essas confere maior 

singularidade à trajetória do ídolo, ao passo que o auxilia a ser enxergado como um 

legítimo representante da cultura brasileira (DOIGE; ALMEIDA, 2015; HELAL, 

2003). Dois grandes representantes desse modelo de narrativa heroica na história do 

futebol brasileiro são Garrincha e Romário. 

 

Além desses tipos de enredo míticos, os atletas devem preencher outros requisitos, 

esperados de todo candidato a herói, tais como perseverança, determinação, luta, honestidade e 

altruísmo (HELAL, 2001). Quando eventualmente o ídolo falha em algum desses componentes 
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ou sai da linha – caso do ex-atacante Adriano, ídolo da Seleção Brasileira, do Flamengo e da 

Internazionale de Milão, mas que teve a carreira abreviada, devido ao envolvimento com bebida 

alcoólica e supostamente com traficantes de drogas no Rio de Janeiro –, ele acaba por 

decepcionar o público e assumir o posto de anti-herói (MENDONÇA, 2012), ainda que parte 

do público siga o idolatrando mesmo assim. 

Mas em relação aos dirigentes, será que as características e expectativas dos torcedores 

são as mesmas? Esse é o tema da subseção a seguir. 

 

2.4.3 A relação entre dirigentes e torcedores 

 

A relação entre dirigentes de futebol e cargos eletivos na política costuma ser bastante 

frequente. Porém, infelizmente, há um descompasso em relação à quantidade de literatura 

acadêmica que investiga a atuação dos “cartolas” – como são conhecidos os membros do staff 

futebolístico no jargão da imprensa esportiva – e a real importância deles como fenômeno 

social, esportivo e político, o que se reflete na reduzida quantidade de pesquisas que tratam da 

relação entre dirigentes e torcedores. 

Entre os poucos trabalhos disponíveis está o de McDonald (2014), que investiga a 

atuação de “oligarquias” políticas do leste europeu com a propriedade de times de futebol. Para 

o autor, o investimento em clubes de futebol é uma forma que esses empresários encontram de 

ganhar capital político e se inserir ou melhorar a própria imagem junto às comunidades nas 

quais podem ter interesses políticos. Para isso, investir em times tradicionais é uma estratégia 

adotada. “Equipes com uma história rica e uma base de fãs comprometida oferecem incentivo 

ainda maior para o envolvimento oligárquico, porque trazem visibilidade por meio de redes pré-

estabelecidas de fãs e cobertura da mídia” (MCDONALD, 2014, p. 20). 

Um exemplo citado é o de Suleyman Kerimov, que, além de ser dono do Anzhi 

Dagestan, da Rússia, também era membro do parlamento nacional e tinha uma imagem positiva 

entre os torcedores do clube, inclusive como responsável por benefícios para a população local 

que o governo central russo não entregaria. Outro caso citado é o de Gigi Becali, proprietário 

do Steaua Bucareste, da Romênia, e cuja aquisição da equipe lhe garantiu a oportunidade de 

ampliar o próprio capital político perante o povo local. Já a situação de Viktor Gushan, um dos 

donos do FC Sheriff Transnistria, da Moldávia, é descrita como distinta, pois o empresário seria 

componente de uma oligarquia já bem-sucedida nos próprios negócios, mas que decidiu investir 

no futebol para ampliar ainda mais o capital político que detinha e assim, justificar, o poderio 
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econômico do grupo (MCDONALD, 2014). 

Conforme Lawo-Sukam (2016), os presidentes de clubes se tornam mais respeitados nas 

comunidades locais quando esses times obtêm sucesso, o que amplia o capital simbólico dos 

dirigentes e os favorece na busca por obter poder político. Parte desses representantes passa a 

ser celebrizada nas comunidades das quais faz parte, o que é conseguido também com o auxílio 

dos meios de comunicação de massa. “A cobertura midiática do time de futebol concede aos 

oligarcas um status de celebridade mais forte. Os oligarcas se tornam mais famosos por sua 

associação com os clubes de futebol, porque isso lhes confere diferentes meios de influência 

para atingir a população local positivamente” (McDONALD, 2014, p. 19 e 20). 

No contexto brasileiro, Silva, T. (2013) analisou a atuação de vários dirigentes e 

candidatos ligados aos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro. Um dos elementos resultantes 

da associação dos cartolas com a política é ser visto pelos torcedores como “um de nós”, graças 

ao compartilhamento da mesma filiação clubística com os eleitores. Um exemplo citado é o do 

ex-vereador Roberto Monteiro (PC do B-RJ) (2007-2016), ex-presidente da Torcida Força 

Jovem do Vasco (FJV). “A ‘arquibancada’ enuncia algo além de um setor do estádio, mas a 

proximidade, espacial e identitária (...). A metáfora propõe uma relação de vizinhança entre 

aquele que encontra numa posição hierarquicamente superior, o vereador, e os demais 

integrantes do universo do futebol”. (SILVA, T., 2013, p. 81). Ou seja, o fato de torcer para o 

mesmo time e seguir próximo da torcida faz o dirigente ser visto como um cidadão comum, o 

que mantém sua proximidade com os torcedores. 

Essa relação com as torcidas faz com que muitas delas atuem como cabos eleitorais dos 

cartolas enquanto candidatos. No futebol carioca, vários são os exemplos de ocorrências do 

tipo. Monteiro foi apoiado por FJV, Associação das Torcidas do Vasco e torcida Rasta em suas 

campanhas de 2004, 2008 e 2012. A ligação entre os entes era tanta que a FJV chegou a 

disponibilizar a mala direta da torcida para o então candidato à reeleição em 2012 enviar 

material de campanha. Outro caso emblemático ligado ao clube cruz-maltino é o do deputado 

federal Eurico Miranda, que foi apoiado por torcidas organizadas do Vasco nas campanhas 

vitoriosas de 1994 e 1998. “Toda sua campanha remetia ao imaginário clubístico: seu lema era 

‘vascaíno vota em vascaíno’, seus cabos eleitorais vinham das torcidas organizadas da 

instituição e seus pôsteres tinham a caravela do escudo do Vasco (SILVA, T., 2013, p. 60 e 61). 

Entre os botafoguenses, há o caso do ex-jogador Gonçalves (DEM-RJ), candidato a vereador 

em 2012 com a apoio da torcida organizada Botachopp. 

No Flamengo, o atual vice-presidente de Futebol do Flamengo Marcos Braz foi 
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candidato a vereador em 2012 (PSB-RJ) – quando não ocupava cargo no clube, apesar de já ter 

sido diretor de futebol anteriormente –, contando com o integrante da torcida organizada Raça 

Rubro-Negra Marcelo “Tijolo” como cabo eleitoral, o qual, por sua vez, liderou uma equipe de 

torcedores organizados para divulgar o candidato. Outro caso bastante conhecido é o da ex-

presidente do clube Patrícia Amorim (PSDB/PMDB-RJ), vereadora do Rio entre 2000 e 2012 

e que contou com auxílio de parte da Torcida Jovem do Flamengo (TJF) em suas três primeiras 

campanhas para a Câmara Municipal do Rio (SILVA, T., 2013). 

A ligação de dirigentes com as torcidas se mantém mesmo após a eleição. Monteiro 

tinha o gabinete constituído, em sua imensa maioria, por membros e ex-integrantes da torcida 

organizada do Vasco. “O papel dos torcedores consiste na mediação de um vínculo entre os 

parlamentares e a população em geral” (SILVA, T., 2013, p. 101). Amorim também foi citada 

na imprensa por empregar funcionários do Flamengo em seu gabinete, entre eles o ex-chefe de 

torcida organizada Leonardo Ribeiro, então presidente do Conselho Fiscal do clube44.  

A relação próxima com as torcidas e a conquista de títulos em suas respectivas gestões 

faz com que alguns dirigentes venham a ser adorados pelos torcedores – migrem ou não para a 

política. Foi o caso, por exemplo, do libanês George Helal, presidente do Flamengo entre 1984 

e 1986, e que se tornou ídolo da torcida, entre outros motivos, por viabilizar a renovação 

contratual de Zico em 1980, além de financiar a preparação física do craque rubro-negro “do 

próprio bolso”. “Tamanho era o prestígio do dirigente que um conjunto de torcedores chegou 

mesmo a criar um torneio de futebol amador, nomeando ‘Torneio George Helal’ em préstimos 

ao comerciante libanês” (ROCHA, L., 2013, p. 138). 

Outro caso bastante lembrado de adoração popular de um ex-presidente flamenguista é 

o de Gilberto Cardoso, que esteve à frente do clube entre 1951 e 1955 e que faleceu após um 

título do time de basquete rubro-negro na última cesta. O sepultamento dele atraiu milhares de 

torcedores para homenageá-lo. “No correr do século XX, a figura de Gilberto Cardoso se 

converter em símbolo do que seja o rubro-negro, tanto por torcidas quanto, e, muito 

especialmente, por dirigentes” (ROCHA, L., 2013, p. 171 e 172). 

Da mesma forma como há dirigentes adorados, também há casos de políticos que são 

reprovados pela torcida. Foi o caso do engenheiro Veiga Brito, ex-presidente do Flamengo em 

duas ocasiões (1966-1968 e 1971), marcada por sucessivas derrotas, a ponto de os torcedores 

protagonizarem um “enterro simbólico” dele (ROCHA, L., 2013, p. 199). Patrícia Amorim, por 

 
44  Ver “Vereadora Patricia Amorim lota gabinete com pessoas do Flamengo e familiares”, em 

http://www.espn.com.br/noticia/279284_vereadora-patricia-amorim-lota-gabinete-com-pessoas-do-flamengo-e-

familiares (acesso em 19/12/2018). 
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sua vez, após ser apoiada pela TJF em suas três primeiras campanhas para vereadora, teve o 

mandato entre 2010 e 2012 reprovado pela agremiação de torcedores, a ponto de ter sofrido 

campanha contrária no último ano de mandato dela, a qual incluiu carta aberta da torcida 

conclamando os rubro-negros a não votarem na ex-aliada (SILVA, T., 2013). 

Diante dos exemplos citados, fica evidente a imbricação que há entre os campos da 

política e do futebol no Brasil, numa relação que envolve jogadores e dirigentes com os 

torcedores que podem se converter em eleitores e/ou cabos eleitorais durante disputas por 

cargos eletivos na política institucional. Uma última chave importante para entender a 

aproximação entre esses dois campos é o conceito de fã, que será discutido na próxima seção. 

 

 

2.5 Futebol, política e fãs 

 

A relação entre os torcedores e os jogadores de futebol traz à luz o conceito de fã, 

fundamental para compreender o processo de admiração que aqueles mantêm quando os 

esportistas migram para o campo da política – e treinadores e dirigentes de futebol, em menor 

incidência. De acordo com Sandvoss (2005), os fãs são pessoas que sentem um envolvimento 

emocional intenso com aquilo de que gostam e que, por isso, criam maneiras de seguir, se 

aproximar e enaltecer o objeto ou o personagem de sua predileção. 

Um conceito chave para entender a ideia de fã é, mais uma vez, o conceito de capital 

simbólico de Bourdieu (1989, 2011), que pode ser adaptado para a ideia de capital simbólico 

de fã (HILLS, 2002). Isso porque ele traz consigo a ideia de reconhecimento e prestígio quando 

algo é tido como legítimo, ou seja, quando as características atribuídas a uma determinada 

figura pública são sinônimo de distinção para os admiradores dela. 

A sociologia do consumo de Bourdieu é, segundo Sandvoss (2013), bastante importante 

para os estudos de fãs. Isso porque a condição de fã depende diretamente do consumo nas 

sociedades modernas, ou seja, de ter capital econômico e interesse em consumir determinado 

produto ou as ideias, o estilo de vida e/ou as realizações de uma celebridade, constituindo-se na 

base principal do chamado fandom. Além da condição econômica, importam também os 

capitais social e cultural, bem como a educação. Esse consumo é então baseado no gosto, que, 

por sua vez, relaciona-se ao conceito de habitus, já referido como algo que se estrutura na 

relação do indivíduo com a sociedade e o leva à ação (BOURDIEU, 1989). Assim, o habitus 

influencia diretamente no consumo e no comportamento do aficionado. “Parece plausível 
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sugerir que a intensidade emocional e a exibição pública do consumo no fandom constituem 

uma celebração do habitus de alguém”, funcionando como forma de comunicação e de 

construção da identidade desse fã (SANDVOSS, 2013, p. 29). 

Sandvoss (2013) ressalva, porém, que há críticas a essa visão de Bourdieu também, visto 

que a ênfase do francês no impacto da classe social no capital simbólico do fã acabaria por 

subestimar a liberdade de escolha de consumo do público, a qual existe mesmo com a influência 

do capital econômico na cultura fã. Outra crítica seria à falta de ênfase sobre o impacto da mídia 

eletrônica e, nos últimos tempos, da internet no consumo e na distribuição da cultura popular, 

o que afeta diretamente as condições e o comportamento de consumo dos aficionados, que 

ganharam mais opções de acesso aos seus objetos e personagens prediletos e reduziria, 

teoricamente, o impacto das distinções de classe no comportamento dos fandons, ainda que seja 

um equívoco afirmar que essa influência não mais existe (SANDVOSS, 2013). 

Um elemento constitutivo da cultura fã é a interação social entre os admiradores de 

determinado personagem ou produto. De acordo com McCarthy (2014), compartilhar conteúdo 

com outros fãs ou se conectar a eles faz parte da rotina dos fandons e, por isso, deve ser levado 

em conta com um aspecto dessa relação, seja ela com celebridades, esportistas ou políticos. 

Vimieiro (2014) cita como exemplo a página de cartas do editor Hugo Gernsback na revista 

norte-americana Amazing Stories, em 1926, à qual é atribuída o o surgimento da cultura fã de 

ficção científica nos Estados Unidos. Esse espaço acabava funcionando como um fórum por 

meio do qual fãs e escritores se comunicavam uns com os outros sobre o tema e, em um segundo 

momento, para até produzir conteúdo próprio. 

Transpondo essa característica para os tempos atuais é inegável que a internet e as 

mídias sociais facilitaram as ações de interação e conexão entre os fãs e destes com os 

personagens os quais admiram, bem como para mobilizações em conjunto, sejam elas 

estimuladas pelas celebridades ou espontaneamente programadas pelos fãs (VIMIEIRO, 2014). 

Nesse contexto, as mídias sociais têm permitido às celebridades promoverem 

mobilizações instantâneas com seus fãs, garantindo uma ação direta com a audiência sem se 

submeter ao filtro tradicional dos meios de comunicação de massa (BENNETT, 2014). Esse 

contexto claramente está em consonância com o impacto dessas ferramentas também para os 

representantes políticos, que passaram a utilizá-las para desenvolver uma comunicação direta 

com a população. 

Bennett (2014) analisa o caso da cantora norte-americana Lady Gaga, cuja presença 

ativa nas mídias sociais, por meio da postagem frequente de vídeos e tweets, dá aos fãs uma 
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ideia de intimidade e de acompanhamento em tempo real da vida dela. Mais uma vez, aqui a 

análise se entrelaça a aspectos já debatidos no 1º capítulo sobre o impacto dessas ferramentas 

na atividade política, podendo essa estratégia ser comparada, por exemplo, à promoção de 

campanha permanente por meio da alta frequência de postagem e à personalização da 

mensagem. Ao mostrar o próprio cotidiano ao público, Gaga é vista por seus admiradores como 

uma pessoa autêntica e genuína, impressão essa que também pode ser tida pelos apoiadores de 

determinado político que se apresenta juntamente com a família em páginas de redes sociais. 

Assim, os fãs veem as celebridades como fontes de inspiração também por meio dessas 

ferramentas, criando uma relação de intimidade em mão dupla, em que os fãs se projetam nos 

artistas, ao passo que estes têm uma experiência a mais de interação com os fãs, para além de 

momentos presenciais já vivenciados anteriormente, como shows e sessões de autógrafos 

(BAYM, 2013; BENNETT, 2014). Da mesma forma, representantes políticos passam a 

vivenciar esse duplo movimento adicionando novos componentes à atividade política para além 

dos tradicionais comícios, passeatas, entrevistas e debates, entre outros. 

No que tange ao uso da internet por fãs de futebol para interagir uns com os outros, 

Vimieiro (2013) cita que os primeiros registros desse movimento foram com o uso de e-mails 

para mobilização e formação de malas diretas de apoiadores, em processos que eram 

coordenados tanto por clubes quanto por torcidas organizadas ou independentes. Esse processo, 

anterior ao surgimento das mídias sociais, também foi verificado entre apoiadores de candidatos 

e partidos políticos em meados dos anos 1990 (AGGIO, 2013; STROMER-GALLEY, 2013). 

Em seguida, a já citada rede social Orkut tinha como algumas de suas principais 

comunidades as ligadas ao futebol, as quais exaltavam os times mais populares do Brasil e eram 

espaço de mobilização de torcidas organizadas e fã-clubes para acompanhamento de jogos, 

compra de produtos, entre outros – cabe lembrar que a mesma ferramenta era usada com 

propósitos de engajamento de correligionários de partidos e de apoio a candidatos e 

representantes políticos (CHAIA, 2007; VIMIEIRO, 2013). 

Atualmente, mensagens e vídeos de fãs de futebol e de atletas representam boa parte dos 

tópicos mais populares nas mídias sociais de maior audiência do Brasil, tais como YouTube, 

Facebook e Twitter, confirmando o processo de interação e mobilização como fundamental 

dentro da cultura fã futebolística (VIMIEIRO, 2013). No caso da política, esses espaços são 

igualmente importantes e populares, e a lógica de mobilização e confronto contínuos ensejados 

pela ideia de campanha permanente contribui para isso, posto que mantém nos eleitores um 

comportamento de torcida pelo seu representante favorito. 
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Encerrada esta revisão teórica, é importante ressaltar a Bancada da Bola enquanto frente 

parlamentar suprapartidária informal ligada ao futebol influenciada por grupos de interesse, os 

quais têm o potencial de fomentar a prática da campanha permanente. O fato de essa relação 

estar em expansão no Brasil há mais de 30 anos e a importância histórica da modalidade para a 

cultura nacional reforçam essa ligação, sobretudo pela possibilidade do estabelecimento de uma 

relação direta entre eleitores/torcedores e políticos ligados ao futebol, a qual foi potencializada 

com o surgimento e a expansão das redes sociais. 

No próximo capítulo, o histórico e a composição da Bancada da Bola na legislatura entre 

2015 e 2019 serão contextualizados, assim como será apresentada a metodologia deste trabalho.  
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3 CONTEXTUALIZAÇÃO E METODOLOGIA 

 

A Bancada da Bola é uma frente parlamentar informal de congressistas que atuam em 

prol de grupos de interesse ligados à modalidade. O surgimento desse bloco de congressistas 

tem como marco mais frequentemente referenciado na literatura a atuação de um grupo de 

deputados federais e senadores para defender a CBF, as federações estaduais e os clubes de 

investigações na CPI da Nike, de 2000 a 2001 (BELMAR, 2016; LEÃO, 2004; SILVA, T., 

2013). Já Mendes (2017) não concorda com essa versão e afirma que a primeira Bancada da 

Bola se agrupou em 1993, quando iniciou-se o trâmite da Lei Zico. Discutir a gênese desse 

bloco no Congresso Nacional é um dos objetivos da primeira seção deste capítulo. 

Nessa seção, também será proposta uma forma objetiva de delimitar quais políticos 

compõem tal bancada, visto que, atualmente, a identificação desses congressistas não é 

consensual entre os teóricos do tema. Após trabalho de pesquisa realizado desde 2015, 

conseguimos identificar os 67 senadores e deputados federais com algum nível de ligação 

formal com o futebol a partir de 1987. 

Desses, 30 integraram a 55ª legislatura (2015-2019) e, por isso, terão suas trajetórias 

apresentadas na segunda seção do capítulo, sendo divididos entre senadores e deputados 

federais e aqueles que obtiveram notoriedade no futebol antes da política e os que fizeram o 

caminho inverso. 

A terceira seção discutirá a rede social Facebook, de forma a justificar por que ela foi 

escolhida como objeto de análise da Bancada da Bola. Além de ter sido a mídia social mais 

popular do Brasil entre 2011 e 2016, ela passou a ser a mais usada entre os representantes 

políticos brasileiros desde 2012 e foi a única adotada em algum momento da última legislatura 

por todos os 30 congressistas aqui estudados. 

Na sequência, a quarta seção apresentará e discutirá as estratégias metodológicas 

adotadas para esta tese: as análises de frequência e de Conteúdo das postagens nas fan pages 

dos congressistas e a estimação de modelos de regressão linear para ajudar a explicar esses 

resultados, além da realização de entrevistas estruturadas com dois deputados federais e cinco 

assessores de comunicação dos representantes. Ainda nesta seção, as questões de pesquisa 

propostas para este estudo serão delimitadas. Cada uma das 14 categorias de análise que 

comporão a investigação empírica deste trabalho será fundamentada e terá sua metodologia de 

análise e cálculo exposta, de forma a viabilizar a identificação das estratégias de campanha 

permanente adotadas pelos políticos ligados ao futebol durante os períodos não eleitorais da 

legislatura decorrida entre 2015 e 2019. 
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3.1 A Bancada da Bola 

 

A referência mais recorrente ao surgimento da Bancada da Bola na política brasileira 

remete aos anos de 2000 e 2001, quando da criação de uma CPI para investigar os contratos da 

CBF com a fornecedora de materiais esportivos Nike (BELMAR, 2016; LEÃO, 2004; 

MENDES, 2017; SILVA, T., 2013). Essas investigações tiveram como estopim a polêmica 

escalação do atacante brasileiro Ronaldo na final da Copa do Mundo de 1998, contra a França, 

anfitriã do evento, após sofrer uma convulsão poucas horas antes do jogo, razão pela qual a 

imprensa brasileira levantou suspeitas de que a patrocinadora da Seleção Brasileira poderia ter 

interferido na escalação do escrete comandado à época pelo técnico Zagallo (LEÃO, 2004). 

A criação da “CPI da Nike”, em 2000, lançou luz para um grupo de deputados federais, 

comandados à época por Eurico Miranda, os quais tinham no futebol suas bases política e 

financeira e que trabalhavam para dificultar que as investigações atingissem a CBF, as 

federações estaduais de futebol e os clubes (LEÃO, 2004). Ato contínuo, essa representação 

ganhou espaço também na CPI do Futebol no Senado, que tramitou concomitantemente à da 

Câmara (BELMAR, 2016). A partir daquele momento, a possibilidade de o futebol alavancar 

candidaturas ganhou ainda mais proeminência. “A gestão de um clube de futebol se apresenta 

como uma das maneiras mais eficazes de se iniciar uma carreira política ou de reativar uma 

carreira política decadente” (LEÃO, 2004, p. 49). 

Silva, T. (2013) usou como método de investigação para identificar o surgimento da 

“Bancada da Bola” uma pesquisa exploratória nos jornais O Globo (RJ), Folha de São Paulo e 

Lance! (RJ/SP), e na revista Placar, por meio da qual concluiu que a primeira aparição dessa 

expressão e seus sinônimos foi concomitante às CPIs da Nike e do Futebol. Assim, o autor 

define essa frente parlamentar informal como um grupo de legisladores que utilizava suas 

credenciais clubísticas para se eleger e que atuava de forma suprapartidária, conforme interesses 

comuns aos times de futebol. 

O núcleo, além de Miranda, tinha como “expoentes” os então deputados Darcísio 

Perondi (PMDB-RS), irmão do presidente da Federação Gaúcha de Futebol; Luciano Bivar e 

Zezé Perrela (PFL-MG), presidentes do Sport e do Cruzeiro, respectivamente (SILVA, T., 

2013). O autor cita o pertencimento clubístico como característica identitária do grupo, mas 

inclui nele também parlamentares sem relação direta com os times – ou sem que esse 

relacionamento seja de domínio público, como exemplificado no caso de Perondi. Ao passo que 

Leão (2004) afirma que esse grupo era composto de 10 deputados, Mendes (2017) considera 
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que a composição incluía 18 integrantes, mobilizando não só políticos ligados a clubes, mas 

também à CBF e a federações. 

A visão de que a Bancada da Bola tenha surgido em 2000, porém, é contestada por 

outros autores. No decorrer da década de 1990, as discussões das leis Zico e Pelé movimentaram 

o Congresso Nacional, pois visavam regulamentar aspectos diversos relacionados ao futebol 

brasileiro, entre os quais a obrigatoriedade da transformação dos clubes em empresas e a 

extinção ou a manutenção do passe dos jogadores em poder dos clubes (BELMAR, 2016; 

MENDES, 2017; HIRATA; FREITAS, 2014; MATIAS; MASCARENHAS, 2019). 

Já naquele contexto, deputados e senadores que tinham suas campanhas financiadas pela 

CBF, clubes e seus patrocinadores devolveriam esse aporte em troca de votações favoráveis 

após eleitos, o que iria se refletir nas discussões dos dois projetos de lei (MENDES, 2017). Essa 

atuação se justificaria não só pela questão financeira, mas pela proximidade desses políticos de 

determinados grupos de interesse ligados ao futebol, entre os quais a própria CBF e os clubes, 

mas também federações estaduais, jogadores, árbitros e meios de comunicação (BELMAR, 

2016; HIRATA; FREITAS, 2014; MATIAS; MASCARENHAS, 2019). 

Na avaliação de Belmar (2016), o que caracteriza um congressista integrar a Bancada 

da Bola não é a uniformidade do discurso, mas a representação de interesses dos grupos não 

oficiais ligados ao futebol durante a tramitação de projetos de lei relacionados à modalidade, 

entendimento esse corroborado por Silva, T. (2013). São exemplos de discussões no Congresso 

Nacional sobre questões ligadas ao futebol em que a frente informal também atuou a Lei 

Maguito Vilela (nº 9981/2000), que modificou a Lei Pelé; a aprovação do Estatuto do Torcedor 

(Lei nº 10.671/2003), que estabeleceu regras de organização das competições e direitos 

mínimos do público espectador das competições; a criação da Timemania (Lei nº 11.345/2006), 

nova loteria federal destinada ao repasse de valores para os clubes; e o Programa de 

Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro – Profut (Lei nº 

13.155/2015), originário no Projeto de Lei nº 5201/2013, a Lei de Responsabilidade Fiscal do 

Esporte (LRFE). Na última década, mais grupos de pressão buscaram influenciar os 

parlamentares nas discussões e votações, tais como o Movimento Bom Senso Futebol Clube, 

surgido em 2013, o qual buscou apresentar propostas para a modernização do futebol nacional 

em paralelo à atuação do Sindicato dos Atletas Profissionais; e as entidades representativas de 

torcidas organizadas (BELMAR, 2016). 

Já Mendes (2017) toma como ponto de partida a Frente Parlamentar Mista do Esporte 

(FPE) e seus 237 membros formalizados ao longo da 54ª legislatura, dos quais 206 eram 
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titulares e a maioria não tem ligação direta com o futebol. A partir desses nomes, o autor propõe 

uma robusta proposta metodológica para conseguir identificar quais desses parlamentares 

efetivamente constituiriam a Bancada da Bola. Entre os critérios utilizados por ele estão: a) 

verificar quais desses congressistas tiveram papel central nas discussões do trâmite dos projetos 

em discussão no Congresso e que impactavam a modalidade – LRFE, Profut e o Projeto de 

Fortalecimento dos Esportes Olímpicos (Proforte), Projeto de Lei nº 6753/2013; b) identificar 

quais desses políticos receberam financiamento da CBF e/ou de patrocinadores ligados à 

entidade; e c) quais congressistas apresentaram mais emendas a esses projetos e o objetivo de 

tais dispositivos. 

A conclusão apresentada por Mendes (2017) é a de que os oito parlamentares centrais 

na sub-rede “Bancada da Bola” da FPE foram os deputados federais Delegado Protógenes (PC 

do B/SP), Marcelo Matos (PDT/RJ), Renzo Braz (PP/MG), Renan Filho (PMDB/AL), Acelino 

Popó (PRB/BA) (tetracampeão mundial de boxe e ex-atleta), Deley, Danrlei e André 

Figueiredo. Desses, apenas os três últimos têm ligações conhecidas com o futebol. A inclusão 

dos demais nomes na amostra foi bastante influenciada pela política difusa de financiamento 

de campanhas eleitorais adotada pela CBF, a qual fez doações mesmo para políticos sem ligação 

efetiva com a modalidade, mas que pudessem vir a defender os interesses da entidade em futuras 

votações no Congresso. 

Por outro lado, essa proposta metodológica avança no sentido de incluir na amostra não 

apenas congressistas próximos da CBF e das federações estaduais, mas também críticos a essas 

entidades e mais frequentemente vistos como representantes de outros grupos de interesse 

ligados ao futebol, como os jogadores e as torcidas – casos de Romário, Danrlei e Figueiredo, 

por exemplo. 

Esse cenário de dificuldade em delimitar quais políticos efetivamente compõem a 

Bancada da Bola lança luz para a reflexão de Hirata e Freitas (2014, p. 150 e 151): 

 

Se é difícil nominar os parlamentares que abertamente defendem esse bloco, os quais 

em algumas raras oportunidades, por meio dos seus discursos, pronunciam sua função 

dentro do clube; mais intrincada foi a tarefa de perceber a atuação daqueles que não 

se pronunciaram, mas que, a partir dos indícios, é possível afirmar a presença de 

agentes que nas “sombras do campo” agiram angariando votos favoráveis a seus 

pleitos. 
 

Em nosso estudo, buscamos eliminar critérios subjetivos de centralidade dos 

congressistas que poderiam compor a Bancada da Bola e incluir na amostra apenas aqueles com 

algum nível de ligação formal efetiva com o futebol, ou seja, tendo atuado como jogador, 
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técnico, árbitro, dirigente de futebol ou representante de torcida organizada ao longo da própria 

carreira, seja ela prévia, concomitante ou posterior ao ingresso em cargos eletivos da política 

representativa. Nosso esforço de investigação consistiu então nas buscas por meio das 

expressões “senador” e/ou “deputado federal” associado a “futebol” e/ou “Bancada da Bola” 

no site de buscas Google e checagem de todos os resultados disponíveis em sites confiáveis 

como as páginas oficiais do Senado e da Câmara Federal, da CBF, das federações estaduais e 

dos clubes, além de publicações de referência na área acadêmica, como livros, artigos 

publicados em periódicos, teses, dissertações e o Dicionário Histórico-Biográfico da Fundação 

Getúlio Vargas (FGV)45. 

O resultado da pesquisa identificou 67 congressistas, entre 1987 e julho de 2020, com 

algum nível de ligação formal com o futebol no Brasil. A relação inédita de todos eles aparece 

abaixo (Tabela 6), por ordem alfabética, e pode ser considerada uma contribuição original desta 

tese à literatura da área, visto que não há uma fonte única para obtenção desses dados na 

literatura acadêmica e na imprensa brasileira. 

 

Tabela 6 – Relação de congressistas ligados ao futebol no Brasil de 1987 a julho de 2020, 

cargos ocupados, legislaturas46 e nível de ligação com a modalidade 

Congressista UF Cargo(s) e legislatura Ligação com o futebol 

Afonso Hamm RS Deputado federal (52ª a 56ª) Ex-goleiro do Brasil/RS e do 

Bagé 

André Figueiredo CE Deputado federal (52ª, 54ª a 

56ª) 

Conselheiro do Ceará 

André Luiz RJ Deputado federal (52ª) Ex-presidente do Bangu 

Andrés Sanchez SP Deputado federal (55ª) Presidente do Corinthians e ex-

diretor de Seleções da CBF 

Arnaldo Faria de 

Sá 

SP Deputado federal (48ª a 55ª) Ex-presidente e conselheiro da 

Portuguesa 

Asdrubal Bentes PA Deputado federal (48ª) Ex-presidente do Paysandu 

Beto Albuquerque RS Deputado federal (51ª a 54ª) Ex-assessor da presidência do 

Internacional 

Carlaile Pedrosa MG Deputado federal (54ª) Conselheiro do Atlético/MG 

Carlos Eduardo 

Cadoca 

PE Deputado federal (51ª a 55ª) Ex-presidente da Comissão 

Patrimonial do Santa Cruz 

 
45 Também foi consultada como publicação de apoio a Wikipedia, mas, considerando ser ela uma plataforma livre 

de inserção e alteração dos dados, todas as informações constantes neste portal foram checadas em sites oficiais, 

de forma a minimizar ao máximo a chance de incluir dados incorretos na amostra. 
46 As legislaturas duram 4 anos, começando em 1º de fevereiro do primeiro ano e terminando em 31 de janeiro do 

último. A duração de cada uma está descrita na Tabela 5, com exceção da 56ª, que começou em 2019 e vai até 

2023. O fato de um político estar citado como tendo ocupado o cargo numa legislatura não significa que ele tenha 

sido titular do cargo ao longo dos quatro anos, pois há casos de políticos que se licenciaram e de outros que 

assumiram como suplentes no decorrer do mandato. 
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Ciro Nogueira PI Senador (54ª a 56ª) e 

deputado federal (50ª a 53ª) 

Ex-presidente do River 

Danrlei RS Deputado federal (54ª a 56ª) Ex-goleiro do Grêmio 

Deley RJ Deputado federal (52ª a 55ª) Ex-meio-campista do 

Fluminense 

Edinho Montemor SP Deputado federal (51ª e 52ª) Fundador e presidente do São 

Bernardo 

Eduardo Girão CE Senador (56ª) Ex-presidente do Fortaleza 

Elizeu Aguiar PI Deputado federal (54ª) Ex-presidente do River 

Érico Ribeiro RS Deputado federal (52ª) Ex-presidente do Brasil de 

Pelotas 

Eugênio Rabelo CE Deputado federal (53ª) Ex-presidente do Ceará 

Eurico Miranda RJ Deputado federal (50ª e 51ª) Ex-presidente do Vasco 

Evandro Román PR Deputado federal (55ª e 56ª) Ex-árbitro 

Fábio Mitidieri SE Deputado federal (55ª e 56ª) Conselheiro do Confiança 

Fernando Bezerra 

Coelho 

PE Senador (55ª e 56ª) e 

deputado federal (48ª e 49ª) 

Ex-presidente do Santa Cruz 

Fernando Collor AL Senador (53ª a 56ª) Ex-presidente do CSA 

Gastone Righi SP Deputado federal (48ª e 49ª) Membro do Comitê Gestor do 

Santos e fundador de torcidas 

organizadas 

Geraldo Melo RN Senador (50ª e 51ª)  

Germano Rigotto RS Deputado federal (49ª a 51ª) Conselheiro e ex-diretor de 

Marketing do Caxias 

Goulart SP Deputado Federal (55ª) Ex-presidente da Gaviões da 

Fiel e presidente do Conselho 

Deliberativo do Corinthians 

Guilherme 

Campos 

SP Deputado federal (53ª e 54ª) Ex-vice-presidente da Ponte 

Preta e da Federação Paulista  

Ibsen Pinheiro RS Deputado federal (48ª, 49ª e 

53ª) 

Ex-vice-presidente do 

Internacional 

Jarbas Lima RS Deputado federal (50ª e 51ª) Ex-presidente do Internacional 

Jarbas 

Vasconcelos 

PE Senador (53ª, 54ª e 56ª) e 

deputado fedetal (55ª) 

Conselheiro do Sport 

José Mendonça PE Deputado federal (48ª a 53ª) Ex-presidente do Santa Cruz 

José Otávio 

Germano 

RS Deputado federal (52ª a 55ª) Ex-vice-presidente e 

conselheiro do Grêmio 

José Rocha BA Deputado federal (50ª a 56ª) Ex-presidente do Vitória 

Jovair Arantes GO Deputado federal (50ª a 55ª) Ex-presidente do Conselho 

Deliberativo do Atlético/GO 

Júnior Bozzella SP Deputado federal (56ª) Conselheiro do Santos 

Leomar 

Quintanilha 

TO Senador (50ª a 53ª) e 

deputado federal (48ª, 49ª e 

54ª) 

Presidente da Federação 

Tocantinense 

Luciano Bivar PE Deputado federal (51ª, 55ª e 

56ª) 

Ex-presidente do Sport 

Luiz Estevão DF Senador (51ª) Ex-presidente do Brasiliense 

Maguito Vilela GO Senador (51ª e 52ª) e 

deputado federal (48ª) 

Ex-vice-presidente da CBF e 

dirigente do Jataiense 
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Marcelo Aro MG Deputado federal (55ª e 56ª) Diretor de Relações 

Institucionais da CBF e 

conselheiro do Atlético/MG 

Marcelo 

Guimarães Filho 

BA Deputado federal (52ª a 54ª) Ex-presidente do Bahia 

Márcio Braga RJ Deputado federal (48ª) Ex-presidente do Flamengo 

Marcus Vicente ES Deputado federal (50ª a 52ª, 

54ª e 55ª) 

Ex-vice-presidente da CBF, ex-

presidente da Federação 

Capixaba e do Ibiraçu 

Marquinho 

Chedid 

SP Deputado federal (50ª) Presidente do Bragantino e ex-

vice-presidente da Ponte Preta 

Mendes Ribeiro 

Filho 

RS Deputado federal (50ª a 54ª) Conselheiro do Grêmio 

Nello Rodolfo SP Deputado federal (51ª) Conselheiro do Palmeiras 

Olímpio Pires MG Deputado federal (51ª) Ex-presidente de Itabira, 

Itabirano e Valeriodoce 

Omar Aziz AM Senador (55ª e 56ª) Ex-dirigente e presidente de 

honra do Nacional/AM 

Onaireves Moura PR Deputado federal (49ª) Ex-presidente da Federação 

Paranaense e do Atlético/PR e 

ex-relações públicas da 

Conmebol 

Paulo Ganime RJ Deputado federal (56ª) Vice-presidente de Gestão 

Estratégica do Vasco 

Paulo Lima SP Deputado federal (49ª a 53ª) Ex-presidente do Corinthians e 

ex-vice-presidente da 

Federação Paulista 

Paulo Magalhães BA Deputado federal (51ª a 56ª) Ex-presidente do Vitória 

Pedro Canedo GO Deputado federal (48ª a 52ª) Ex-vice-presidente da 

Federação Goiana e do 

Anapolina 

Ricardo Gomyde PR Deputado federal (50ª) Ex-diretor e conselheiro 

vitalício do Coritiba 

Roberto Goes AP Deputado federal (55ª) Presidente da Federação 

Amapaense 

Rogério Marinho RN Deputado federal (53ª a 55ª) Ex-vice-presidente do ABC 

Romário RJ Senador (55ª e 56ª) e 

deputado federal (54ª) 

Ex-atacante da Seleção 

Brasileira, Vasco, Flamengo, 

Fluminense e Barcelona/ESP 

Ronivon Santiago AC Deputado federal (49ª, 50ª e 

52ª) 

Ex-jogador e ex-técnico de 

Juventus/AC e Atlético/AC 

Sérgio Zveiter RJ Deputado federal (54ª e 55ª) Ex-presidente do STJD 

Telmo Kirst RS Deputado federal (48ª a 51ª) Ex-presidente do Santa 

Cruz/RS 

Ulysses 

Guimarães 

SP Deputado federal (48ª e 49ª) Ex-vice-presidente do Santos 

Valdivino 

Oliveira 

GO Deputado federal (54ª) Ex-presidente do Atlético/GO 

Vicente Cândido SP Deputado federal (54ª e 55ª) Ex-diretor de Assuntos 
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Internacionais da CBF, ex-

vice-presidente da Federação 

Paulista e diretor de Assuntos 

Institucionais do Corinthians 

Walter Feldman SP Deputado federal (52ª a 54ª) Secretário-geral da CBF 

Washington 

Stecanela 

RS Deputado federal (55ª) Ex-atacante de Fluminense, 

Atlético/PR, Ponte Preta e da 

Seleção Brasileira 

Washington Reis RJ Deputado federal (54ª e 55ª) Ex-diretor executivo do Tigres 

e presidente de honra do 

Duque de Caxias 

Zezé Perrella MG Senador (54ª e 55ª) e 

deputado federal (51ª) 

Ex-presidente do Cruzeiro 

Fontes: Belmar (2016); Brasil. Câmara dos Deputados (2020); Fundação Getúlio Vargas (2020); Mendes (2017); 

e Brasil. Senado (2020). 
 

A primeira legislatura inteiramente decorrida após a redemocratização do Brasil reuniu 

12 parlamentares ligados ao futebol, todos deputados federais (ver Tabela 5). Dez deles já 

haviam ocupado cargos eletivos antes de 1987, como Asdrúbal Bentes (PMDB), prefeito de 

Salinópolis/PA entre 1983 e 1985; Fernando Bezerra Coelho (PSB) e Pedro Canedo (PP), eleitos 

deputados estaduais em 1982; Gastone Righi (PTB), indicado deputado federal em 1966 e 1982; 

Ibsen Pinheiro (PMDB) e Márcio Braga (PMDB), votados para a Câmara Federal em 1982; 

José Mendonça (PFL), com três mandatos consecutivos de deputado estadual e dois de federal 

desde 1966; Telmo Kirst (PFL), eleito vereador em Santa Cruz do Sul/RS em 1972 e 1976, e 

deputado federal em 1978 e 1982; e Ulysses Guimarães (PPB), que chegava ao 10º mandato 

seguido na Câmara dos Deputados desde 1950. Do grupo de congressistas ligados ao futebol 

na 48ª legislatura (1987-1991), apenas Arnaldo Faria de Sá (PTB) e Leomar Quintanilha 

(PMDB) efetivamente “estrearam” em cargos eletivos nesse quadriênio (BRASIL. CÂMARA 

DOS DEPUTADOS, 2020). 

O número de deputados federais ligados ao futebol na 49ª legislatura, inciada em 1991, 

aumentou para 14, todos deputados federais. Esse foi o primeiro quadriênio em que a Bancada 

da Bola ganhou maior protagonismo, em virtude das discussões decorrentes da Lei Zico. 

Enquanto o ex-jogador do Flamengo, então ministro do Esporte, tinha o objetivo de que o 

projeto fosse aprovado na íntegra, Sá, por exemplo, afirmava à imprensa que ele seria alterado 

na Câmara, a fim de contemplar demandas dos clubes (BELMAR, 2017), o que acabou 

acontecendo quando da aprovação do texto, em 1993. 

Entre 1995 e 1999, o número de congressistas ligados ao futebol aumentou para 19, 

incluindo dois senadores: Quintanilha e Geraldo Melo (PSDB). A influência de grupos de 
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interesse ligados ao futebol, de novo, foi destaque nesse quadriênio, sobretudo pela tramitação 

do projeto da Lei Pelé, que também teve fortes resistência dos clubes. Deputados como Sá, 

Eurico Miranda, Jovair Arantes, Ricardo Gomyde (PC do B) e Zezé Perrella defenderam 

modificações na proposta inicial apresentada pelo então ministro dos Esportes, contemplando, 

sobretudo, interesses da CBF, das federações estaduais e dos clubes (BELMAR, 2017). 

A 51ª legislatura, a partir de 1999, viu mais uma ampliação no número de representantes 

relacionados ao futebol no Congresso Nacional: o episódio mais simbólico durante esse 

quadriênio foi justamente a já referida CPI da Nike, em que a ação dos parlamentares ligados à 

CBF, às federações estaduais e aos clubes para barrar investigações contra essas entidades foi 

amplamente divulgado pela imprensa (BELMAR, 2017; MENDES, 2016; SILVA, T., 2013). 

Os dois quadriênios seguintes (2003/2007 e 2007/2011) somaram 25 congressistas 

ligados ao futebol cada, ou seja, uma ligeira redução em relação ao recorde da legislatura 

anterior. Os temas que impactaram a modalidade e mais repercutiram no período foram a 

criação do Estatuto do Torcedor e da Timemania, ambos gerando fortes lobbies dos grupos de 

interesse envolvidos (BELMAR, 2016). 

Na 54ª legislatura (2011/2015), o número de congressistas ligados ao futebol volta a 

crescer e chega a 30, quantitativo que se manteria no quadriênio seguinte (2015-2019), período 

de análise desta tese. A LRFE e o Profut foram os projetos de lei que mais movimentaram a 

Bancada da Bola nesse período, sobretudo no que se refere à busca dos clubes por viabilizarem 

condições vantajosas de renegociarem as próprias dívidas junto ao governo federal, mas 

também pelos movimentos de atletas reivindicando uma melhor organização do futebol 

brasileiro – por exemplo, com o estabelecimento de fair play financeiro obrigatório para os 

clubes, nos moldes do que já era praticado na Europa (BELMAR, 2016). 

O perfil dos congressistas da legislatura entre 2015 e 2019 será apresentado na próxima 

seção, mas cabe observar que não há qualquer representação feminina entre os 67 congressistas 

ligados ao futebol eleitos desde 1987 no Brasil. Fora da esfera federal, um dos poucos casos é 

o da ex-vereadora e ex-presidente do Flamengo Patrícia Amorim, já citado no capítulo anterior. 

O levantamento aqui exposto torna evidente a enorme barreira para que as mulheres acessem 

aos dois campos, o que pode ser objeto de futuras pesquisas sobre o tema. 
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3.2 O perfil dos congressistas escolhidos para análise 

 

Entre os 30 congressistas ligados ao futebol na 55ª legislatura, há seis senadores47 e 24 

deputados federais. Nesta seção, serão descritas informações biográficas básicas acerca da 

trajetória de cada um deles na política e no futebol, de forma a apresentar minimamente os 

personagens cujas estratégias de campanha permanente serão analisadas nesta tese – não será 

possível detalhar esses perfis devido ao grande número de personagens envolvidos. 

Para isso, nas subseções a seguir, eles serão divididos pela natureza do cargo que 

ocupam – senador ou deputado federal – e se ingressaram na política antes ou depois do futebol. 

A distinção do cargo ocupado expressa a diferença de representatividade de cada um deles, da 

duração do mandato, bem como a estrutura de que dispõem para o respectivo exercício. Os 

senadores, eleitos em um total de três por estado mais o Distrito Federal, exercem um mandato 

de 8 anos e podem contratar, em tese, até 55 funcionários para seus gabinetes48, com um limite 

mensal de R$ 160 mil em salários. Além disso, os eleitos para o Senado fazem jus a auxílio-

moradia de até R$ 5.500 (ou imóvel funcional pago pela instituição); cotas gráfica de R$ 8.500 

e parlamentar de R$ 41.844,45; verbas indenizatórias de até R$ 15 mil; passagens aéreas de até 

cinco viagens de ida e volta para seus respectivos domicílios eleitorais; reembolso de despesas 

médicas, odontológicas e psicoterápicas; gastos ilimitados com telefones celular e cota mensal 

de R$ 500 para telefone fixo; um carro alugado; cota mensal para despesas com combustíveis 

e correspondências; e assinaturas de jornais diários e revistas mensais49. 

Já o número de deputados federais varia de oito a 70 por estado, incluindo o Distrito 

Federal, em quantitativo proporcional à população de cada unidade federativa. Eles exercem 

um mandato de 4 anos e podem contratar, em tese, até 25 secretários parlamentares, obedecendo 

o limite de R$ 111,6 mil mensais em salários. O valor do auxílio-moradia é de R$ 4.253 (ou 

imóvel funcional pago pela Câmara); a cota de serviços gráficos é estabelecida pelo tipo de 

papel e número de impressões; a cota parlamentar é de R$ 30,7 mil a R$ 45,6 mil a depender 

do estado de origem – já incluindo despesas com passagens aéreas, telefonia, locação de 

automóveis, combustíveis e correspondências, as quais são pagas à parte, no caso dos 

 
47 Jarbas Vasconcelos foi deputado federal entre 2015 e 2019, sendo contabilizado como tal. Em 2018, ele foi 

eleito senador, cargo o qual assumiu apenas na legislatura seguinte, portanto fora do lapso temporal aqui estudado. 
48 Dadas as brechas no regimento interno da Casa, há situações como a do senador Izalcir Lucas (PSDB-DF), que 

chegou a ter até 85 assessores. Ver: “Com 85 assessores, senador Izalci Lucas emprega o mesmo que empresa 

média”, em https://bityli.com/oWN9h (acesso em 02/04/2020). 
49  Ver “Senadores gastam R$ 19 milhões com cota parlamentar; tem político com 60 funcionários”, em 

https://bityli.com/1sHSb; “Subsídios, cotas e benefícios dos senadores”, em https://bityli.com/XAzTk; e “Veja 

quanto custam um deputado e um senador”, em https://bityli.com/NqpFR (acessos em 02/04/2020). 
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senadores; e o reembolso de despesas médicas que não sejam realizadas no Departamento 

Médico da Câmara é garantido50 (BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2020). 

A estrutura garantida na legislação brasileira auxilia os congressistas a desenvolver parte 

das estratégias de campanha permanente, por exemplo, por meio do custeio das viagens oficiais 

e a seus respectivos estados, bem como da montagem de equipes de comunicação em Brasília 

e nos domicílios eleitorais deles. A comparação também deixa claro que a estrutura oferecida 

aos senadores é consideravelmente maior que a dos deputados, o que, em tese, pode impactar 

no nível de adesão à campanha permanente entre os cargos. Se, por um lado, o mandato mais 

curto dos representantes da Câmara poderia estimulá-los a uma maior prática de propaganda 

contínua, por outro, é comum que alguns senadores se candidatem a cargos executivos na 

metade dos seus mandatos, o que também pode funcionar como indutor à estratégia – Romário, 

por exemplo, participou da corrida eleitoral para governador do Rio de Janeiro em 2018. A 

possível influência do cargo ocupado no nível de adesão à campanha permanente será verificada 

em nossa análise empírica. 

Entender a trajetória percorrida pelos representantes até ingressarem no campo político 

é importante para perceber de que forma as experiências prévias deles delineiam os seus 

respectivos discursos, bem como a atuação deles enquanto políticos (MIGUEL, 2003). Nesse 

sentido, reestruturamos a metodologia de José Coelho (2017), que utilizou a classificação de 

“entrada pelo futebol”, para representantes que tenham se destacado no futebol antes de se 

elegerem; e “entrada pela política”, para políticos que tenham ingressado no universo 

futebolístico já após ocuparem cargos públicos eletivos. 

Consideramos que é melhor usar a expressão “Ingresso no futebol antes da política”, 

visto que não se pode resumir ao futebol as razões para eles terem sido eleitos, já que as outras 

experiências prévias desses personagens também podem ter impactado na viabilidade eleitoral 

deles. Um exemplo disso é o do deputado federal Afonso Hamm, que teve uma carreira curta 

como goleiro dos clubes Bagé e Brasil de Pelotas, além de ter atuado nas categorias de base do 

Internacional. Após encerrar sua rápida passagem como jogador de futebol, ganhou projeção 

como empresário do agronegócio ligado ao setor arrozeiro no Rio Grande do Sul, o que pode 

ter viabilizado muito mais sua entrada no meio político do que a pouca projeção alcançada 

como atleta profissional. Caso bem diferente de Romário, que, ao ser eleito deputado federal 

 
50 Ver “Cada deputado custa mais de R$ 2 milhões por ano”, em https://bityli.com/DzglT, e “Veja quanto custam 

um deputado e um senador”, em https://bityli.com/NqpFR (acessos em 02/04/2020). 



108 

 

em 2010, trazia consigo a memória de ter sido um dos maiores atacantes da história do futebol 

brasileiro, por exemplo. 

Em sentido semelhante, usaremos a expressão “Ingresso na política antes do futebol”, 

pois, para além da questão cronológica, não se pode dizer que todos os congressistas cuja 

trajetória se enquadra nesse perfil tiveram “entrada pela política” na vida pública. Vários deles 

tiveram sucesso em suas respectivas carreiras profissionais ou deram sequência a famílias com 

histórico na política representativa – casos, respectivamente, do advogado e ex-apresentador e 

comentarista de televisão Arnaldo Faria de Sá e do administrador Paulo Magalhães, sobrinho 

do ex-governador e senador pela Bahia Antônio Carlos Magalhães (ACM), por exemplo. 

 

3.2.1 Senadores com ingresso no futebol antes da política 

 

A Tabela 7 (abaixo) apresenta informações sobre os quatro senadores da 55ª legislatura 

que ingressaram no futebol antes da política. 

 

Tabela 7 – Senadores da 55ª legislatura ligados ao futebol antes de iniciar a carreira política 

Senador Partidos  

(55ª leg.) 

Primeiro cargo 

político/ano 

Primeira passagem 

no futebol/ano 

Outra atividade 

profissional/ano 

Ciro 

Nogueira 

Progressistas Deputado 

federal (1995) 

Presidente do River 

(1994) 

Empresário e 

advogado (*) 

Fernando 

Collor 

PTB 

PTC 

Pros 

Prefeito de 

Maceió (1979) 

Presidente do CSA 

(1973) 

Economista e 

empresário / Diretor 

do Jornal Gazeta 

(1973) 

Romário PSB 

Podemos 

Deputado 

federal (2011) 

Atacante do Vasco 

(1985) 

– 

Zezé 

Perrella 

PTB 

MDB 

Deputado 

federal (1999) 

Presidente do 

Cruzeiro (1994) 

Empresário do ramo 

de carnes (1992) 
(*) Ano desconhecido 

Fontes: Belmar (2016); Brasil. Câmara dos Deputados (2020); Coelho, J. (2017); Fundação Getúlio Vargas 

(2020); Mendes (2017); e Brasil. Senado (2020). 
 

Ciro Nogueira, nascido em 1968, é natural de Teresina. Advogado e empresário, 

começou sua trajetória como presidente do River, um dos principais clubes do Piauí, em 1994, 

tendo permanecido no cargo até 200051. Filho de um deputado federal – Ciro Nogueira Lima – 

e sobrinho de outro – Etevaldo Nogueira Lima –, estreou na política ocupando o mesmo cargo 

 
51  Ver “Supremo recebe inquérito envolvendo presidente do River do Piauí”, em 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=59616 (acesso em 02/04/2020). 
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que seus parentes em 1995 pelo PFL e foi reeleito sucessivamente até 2006, tendo nesse ínterim 

migrado para o PP. Em 2010, foi eleito senador pela primeira vez, alcançando a reeleição em 

2018 (BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2020; FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 

2020; BRASIL. SENADO FEDERAL; 2020)52.  

A herança política familiar também foi preponderante para o ingresso do economista e 

empresário Fernando Collor de Mello no campo político, mas isso se deu após uma rápida 

experiência no futebol. Nascido no Rio de Janeiro, em 1949, ele é filho de Arnon de Mello, ex-

governador e senador de Alagoas, e neto de Lindolfo Collor, ex-deputado federal. Aos 23 anos, 

tornou-se diretor da Gazeta de Alagoas, jornal cujo dono era seu pai, e, no ano seguinte, passou 

a presidir a Organização Arnon de Mello, que detinha não apenas o jornal, mas uma emissora 

de TV e duas de rádio. Nesse mesmo ano, tornou-se presidente também do CSA, um dos 

maiores clubes de futebol de Alagoas. Com a projeção ganha no meio empresarial e as costuras 

políticas do pai, foi eleito prefeito de Maceió pela Arena – partido do regime militar – em 1979. 

Em seguida, foi deputado federal e governador de Alagoas por PDS e PMDB, nesta ordem, até 

se eleger presidente da República em 1989, pelo PRN. Sofreu impeachment em 1992 e só voltou 

à cena política em 2006, quando se elegeu senador pelo PRTB, cargo que ocupa atualmente, já 

tendo passado por PTB, PTC e agora PROS (BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2020; 

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2020; BRASIL. SENADO FEDERAL; 2020). 

Já Romário nasceu na Favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, em 1966, e começou a 

jogar no Estrelinha, time criado pelo pai, aos 9 anos. Aos 13, passou a atuar no infantil do 

Olaria, onde se destacou e foi parar no Vasco da Gama, no qual iniciou as atividades 

profissionais na década de 1980. Entre outros clubes, destacou-se também por PSV (Holanda), 

Barcelona e Valência (Espanha), Flamengo e Fluminense. A consagração de Romário como 

ídolo nacional se deu na Seleção Brasileira, na Copa do Mundo de 1994, sendo o artilheiro do 

time com cinco gols e eleito o melhor jogador da competição pela Fifa. Marcou o milésimo gol 

da carreira em 2007, pelo Vasco, antes de se aposentar dos gramados, dois anos depois 

(ARRUDA, 2016; DOIDGE; ALMEIDA, 2015; HELAL, 2003; RIBKE, 2014). 

Em 2009, filiou-se ao PSB e, um ano depois, candidatou-se a deputado federal, sendo 

eleito o sexto mais votado para o cargo no Rio de Janeiro, com 146.859 votos. Como 

parlamentar, notabilizou-se por posturas contra a CBF e as federações estaduais (DOIDGE; 

ALMEIDA, 2015). No pleito seguinte, tornou-se o postulante ao Senado mais votado da história 

 
52  Ver também “De playboy a presidente nacional do PP e político mais influente do PI”, em 

https://180graus.com/informe-especial/de-playboy-a-presidente-nacional-do-pp-e-politico-mais-influente-do-pi 

(acesso em 03/04/2020). 
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do Rio de Janeiro, com 4,6 milhões de votos. Depois da vitória, publicou a seguinte mensagem 

em sua página oficial no Facebook, mais uma vez ressaltando as próprias raízes: “Hoje, entra 

para história um ex-favelado que virou senador da República” (FARIA, R., 2015). Em 2017, se 

filiou ao Podemos, pelo qual participou da corrida eleitoral para governador do estado do Rio, 

um ano depois, obtendo 664.511 votos e terminando a disputa em quarto lugar (BRASIL. 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, 2020). 

Por fim, o empresário Zezé Perrella é natural de São Gonçalo do Pará/MG, onde nasceu 

em 1957. Empresário do ramo de carnes desde 1992, elegeu-se presidente do Cruzeiro, pela 

primeira vez em 1994. Obteve mais duas reeleições sucessivas no cargo até 2002, quando 

acumulou títulos à frente do clube mineiro, sendo o mais importante a Libertadores de 1997. 

Em 2008, voltou à presidência do alviceleste, sem tanto sucesso. Eleito presidente do Conselho 

Deliberativo em 2017, assumiu a gestão de futebol em outubro de 2019, a fim de tentar evitar 

o rebaixamento cruzeirense à Série B, o que não conseguiu53. Já a trajetória política começou 

em 1998, quando se filiou ao PFL e foi um dos deputados federais mais votados em Minas 

Gerais. Candidato ao Senado em 2002, não obteve êxito. No ano seguinte, migrou para o PSDB, 

pelo qual se elegeu deputado estadual em 2006. Mudou para o PDT e concorreu como primeiro 

suplente ao Senado em 2010, na chapa encabeçada por Itamar Franco (PPS-MG), o qual foi 

eleito e faleceu no ano seguinte. Diante da morte do titular, Perrella assumiu como senador. Já 

no MDB, decidiu não concorrer à reeleição em 2018 (COELHO, J., 2017; FUNDAÇÃO 

GETÚLIO VARGAS, 2020; BRASIL. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, 2020). 

 

3.2.2 Senadores com ingresso na política antes do futebol 

 

A Tabela 8 (abaixo) apresenta informações sobre os dois senadores da legislatura entre 

2015 e 2019 que ingressaram na política antes do futebol. 

 

Tabela 8 – Senadores da 55ª legislatura ligados à política antes de iniciar a carreira no futebol 

Senador Partidos 

(55ª leg.) 

Primeiro cargo 

político/ano 

Primeira passagem 

no futebol /ano 

Outra atividade 

profissional/ano 

Fernando 

Bezerra 

Coelho 

PSB 

MDB 

Deputado estadual 

(1982) 

Presidente do Santa 

Cruz (2008) 

Administrador (*) 

Omar Aziz PSD Vereador de Dirigente [2001?] Engenheiro civil 

 
53 Ver “Relembre a trajetória de Zezé Perrella, um dos nomes mais emblemáticos da história do Cruzeiro”, em 

https://bityli.com/YNU9O (acesso em 03/04/2020). 
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Manaus (1989) (*) 
*Ano desconhecido. 

Fontes: Belmar (2016); Brasil. Câmara dos Deputados (2020); Coelho, J. (2017); Fundação Getúlio Vargas 

(2020); Mendes (2017); e Brasil. Senado (2020). 

 

O administrador Fernando Bezerra Coelho nasceu em Petrolina, interior de 

Pernambuco, em 1957. É sobrinho do ex-governador pernambucano Nilo Coelho, sendo, 

portanto, mais um que ingressou na política por herança familiar. Elegeu-se deputado estadual 

pelo PDS em 1982. Desde então, já ocupou os cargos de deputado federal, prefeito de Petrolina 

e ministro da Integração Nacional, tendo passado também pelos partidos PFL, PMDB e PPS 

nesse período. Elegeu-se senador em 2015 pelo PSB, tendo, dois anos depois, voltado ao MDB 

(BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2020; FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2020; 

BRASIL. SENADO FEDERAL; 2020). Sua relação com o futebol se deu entre 2008 e 2010, 

quando presidiu o Santa Cruz54. 

Já Omar Aziz, natural de Garça, São Paulo, teve o primeiro contato com atividades 

políticas na década de 1980, no movimento estudantil, contemporaneamente à graduação dele 

como engenheiro civil em Manaus. Filiou-se ao PC do B nos anos finais da ditadura militar e 

foi presidente da Fundação de Desenvolvimento e Apoio Comunitário. Migrou para o PDC e 

se elegeu vereador da capital amazonense em 1988, sendo reeleito quatro anos depois. Em 1994, 

ascendeu a deputado estadual pelo PPR. Em 1997, já no PFL, renunciou ao mandato para 

assumir como vice-prefeito de Manaus, em chapa encabeçada por Alfredo Nascimento, sendo 

reeleito em 2000. Menos de três anos mais tarde, foi eleito vice-governador de Eduardo Braga 

e reeleito em 2006, já no PMN. Ganhou a titularidade do cargo em março de 2010 e foi 

reconduzido no mesmo ano. Chegou ao Senado no pleito de 2014, pelo PSD. Candidatou-se ao 

Governo do Estado quatro anos depois, pela mesma legenda, mas terminou em quarto lugar, 

com 8,07% dos votos válidos. Nesse ínterim, ingressou no futebol, como dirigente do 

Nacional/AM, pelo menos, desde 2001. Atualmente, é presidente de honra do clube 

amazonense e dá nome ao centro de formação de atletas do clube (FUNDAÇÃO GETÚLIO 

VARGAS, 2020; BRASIL. SENADO FEDERAL; 2020)55. 

 

 

 
54 Ver “Fernando Bezerra Coelho é o novo presidente do Santa Cruz”, em https://bityli.com/MKWaN (acesso em 

05/04/2020). 
55 Ver “Amazonenses e piauienses trocam farpas”, em https://www.terra.com.br/esportes/2001/05/29/068.htm, e 

“Governador Omar Aziz é homenageado no Centenário do Nacional e diz que quer o futebol amazonense de volta 

à elite”, em https://bityli.com/6Qfrj, e “Nacional inaugura novo celeiro de craques locais”, em 

https://bityli.com/yECxc (acessos em 05/04/2020). 
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3.2.3 Deputados federais com ingresso no futebol antes da política 

 

A Tabela 9 (abaixo) apresenta informações sobre os 12 deputados federais da 55ª 

legislatura que ingressaram no futebol antes da política. 

 

Tabela 9 – Deputados federais da 55ª legislatura ligados ao futebol antes de iniciar a carreira 

política 

Deputado 

federal 

Partidos  

(55ª leg.) 

Primeiro cargo 

político/ano 

Primeira passagem 

no futebol /ano 

Outra atividade 

profissional/ano 

Afonso 

Hamm 

Progressistas Vereador de 

Bagé (1997) 

Goleiro do Bagé 

[197_] 

Engenheiro 

agrônomo [199_] 

Andres 

Sanchez 

PT Deputado 

federal (2015) 

Coordenador da base 

do Corinthians e 

fundador da torcida 

Pavilhão 9 (1990) 

Empresário do 

ramo de 

embalagens 

[199_] 

Danrlei PSD Deputado 

federal (2011) 

Goleiro do Grêmio 

(1993) 

– 

Deley PTB Secretário de 

Esporte e Lazer 

de Volta 

Redonda (1997) 

Meio-campista do 

Fluminense (1976) 

– 

Evandro 

Román 

PSD Secretário de 

Esporte e 

Turismo do 

Paraná (2011) 

Árbitro (1992) Professor de 

Educação Física 

(*) 

Fábio 

Mitidieri 

PSD Vereador de 

Aracaju (2009) 

Conselheiro e 

patrocinador do 

Confiança [2008?] 

Empresário e 

administrador 

Goulart PSD Vereador de São 

Paulo (1997) 

Vice-presidente da 

torcida Gaviões da 

Fiel (1987) 

Empresário do 

ramo de bebidas 

(2003) 

Luciano 

Bivar 

PSL Deputado 

federal (1999) 

Presidente do Sport 

(1989) 

Empresário de 

seguros (1980) 

Marcus 

Vicente 

Progressistas Vereador de 

Ibiraçu/ES 

(1976) 

Presidente do Ibiraçu 

[197_] 

Representante de 

vendas [196_] e 

advogado (*) 

Paulo 

Magalhães 

PSD Deputado 

estadual (1991) 

Presidente do Vitória 

(1978) 

Administrador (*) 

Sérgio 

Zveiter 

PSD 

DEM 

Secretário de 

Justiça do RJ 

(1999) 

Juiz do TJD do Rio 

de Janeiro (1983) 

Advogado 

[1979?] 

Washington 

Stecanela 

PDT Vereador de 

Caxias do Sul 

(2013) 

Atacante do Caxias 

(1993) 

Empresário do 

ramo de 

construção civil 

(2012) 
*Ano desconhecido. 
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Fontes: Belmar (2016); Brasil. Câmara dos Deputados (2020); Coelho, J. (2017); Fundação Getúlio Vargas (2020); 

Mendes (2017); e Brasil. Senado Federal (2020). 
 

Afonso Hamm é natural de Hulha Negra, Rio Grande do Sul, onde nasceu em 1962. 

Antes de se tornar engenheiro agrônomo, foi goleiro, tendo atuado na base do Internacional e 

da seleção gaúcha e nos times profissionais do Bagé e do Brasil de Pelotas. Largou o futebol 

para dedicar-se aos estudos e, após formado, tornou-se produtor de arroz em território bageense. 

Iniciou a carreira política como vereador deste município em 1997 pelo PPB, que depois 

mudaria o nome para PP. Assumiu como deputado federal suplente em 2005 e, desde então, foi 

agraciado com a permanência no cargo pelos eleitores gaúchos. É citado por Mendes (2017) 

como tendo protocolado requerimentos que atrasaram a tramitação da LRF na 55ª legislatura, 

o que pode ser um indicador de alinhamento com a CBF e as federações estaduais (BRASIL. 

CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2020; FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2020). 

O empresário Andrés Sanchez nasceu em Limeira, em 1963, e também começou a 

ganhar notoriedade por meio do futebol, por ter sido um dos fundadores da torcida Pavilhão 9 

do Corinthians, em 1990, o que precedeu a se tornar o coordenador das categorias de base do 

time paulista. Tornou-se conselheiro vitalício em 1997 e, dez anos depois, foi eleito presidente 

do clube. Após deixar o cargo em 2011, foi diretor de seleções das CBF no ano seguinte. Voltou 

a presidir o Corinthians em 2018. Nesse ínterim, foi eleito deputado federal pelo PT em 2014, 

cargo que exerceu por uma legislatura e decidiu não concorrer à reeleição (BRASIL. CÂMARA 

DOS DEPUTADOS, 2020; COELHO, J., 2017). 

Já Danrlei nasceu na gaúcha Crissiumal, em 1973. Iniciou como goleiro da base do 

Grêmio aos 13 anos e estreou como profissional em 1993. Tornou-se ídolo gremista por ter 

ganho vários títulos no clube, entre eles a Taça Libertadores, e ter passado mais de uma década 

como titular. Passou também pela Seleção Brasileira e clubes como Fluminense e Atlético/MG 

(HINTERHOLZ, 2020; ROCHA, E., 2009). Ainda antes de deixar os campos, filiou-se ao PTB 

em 2007, partido pelo qual foi eleito deputado federal em 2010, tornando-se o quarto mais 

votado para o cargo no Rio Grande do Sul, com 173 mil votos. Já no PSD, foi reeleito em 2014 

– como o segundo mais votado, com 158,9 mil votos – e 2018 (BRASIL. TRIBUNAL 

SUPERIOR ELEITORAL, 2017). 

Por sua vez, Deley é natural de Volta Redonda/RJ, 1959, e começou no futebol aos 15 

anos, na base do Fluminense. Profissionalizou-se dois anos depois, atuando como meio-

campista do tricolor carioca, pelo qual conquistou o título brasileiro de 1984. Atuou também 

por Palmeiras, Botafogo, Belenenses (Portugal) e Volta Redonda, clube no qual se aposentou 
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em 1992 e assumiu, no ano seguinte, a gerência de futebol. Foi técnico do tricolor carioca em 

1994. Iniciou a carreira política em 1992, filiando-se ao PSDB. Cinco anos depois, tornou-se 

secretário municipal de Esporte e Lazer de Volta Redonda. No PV, foi eleito deputado federal 

pela primeira vez, em 2002. Passou por PMDB, PSC e PTB ao longo das quatro legislaturas 

nas quais se manteve na Câmara Federal, porém, não se reelegeu em 2018 (BRASIL. CÂMARA 

DOS DEPUTADOS, 2020; FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2020; MENDES, 2017). 

O professor de Educação Física Evandro Roman nasceu em Herval Grande/PR, em 

1973, e tornou-se conhecido como árbitro de futebol, tendo pertencido aos quadros da 

Federação Paranaense, da CBF e da Fifa entre 1992 e 2012. Sua trajetória política começou em 

2011, quando foi nomeado secretário estadual de Esportes, após se ter filiado ao PSD. Estreou 

em cargos eletivos como deputado federal em 2015, mas terminou as eleições de 2018 como 

primeiro suplente. Em fevereiro de 2019, reassumiu a titularidade do cargo apenas quatro dias 

após o início da 56ª legislatura (BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2020)56. 

Nascido em Aracaju, em 1977, o empresário e administrador Fábio Mitidieri tem os 

primeiros registros de sua ligação com Confiança, maior clube do Estado, datados de 2008, 

como conselheiro e patrocinador, ainda que ele próprio tenha revelado em entrevista para esta 

tese57 que a ligação com o futebol é uma herança de família. Após o seu envolvimento com o 

futebol, partiu também para a carreira política, sendo eleito vereador da capital sergipana pelo 

PDT, tendo sido depois nomeado secretário de Esporte e Lazer da cidade e secretário de 

Trabalho do Estado. Migrou então para o PSD, pelo qual se elegeu deputado federal em 2014 e 

foi reeleito quatro anos depois (BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2020)58. 

Também pelo PSD, Goulart exerceu o mandato de deputado federal na 55ª legislatura, 

mas não alcançou a reeleição em 2018. Pelo mesmo partido, exerceu o quinto e último mandato 

de vereador em São Paulo entre 2013 e 2014, após quatro mandatos consecutivos no mesmo 

cargo pelo PMDB – o primeiro deles iniciado em 1997. Empresário do ramo de bebidas nascido 

em Vargem Bonita/MG em 1953, ele iniciou sua ligação com o Corinthians em 1987, quando 

tornou-se vice-presidente da torcida organizada Gaviões da Fiel. No ano seguinte, virou 

 
56 Ver também “Evandro Rogério Roman”, em https://bityli.com/i5jMi (acesso em 06/04/2020). 
57 Ver Apêndice D. 
58 Ver também “Dragão contrata mais um atacante”, em http://jornaldodiase.com.br/noticias_ler.php?id=37164, e 

“Fábio Mitidieri acredita no esporte sergipano”, em https://infonet.com.br/noticias/esporte/fabio-mitidieri-

acredita-no-esporte-sergipano/ (acessos em 06/04/2020). 
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conselheiro vitalício do clube e é hoje presidente do Conselho Deliberativo (BRASIL. 

CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2020; FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2020)59. 

Descrito por Mendes (2017, p. 26) como um “homem próximo da CBF”, Luciano Bivar 

nasceu no Recife, em 1944. Empresário do ramo de seguros, foi presidente do Sport por quatro 

ocasiões: em 1989-1990; 1997-2001; 2005-2006; e 2013-2014. O pai dele já havia presidido o 

clube na década de 1950. Filiou-se em 1990 ao PL, partido pelo qual fracassou em uma tentativa 

ao Senado quatro anos depois. Mudou-se para o PSL, legenda na qual se elegeu deputado 

federal em 1998. A atuação dele na CPI da Nike rendeu-lhe a alcunha de “Eurico Miranda do 

Nordeste”60. Chegou a ser candidato à Presidência da República em 2006, obtendo o último 

lugar. Voltou à Câmara após assumir como suplente em 2017. No ano seguinte, como presidente 

nacional do partido, foi um dos principais articuladores da chapa presidencial de Jair Bolsonaro, 

sendo reeleito para a Câmara por Pernambuco (BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS, 

2020; FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2020). 

Outro deputado federal ligado à CBF é Marcus Vicente, nascido em Ibiraçu/ES, em 

1954. Em cerca de 20 anos, o então representante de vendas na década de 1970, passou de 

presidente do pequeno Ibiraçu Esporte Clube para vice-presidente da CBF, tendo ainda sido 

presidente da Federação de Futebol do Espírito Santo a partir de 1994. Chegou a ser presidente 

em exercício da CBF no fim de 2015 e mantém-se como vice-presidente da entidade após ser 

reeleito três anos depois. Iniciou a trajetória política em 1977 pela Arena como vereador de sua 

cidade-natal, da qual seria prefeito por um mandato completo, de 1989 a 1992 (PFL), e 

temporariamente, em 1997 (PSDB). Neste mesmo ano, assumiria como suplente de deputado 

federal, cargo para o qual seria eleito quatro vezes, em 1998 (PSDB), 2002 (PPB), 2010 (PP) e 

2014 (idem). Não conseguiu se reeleger em 2018 e passou a atuar como secretário de Habitação 

e Desenvolvimento Urbano do Estado no ano seguinte (BRASIL. CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2020; FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2020)61. 

O soteropolitano Paulo Magalhães, nascido em 1952, foi presidente do Vitória bem 

jovem, em 1978 e 1979. Formado em Administração, migrou para a política, seguindo os passos 

do tio ACM. Não acumulou tanto poder quanto o “cacique todo-poderoso” da família, mas se 

 
59 Ver “Antonio Goulart é eleito presidente do Conselho do Corinthians”, em https://www.gazetaesportiva.com/ 

times/corinthians/antonio-goulart-e-eleito-presidente-do-conselho-do-corinthians/ (acessos em 06/04/2020). 
60 Ver “Da ‘bancada da bola’ para a corrida presidencial”, em https://bityli.com/QqgH0, e “Luciano Bivar”, em 

https://terceirotempo.uol.com.br/que-fim-levou/luciano-bivar-5827 (acessos em 06/04/2020). 
61 Ver também “Marcus Vicente assume comando da CBF”, em https://bityli.com/RT2Gy, “Del Nero pede nova 

licença depois de reassumir presidência da CBF”, em https://bityli.com/v44BK, e “Marcus Vicente toma posse 

como secretário de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano”, em https://bityli.com/CdZ2b (acessos em 

06/04/2020). 
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elegeu deputado estadual em 1990 pelo PFL, cargo no qual ficou por 8 anos. Chegou à Câmara 

dos Deputados em 1998 e vem se reelegendo sucessivamente desde então, tendo migrado do 

DEM (sucessor do PFL) para o PSD em 2011 (BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2020; 

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2020). 

Natural de Niterói, o advogado Sérgio Zveiter, 1956, faz parte de uma família de juristas, 

a qual contribuiu para ele ingressar no meio futebolístico numa conjugação entre Justiça e 

Esporte. Em 1983, passou a ser um dos juízes do TJD do Rio de Janeiro. Chegou ao posto de 

presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), ligado à CBF, em 1998, e nele 

permaneceu até o ano seguinte. Sua carreira política começou como secretário de Justiça do 

Rio de Janeiro em 1999, mas o primeiro cargo eletivo veio como deputado federal em 2011 

(PDT), sendo reeleito quatro anos depois (PSD). Em 2018, já no DEM concorreu como suplente 

na chapa do candidato ao Senado César Maia (DEM-RJ), mas não obteve êxito (BRASIL. 

CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2020; FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2020). 

Por fim, o brasiliense Washington Stecanela tornou-se jogador profissional em 1993, 

aos 18 anos, como atacante do Caxias. Passou por diversos clubes, entre os quais Ponte Preta, 

Atlético/PR, Fluminense e São Paulo, tendo sido artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2004 

e 2008. Neste ano, passou por duas cirurgias no coração e foi aconselhado por médicos a 

abandonar a carreira, mas decidiu seguir e, por isso, ganhou o apelido de “Coração Valente”. 

Em 2017 e 2018, teve experiências como treinador do Vitória da Conquista/BA e do 

Itabaiana/SE. Iniciou a trajetória política como vereador em 2012 (PDT) em Caxias do Sul, 

onde assumiu, em seguida, como Secretário de Esporte e Lazer. Candidatou-se a deputado 

federal em 2014, mas ficou como suplente, assumindo uma vaga apenas em novembro de 2018, 

mesmo ano em que não se reelegeu (BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2020)62. 

 

3.2.4 Deputados federais com ingresso na política antes do futebol 

 

A Tabela 10 (abaixo) apresenta informações sobre os 12 deputados federais restantes da 

legislatura entre 2015 e 2019, os quais ingressaram na política antes do futebol. 

 

 

 
62  Ver também “De jogador a deputado: Washington quer ter “coração valente” na Câmara”, em 

https://bityli.com/nFe4V, e “Ex-jogador Washington 'Coração Valente' assume secretaria na área de esporte do 

governo Bolsonaro”, em https://bityli.com/YpOBv (acessos em 06/04/2020). 
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Tabela 10 – Deputados federais da 55ª legislatura ligados à política antes da passagem pelo 

futebol 

Deputado 

federal 

Partidos  

(55ª leg.) 

Primeiro cargo 

político/ano 

Primeira passagem 

no futebol /ano 

Outra 

profissão/ano 

André 

Figueiredo 

PDT Subsecretário de 

Meio Ambiente e 

Desenvolvimento 

Urbano (1994) 

Conselheiro do 

Ceará [2005?] 

Economista 

[1991?] 

Arnaldo 

Faria de Sá 

PTB Deputado federal 

(1986) 

Presidente da 

Portuguesa (1990) 

Comentarista de 

tv e advogado 

(1970) 

Carlos 

Eduardo 

Cadoca 

PC do B 

PDT 

Vereador de 

Recife (1983) 

Presidente da 

Comissão 

Patrimonial do Santa 

Cruz [20_?] 

Advogado (*) 

Jarbas 

Vasconcelos 

MDB Deputado federal 

(1974) 

Conselheiro do Sport 

(*) 

Advogado (*) 

José Otávio 

Germano 

Progressistas Vereador de 

Cachoeira do Sul 

(1988) 

Conselheiro do 

Grêmio (1993) 

Advogado (*) 

José Rocha PR Deputado 

estadual (1978) 

Presidente do Vitória 

(1983) 

Médico (1975) 

Jovair 

Arantes 

PTB Coordenador de 

Odontologia da 

Secretaria de 

Saúde de Goiás 

(1983) 

Conselheiro do 

Atlético/GO (1988) 

Cirurgião-

dentista (*) 

Marcelo 

Aro 

PHS Vereador de Belo 

Horizonte (2013) 

Diretor de Ética e 

Transparência da 

CBF (2015) 

Jornalista (*) 

Roberto 

Goes 

PDT Vereador de 

Macapá (1993) 

Presidente da 

Federação 

Amapaense (2011) 

Administrador 

(*) 

Rogério 

Marinho 

PSDB Sub-prefeito da 

zona oeste de 

Natal (1989) 

Vice-presidente do 

ABC (2014) 

Economista e 

professor (1983) 

Vicente 

Cândido 

PT Vereador de São 

Paulo (1997) 

Vice-presidente da 

Federação Paulista 

[2009?] 

Advogado (*) 

Washington 

Reis 

PMDB Vereador de 

Duque de Caxias 

(1993) 

Diretor-executivo do 

Tigres/RJ [20_?] 

Empresário (*) 

*Ano desconhecido. 

Fontes: Belmar (2016); Brasil. Câmara dos Deputados (2020); Coelho, J. (2017); Fundação Getúlio Vargas (2020); 

Mendes (2017); e Brasil. Senado Federal (2020). 
 

O economista André Figueiredo, nascido em Fortaleza, em 1966, ingressou no 

movimento estudantil ainda na década de 1980. Filiado ao PDT quatro anos depois, tornou-se 
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subsecretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental em 1994. Estreou em cargos 

eletivos em 2005, quando assumiu vaga de suplente na Câmara dos Deputados. Foi eleito 

deputado federal novamente em 2010 e reeleito nas duas eleições subsequentes. O início de sua 

relação com o Ceará é incerto, mas sabe-se que é conselheiro do clube, pelo menos, desde 2005, 

já tendo sido descrito pela imprensa como “mecenas” do Alvinegro, nome dados a apoiadores 

financeiros dos clubes. Foi o relator do projeto da LRFE na 55ª legislatura (BRASIL. CÂMARA 

DOS DEPUTADOS, 2020; FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2020; MENDES, 2017)63. 

O advogado paulistano Arnaldo Faria de Sá, de 1945, ganhou projeção como 

comentarista de questões relativas a imposto de renda e previdência na televisão na década de 

1970. Em 1986, elegeu-se deputado federal pelo PTB, cargo para o qual foi reeleito 

sucessivamente até a 55ª legislatura. Nesse período, passou também por PRN, PFL, PPR, PPB 

e PP. Não conseguiu a reeleição em 2018 e, no ano seguinte, foi nomeado subprefeito da região 

do Jabaquara na capital paulista. Sua relação com o futebol decorre de ter sido presidente da 

Portuguesa por cinco anos a partir de 1990, tendo permanecido então como conselheiro do clube 

(BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2020; FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2020). 

Segundo Belmar (2016), durante a tramitação da Lei Pelé, ajudou a retirar a urgência da votação 

por ser alinhado à CBF. 

O advogado Carlos Eduardo Cadoca, natural do Recife, nasceu em 1940, e filiou-se ao 

MDB aos 29 anos. Em 1981, foi um dos responsáveis pela transformação do partido em PMDB, 

pelo qual se elegeu vereador em sua cidade natal no ano seguinte. Reelegeu-se mais duas vezes 

para o cargo até passar para deputado estadual em 1994 e chegar à Câmara Federal quatro anos 

depois, tendo acumulado cinco mandatos seguidos, incluindo passagens pelo PSC, PC do B e 

PDT nos dois últimos. Nesse ínterim, presidiu a comissão patrimonial do Santa Cruz. Decidiu 

não concorrer à reeleição em 2018 (BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2020; 

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2020).  

Também pernambucano, Jarbas Vasconcelos é nascido em Vicência, 1942. É advogado 

e chegou a atuar como professor antes de ingressar na vida pública em 1969, como secretário-

geral da seção pernambucana do MDB. Após eleger-se deputado estadual no ano seguinte, foi 

deputado federal por dois mandatos não consecutivos, prefeito de Recife por duas gestões, 

governador de Pernambuco reeleito, senador e, novamente, deputado federal de 2015 a 2019 –

 
63  Ver também “‘Não vamos trazer jogadores por trazer’”, em https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/ 

jogada/amp/nao-vamos-trazer-jogadores-por-trazer-1.632306, “Dirigentes do Ceará vivem sucesso na política 

enquanto o time luta contra o rebaixamento”, em https://tribunadoceara.com.br/esportes/ceara/dirigentes-do-ceara-

vivem-sucesso-na-politica-enquanto-o-time-luta-contra-o-rebaixamento/, e Diário da Câmara dos Deputados, em 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD04JUN2005.pdf (acessos em 06/04/2020). 
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eleito com 227.470 votos, o terceiro mais votado para o cargo. Iniciou na 56ª legislatura a 

segunda passagem pelo Senado. Durante quase todo esse período esteve no MDB/PMDB, com 

exceção de 1985 e 1986, quando migrou para o PSB (BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS, 

2020; FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2020; BRASIL. SENADO FEDERAL; 2020). Sua 

relação com o futebol limita-se a ser conselheiro do Sport Recife e, como tal, já apoiou e 

contestou presidentes do clube64. 

O gaúcho José Otávio Germano, também advogado, filiou-se ao PDS em 1980, quando 

tinha 18 anos. Por esse partido, foi eleito vereador de Cachoeira do Sul, sua terra natal, oito 

anos depois. Chegou à Assembleia Legislativa em 1991 e foi reeleito para o quadriênio seguinte 

pelo PPR. Em 2002, foi eleito deputado federal pelo PPB, mas licenciou-se para atuar como 

secretário de Justiça e Segurança do Rio Grande do Sul. Reassumiu a vaga na Câmara em 2006 

e foi reeleito para mais três mandatos consecutivos pelo PP. Sua relação formal com o futebol 

começou em 1993, quando passou a ser membro do Conselho Deliberativo do Grêmio. Chegou 

à vice-presidência do clube gaúcho sete anos depois (BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS, 

2020; FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2020). 

Natural de Coribe, o médico baiano José Rocha nasceu em 1948 e teve os primeiros 

contatos com a política aos 22 anos, quando filiou-se à Arena. Por esse partido, foi eleito 

deputado estadual em 1978, ao que se seguiram mais três mandatos consecutivos por PDS (em 

1982) e PFL (1986 e 1990). Chegou à Câmara dos Deputados em 1995 e, desde então, acumula 

sete mandatos seguidos, tendo migrado em 2007 para o PL, legenda que mudaria de nome para 

PR na década seguinte. Foi presidente do Vitória de 1983 a 1985, e é conselheiro-nato do clube 

(BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2020; FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2020; 

MENDES, 2017). 

O cirurgião-dentista Jovair Arantes nasceu em Buriti Alegre/GO, em 1951. Iniciou a 

trajetória política 32 anos depois, quando se filiou ao PMDB e foi nomeado coordenador de 

Odontologia da Secretária de Saúde de Goiás. Foi eleito vereador de Goiânia em 1988, deputado 

estadual pelo PSDB dois anos depois e vice-prefeito de Goiânia em 1992 em chapa cujo titular 

era Darci Acorsi (PT-GO). Dois anos depois, foi eleito deputado federal, cargo que ocupou por 

seis legislaturas seguidas, em meio às quais migrou para o PTB. Não conseguiu se reeleger em 

2018 (BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2020; FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 

2020). É membro do Conselho Deliberativo do Atlético/GO desde 1988, do qual chegou a ser 

 
64 Ver “Senador pede a renúncia de presidente do Sport”, em https://bityli.com/oEk5h, e “Jarbas vota em Milton 

Bivar na eleição do Sport”, em https://jc.ne10.uol.com.br/canal/esportes/sport/noticia/2018/12/18/jarbas-vota-em-

milton-bivar-na-eleicao-do-sport-366002.php (acessos em 07/04/2020). 
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presidente. Hoje, ocupa a vice-presidência do clube. Defensor da CBF e dos clubes, ajudou a 

retirar a urgência da votação do projeto da Lei Pelé e agiu para evitar a tramitação do PL que 

visava extinguir o passe no Brasil, apresentando emenda para restaurá-lo (BELMAR, 2016). 

Também presidiu a comissão especial da LRFE na 55ª legislatura e apresentou requerimentos 

que protelaram o andamento dos trabalhos, segundo Mendes (2017). 

Já o jornalista Marcelo Aro, natural de Belo Horizonte, iniciou a carreira política aos 25 

anos, quando se elegeu vereador da capital mineira pelo PHS, em 2012. Dois anos depois, foi 

eleito deputado federal, sendo reeleito na legislatura seguinte. Em 2016, foi um dos 

responsáveis pela extinção da CPI que visava investigar dirigentes brasileiros no escândalo de 

corrupção na Fifa, entre eles o então presidente da CBF, Marco Polo Del Nero. Três anos depois, 

migrou para o Progressistas (BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2020). No ano 

seguinte, foi escolhido relator do projeto de lei nº 1013/2020, que, entre outras medidas, visa 

suspender o pagamento das parcelas do Profut pelos clubes brasileiros ao governo federal65. O 

relacionamento dele com o futebol vem de família: seu avô, José Guilherme Ferreira, e seu pai, 

Elmer Guilherme Ferreira, foram presidentes da Federação Mineira de 1966 a 1980 e de 1987 

a 2001, respectivamente – cargo hoje ocupado pelo irmão, Adriano Aro. Em 2015, Marcelo se 

tornou diretor de Ética e Transparência da CBF. Na sequência, passou a diretor de Relações 

Institucionais da mesma entidade e também conselheiro do Atlético/MG66.  

O administrador Roberto Góes, natural de Porto Grande/AP, 1966, tornou-se vereador 

de Macapá em 1993 pelo PSD. Transferiu-se para o PDT e foi deputado estadual de 1995 a 

2008, antes de ser escolhido prefeito da capital amapaense no ano seguinte. Chegou a ser preso 

por fraude em licitações no exercício da prefeitura; mesmo assim, foi o deputado federal mais 

votado do Amapá em 2014, com 22.134 votos, porém teve a candidatura à reeleição impugnada 

pelo TSE quatro anos depois, condenado por corrupção67. Tornou-se presidente da Federação 

Amapaense de Futebol em 2011, cargo que ainda ocupa atualmente, e é próximo da cúpula da 

CBF, a tendo defendido durante a CPI da “Máfia do Futebol” (BRASIL. CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2020)68.  

 
65 Ver “O futebol parou, mas a Bancada da Bola continua jogando sujo”, em http://brunocarazza.com.br/o-futebol-

parou-mas-a-bancada-da-bola-continua-jogando-sujo/ (acesso em 27/06/2020). 
66 Ver “CBF tem mais dois políticos na direção, além de Perrella”, em https://bityli.com/JaJeQ, “Bom Senso exige 

de diretor da CBF que se afaste de MP do Futebol”, em https://bityli.com/53GHN, e “De pai para filho”, em 

https://tribunademinas.com.br/colunas/a-palo-seco/07-05-2019/de-pai-para-filho.html (acessos em 07/04/2020). 
67 Ver “Após dois meses preso, prefeito de Macapá é solto”, em http://g1.globo.com/politica/noticia/2011/02/ 

apos-dois-meses-preso-prefeito-de-macapa-e-solto.html, e “TRE acolhe pedido do MP Eleitoral e barra 

candidatura de Roberto Góes”, em https://bityli.com/Z7kDf (acessos em 07/04/2020). 
68 Ver “Deputado-cartola apresentou atestado médico e viajou para posse na CBF”, em encurtador.com.br/lGLW5 

(acesso em 07/04/2020). 
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Por sua vez, o economista Rogério Marinho é neto do ex-deputado federal Djalma 

Marinho (UDN/Arena/PDS-RN) e entrou para a política em 1989 como subprefeito da zona 

oeste de Natal, cidade onde nascera 26 anos antes. Em 2000, foi eleito vereador da capital 

potiguar para o primeiro de dois mandatos seguidos pelo PSB. Sete anos depois, estreou como 

deputado federal, posto para o qual foi reeleito sucessivamente até 2014, tendo migrado para o 

PSDB no primeiro desses mandatos. Não conseguiu ser reeleito em 2018, mas passou a atuar 

como secretário especial da Previdência do governo Bolsonaro no ano seguinte e ministro do 

Desenvolvimento Regional em 2020. Sua relação com o futebol vem da passagem como vice-

presidente do ABC em 2014 e 2015 e por ter apoiado a CBF no Congresso (BRASIL. 

CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2020; FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2020)69. 

Nascido em Bom Jesus do Galho/MG, o advogado Vicente Cândido é filiado ao PT 

desde 1980, quando tinha 21 anos. Foi eleito vereador de São Paulo em 1996 e reeleito quatro 

anos depois. Em 2003, assumiu assento na Assembleia Legislativa, para onde foi reeleito no 

quadriênio seguinte. Estreou como deputado federal em 2011, por onde atuou por duas 

legislaturas, mas decidiu não concorrer à reeleição em 2018. No futebol, foi vice-presidente da 

Federação Paulista em 2009, tornou-se diretor de Assuntos Internacionais da CBF em 2015 e 

assumiu cargo semelhante em 2018 no Corinthians – do qual já era conselheiro. Foi o relator 

da Lei Geral da Copa do Mundo do Brasil de 2014 e um dos líderes da Bancada da Bola 

representando interesses de clubes, CBF e federações nas discussões da LRFE (BRASIL. 

CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2020; MENDES, 2017)70. 

Para finalizar, o empresário Washington Reis é natural de Duque de Caxias, município 

onde foi eleito vereador pelo PSDB em 1992, aos 25 anos. Dois anos depois, ascendeu à 

Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro pelo PSC, onde permaneceu por três mandatos 

seguidos, período no qual migrou para o PMDB e voltou ao PSDB. Em 2004, foi eleito prefeito 

da sua cidade-natal (PMDB). Perdeu a disputa pela reeleição em 2008, mas dois anos depois 

foi eleito deputado federal, cargo no qual permaneceu até o fim de 2016. No ano seguinte, 

iniciou novo mandato como prefeito caxiense. A relação dele com o futebol também tem raízes 

na Baixada Fluminense: foi diretor-executivo do Tigres e é presidente de honra do Duque de 

 
69  Ver também “Dirigente lamenta atitude da torcida e diz que ‘ABC é maior do que todos’”, em 

https://bityli.com/f9qVz, e “Eleição faz Bancada da Bola mudar suas peças e tornar incerto jogo dos bastidores”, 

em https://bityli.com/vlKLM (acessos em 07/04/2020). 
70 Ver também “Corinthians estreita laços com o PT”, em https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/ 

politica/2009/08/31/interna_politica,138857/amp.html, “Cargo no Corinthians obriga ex-sócio de Del Nero a 

deixar diretoria da CBF”, em https://bityli.com/empjX, e “CBF e Corinthians se juntam a audiência sobre a 

regulamentação do jogo online no Brasil”, em https://bityli.com/jdrAZ (acessos em 07/04/2020). 
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Caxias, ambos times do município (BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2020; 

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, 2020)71. 

A Tabela 11 (abaixo) apresenta informações referentes a idade dos congressistas, 

orientação ideológica dos partidos aos quais foram vinculados no decorrer do mandato, bem 

como número de mandatos anteriores. 

 

Tabela 11 – Idade, orientação ideológica dos partidos e mandatos anteriores dos congressistas 

ligados ao futebol na 55ª legislatura 

Congressista Idade no 

início do 

mandato 

Orientação 

ideológica do 

partido72 

(inicial/final) 

Número de mandatos anteriores  

Legislativo Executivo 

Federal Local 

(Estadual / 

municipal) 

Federal Local 

Afonso Hamm 52 direita 3 1 – – 

André 

Figueiredo 

48 esquerda 2 – – – 

Andrés Sanchez 51 esquerda – – – – 

Arnaldo Faria de 

Sá 

69 direita 7 – – – 

Cadoca 74 esquerda 4 4 – – 

Ciro Nogueira 46 direita 5 – – – 

Collor 55 direita 3 – 1 2 

Danrlei 41 direita 1 – – – 

Deley 55 direita 3 – – – 

Evandro Roman 41 direita – – – – 

Fábio Mitidieri 37 direita – 1 – – 

Fernando 

Bezerra Coelho 

57 esquerda / centro 2 1 – 3 

Goulart 61 direita – 5 – – 

Jarbas 

Vasconcelos 

72 centro 4 1 – 4 

José Otávio 

Germano 

52 direita 3 3 – – 

José Rocha 66 direita 5 4 – – 

Jovair Arantes 63 direita 5 2 – – 

Luciano Bivar 70 direita 1 – – – 

Marcelo Aro 27 direita – 1 – – 

Marcus Vicente 60 direita 3 1 – 1 

Omar Aziz 56 direita – 3 – 2 

Paulo 62 direita 4 2 – – 

 
71 Ver também “Parceria com o Corinthians faz o Tigres sonhar com boa campanha no Estadual e traçar meta de 

chegar ao Brasileirão”, em https://bityli.com/inlWP, e “Eurico Miranda comemora desempenho do Duque de 

Caxias em 2009”, em https://www.netvasco.com.br/news/noticias15/72660.shtml (acesso em 07/04/2020). 
72 A classificação foi baseada em Almeida, H. (2014), Braga e Carlomagno (2018) e Rodrigues (2009). 
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Magalhães 

Roberto Goes 48 esquerda – 2 – 1 

Rogério 

Marinho 

51 centro 2 2 – – 

Romário 49 esquerda / direita 1 – – – 

Sérgio Zveiter 58 direita 1 – – – 

Vicente Cândido 55 esquerda 1 4 – – 

Washington 39 esquerda – 1 – – 

Washington 

Reis 

47 centro 1 4 – 1 

Zezé Perrella 57 direita / centro 2 1 – – 

 

Estatísticas descritivas 

Média 53,96 – 2,1 1,43 0,03 0,46 

Mediana 55 – 2 1 0 0 

Desvio padrão 10,88 – 1,91 1,54 0,18 1 
Fontes: Brasil. Câmara dos Deputados (2020); Brasil. Senado Federal (2020); O autor (2020). 

 

A média de idade dos congressistas ligados ao futebol em 1º de fevereiro de 2015 era de 

53,9 anos, número bastante próximo da mediana da amostra (55), o que indica que essas 

medidas de tendência central são simétricas entre si. Contudo, o desvio padrão do grupo é 

bastante elevado, daí a disparidade entre o parlamentar mais novo (Marcelo Aro, 27 anos ao 

tomar posse) e mais velho (Cadoca, 74). A maioria dos representantes (11) se encontrava na 

faixa entre 50 e 59 anos, o que pode ser explicado pela dominância de dirigentes de futebol 

entre os políticos da Bancada da Bola. 

No que se refere à orientação ideológica dos partidos, se percebe uma clara supremacia 

das legendas mais conservadoras. Dezenove parlamentares iniciaram a legislatura afiliados a 

agremiações partidárias de direita. Dos demais, três deputados federais representavam partidos 

de centro (PMDB e PSDB) em fevereiro de 2015, ao passo que apenas oito representantes 

pertenciam a quadros de esquerda. Ressalte-se que essa classificação é sempre motivo de 

polêmica, pois, por exemplo, o PSDB e o PMDB, apesar de terem raízes históricas que os 

remetem ao centro, têm assumido posições majoritariamente de direita em suas votações73 . 

Contudo, por entendermos que propor uma reclassificação ideológica dos partidos poderia 

resultar em nível considerável de subjetividade, optamos por ratificar a gradação partidária 

majoritária na literatura. 

 
73 Ver “Direita ou esquerda? Análise de votações indica posição de partidos brasileiros no espectro ideológico”, 

em https://www.bbc.com/portuguese/brasil-41058120 (acesso em 08/04/2020). 
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No fim da legislatura, em janeiro de 2019, o cenário teve ligeiras alterações, caindo para 

18 o número de congressistas nas legendas de direita e para sete na esquerda. Por sua vez, o 

centro (PMDB) ganhou mais dois senadores, chegando a cinco representantes – o que coincide 

com a assunção de Michel Temer ao poder central. 

O fato de determinado parlamentar ser filiado a um partido mais caracterizado com 

determinado espectro ideológico não necessariamente se reflete em suas posições políticas. 

Como exemplos se pode citar, o senador Ciro Nogueira cujo partido, o Progressistas, iniciou a 

legislatura ainda como PP integrando a base de apoio de Dilma, porém rompeu com a presidenta 

em 2016, tendo o parlamentar votado a favor do impeachment dela. Por sua vez, em 2018, o 

piauiense fez campanha colando sua imagem às de Lula e do governador do PT candidato à 

reeleição Wellington Dias. Em 2020, integra a base de apoio do presidente de extrema-direita 

Jair Bolsonaro. Por outro lado, mesmo filiado ao partido de direita PSD, cuja bancada apoiou 

majoritariamente o impedimento de Dilma, o deputado federal Fábio Mitidieri votou em favor 

da preservação do cargo da petista. 

Em relação às experiências prévias em cargos eletivos dos congressistas ligados ao 

futebol, a maioria deles tem a trajetória construída no Poder Legislativo. Em fevereiro de 2015, 

22 deles tinham passagens prévias pelo Congresso Nacional, com o deputado Arnaldo Faria de 

Sá sendo o mais longevo, já que iniciaria o oitavo mandato consecutivo, em contraste aos oito 

estreantes em Brasília. Dezenove parlamentares tinham passagens anteriores por assembleias 

legislativas estaduais ou câmaras municipais de vereadores, sendo o caso mais recorrente o de 

Goulart, cinco vezes representante legislativo na capital paulista. Por outro lado, 10 

congressistas não passaram pelos parlamentos locais antes de serem eleitos congressistas, ao 

passo que Collor foi prefeito de Maceió antes de ascender à capital federal. 

O senador alagoano foi, aliás, o único dos políticos com ligações com o futebol a já ter 

ocupado a Presidência da República, porém outros seis congressistas já chefiaram o Executivo 

de estados e/ou municípios: Bezerra Coelho, prefeito de Petrolina três vezes; Vasconcelos, 

governador de Pernambuco e mandatário de Recife por dois mandatos, cada; Marcus Vicente, 

prefeito de Ibiraçu/ES; Aziz, governador do Amazonas em dois quadriênios distintos (um dos 

quais, ascendendo da condição de vice no último ano); e Góes e Reis, ex-prefeitos de Macapá 

e Duque de Caxias, respectivamente. 
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3.3 O Facebook 

 

O Facebook é uma rede social lançada em 2004 pelos estudantes Mark Zuckerberg, 

Chris Hughes, Eduardo Saverin e Dustin Moskovitz, da Universidade de Harvard, nos Estados 

Unidos. Surgiu inicialmente como uma plataforma aberta apenas aos alunos da instituição e foi, 

aos poucos, sendo aberto a outros estudantes universitários e de ensino médio, e a outros 

trabalhadores norte-americanos até ser disponibilizado ao público em geral em 2006 (BOYD; 

ELLISON, 2008)74. 

Permite a usuários “comuns” publicarem os próprios perfis na rede, nos quais postam 

informações básicas como nome, idade, naturalidade, cidade onde vive, estado civil, entre 

outras. Também é possível publicar atualizações em texto, imagem e vídeo, fazer transmissões 

ao vivo – esta uma funcionalidade adicionada em 2015 –, adicionar amigos e interagir com eles 

por meio de comentários, curtidas e compartilhamento de conteúdos. Por sua vez, celebridades, 

figuras públicas e empresas podem criar páginas públicas – as fan pages –, as quais são curtidas 

por seguidores, que passam a acompanhar as atualizações daquela conta. Neste endereço, os 

donos das páginas podem publicar os mesmos formatos de mídia dos perfis, além de gerar 

enquetes e criar eventos para que os curtidores interajam. É por meio das fan pages que a 

maioria dos políticos se comunica com seus respectivos públicos no Facebook. 

Na Bancada da Bola, uma exceção a isso foi o deputado José Rocha, que durante vários 

anos manteve apenas um perfil, recurso de acesso restrito a quem ele adicionasse ou aceitasse 

como amigo, e só em 2018, durante a campanha eleitoral, passou a usar também uma fan page. 

Por sua vez, José Otávio Germano fez caminho inverso e após a legislatura só manteve o perfil 

ativo – porém os dados de sua página foram coletados antes que ele a deletasse75.  

A evolução da popularidade do Facebook teve números impressionantes. Passou de 5,5 

milhões de usuários no mundo em 2006 para 100 milhões dois anos depois, quando ultrapassou 

o MySpace e alcançou a liderança do segmento nos Estados Unidos. A possibilidade de acesso 

pelo celular foi incorporada nesse ínterim, que também foi marcado pela entrada da Microsoft 

como acionista de 1,6% do patrimônio do site. Em 2011, quando atingiu 845 milhões de 

usuários, abriu o primeiro escritório de negócios no Brasil. No ano seguinte, a companhia 

liderada por Zuckerberg comprou o aplicativo de fotografias Instagram e chegou à marca de 1 

 
74 Ver também “Facebook completa 10 anos: conheça a história da rede social”, em https://bityli.com/2JCtv 

(acesso em 22/04/2015). 
75 Como o aplicativo Netvizz, usado para a coleta dos dados, só permitia a extração de dados de páginas e só estas 

são públicas a todos os usuários, esta pesquisa só analisa os dados de fan pages. 
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bilhão de usuários no mundo. No aniversário de 10 anos, comprou o aplicativo de mensagens 

instantâneas WhatsApp. Em 2016, foi envolto em polêmicas pela ampla difusão de fake news 

em seus domínios nas eleições norte-americanas, o que pioraria dois anos depois, quando veio 

à tona o escândalo da Cambridge Analytica. Em janeiro de 2020, chegou a 2,4 bilhões de 

usuários76. 

No Brasil, a rede social começou a tornar-se conhecida em 2008, quando ganhou sua 

versão em português, tendo seu uso inicial concentrado nas classes A e B, ao passo que o Orkut 

seguia líder de audiência. Dois anos depois, teve 192% de crescimento na base de usuários, o 

que resultou na chegada do Facebook à liderança do segmento em dezembro de 2011. 

Expandiu-se e manteve a preferência do público brasileiro até 2016, quando foi superado pelo 

YouTube, porém, mantém a segunda posição desde então. Em 2019, o País tinha, pelo menos, 

120 milhões de usuários nessa mídia, configurando-se como um dos três maiores mercados da 

companhia no mundo. 

Um elemento ainda importante de se considerar nesse contexto é a expansão do acesso 

à internet no Brasil, mas ainda longe de se chegar a uma universalidade do acesso. Em 2005, 

quando o Facebook ainda não havia chegado ao País e o Orkut acabara de se tornar febre por 

aqui, 31,9 milhões de brasileiros com 10 anos ou mais tinham conexão com a web. Esse número 

saltou para 135,9 milhões em 2018, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). Contudo, ainda há 45,9 milhões de pessoas desconectadas da rede mundial 

de computadores nessa faixa etária. Ou seja, se a ampliação do acesso favoreceu o crescimento 

da mídia social em território brasileiro, a exclusão digital ainda é um fator limitante.77 

No Brasil, o uso das mídias sociais pelos políticos brasileiros começou a ser registrado 

a partir do pleito presidencial de 2006, quando era vedado, pela Justiça Eleitoral, aos candidatos 

fazer campanha nesse espaço. Por conta disso, os principais candidatos, Lula e Geraldo 

Alckmin (PSDB), apenas incluíram em seus respectivos sites, links para comunidades de 

apoiadores no Orkut e gravaram vídeos de agradecimento e mobilização de seus eleitores. 

postando-os no YouTube. Alckmin e Cristovam Buarque (PDT) também lançaram blogs para 

registrar suas ações e difundir as próprias propostas (CHAIA, 2007). 

Em 2008, o pleito para prefeitos e vereadores seguiu sob legislação eleitoral restritiva 

 
76 Ver “Facebook completa 10 anos; veja a evolução da rede social”, em https://bityli.com/zzgU1, e “Facebook 

completa 15 anos com 2,3 bilhões de usuários”, em https://bityli.com/441Bu (acessos em 09/04/2020), e “Global 

social media overview”, em https://datareportal.com/social-media-users (acesso em 01/09/2020). 
77 Ver também “Em 2018, quase 46 milhões de brasileiros ainda não tinham acesso à internet, aponta IBGE”, em 

https://bityli.com/Zu1vF; e “Uso da internet no Brasil cresce, e 70% da população está conectada”; em 

https://bityli.com/B9uqo (acessos em 09/04/2020). 
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quanto à utilização das mídias sociais. No ano seguinte, foi sancionada a Lei Federal nº 12.034, 

que liberou o uso de mídias sociais pelos candidatos nas eleições brasileiras. E já em 2010 

houve ampla adesão dos candidatos ao Twitter, com emprego representativo também de Orkut, 

YouTube e Facebook (BRAGA; CARLOMAGNO, 2018). 

Já a partir do pleito de 2012 se percebeu o crescimento exponencial do Facebook, que 

passa a rivalizar com o Twitter na preferência entre os candidatos a prefeito e a vereador. As 

pesquisas sobre as eleições de 2014 e de 2016 confirmaram a preferência pela rede social entre 

os postulantes aos governos estaduais, ao Senado e às prefeituras, ao passo que todos os 

presidenciáveis utilizaram essa rede social e o microblog (BRAGA; CARLOMAGNO, 2018). 

Se cresceram os estudos sobre o uso das mídias sociais durante campanhas eleitorais, o 

mesmo não se pode dizer acerca do uso dessas ferramentas em períodos regulares de mandato. 

Um dos primeiros estudos nesse sentido é o de Silva e Bueno (2009), o qual analisa a forma 

como dois vereadores de Belo Horizonte – Iran Barbosa (PMDB) e João Vitor Xavier (PRP) – 

utilizaram o Twitter em 2009. Uma constatação interessante, também verificada em trabalhos 

posteriores, é de que os parlamentares tentaram distanciar as próprias imagens políticas das de 

seus respectivos partidos, configurando um uso personalista da ferramenta (SILVA; BUENO, 

2009, p. 12). 

A possibilidade de as novas tecnologias melhorarem a qualidade dos trabalhos dos 

deputados estaduais brasileiros da legislatura entre 2011 e 2015 é tematizada por Braga e 

Carlomagno e Rodrigues (2014). Segundo os autores, o percentual médio de adesão às mídias 

sociais por esses políticos é de 47,1%, variando de 74,4% no Centro-Oeste a 12,8% no 

Nordeste. Em relação às redes mais utilizadas, os autores descobrem que o Facebook 

ultrapassou o Twitter, com 89,3% de adesão para a rede social e 86,5% para o microblog. 

Entre os 30 congressistas da Bancada da Bola da 55ª legislatura, o Facebook foi a única 

mídia social usada por todos no respectivo período. A rede foi a preferida em relação ao 

Instagram (26 representantes com contas ativas até janeiro de 2019 e postagens durante o 

quadriênio), ao Twitter (24 políticos com perfis nas mesmas condições) e ao YouTube (21). 

O aplicativo usado para a coleta das postagens foi o Netvizz78, criado para coletar dados 

de páginas do Facebok e descontinuado em agosto de 2019, porém todas as mensagens foram 

arquivadas antes de ele ter o funcionamento interrompido. Do total de congressistas, as 

mensagens de 24 deles foram coletadas mensalmente no decorrer da legislatura, mas a dos 

senadores Ciro Nogueira, Fernando Collor e Omar Aziz, e a dos deputados federais Goulart, 

 
78 Estava disponível em https://apps.facebook.com/107036545989762/. 
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Jarbas Vasconcelos e Paulo Magalhães foram obtidas entre abril e junho de 201979 , pois a 

ligação deles com o futebol só foi descoberta nesse período – o que se deve ao fato de omitirem 

as ligações que têm com a modalidade de seus perfis nos sites do Senado e da Câmara. 

O Netvizz havia sido desenvolvido por Bernhard Rieder, professor de Estudos de Mídia 

da Universidade de Amsterdã (RIEDER, 2013). O acesso ao aplicativo se dava por meio da 

inserção dos dados de login e senha do Facebook pelo pesquisador interessado, a fim de 

autorizar o arquivamento dos dados atrelado a uma conta específica. A ferramenta permitia a 

coleta de um rol de mais de 20 informações por postagem, tais como textos e links das 

mensagens, datas das postagens, números de curtidas, comentários, compartilhamentos, entre 

outros. Os dados eram disponibilizados no formato “tab” e podiam ser consultados em 

softwares de planilhas eletrônicas. 

 

 

3.4 Estratégias metodológicas 

 

A pesquisa proposta será produzida a partir da coleta e das análises de frequência das 

postagens publicadas pelos 30 congressistas ligados ao futebol em suas páginas oficiais no 

Facebook em três períodos distintos: o período eleitoral de 2014 (de 6 de julho a 5 de outubro), 

o período de mandato da 55ª legislatura (entre 2 de fevereiro de 2015 e 31 de janeiro de 2019) 

e a sucessão de 2018 (de 16 de agosto a 7 de outubro). 

Também será promovida a Análise de Conteúdo de amostra das postagens de 24 desses 

parlamentares – os que publicaram pelo menos 10 posts80 durante o mandato e em um dos 

períodos eleitorais (2014 ou 2018), bem como mantinham suas fan pages ativas em janeiro de 

2020, quando foi iniciada esta fase da investigação empírica. Por conta desse critério, foram 

excluídos dessa etapa da pesquisa o senador Zezé Perrella e os deputados federais Andrés 

 
79 Este pesquisador reconhece que há um risco maior de esses seis congressistas terem apagado mensagens de suas 

fan pages antes da coleta dos dados em relação aos demais parlamentares, mas considera que essa possibilidade 

não impactará decisivamente os resultados da análise final. Essa questão será retomada na discussão das 

considerações finais deste trabalho. 
80  Não há um consenso na literatura sobre a quantidade mínima ideal de postagens para se trabalhar com 

porcentagens em estudos de Análise de Conteúdo. Nuernbergk e Conrad (2016), por exemplo, não fazem 

categorização de categorias qualitativas de representantes com menos de 100 tweets no período analisado. 

Cecobelli (2018), por sua vez, adota 50 posts de Facebook como o mínimo ideal. Já Vasko e Trilling (2019) ratifica 

a inexistência de uma métrica padrão e adotam o corpus mínimo de 10 tweets por conta. Neste estudo, 

endossaremos este último critério por considerar que postagens em fan pages costumam ter conteúdo mais extenso 

que publicações no Twitter, portanto oferecendo mais subsídios para análise, mas cientes de que uma classificação 

com base em dados percentuais de uma amostra inferior a 10 sobrevalorizaria o peso de cada post. 
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Sanchez, José Otávio Germano, José Rocha, Luciano Bivar e Washington Stecanela, como será 

explicado no decorrer desta seção. 

O período de mandato – 4 anos para os deputados federais e oito para senadores, sendo 

uma legislatura para os primeiros e duas para os segundos – é estabelecido na Constituição 

Federal, ao passo que as datas dos períodos eleitorais são definidas pelo TSE (BRASIL. 

CONSTITUIÇÃO, 1988; BRASIL. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, 2014, 2018). 

Para se justificar o porquê da escolha da abordagem comparativa entre os períodos 

eleitoral e de mandato é preciso apresentar, brevemente, os cinco grupos de metodologias 

principais identificados para analisar a campanha permanente até então na literatura 

internacional. O primeiro discute o tema por meio de procedimentos não mensuráveis e não 

testemunhais, tais como estudo de caso não quantitativo, análise exploratória e revisão 

historiográfica ou bibliográfica. Esses trabalhos centram em reflexões sobre como o Legislativo 

e o Executivo têm adotado práticas eleitorais durante os mandatos, por meio das quais se indica 

que isso ocorre, se debate sobre as causas e as consequências desse movimento, mas sem 

efetivamente se medir como isso acontece (CONAGHAN; DE LA TORRE, 2008; HECLO, 

2000; HEITH, 2004; KITZBERGER, 2012; MARLAND; ESSELMENT; GIASSON, 2017; 

MARCUS, 2010; NIMMO, 1999; ORNSTEIN; MANN, 2000; STANYER, 2007). Não se trata 

aqui de diminuir a importância de trabalhos de cunho mais reflexivo, mas de corroborar a 

constatação já expressa por Ceccobelli (2018), Larsson (2014) e Wen (2014) de que a literatura 

sobre o tema necessita de critérios claros e explícitos para definir o que é campanha permanente. 

O segundo bloco baseia-se em entrevistas com atores políticos constituintes, sejam eles 

os próprios representantes, marqueteiros, assessores ou servidores públicos. Trata-se de 

metodologia interessante, que utiliza a experiência prática de tais representantes como forma 

de concluir pela prática da campanha permanente, bem como para a identificação de suas 

características (ALAIMO, 2017; BLUMENTHAL, 1980; GIASSON; SMALL, 2017; 

KOLIASTASIS, 2016; MEDVIC; DULIO, 2004). 

As outras três estratégias metodológicas buscam identificar, discutir e comparar critérios 

qualiquantitativos para aferir esse fenômeno, sendo uma delas por meio de análises 

circunscritas a um único mandato em si – por exemplo, pela comparação das formas de uso das 

redes sociais de um grupo de parlamentares durante uma legislatura (ESPÍNDOLA; 

CARVALHO; LEAL, 2019; LARSSON, 2015; MASSUCHIN; SILVA, 2019; SOBACI, 

2018); outra, por meio de dados longitudinais que visam a comparação do desenvolvimento de 

estratégias por ocupantes do mesmo cargo durante diferentes mandatos ao longo do tempo – 
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por exemplo, comparar o número e o destino das viagens oficiais dos últimos cinco presidentes 

da República (COOK, 2002; DOHERTY, 2007, 2012, 2014; EDWARDS, 2007; 

MARANGONI; VERZICHELLI, 2019; SAMPAIO, 2016; SPARROW; TURNER, 2001; 

TENPAS, 2000); e a última, opondo indicadores de campanha permanente entre períodos de 

mandato e eleitorais de um mesmo grupo de atores políticos (CECCOBELLI, 2018; 

FERNANDES et al, 2016; JOATHAN; REBOUÇAS, 2020; LARSSON, 2014; 

NUERNBERGK; CONRAD, 2016; VAN KESSEL; CASTELEIN, 2016; VASKO; 

TRILLING, 2019; WEN, 2014). 

Assim, nesta tese, será adotada a comparação entre os determinantes de promoção da 

campanha permanente nos períodos de mandato e eleitoral, visto que a abordagem comparativa 

em termos percentuais permite apontar a estratégia de comunicação do político em ambos os 

períodos, bem como acompanhar progressivamente o uso da ferramenta pelos candidatos e 

detectar se e como essas estratégias variam entre esses momentos e no decorrer da própria 

legislatura (CECCOBELLI, 2018; LARSSON, 2014; LILLEKER et al, 2019; VASKO; 

TRILLING, 2019; WEN, 2014). 

Além da comparação entre os períodos eleitoral e não eleitoral, também serão realizadas 

entrevistas com dois congressistas e cinco assessores integrantes do nosso corpus de pesquisa, 

por enterdermos que somar a experiência prática de representantes e seus assessores ao 

resultado da Análise de Conteúdo ajuda a enriquecer a discussão produzida a partir dos achados 

empíricos, aliando as reflexões teóricas e analíticas da comunicação no Facebook à visão que 

os atores políticos têm de questões relativas a comunicação de mandato, uso da rede social, 

relação com o futebol e campanha permanente. 

É importante esclarecer que a comparação não faz sentido em todos os momentos para 

todos os candidatos, o que gerou a necessidade de se buscar uma metodologia que eliminasse o 

impacto de lapsos temporais distintos de comunicação entre os congressistas dentro de um 

mesmo mandato. Por exemplo, Fernando Bezerra não disputou a eleição de 2018, pois estava 

no quarto ano de seu mandato no Senado e não concorreu a nenhum cargo majoritário, portanto, 

teve o período entre 16 de agosto e 7 de outubro no referido ano contabilizados como não 

eleitoral (o que não aconteceu com quem disputou esse pleito). 

Assim, optou-se por medir a categoria “frequência de postagem” por meio da métrica 

de posts/dia, o que elimina as disparidades entre os representantes, já que todos terão um dia de 

mandato como unidade básica de comparação (CECOBELLI, 2018; LARSSON, 2014; 

VASKO; TRILLING, 2019). Para as demais categorias, foi estabelecida como unidade de 
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comparação a frequência de aparição de cada uma delas em relação ao total de postagens do 

próprio parlamentar, considerando-se valores percentuais de 0 a 100%, de forma que a unidade 

básica de comparação entre eles seja um post. Dessa forma, também eliminamos a diferença 

entre os tamanhos das amostras de cada parlamentar, permitindo uma comparação 

estatisticamente correta entre eles (CECOBELLI, 2018; LILLEKER et al, 2019; WEN, 2014). 

Doze congressistas, incuindo o já citado Bezerra, não disputaram, pelo menos, uma das 

duas eleições compreendidas no período de investigação da pesquisa (2014 ou 2018), por isso 

foi necessário escolher só um dos períodos eleitorais para a Análise de Conteúdo comparativa 

em relação ao mandato, já que a participação em ambos os pleitos seria uma condição satisfeita 

por apenas 60% da amostra, ou seja, o número máximo de parlamentares possível de ser 

analisado seria 18 – isso sem considerar os critérios de, no mínimo, 10 postagens por período e 

a manutenção da página no ar no momento da investigação empírica, o que reduziria ainda mais 

a amostra. Tal decisão encontra respaldo no procedimento metodológico adotado em pesquisas 

internacionais semelhantes, pois, à exceção de Van Kessel e Castelein (2016), todas as demais 

comparam um período de cada fase. Mesmo assim, Zezé Perrella não disputou qualquer dos 

pleitos citados e, por isso, foi o primeiro dos parlamentares excluídos da Análise de Conteúdo 

(tendo, então, apenas a categoria “frequência de postagem” analisada). 

Outros cinco congressistas também tiveram apenas a frequência analisada e foram 

excluídos da Análise de Conteúdo: Luciano Bivar, porque ainda não tinha fan page durante a 

campanha de 2014 e não a usou durante os meses de mandato em que exerceu o cargo de 

deputado federal; Andres Sanchez e José Otávio Germano, por terem deletado suas respectivas 

páginas na rede social durante o período de investigação empírica desta tese (entre janeiro e 

julho de 2020), inviabilizando uma análise completa do conteúdo81; e José Rocha e Washington 

Stecanela, por terem postado menos de 10 vezes durante a legislatura. 

No que tange especificamente à análise de frequência de postagem, os dados de ambas 

as eleições (2014 e 2018) serão considerados, já que ambos ficavam disponíveis 

automaticamente a partir da extração dos dados com o aplicativo Netvizz e, diferentemente da 

Análise de Conteúdo, o fato de um político ter disputado apenas um dos pleitos não representa 

prejuízo qualitativo à análise, pois a comparação para aferição da campanha permanente pode 

se dar com qualquer um deles ou com ambos. 

 
81 O conteúdo de texto e os links presentes nas postagens de ambas as fan pages foi salvo pelo Netvizz e podem 

ser consultados pelo autor, porém a exclusão das páginas inviabiliza a verificação dos conteúdos em vídeo, fotos, 

áudios e cartões virtuais, bem como a existência de menções e respostas (interatividade), o que tornaria a análise 

desigual e prejudicada em relação aos demais congressistas. Para não haver padrões de análise distintos, optou-se 

por excluir ambos os deputados da Análise de Conteúdo. 
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Houve casos de representantes que terão descartados determinados períodos dentro da 

própria legislatura por não estarem oficialmente em exercício no Congresso, em função de 

quatro situações específicas: 

a) renúncia do mandato: caso de Reis (a partir de janeiro de 2017, para exercer o 

cargo de prefeito de Duque de Caxias); 

b) candidatura ao Executivo nesse período: Reis (entre 16 de agosto e 30 de outubro 

de 2016, por estar em campanha oficial para prefeito de Duque de Caxias); Collor 

(entre 16 de agosto e 14 de setembro, quando candidato ao governo de Alagoas82); 

Aziz, Romário e Zveiter (entre 16 de agosto e 7 de outubro 2018, por serem 

candidatos aos governos de Amazonas e do Rio de Janeiro e à suplência fluminense 

do Senado, respectivamente). 

c) Licença do mandato por motivos diversos: Figueiredo (atuação como ministro 

das Comunicações entre 5 de outubro de 2015 e 11 de maio de 2016); Deley 

(secretário de Esporte, Juventude e Lazer do Rio de Janeiro entre 10 de dezembro 

de 2015 e 4 de janeiro de 2016, e de 16 a 18 de fevereiro de 2016); Góes (de 6 de 

junho a 6 de outubro de 2018, por motivos de saúde e questões de interesse 

particular); Zveiter (de 9 a 12 de fevereiro de 2015, para atuar como secretário de 

Coordenação de Governo da Prefeitura do Rio de Janeiro; e em quatro períodos 

como secretário de Habitação e Cidadania do mesmo município: de 15 de outubro 

de 2015 a 13 de abril de 2016, de 19 de abril a 11 de julho, de 19 de julho a 11 de 

setembro, e de 4 a 24 de outubro do mesmo ano).  

d) Suplência: Cadoca (era suplente e só tomou posse em 4 de fevereiro de 2015; depois 

disso, afastou-se, em função do retorno do titular nos seguintes períodos: 14 a 19 de 

abril de 2016; 2 de agosto de 2017; 20 a 22 de outubro de 2017; 25 do mesmo 

mês/ano; e a partir de 6 de abril de 2018); Bivar (também estava na suplência e foi 

empossado em 17 de julho de 2017; afastou-se por causa do retorno do titular de 18 

a 23 de outubro do mesmo ano e de 10 de abril de 2018 em diante); e Stecanela 

(entrou exercício após suplência em 7 de novembro de 2018). 

 

Considerando-se a duração de cada período, um candidato terá, no máximo, 1500 dias 

de análise nos quais as categorias de análise poderão ser investigadas. Porém, descontando-se 

 
82 O ex-presidente desistiu da candidatura durante o primeiro turno e voltou a exercer apenas o mandato de 

senador. Ver “Collor desiste de disputar o governo de Alagoas”, em https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/ 

09/collor-desiste-de-disputar-o-governo-de-alagoas.shtml (acesso em 13/04/2020). 
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os em que os representantes não eram candidatos ou não estavam no exercício do mandato, a 

quantidade máxima de dias a ser considerada está representada na Tabela 12. 

 

Tabela 12 – Quantidade máxima de dias por congressista e por período a ser considerada para 

análise 

Congressista Nº de dias em que 

participou da 

campanha em 2014 

Nº dias não eleitorais 

em exercício na 55ª 

legislatura 

Nº de dias em 

que participou 

do pleito de 2018 

Afonso Hamm 92 1408 53 

André Figueiredo 92 1188 53 

Andrés Sanchez 92 1461 – 

Arnaldo Faria de Sá 92 1408 53 

Cadoca 92 1145 – 

Ciro Nogueira – 1408 53 

Collor 92 1431 – 

Danrlei 92 1408 53 

Deley 92 1379 53 

Evandro Roman 92 1408 53 

Fábio Mitidieri 92 1408 53 

Fernando Bezerra 92 1461 – 

Goulart 92 1408 53 

Jarbas Vasconcelos 92 1408 53 

José Otávio Germano 92 1408 53 

José Rocha 92 1408 53 

Jovair Arantes 92 1408 53 

Luciano Bivar 92 261 53 

Marcelo Aro 92 1408 53 

Marcus Vicente 92 1408 53 

Omar Aziz 92 1408 – 

Paulo Magalhães 92 1408 53 

Roberto Goes 92 1338 53 

Rogério Marinho 92 1408 53 

Romário 92 1408 – 

Sérgio Zveiter 92 1062 – 

Vicente Cândido 92 1461 – 

Washington 92 86 – 

Washington Reis 92 624 – 

Zezé Perrella – 1461 – 
Nota: (–) candidatos que não disputaram o pleito ou disputaram cargos ao Executivo. 

Fontes: Brasil. Câmara dos Deputados (2020); Brasil. Constituição Federal (1988); Brasil. Senado Federal 

(2020); Brasil. Tribunal Superior Eleitoral (2020). 

 

As postagens realizadas em cada um desses dias no Facebook serão consideradas para 

a análise de frequência, primeiro passo metodológico desta pesquisa. A consideração de todas 

essas mensagens resultou em em um corpus total inicial de 41.936 mensagens (n1). 
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Em seguida, será promovida a Análise de Conteúdo das postagens dos 24 congressistas 

que atenderam aos pré-requisitos metodológicos para serem incluídos nessa etapa: 1) ter 

postado, pelo menos, 10 vezes no período de mandato e em um dos períodos eleitorais (2014 

ou 2018); 2) ter mantido a fan page ativa entre janeiro e julho de 2020, quando foram 

consultados os links coletados pelo Netvizz para a realização da análise.  

Quanto à escolha entre os pleitos de 2014 e 2018, os candidatos serão investigados 

prioritariamente em relação ao primeiro, visto ser ter sido esse o pleito que envolveu a maior 

quantidade de candidatos da amostra (28 naquele contra 19 no segundo). As postagens 

publicadas na campanha de 2018 somente serão analisadas em duas situações: quando o 

postulante não tiver participado do pleito de 2014 (caso de Ciro Nogueira) ou não tiver feito ao 

menos 10 postagens nessa corrida eleitoral (situação verificada para Marcus Vicente).  

A ampla extensão do corpus torna inviável e até desnecessário analisar todo esse 

universo de mensagens, por isso optou-se por definir uma amostra mínima representativa do 

total de postagens de cada congressista por período de análise, de forma que a parte escolhida 

para análise represente o todo. Para isso, utilizou-se calculadora de amostras eletrônica baseada 

na fórmula do cálculo amostral83.  

Considerou-se, para essa definição de amostra, nível de confiança de 95%, o que 

significa dizer que a amostra escolhida tem 95% de chances de representar o universo de 

postagens dos períodos analisados. Além disso, foi estabelecida margem de erro de 5%, ou seja, 

os resultados encontrados podem variar 5% do valor encontrado para mais ou para menos no 

sentido de representar o total de mensagens. 

A seguir, a Tabela 13 apresenta o total e o número de postagens dos 24 congressistas a 

terem o conteúdo analisado nesta investigação empírica após o cálculo de definição amostral, 

bem como relembra as razões para a exclusões dos outros seis parlamentares. 

 

 

 

 
83  Disponível em https://praticaclinica.com.br/anexos/ccolaborativa-calculo-amostral/ccolaborativa-calculo-

amostral.php. A ferramenta se baseia na seguinte fórmula: n=N.Z2.p.(1-p) / Z2.p.(1-p) + e2.N-1, em que “n” é o 

tamanho da amostra (número de mensagens a serem incluídas na Análise de Conteúdo por congressista e por 

período); “N” é o universo da população a ser pesquisada (número de mensagens totais publicadas por congressista 

e por período); “Z” é o desvio padrão (calculado a partir do nível de confiança da pesquisa); “e” é a margem de 

erro máxima definida para a pesquisa; e “p” é a probabilidade do evento/categoria acontecer (numa amostra 

homogênea e aleatória, é por padrão 50% ou 0,5, considerando-se uma variável do tipo “sim” ou “não” - por 

exemplo, identificar se um post teve ou não interatividade por parte do parlamentar). 
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Tabela 13 – Amostra de posts a ser considerada para Análise de Conteúdo por congressista e 

por período (total entre parênteses) 

Congressista Nº de posts a serem 

analisados da 

campanha de 2014 

Nº de posts a serem 

analisados durante o 

mandato 2015-2019 

Nº de posts a serem 

analisados da 

campanha de 2018 

Afonso Hamm 36 (de 39) 309 (de 1568) desnecessário 

André Figueiredo 126 (de 187) 313 (de 1658) desnecessário 

Andrés Sanchez excluído da Análise de Conteúdo, pois deletou a fan page 

Arnaldo Faria de 

Sá 

120 (de 172) 302 (de 1405) desnecessário 

Cadoca 108 (de 149) 103 (de 139) – 

Ciro Nogueira – 319 (de 1847) 119 (de 171) 

Collor 155 (de 259) 303 (de 1419) – 

Danrlei 29 (de 31) 116 (de 165) desnecessário 

Deley 68 (de 81) 219 (de 506) desnecessário 

Evandro Roman 234 (de 594) 338 (de 2751) desnecessário 

Fábio Mitidieri 128 (de 191) 341 (de 2981) desnecessário 

Fernando Bezerra 215 (de 484) 324 (de 2058) – 

Goulart 59 (de 69) 299 (de 1339) desnecessário 

Jarbas Vasconcelos 4 (de 4) 127 (de 189) desnecessário 

José Otávio 

Germano 

excluído da Análise de Conteúdo, pois deletou a fan page 

José Rocha excluído da Análise de Conteúdo por ter só 7 postagens no mandato 

Jovair Arantes 187 (de 363) 293 (de 1225) desnecessário 

Luciano Bivar excluído da Análise de Conteúdo, pois não postou durante o mandato 

Marcelo Aro 57 (de 66) 234 (de 594) desnecessário 

Marcus Vicente sem posts 308 (de 1534) 103 (de 140) 

Omar Aziz 156 (de 260) 246 (de 678) – 

Paulo Magalhães 10 (de 10) 101 (de 135) desnecessário 

Roberto Goes 12 (de 12) 257 (de 771) desnecessário 

Rogério Marinho 178 (de 328) 339 (de 2840) desnecessário 

Romário 214 (de 480) 345 (de 3350) – 

Sérgio Zveiter 25 (de 25) 119 (de 170) – 

Vicente Cândido 215 (de 486) 336 (de 2619) – 

Washington excluído da Análise de Conteúdo por ter só 5 postagens no mandato 

Washington Reis 213 (de 474) 310 (de 1590) – 

Zezé Perrella excluído da Análise de Conteúdo, pois não disputou ambos os pleitos 
Nota: (–) candidatos que não disputaram o pleito ou disputaram cargos ao Executivo. 

Fonte: O autor (2020). 

 

O cálculo amostral resultou em um quantitativo final para a Análise de Conteúdo de 

9.165 postagens. As categorias de análise e seus respectivos critérios de codificação serão 

especificados na subseção 3.4.3. Para que tenham validade científica, essas amostras serão 

escolhidas aleatoriamente. Todas as postagens de cada período por congressista foram 

aglutinadas em uma mesma planilha e ordenadas cronologicamente por meio de função 
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automática do programa Microsoft Excel (do mais antigo para o mais recente) e o corpus 

indicado no cálculo amostral foi então selecionado por meio de um sorteador online 84 

considerando o número correspondente a cada post. A Tabela 14 apresenta o link de acesso às 

fan pages analisadas: 

 

Tabela 14 – Links para as fan pages dos congressistas  

Congressista Endereço eletrônico da fan page 

Afonso Hamm https://www.facebook.com/depafonsohamm/ 

André Figueiredo https://www.facebook.com/DeputadoAndreFigueiredo/ 

Andrés Sanchez https://www.facebook.com/torcidaandres85 

Arnaldo Faria de Sá https://www.facebook.com/arnaldofariadesaioprev/ 

Cadoca https://www.facebook.com/cadocadeputado/ 

Ciro Nogueira https://www.facebook.com/cironogueira/ 

Collor https://www.facebook.com/colloralagoas/ 

Danrlei https://www.facebook.com/Danrlei-Hinterholz-351569478324459/ 

Deley https://www.facebook.com/deputadodeley/ 

Evandro Roman https://www.facebook.com/evandrorogerio.roman/ 

Fábio Mitidieri https://www.facebook.com/depfmitidieri/ 

Fernando Bezerra https://www.facebook.com/fernandobezerracoelho/ 

Goulart https://www.facebook.com/goulartoficial/ 

Jarbas Vasconcelos86 https://www.facebook.com/amigosdejarbas/ (eleitoral de 2014) e 

https://www.facebook.com/JarbasVasconcelos/ (mandato) 

José Otávio Germano https://www.facebook.com/joseotavio.germano87 

José Rocha https://www.facebook.com/deputadofederaljoserocha2222/ 

Jovair Arantes https://www.facebook.com/jovairarantesgo/ 

Luciano Bivar https://www.facebook.com/lucianobivaroficial/ 

Marcelo Aro https://www.facebook.com/marceloaro/ 

Marcus Vicente https://www.facebook.com/dep.marcusvicente/ 

Omar Aziz https://www.facebook.com/OmarAzizPSD/ 

Paulo Magalhães https://www.facebook.com/dep.paulo.magalhaes/ 

Roberto Goes https://www.facebook.com/federalroberto/ 

Rogério Marinho https://www.facebook.com/rogeriosmarinho/ 

Romário https://www.facebook.com/romariodesouzafaria/ 

Sérgio Zveiter https://www.facebook.com/sergio.zveiter/ 

 
84 Disponível em http://sorteandoja.com.br/. Exemplo fictício: se um determinado político postou 25 vezes no 

período eleitoral e o cálculo amostral indica que a amostra mínima para que uma análise desse período seja 

considerada representativa é de 24, esses valores serão indicados no sorteador online, que sorteará 24 números de 

1 a 25 para serem incluídos na amostra. Supondo que o número 17 não seja sorteado, o 17º post em ordem 

cronológica será excluído da amostra e os demais, analisados. 
85  A página foi deletada pelo deputado antes do fechamento deste trabalho, portanto o link não está mais 

disponível. As mensagens incluídas na análise de frequência de postagem, porém, foram arquivadas antes. 
86 O deputado pernambucano teve uma fan page exclusiva para a campanha eleitoral de 2014, a qual era divulgada 

na própria página oficial dele. Enquanto esta teve apenas quatro publicações no período (três delas para divulgar 

o endereço da conta destinada às atividades eleitorais), a nova teve 129, razão pela qual foi a escolhida para a 

tabulação e coleta do conteúdo de análise. 
87  A página foi deletada pelo deputado antes do fechamento deste trabalho, portanto o link não está mais 

disponível. As mensagens incluídas na análise de frequência, porém, foram arquivadas e analisadas antes. 
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Vicente Cândido https://www.facebook.com/deputadovicentecandido/ 

Washington https://www.facebook.com/coracaovalenteW9/ 

Washington Reis https://www.facebook.com/washingtonreisoficial/ 

Zezé Perrella https://www.facebook.com/zezeperrella/ 
Fonte: Facebook (2020) 

 

Em relação à análise das postagens, cabe esclarecer que, mesmo com o Netvizz salvando 

texto e link das mensagens, por conta do tempo decorrido entre a coleta e a análise, houve casos 

em que a postagem já estava deletada pelo responsável pela fan page. Quando isso aconteceu, 

foi realizado um novo sorteio para substituir a postagem deletada. A quantidade de vezes que 

isso aconteceu foi bastante reduzida e como todas as substituições necessárias foram feitas 

também por sorteio aleatório, a análise não foi prejudicada por esse tipo de problema pontual. 

Além das análises de conteúdo e de frequência, a metodologia inclui a estimação de modelos 

de regressão linear dos resultados da Análise de Conteúdo por meio do software estatístico 

SPSS, na tentativa de identificar características dos candidatos que ajudem a explicar os 

resultados das categorias, com a inclusão das variáveis de controle88 de cargo ocupado, número 

de mandatos prévio em cargos eletivos, intuito público de se candidatar na eleição subsequente, 

idade e ideologia partidária, já usadas por outros pesquisadores de campanha permanente 

(LARSSON, 2015; MARQUES; AQUINO; MIOLA, 2014; VASKO; TRILLING, 2019). 

Para inserção dos dados nas regressões, à variável de controle “cargo ocupado”, foi 

atribuído valor “1” para deputado federal e “2” para senador; em “número de mandatos” foi 

somada o total de mandatos citado na Tabela 11, não importando se em nível federal ou local, 

ao Legislativo ou ao Executivo, pois o intuito é avaliar o impacto da experiência do candidato 

na vida pública no nível de campanha permanente dele; na variável “intuito de se reeleger”, foi 

estabelecido “1” para quem foi candidato em 2016 ou 2018 – ou manifestou esse interesse 

explicitamente89 – e “0” para quem não o fez; na variável “idade”, também foram atribuídos 

 
88 É importante diferenciar as 14 categorias de análise de campanha permanente das cinco variáveis de controle. 

As primeiras (também chamadas de indicadores, critérios ou determinantes) são: 1) Frequência; 2) Temas; 3) 

Viagens; 4) Financiamento; 5) Pesquisas eleitorais; 6) Inserções na mídia; 7) Eventos; 8) Anúncios publicitários; 

9) Negatividade; 10) Formato de mídia; 11) Links; 12) Interatividade; 13) Personalização; e 14) Discurso, e 

representam o resultado das análises de frequência e de conteúdo das postagens. Já as variáveis de controle serão 

cruzadas, por meio de modelos de regressão linear, com cada um dos resultados das 14 categorias de análise para 

verificar se a variação deles pode ser explicada pelas respectivas características dos candidatos (cargo, número 

prévio de mandatos, intuito de se candidatar no pleito subsequente, idade e ideologia partidária). Nos modelos de 

regressão, as categorias assumem a função de variáveis dependentes (ou seja, a serem explicadas) e as variáveis 

de controle são as variáveis independentes (que buscam explicar a variação daquelas). 
89 O único caso de um representante que manifestou interesse, mas não foi candidato foi o de Fernando Bezerra 

Coelho, que, no começo de 2018, se apresentava como pré-candidato ao governo de Pernambuco, mas não foi 

escolhido pela coligação de partidos a qual o MDB compôs. Ou seja, esse intuito de se eleger pode ter influenciado 

na comunicação dele no Facebook (ver https://fernandobezerracoelho.wordpress.com/2018/01/15/fernando-visita-
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os valores presentes na Tabela 11; e para “ideologia partidária” foram atribuídos valores 

correspondentes à classificação dos partidos na mesma tabela, numa escala de 1 a 3, sendo “1” 

para esquerda, “2” para centro, “3” para direita90. Os modelos de regressão estimados para cada 

categoria serão apresentados na subseção 3.4.3. 

Por fim, serão realizadas entrevistas estruturadas com parte dos congressistas e seus 

respectivos assessores responsáveis pelo gerenciamento do Facebook e/ou das mídias sociais 

do representante. O objetivo desse procedimento é enriquecer os resultados da análise 

qualiquantitativa das postagens, conferindo as percepções que parlamentares e profissionais de 

Comunicação e Marketing têm sobre campanha permanente, a relação entre futebol e política e 

o uso do Facebook para a comunicação do mandato. 

A entrevista pode ser definida como uma técnica de interrogação para coleta de dados 

baseada no contato direto entre o pesquisador e o entrevistado, que é a fonte das informações 

prestadas. Por possibilitar a obtenção dos dados a partir do ponto de vista dos entrevistados, 

contribui para se obter informações detalhadas acerca das suas impressões, crenças, 

expectativas e desejos acerca do tema pesquisado, bem como a versão deles acerca daquilo que 

fez, disse ou representa (GIL, 2002; MOURA; FERREIRA, 2005). 

Nas entrevistas estruturadas, o entrevistador parte de um roteiro de perguntas pré-

estabelecido, que é aplicado igualmente a todos os entrevistados, de forma a garantir que 

congressistas e assessores respondessem às mesmas perguntas, facilitando a comparação entre 

as impressões de cada um acerca da campanha permanente, da relação deles com a política e o 

futebol e do uso das mídias sociais para a comunicação oficial durante o mandato (LAKATOS; 

MARCONI, 2010; MOURA; FERREIRA, 2005). As entrevistas estruturadas podem ser 

fechadas, quando são oferecidas ao entrevistado opções pré-estabelecidas de resposta, ou 

abertas, quando ele é livre para responder como achar melhor (GOLDENBERG, 2004). Optou-

se nesta pesquisa por adotar o modelo aberto, a fim de captar melhor a visão das fontes sobre 

os temas abordados e, ao mesmo tempo, evitar o risco de indução a respostas prévias. 

Como seria inviável entrevistar 30 congressistas e 30 assessores, optou-se por 

estabelecer uma amostra de cinco congressistas e cinco profissionais para serem entrevistados. 

 
municipios-da-mata-norte/). Da mesma forma, Collor, que chegou a ser candidato ao governo de Alagoas, mas 

desistiu no meio do 1º turno, e Góes, que fez campanha normalmente, mas teve a candidatura impugnada pelo 

TSE, também obtiveram valor “1” nessa variável. 
90 Em caso de representantes que estiveram em mais de um partido durante a legislatura, foi atribuído valor 

correspondente à média das ideologias partidárias. Por exemplo, Romário esteve no PSB, legenda de centro-

esquerda (valor “1”), e no Podemos, de centro-direita (valor “3”), portanto o valor atribuído a ele nos modelos de 

regressão para essa variável foi “2”, que é a média dos valores de ambos os partidos. 
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As entrevistas foram tentadas91, a priori, pessoalmente, no Congresso Nacional, entre os dias 

15 e 17 de maio de 2019. Na ocasião, quatro entrevistas foram realizadas, sendo três presenciais 

(um deputado e dois assessores) e uma por telefone (outro assessor). Entre novembro de 2019 

e fevereiro de 2020, foram viabilizadas mais três delas (com um deputado e outros dois 

assessores). Restaram pendentes outras três entrevistas com congressistas que, até junho de 

2020, não foram viabilizadas e, devido ao fim do prazo para finalizar este trabalho, não houve 

tempo hábil de continuar insistindo e/ou aguardando respostas. 

Como procedimento padrão, se aceitaram apenas entrevistas feitas presencialmente ou 

por telefone, a fim de garantir a livre exposição de ideias pelo entrevistado. Além disso, assim, 

se garantia que os próprios atores políticos convidados respondessem as perguntas, não 

delegando essa missão a terceiros92. Foram entrevistados os deputados federais Fábio Mitidieri 

e Vicente Cândido, e os seguintes assessores: Flávia Rochet, do deputado André Figueiredo; 

Ivan Zuchi, de Evandro Roman; Henrique Abreu, de Mitidieri; Letícia Alcântara, do senador 

Romário; e Eyller Diniz Godoy Faria, ex-assessor de Cândido. 

Elaborou-se um roteiro de 14 perguntas que foram feitas para os sete entrevistados, 

exatamente na mesma sequência. Eventualmente, quando algum entrevistado não era 

suficientemente claro em uma resposta ou divagava do tema questionado, o pesquisador pedia 

que ele esclarecesse ou complementasse o assunto perguntado. O número de perguntas caia, 

caso duas das respostas fossem negativas, o que não impacta na uniformidade do questionário, 

já que para as perguntas excluídas foi considerada a resposta “desnecessária” no momento da 

análise das respostas. O roteiro das perguntas está apresentado no Apêndice B, enquanto as 

transcrições das respostas na íntegra estão disponíveis do Apêndice D ao J. Os trechos 

relevantes para enriquecer a análise empírica serão apresentados na sessão 4.2. 

A seguir serão resumidas as metodologias de resposta às questões de pesquisas 

propostas neste trabalho. 

 

 

 

 
91 Os possíveis entrevistados foram ordenados por média diária de postagem no Facebook, sendo convidados, em 

ordem decrescente de frequência. Inicialmente, se tentou contato com eles por e-mail. Não havendo resposta, o 

convite foi refeito por meio das mídias sociais de cada congressista – por ordem de tentativa, Facebook, Instagram 

e Twitter. Persistindo a ausência de respostas, o pesquisador tentou contato telefônico. Se a resposta fosse negativa, 

não houvesse resposta ou o canal de contato estivesse indisponível, se passava ao próximo representante conforme 

a ordem pré-estabelecida. Os resultados das tentativas de entrevista estão disponíveis no Apêndice C. 
92 Caso do deputado Marcus Vicente, que, por meio da assessoria, se ofereceu para responder as perguntas por e-

mail, mas, a fim de não se quebrar o padrão estabelecido para os demais entrevistados, teve essa proposta recusada. 
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3.4.1 As questões de pesquisa 

 

A presente pesquisa buscará responder às seguintes questões de pesquisa (QPs): 

 

QP1) Em que medida a comunicação política desenvolvida no Facebook pelos 

congressistas ligados ao futebol no período não eleitoral da 55ª legislatura pode ser 

enquadrada como campanha permanente? 

O objetivo desta QP visa, à luz da literatura sobre campanha permanente apresentada no 

1º capítulo desta tese e com base na análise empírica, identificar em que medida os 30 

congressistas ligados ao futebol praticaram campanha permanente e por que se poderá chegar 

a tal conclusão. Apesar de Blumenthal já dizer na década de 1980 que a campanha permanente 

era a linguagem política da época e, portanto, inevitável se o político visa governar com apoio 

popular, de forma a viabilizar futuras reeleições, o volume de pesquisas no Brasil sobre o tema 

é muito baixo. Assim, é preciso estabelecer critérios precisos para investigá-lo. 

Nesse sentido, a análise contribuirá não apenas para definir em que nível os 

congressistas praticam campanha permanente, mas com base em quais evidências se chegará a 

essa conclusão, tomando por base o que a literatura estabelece, os resultados da Análise de 

Conteúdo e as percepções de parlamentares e assessores nas entrevistas presenciais. Além disso, 

o uso de indicadores específicos permitirá inclusive estabelecer um ranqueamento entre os 

representantes e determinar quais aqueles mais e menos assíduos nesse tipo de estratégia. 

 

QP2) Que elementos de campanha permanente são articulados pelos representantes 

políticos na rede social? 

Para chegar a essa resposta, serão analisados 14 indicadores de campanha permanente, 

cujos critérios específicos de análise e mensuração serão apresentados na próxima seção: 

frequência, temas, viagens, financiamento, pesquisas eleitorais, inserções na mídia, eventos, 

anúncios publicitários, negatividade, formato de mídia, links, interatividade, personalização e 

discurso. Todos eles foram sistematizados e adaptados por Lilleker, Joathan, Faustino e Turner 

(2019) com base na literatura sobre o tema. 

Por meio da análise desses indicadores, será possível caracterizar o nível de campanha 

permanente promovido pelos representantes políticos, por exemplo, clarificando quais políticos 

adotam mais essas estratégias e quais põem poucas delas em prática ou nenhuma, tomando a 

página deles no Facebook como mídia de análise. Com o auxílio das entrevistas, esses achados 
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poderão ser discutidos, enriquecendo ainda mais a análise. 

 

QP3) Que fatores associados aos parlamentares influenciam no nível de adoção dessa 

estratégia?  

Essa QP será respondida por meio dos resultados dos modelos de regressão estimados a 

partir da Análise de Conteúdo, os quais serão compostos pelas variáveis de controle cargo 

ocupado, número de mandatos anteriores, interesse em participar das eleições subsequentes, 

idade e ideologia partidária. 

Serão estimados modelos para cada uma das 14 categorias, tendo o resultado destas 

como variáveis dependentes (VDs) da regressão e as cinco variáveis de controle como as 

independentes (VIs). Também será produzido um modelo de regressão baseado no ranking geral 

de campanha permanente (ver QP1), de forma a verificar o poder preditivo das VIs já citadas 

sobre esse resultado. A análise dos resultados das regressões permitirá identificar se esses 

fatores influenciam na adoção da estratégia ou não. 

 

QP4) De que forma o fato de esses políticos serem ligados ao futebol interfere no tipo 

de comunicação desenvolvida por eles no Facebook? 

Há diferentes níveis de ligação com o futebol entre os representantes da Bancada da 

Bola, os quais vão desde políticos que se elegeram tendo a modalidade como ponto principal 

de sua trajetória antes de ingressar em cargos eletivos aos que tiveram contatos pontuais com o 

esporte, pouco mencionando ou até omitindo essa relação em suas biografias. 

Esta QP visa identificar se esse contato que os congressistas têm com o futebol se reflete 

na comunicação que eles desenvolvem ao longo do mandato, sobretudo por meio do indicador 

de temas, o qual buscará identificar quais as temáticas mais abordadas pelos representantes em 

suas respectivas postagens. Essa análise, associada às entrevistas com sete deputados ou 

assessores e aos modelos de regressão, permitirá identificar para quais parlamentares o futebol 

segue sendo um eixo temático importante mesmo após eleitos e para quais passou a ser tema 

secundário ou até mesmo esporádico, podendo esta segunda opção confirmar a hipótese de 

Miguel (2003), segundo o qual representantes cujo capital político advém de outros campos 

sociais que não o político tendem a buscar se afastar do campo original, a fim de ganhar maior 

reconhecimento no ambiente parlamentar.  
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3.4.2 Análise de Conteúdo 

 

A Análise de Conteúdo pode ser definida como “uma técnica de pesquisa para fazer 

inferências replicáveis e válidas de textos (ou outros assuntos significativos) para os seus 

contextos de uso” (KRIPPENDORF, 2004, p. 18). Ou, na definição de Bardin (1977, p. 38), 

“um conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos 

e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens”. Como complementa Orlandi (2000, p. 

17), trata-se de uma metodologia que busca “extrair sentidos dos textos”. 

De acordo com Krippendorf (2004), a Análise de Conteúdo amplia as possibilidades de 

sucesso quando ela busca interpretar fatos linguísticos que podem ser divididos em 

“atribuições”,” relações sociais”, “comportamentos públicos” e “realidades institucionais”. As 

atribuições compreendem conceitos, atitudes, crenças, intenções, emoções, estados mentais e 

atributos verbais de comportamentos. Já os comportamentos públicos abrangem valores 

individuais, disposições, visões de mundo e maneira de aparecer em conversações. 

Os dois tipos de fatos linguísticos relacionados a esta pesquisa são as relações sociais, 

as quais envolvem comunicação baseadas em autoridade, poder, acordos contratuais e 

desigualdades; e as realidades institucionais, que focam na natureza institucional dos 

fenômenos sociais, entre os quais negócios, governos, História e opinião pública 

(KRIPPENDORF, 2004). 

A metodologia é operacionalizada por meio da criação de categorias que devem agrupar 

unidades de significação a partir de critérios comuns aplicados ao conjunto da informação, de 

forma a viabilizar as inferências de sentido em relação ao material analisado, sejam eles falados 

ou escritos (BARDIN, 1977; CAVALCANTE; CALIXTO; PINHEIRO, 2014). Os critérios de 

escolha e delimitação das categorias podem variar de acordo com o objeto pesquisado e o 

objetivo da pesquisa, porém, atendendo a um rigor metodológico previamente estabelecido para 

balizar cada uma dessas categorizações. 

A Análise de Conteúdo é composta de três passos metodológicos: a pré-análise, a 

exploração do material e o tratamento dos resultados. A primeira “compreende a leitura 

flutuante, constituição do corpus, formulação e reformulação de hipóteses ou pressupostos”, 

incluindo os índices a serem utilizados para explorar o material a ser analisado (BARDIN, 1977; 

CAREGNATO; MUTTI, 2006; CAVALCANTE; CALIXTO; PINHEIRO, 2014, p. 16). 

Durante a exploração do material, as categorias as quais o conteúdo em análise será 

organizado são estabelecidas, por meio de unidades de registro que podem ser palavras, frases, 
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temas, personagens ou acontecimentos. Também é nessa fase que são estabelecidos critérios 

quantitativos para a contagem desse material (BARDIN, 1977; CAREGNATO; MUTTI, 2006; 

CAVALCANTE; CALIXTO; PINHEIRO, 2014). 

Por fim, no tratamento dos resultados, são classificados os dados conforme as categorias 

criadas, o que permite ao pesquisador estabelecer inferências e interpretações, correlacionando-

as ao objeto em estudo e ao quadro teórico que margeia o tema, de forma a atribuir significados 

que possam explicar o fenômeno em questão, bem como apontar novas pistas de investigação 

futuras (BARDIN, 1977; CAREGNATO; MUTTI, 2006; CAVALCANTE; CALIXTO; 

PINHEIRO, 2014). 

É cada vez mais comum a exigência da realização de Análise de Conteúdo por mais de 

um codificador e que os codificadores realizem um teste de confiabilidade para validar os 

resultados das análises realizadas, de forma que se garanta uma coincidência mínima na 

classificação das categorias entre os codificadores, minimizando os riscos de subjetividade e 

possibilitando a outros pesquisadores repetir os passos de pesquisa que resultaram nas 

conclusões apresentadas. A exigência pelo teste é comum em periódicos internacionais, contudo 

se admite que em trabalhos por natureza individuais, como dissertações de mestrado e teses de 

doutorado, o teste de confiabilidade seja dispensado, caso, portanto, em que se enquadra esta 

pesquisa (KRIPPENDORF, 2004; SAMPAIO; LYCARIÃO, 2018). 

Por fim, cabe reconhecer que a possível influência da subjetividade é, sim, uma 

limitação metodológica em trabalhos de Análise de Conteúdo com um só codificador, ainda que 

o pesquisador tome todos os cuidados para tentar manter um distanciamento do objeto no 

momento da análise (CAVALCANTE; CALIXTO; PINHEIRO, 2014). Um procedimento 

adotado em nosso caso para minimizar esse risco foi a realização de uma pesquisa anterior para 

testar todas as categorias de análise a serem usadas nesta tese e a participação não só deste autor, 

mas de outros três pesquisadores experientes, que validaram a metodologia proposta, resultando 

em um alfa de Krippendorf (kalpha) de 0.802 (LILLEKER et al, 2019), índice considerado 

satisfatório de acordo com os parâmetros metodológicos da Análise de Conteúdo 

(KRIPPENDORF, 2004; SAMPAIO; LYCARIÃO, 2018). 

Esse teste da metodologia em outro objeto e contexto – a comunicação estabelecida no 

Facebook pelos 10 deputados federais mais votados e os 10 eleitos com menor margem de votos 

no pleito brasileiro de 2018, bem como os 10 membros do Parlamento britânico com maior e 

os 10 eleitos com menor vantagem para os concorrentes na eleição de 2015, em ambos os casos 
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nos últimos 15 dias de campanha eleitoral e nos primeiros 15 dias de mandato – foi importante 

para auxiliar na definição de critérios objetivos de análise para esta tese. 

 

3.4.3 Categorias de análise e modelos de regressão 

 

A fim de definir as categorias da análise empírica do objeto desta tese, partiu-se dos 

indicadores de campanha permanente clássicos discutidos no capítulo inicial desta tese, porém, 

atualizando-os ao contexto atual da comunicação desenvolvida pelos representantes políticos 

em períodos de mandato, os quais têm as mídias sociais como alguns de seus pontos principais, 

e o papel de protagonismo assumido pelo Facebook desde dezembro de 2011 na sociedade 

brasileira e desde 2012 entre candidatos e ocupantes de cargos eletivos. Assim, se procurou 

verificar se os indicadores considerados estruturais ou relacionados originalmente à 

comunicação offline poderiam ser transpostos ao contexto online. 

Para isso, realizou-se pesquisa-piloto com outro grupo de políticos, mas igualmente 

focado nas fan pages deles: membros do Parlamento britânico e deputados federais brasileiros, 

eleitos em 2015 e 2018, respectivamente. Nesse teste, indicadores de campanha permanente 

estruturais, como a realização de viagens e a busca por financiamento, foram verificados não 

por meio da ocorrência deles em si, mas se a comunicação empreendida pelos parlamentaristas 

na rede social dá visibilidade a esse tipo de ação. O mesmo foi feito com determinantes de 

propaganda contínua offline como inserções positivas na mídia e realização e presença em 

eventos públicos a fim de verificar se essas questões são destacadas no Facebook dos políticos. 

Além disso, algumas categorias foram aprimoradas, com a proposição de mais estratégias 

discursivas e recursos audiovisuais, por exemplo. Esses resultados foram apresentados 

inicialmente em Lilleker, Joathan, Faustino e Turner (2019) e, mais uma vez, aprimorados, 

resultando na definição das categorias a seguir e seus respectivos índices de análise a serem 

usados nesta tese. Vale lembrar que todas elas serão aplicadas às total de posts que compõem a 

amostra referentes a um dos períodos eleitorais (2014 ou 2018, conforme a Tabela 12) e também 

ao não eleitoral (2015/2019), ou seja, não se tratam de categorias mutuamente excludentes. 

Além disso, trabalharemos com o conceito prioritário de média de incidência do 

respectivo recurso por número de postagens no período, a fim de eliminar a disparidade de 

duração de cada fase analisada, de eventuais licenças e suplências de cada político, bem como 

dos tamanhos das amostras de cada um. A classificação de cada mensagem será feita 

manualmente pelo pesquisador, mas a contagem, a soma e o cálculo da frequência serão feitos 
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automaticamente pelo software Excel, por meio da inserção de fórmulas pré-definidas no 

programa. A seguir, a forma de cálculo e classificação das categorias será apresentada, assim 

como os parâmetros que comporão os modelos de regressão estimados. Exemplos de posts 

enquadrados em cada uma delas serão apresentados na seção 4.1, de exposição dos resultados. 

 

a) Frequência de postagem: única das categorias que será calculada sobre o período total 

em análise, ou seja, todos os posts dos períodos eleitorais de 2014 e 2018 e os não 

eleitorais da 55ª legislatura, com exceção dos dias de licença, suplência e/ou candidatura 

a cargos executivos citados no início da seção 3.4. Sempre que a frequência de postagem 

do mandato for igual ou superior à do eleitoral, esta será considerada determinante de 

campanha permanente pelo respectivo congressista (LARSSON, 2014; JOATHAN; 

REBOUÇAS, 2020; LILLEKER et al, 2019; VAN KESSEL; CASTELEIN, 2016; 

VASKO; TRILLING, 2019; WEN, 2014). Calcula-se por meio de uma fórmula 

matemática simples, baseada no número de postagens do parlamentar no período: 

 

Frequência de postagem (Fp) diária = número de posts do período analisado 

(Npp) / total de dias do período analisado 

 

Diante do resultado, será estimado um modelo de regressão linear com 30 casos (todos 

os congressistas da amostra), tendo a Fp diária do mandato como variável dependente 

(VD), a fim de verificar se a variação dela tem relação de causalidade com as cinco 

variáveis de controle associadas aos parlamentares (cargo ocupado, número de 

mandatos anteriores, interesse em se candidatar nas próximas eleições, idade e ideologia 

partidária), as quais serão as variáveis independentes (VIs) inseridas no modelo93. 

 

b) Temas prioritários: a partir desta categoria, a Análise de Conteúdo será feita apenas 

com base no número de publicações indicado por meio do cálculo amostral de cada 

congressista para os respectivos períodos, a fim de permitir comparação entre amostras 

de tamanhos diferentes por meio dos percentuais de incidência de cada categoria em 

relação ao total de publicações. Temas principal e secundário serão atribuídos a cada 

postagem. Caso, hipoteticamente, não haja uma segunda temática em um post qualquer, 

 
93 A equação deste modelo é (y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + b4x4 + b5x5), onde “y” é a VD (Frequência de 

postagem diária), “x1, x2, x3, x4 e x5” são as VIs, “a” é a constante (valor de y quando x é zero) e “b1, b2, b3, b4 e 

b5” são os coeficientes de regressão que incidem sobre a VD a cada aumento da respectiva VI. 
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esse espaço da planilha de classificação das mensagens será deixado em branco, sem 

prejuízo da análise. Sempre que os temas mais abordados no período de mandato se 

repetirem em relação ao pleito e com média de incidência por post igual ou superior à 

da disputa eleitoral, eles serão considerados um indicador de campanha permanente 

(JOATHAN; REBOUÇAS, 2020; LILLEKER et al, 2019). Não se estabelecerá 

classificação prévia dos temas, de forma que o pesquisador esteja livre pra identifica-

los durante a análise. Sempre que possível, deverá repetir a nomenclatura de temáticas 

afins para contribuir com a sua tabulação automática e a criação de nuvens de palavras 

para cada parlamentar94, facilitando a contagem e a identificação gráfica das mais 

frequentes em cada período. Caso o futebol tenha, de fato, uma centralidade na 

comunicação desses políticos, a expectativa é de que ele apareça entre os temas mais 

referidos por eles. Assim, a fórmula dessa categoria é: 

 

Fp temas prioritários = Npp com o tema / Npp 

 

Para além de investigar se os temas esportivos aparecerão entre os prioritários, 

verificaremos também qual a temática esportiva mais abordada pelos congressistas nos 

períodos eleitoral e de mandato, de forma que apesar de esta não ser uma categoria de 

camapnha permanente específica, nos ajudará a responder à QP4, que versa sobre a 

importância do futebol para a comunicação dos parlamentares. Ela será calculada por 

meio da adaptação da fórmula geral, como descrito a seguir: 

 

Fp tema esportivo principal = Npp com o tema / Npp 

 

Considerando que não há definição de temas comuns a todos os congressistas, não será 

estimado modelo de regressão para a categoria de temas prioritários gerais. Por outro 

lado, serão estimadas regressões específicas sobre a frequência de postagem de tema 

esportivo, a fim de auxiliar na busca de respostas à QP4. Com o estabelecimento de 24 

congressistas fixos para a Análise de Conteúdo desta subcategoria em diante, a 

 
94  A tabulação automática das palavras e a criação das nuvens foi feita no site  

https://worditout.com/word-cloud/create, que faz ambos os procedimentos online e permite o download da nuvem 

de palavras gerada, bastando para isso que o interessado cole a lista de palavras a ser contabilizada. O autor 

necessitou, porém, de manualmente excluir do site palavras sem sentido próprio (preposições, conjunções, 

pronomes de ligação, artigos etc.), bem como juntar expressões compostas por mais de uma palavra. 
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estimação dos modelos de regressão ficará limitada a quatro variáveis de controle (VIs) 

por equação, considerando a exigência normativa de haver, no mínimo, cinco casos para 

cada VI na amostra estudada95. Por isso, nesse e nos próximos modelos, serão estimados 

sempre cinco modelos de regressão linear, ficando excluída de cada um deles sempre 

uma das variáveis de controle96. A VD nesta subcategoria, obviamente, será a frequência 

de postagem sobre temas esportivos97. A fim de não tornar a análise extensa em demasia, 

só será apresentado em cada categoria, o resultado do modelo de regressão com o poder 

preditivo mais significativo e confiável, ou seja, com nível de confiança de, no mínimo, 

95% e maior coeficiente de determinação (R2) ajustado. Caso nenhum modelo preencha 

esses requisitos, ficará constatada a ausência de causalidade entre as variáveis, o que 

também será reportado na apresentação e discussão dos resultados. 

 

c) Viagens: esse é um dos indicadores estruturais de campanha permanente que foram 

atualizadas nesta proposta metodológica para permitir uma análise focada 

exclusivamente em como esse recurso aparece na comunicação do representante em 

seus canais de mídias sociais. Por meio dela, buscaremos identificar se o político posta 

sobre as viagens feitas por ele no decorrer do mandato. Deslocamentos para Brasília ou 

para a cidade de residência dos congressistas não serão considerados. Sempre que a 

frequência de posts sobre viagens durante o mandato for maior ou igual à da campanha, 

esta será considerada um índice de campanha permanente (LILLEKER et al, 2019). 

 

Fp viagens = Npp sobre viagens / Npp 

 

Os cinco modelos de regressão linear estimados para tentar explicar o resultado dessa 

 
95 Não há consenso na literatura em relação ao número mínimo de casos de uma amostra para cada VI inserida 

num modelo de regressão linear para que seus resultados sejam válidos, havendo autores que aceitam um número 

mínimo de cinco casos (Hair et al, 2009) até os que exigem 50 casos por VI. Nesta tese, tomaremos como regra o 

menor nível de exigência, mas cientes de que nossa amostra é relativamente pequena (24 congressistas), o que 

poderá levar à obtenção de poucos resultados estatisticamente significantes a um nível de confiança de 95%. 
96 Serão estimados sempre cinco modelos por categoria, mudando apenas uma variável independente (VI) entre 

eles e sendo fixa a dependente (VD): modelo 1, fica fora a VI “idade”, entram as outras quatro; modelo 2, só não 

é inserida a VI “ideologia partidiária”; modelo 3, excluída a VI “número de mandatos anteriores”; modelo 4, não 

entra a VI “cargo ocupado”; e modelo 5, sem a VI “intenção de candidatura na eleição subsequente”. 
97 As equações desta categoria e das próximas serão definidas pelo modelo (y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4), 

onde “y” é a variável dependente em questão (frequência de posts sobre temas esportivos neste caso, bastando 

substituí-la pelo indicador em questão nos próximos), “x1, x2, x3 e x4” são as quatro variáveis de controle inseridas, 

“a” é a constante e “b1, b2, b3 e b4” são os coeficientes de regressão que incidem sobre a VD a cada aumento da 

respectiva VI. Como as equações serão sempre as mesmas, mudando apenas a VD a cada categoria, esta nota de 

rodapé não será mais apresentada nas próximas categorias de análise. 
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categoria seguirão as diretrizes já explicadas na alínea “b”, tendo como variável 

dependente a frequência de postagens sobre viagens e como variáveis independentes as 

combinações apresentadas na nota de rodapé 96. 

 

d) Financiamento: essa é mais uma categoria estrutural de campanha permanente 

adaptada ao contexto atual no qual as mídias sociais aparecem como elementos centrais 

de comunicação de mandato, divulgação de candidaturas e contato com eleitores e 

apoiadores. Compreende-se que esse é um indicador mais comum de ser publicizado no 

contexto norte-americano em relação ao brasileiro, mas entende-se que o incluir na 

análise dos congressistas da Bancada da Bola é interessante para verificar se a 

proximidade que parte considerável deles têm com financiadores de campanha 

(MENDES, 2017) se reflete durante o mandato e é revelado em sua comunicação digital. 

Sempre que a frequência diária de posts sobre financiamento durante o mandato for 

maior ou igual ao da campanha, esta será um determinante de campanha permanente 

(LILLEKER et al, 2019). 

 

Fp financiamento = Npp sobre arrecadação de recursos / Npp 

 

Para esta categoria não serão estimados modelos de regressão porque apenas um 

congressista postou mensagem do gênero, não fazendo, pois, sentido estabelecer 

conclusões sobre influência de variáveis de controle sobre apenas um caso. 

 

e) Pesquisas eleitorais: outro indicador estrutural, pode ser adaptado à comunicação 

desenvolvida nas mídias sociais no momento em que o representante posta sobre 

pesquisas eleitorais ou de aprovação pública de sua imagem ou de gestores aprovados 

por ele (o presidente da República, por exemplo) em pleno mandato, como Fernandes 

et al (2017) aferiram no caso de Doria em São Paulo. Alinhado à proposta de Lilleker 

et al (2019), a ocorrência de uma frequência diária de postagens sobre pesquisas 

eleitorais ou de avaliação de imagem durante o mandato superior à do período eleitoral 

é um indicador de campanha permanente. 

 

Fp pesquisas = Npp de pesquisas eleitorais / Npp 
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Os cinco modelos de regressão linear estimados para tentar explicar o resultado dessa 

categoria seguirão as diretrizes explicadas na alínea “b”, tendo como VD a frequência 

de postagens sobre pesquisas e as VIs inseridas em grupos de quatro (em cada equação, 

uma das cinco variáveis de controle não é incluída). 

 

f) Inserções positivas na mídia: estratégia de propaganda contínua que começou a ser 

usada pelos políticos e seus marqueteiros ainda em um contexto offline, mas que foi 

adaptada para as mídias sociais, a fim de dar visibilidade a essas aparições 

(FERNANDES et al, 2017; LILLEKER et al, 2019). Postar com mais frequência 

durante o mandato sobre entrevistas e citações positivas nos meios de comunicação 

tradicionais e na internet em relação ao período eleitoral também será considerado 

determinante de campanha permanente. 

 

Fp inserções na mídia = Npp de inserções na mídia / Npp 

 

Os cinco modelos de regressão linear estimados para tentar explicar o resultado dessa 

categoria seguirão as diretrizes explicadas na alínea “b”, tendo como VD a frequência 

de postagens sobre inserções na mídia. 

 

g) Eventos: mais um indicador de campanha permanente adaptado do contexto de ações 

offline de Relações Públicas promovidas pelo representante ou em favor dele, busca 

verificar com que frequência os congressistas da Bancada da Bola destacam, em suas 

respectivas fan pages, eventos os quais promovem ou dos quais participam. Será 

adotada nesta categoria uma adaptação sugerida por Lilleker et al (2019), os quais 

subdividem as programações em locais, nacionais ou internacionais. O objetivo desse 

detalhamento é verificar que tipo de imagem de si o parlamentar busca projetar: se um 

representante próximo de seu povo e, portanto, engajado em agendas estaduais (eventos 

locais); se inserido em discussões e acontecimentos de interesse do País (nacionais); ou 

se inserido em debates além-fronteiras (internacionais). A verificação de qualquer uma 

dessas frequências durante o mandato em proporção superior à das registradas nas 

corridas eleitorais indica campanha permanente. Eventos realizados no estado de 

residência do parlamentar serão considerados locais; em outros lugares do Brasil, 
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nacionais; fora do País, internacionais. Assim, a frequência de postagem sobre eles será 

subdividida em três fórmulas: 

 

Fp eventos locais = Npp sobre eventos locais / Npp 

Fp eventos nacionais = Npp sobre eventos nacionais / Npp 

Fp eventos internacionais = Npp sobre eventos internacionais / Npp 

 

Para cada um desses resultados, serão estimados cinco modelos de regressão linear com 

as VIs explicadas na alínea “b” e as frequências de postagens sobre essas modalidades 

de eventos como VDs. 

 

h) Uso de publicidade: essa também é uma categoria de campanha permanente adaptada 

do contexto offline e que, originalmente, começou a ser estudada nos Estados Unidos 

em função de spots de rádio e TV e anúncios impressos veiculados por partidos políticos 

durante períodos não eleitorais. Transpor essa ideia para o contexto das mídias sociais 

requer cautela para que todo conteúdo não seja considerado publicitário. Assim, 

seguiremos a proposta de Lilleker et al (2019) que, para as mídias sociais, se baseia na 

verificação dos “recursos de publicidade” explicitamente presentes nas postagens, entre 

os quais jingles, spots, logomarcas, bandeiras e outros materiais audiovisuais e gráficos 

que identificam partidos e políticos. A ocorrência de mais postagens com recursos 

publicitários durante o período não eleitoral em relação ao do pleito será tido como 

indicador de propaganda contínua. 

 

Fp uso de publicidade = Npp com características publicitárias / Npp 

 

Os cinco modelos de regressão estimados terão a frequência de postagens com recursos 

publicitários como VD e as VIs já citadas. 

 

i) Negatividade: essa é uma categoria já transposta para o contexto online em períodos de 

mandato, mas que surgiu offline e com uso eleitoral. Trata-se da campanha negativa, a 

estratégia de atacar políticos e partidos rivais com o objetivo de afetar negativamente a 

imagem deles e, assim, obter dividendos eleitorais. Quando a incidência de ataques fora 

das disputas eleitorais é maior ou igual à do pleito, eles são considerados marcadores de 
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campanha permanente (CECCOBELLI, 2018; JOATHAN; REBOUÇAS, 2020; VAN 

KESSEL; CASTELEIN, 2016; WEN, 2014), conforme fórmula abaixo: 

 

Fp negatividade = Npp de campanha negativa permanente / Npp 

 

Assim, os modelos de regressão estimados para essa categoria terão a frequência de 

ataques como VD, predita pelas VIs já conhecidas. 

 

j) Recursos audiovisuais: esta categoria é inspirada nas pesquisas de Lilleker et al (2019), 

Massuchin e Silva (2019) e Rocha, P. (2018), as quais visam verificar que tipos de mídia 

são mais frequentes nas postagens dos representantes políticos, a saber fotos, vídeos, 

lives e cartões virtuais/infográficos 98 . Ela parte do entendimento de que o uso de 

recursos audiovisuais em alta frequência é uma forma de gerenciamento de imagem por 

parte do representante político, à medida que estudos indicam que postagens com esse 

tipo de mídia geram mais engajamento entre os curtidores e seguidores das redes sociais 

(GERODIMOS, JUSTINUSSEN, 2015). A ela, adicionamos também as postagens que 

destacam o recurso de áudio, posto que alguns congressistas incluídos na amostra 

utilizaram essa ferramenta de comunicação, a qual já foi tema de estudos sobre 

comunicação política sobretudo em períodos eleitorais (JOATHAN, 2015). No que 

tange especificamente às transmissões ao vivo, recurso mais recente adicionado pela 

rede social, há o aspecto específico de dar ao público a possibilidade de acompanhar em 

tempo real a atividade do representante, bem como suas opiniões sobre temas do 

momento. Assim, essa será uma categoria subdividida em cinco índices, os quais serão 

tomados como determinantes de propaganda contínua se forem maiores ou iguais 

durante o mandato em relação ao período eleitoral. Um mesmo post pode ter mais de 

um desses recursos, portanto não se tratam de categorias mutuamente excludentes. 

 

Fp fotos = Npp com fotos / Npp 

Fp cards = Npp com infográficos e cartões virtuais / Npp 

Fp vídeos = Npp com vídeos / Npp 

 
98 As postagens também podem conter apenas links, mas eles serão tema específico da próxima categoria. Já as 

mensagens só em formato de texto não serão consideradas como índice de campanha permanente, por 

representarem a forma mais básica de comunicação no Facebook e gerarem pouco engajamento dos curtidores. 
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Fp lives = Npp com transmissões ao vivo / Npp 

Fp áudios = Npp com áudios / Npp 

 

Serão estimados cinco modelos de regressão linear para cada um desses resultados, 

tendo a frequência de postagem dos recursos audiovisuais como VDs. 

 

k) Links: a investigação acerca do uso de links em canais de comunicação online durante 

períodos de mandato já é referenciada na literatura (ELMER; LANGLOIS; 

MCKELVEY, 2012), porém sem uma tipificação que diferencie quais deles envolvem 

ações e posições do representante político e suas respectivas funções. Lilleker, Joathan, 

Faustino e Turner (2019) propõem suprir essa lacuna ao classificá-los de acordo com 

seus respectivos fins, quais sejam comprovar a prestação de serviços ao constituinte, 

demonstrar estratégias e ações em andamento, e reforçar posições sobre temas políticos 

e apoio a aliados. Neste trabalho, acrescentamos também uma opção para “Outros” 

redirecionamentos, os quais não se enquadram em nenhuma das três opções citadas 

(podem tratar de temas diversos como notícias da imprensa que não envolvem ações e 

posições do político, fé, torcida por time de futebol, entre outros). Com base nessas 

premissas, essa é uma categoria subdividida em quatro índices, os quais exigem a 

consulta ao conteúdo das páginas linkadas. Se verificado em frequência maior ou igual 

à da campanha eleitoral, o uso desses links durante o mandato será tomado como 

campanha permanente. Como o conteúdo linkado pode apresentar mais de uma 

tipificação, essa não é uma categoria mutuamente excludente, portanto, um post pode 

se enquadrar em mais de uma categoria. 

 

Fp links prestação de serviço = Npp com links de prestação de serviço / Npp 

Fp links ações em andamento = Npp com links de ações em andamento / Npp 

Fp links posições políticas = Npp com links de posições políticas / Npp 

Fp links outros = Npp com links sobre outros temas / Npp 

 

Para cada um desses resultados, serão estimados cinco modelos de regressão linear 

tendo as frequências de postagens com esses links como VDs. 
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l) Interatividade: esse é mais um determinante de campanha permanente que passou a 

ser referenciado na literatura já no contexto das mídias sociais, que permitiram, mais 

facilmente, monitorar as interações realizadas por agentes públicos em suas contas 

oficiais nessas ferramentas. Nesse contexto, tornaram-se comuns trabalhos que analisam 

o nível de interação dos candidatos em períodos eleitorais, mas ações de responder a 

seguidores, compartilhar conteúdos de outros usuários e mencioná-los em contextos não 

eleitorais são pouco estudados, sobretudo comparando esses momentos distintos 

(LILLEKER, 2015; NUERNBERGK; CONRAD, 2016). Será considerado propaganda 

contínua quando as respostas, menções e compartilhamentos forem maiores ou iguais 

durante a legislatura em relação ao pleito, por isso, este é mais um determinante que se 

desdobra em mais de um índice (LILLEKER et al, 2019). Por não se tratarem de 

categorias mutuamente excludentes, um post pode conter mais de um recurso interativo. 

O conteúdo dos comentários também não será analisado, salvo para a verificação se o 

titular da página responde ou não a seus seguidores99. 

 

Fp respostas = Npp com respostas a comentários / Npp 

Fp menções = Npp com menções a usuários e páginas / Npp 

Fp compartilhamentos = Npp compartilhados na íntegra de outras contas / Npp 

 

Conforme o padrão já estabelecido, serão estimados cinco modelos de regressão linear 

para cada um desses resultados, tendo os percentuais de cada um como VDs. 

 

m) Personalização: a impressão de um foco personalista à comunicação desenvolvida por 

candidatos e ocupantes de cargos eletivos é um dos critérios mais constantemente 

referenciados na literatura sobre campanha permanente, apesar de que poucos adotam 

uma metodologia comparativa entre diferentes períodos (FERNANDES et al, 2016; 

NUERNBERGK; CONRAD, 2016) e menos ainda sugerem uma métrica clara para 

 
99 Verificar manualmente todos os comentários de cada postagem para a busca por “Resposta” do titular da fan 

page seria inviável, pois alguns congressistas chegaram a receber mais de 2.000 comentários em uma só 

publicação. Assim, optamos por checar só os comentários classificados como “Mais relevantes” pelo próprio 

Facebook, partindo-se do pressuposto de que respostas do titular da página geralmente despertam muitas interações 

no respectivo comentário, fazendo o algoritmo da rede social automaticamente classificá-lo como um dos mais 

relevantes do post. Reconhecemos, porém, que essa é uma inferência suscetível a falhas pontuais, mas entendemos 

que tal estratégia funcionou a contento, como prova o representativo número de interações classificadas na 

subdivisão “Resposta” apresentado no próximo capítulo. Ademais, a escolha de uma Análise de Conteúdo manual 

como metodologia traz consigo tal limitação. 
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concluir sobre a adoção desse tipo de estratégia (CECCOBELLI, 2018; WEN, 2014). 

Apresentar aspectos da vida privada e familiar, gostos pessoais e hobbies são alguns dos 

elementos que constituem essa estratégia. Postagens em que o político dá destaque a sua 

profissão paralela, por exemplo, jogador ou dirigente de futebol, também são 

considerados indícios de personalização. Mais uma vez aqui, o critério para investigar 

a sua adoção como indicador de campanha permanente será a frequência igual ou 

superior à da corrida eleitoral (LILLEKER et al, 2019). 

 

Fp personalização = Npp personalistas / Npp 

 

Os modelos de regressão estimados para ajudar a interpretar esses resultados seguem os 

padrões anteriores, tendo a frequência de posts de comunicação personalista como VD. 

 

n) Discurso: o último critério busca caracterizar a estratégia discursiva presente nas 

postagens dos políticos, uma ampliação do conceito de subfoco apresentado por Wen 

(2014) e reformulado por Joathan (2017) e Massuchin e Silva (2019). Isso porque, para 

além da transposição dos temas da campanha eleitoral para o mandato em frequência 

igual ou superior à do pleito, é importante enquadrar os tipos de discurso em categorias 

comuns, de forma a perceber se o representante trata mais de realizações passadas (ações 

já feitas por ele ou com a participação dele no passado), planos específicos (metas 

concretas a serem executadas), objetivos gerais (linhas gerais de atuação para o futuro), 

ações correntes (atividades em desenvolvimento no presente), posicionamentos 

políticos (posição sobre temas políticos em debate na esfera pública e/ou apoio/oposição 

a candidatos, partidos e governos) ou ideias gerais ou promocionais (defesa ou refutação 

de ideias gerais não políticas no presente e que não representam planos ou objetivos 

para o futuro, bem como exibição de apoios recebidos e destaque a gostos, hobbies e 

traços de personalidade). Cabe esclarecer que essas não são categorias mutuamente 

excludentes, ou seja, um post pode conter mais de um discurso. 

 

Fp realizações passadas = Npp sobre realizações passadas / Npp 

Fp planos específicos = Npp sobre planos específicos / Npp 

Fp objetivos gerais = Npp sobre objetivos gerais / Npp 

Fp ações correntes = Npp sobre ações correntes / Npp 
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Fp posicionamentos políticos = Npp sobre posições políticas / Npp 

Fp ideias genéricas ou promocionais = Npp sobre ideias gerais / Npp 

 

Mais uma vez, para cada um desses resultados, serão estimados cinco modelos de 

regressão linear tendo as frequências dos discursos como VDs. 

 

Os resultados de todas essas categorias permitirão a formulação de um quadro geral que 

resumirá o nível de campanhas permanente de todos os parlamentares durante a legislatura 

decorrida entre 2015 e 2019. A fim de ordená-los conforme os padrões de comunicação 

identificados na análise, será atribuído o peso de 1 ponto para cada categoria na qual o 

representante apresentou incidência percentual de postagens durante o mandato maior ou igual 

ao respectivo período eleitoral. No caso de categorias com mais de um índice, essa pontuação 

será distribuída proporcionalmente à quantidade de índices até o máximo de 1 por determinante 

(caso todos eles tenham sido mais usados no período não eleitoral): assim, cada tipo de evento 

ampliado e cada ação de interatividade valerão 0,33 pontos; cada padrão de link, 0,25; cada 

recurso audiovisual, 0,2; e cada modalidade de discurso, 0,17. 

À pontuação do quadro geral de campanha permanente, também serão estimados cinco 

modelos de regressão linear compostos por esse resultado como VD e as VIs já conhecidas. A 

Tabela 15 (abaixo) apresenta a relação de todas as categorias de análise, suas respectivas formas 

de classificação e pontuação máxima no quadro-resumo geral. 

 

Tabela 15 – Categorias de análise de campanha permanente no Facebook 

Categoria Subdivisão Classificação por post Peso por 

índice 

Frequência de 

publicação 

– Relação entre número de 

posts e dias do período 

1 

Temas prioritários – Livre, com agrupamento de 

temas afins por contagem 

automática de palavras 

1 

Viagens – 0 (não) – 1 (sim) 1 

Financiamento – 0 (não) – 1 (sim) 1 

Pesquisas eleitorais – 0 (não) – 1 (sim) 1 

Inserções positivas 

na mídia 

– 0 (não) – 1 (sim) 1 

Eventos Eventos locais 0 (não) – 1 (sim) 0,33 

Eventos nacionais 0 (não) – 1 (sim) 0,33 

Eventos internacionais 0 (não) – 1 (sim) 0,33 

Uso de publicidade – 0 (não) – 1 (sim) 1 
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Negatividade – 0 (não) – 1 (sim) 1 

Recursos 

audiovisuais 

Fotos 0 (não) – 1 (sim) 0,2 

Infográficos e cartões 

virtuais 

0 (não) – 1 (sim) 0,2 

Vídeos 0 (não) – 1 (sim) 0,2 

Lives 0 (não) – 1 (sim) 0,2 

Aúdios 0 (não) – 1 (sim) 0,2 

Links Prestação de serviço 0 (não) – 1 (sim) 0,25 

Ações em andamento 0 (não) – 1 (sim) 0,25 

Posições políticas 0 (não) – 1 (sim) 0,25 

Outros 0 (não) – 1 (sim) 0,25 

Interatividade Respostas 0 (não) – 1 (sim) 0,33 

 Menções 0 (não) – 1 (sim) 0,33 

 Compartilhamentos 0 (não) – 1 (sim) 0,33 

Personalização – 0 (não) – 1 (sim) 1 

Discurso Realizações passadas 0 (não) – 1 (sim) 0,17 

Planos específicos 0 (não) – 1 (sim) 0,17 

Objetivos gerais 0 (não) – 1 (sim) 0,17 

Ações correntes 0 (não) – 1 (sim) 0,17 

Posicionamentos 

políticos 

0 (não) – 1 (sim) 0,17 

Ideias genéricas ou 

promocionais 

0 (não) – 1 (sim) 0,17 

Fonte: O autor (2020), adaptado de Lilleker, Joathan, Faustino e Turner (2019). 

 

A escolha de 12 indicadores e suas subdivisões classificáveis no padrão “sim ou não” 

apresenta a vantagem de facilitar a tabulação dos dados posteriormente, visto que a contagem 

dos resultados por categoria pode ser feita automaticamente por software de planilhas 

eletrônicas com a inserção de uma simples fórmula de contagem.   

A apresentação das categorias também deixa claro que textos, fotos, vídeos e links serão 

considerados na análise das postagens, ficando excluídos da amostra apenas os stories100, em 

função de só ter sido lançado pelo Facebook em 2017, quando a legislatura e esta pesquisa já 

haviam começado.  

No próximo capítulo, a investigação empírica das postagens e os conteúdos mais 

relevantes das entrevistas com congressistas e assessores serão apresentados, bem como serão 

discutidas as respostas às questões de pesquisa.  

 
100 Os stories são cartões virtuais que surgiram no Instagram e que, em 2017, também foram incorporados ao 

Facebook. Neles, podem ser postadas mensagens em texto, fotos e vídeos de até 15 segundos, além de enquetes e 

outros recursos de interação. Costumam ficar disponíveis por 24 horas e desaparecem automaticamente do perfil 

do dono da conta, ao menos que ele opte por colocá-lo em um destaque fixo. Passaram a ser usados com frequência 

pelos políticos, sobretudo no Instagram, a partir da campanha eleitoral de 2018. Ver mais em: “Facebook Stories: 

como publicar fotos e vídeos que somem em 24 horas”, em https://bityli.com/IsMsN (acesso em 20/04/2020). 
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4 ANÁLISE 

 

Neste capítulo, serão apresentados e discutidos os resultados da investigação empírica 

proposta para esta tese, com o auxílio da metodologia apresentada na seção anterior e tendo 

como norte as quatro questões de pesquisa propostas: 

QP1) Em que medida a comunicação política desenvolvida no Facebook pelos 

congressistas ligados ao futebol no período não eleitoral da 55ª legislatura pode ser enquadrada 

como campanha permanente? 

QP2) Que elementos de campanha permanente são articulados pelos representantes 

políticos na rede social? 

QP3) Que fatores associados aos parlamentares influenciam no nível de adoção dessa 

estratégia? 

QP4) De que forma o fato de esses políticos serem ligados ao futebol interfere no tipo 

de comunicação desenvolvida por eles no Facebook? 

Na primeira seção, serão apresentados os resultados das 14 categorias de análise de 

campanha permanente: frequência, temas, viagens, financiamento, pesquisas eleitorais, 

inserções na mídia, eventos, propaganda, negatividade, formato de mídia, personalização, links, 

interatividade e discurso. Dessas, a frequência tomou como base as postagens no Facebook dos 

30 congressistas ligados ao futebol durante os períodos não eleitorais da legislatura entre 2015 

a 2019 e os pleitos de 2014 e 2018. As demais investigaram as fan pages de 24 desses 

parlamentares, comparando a comunicação desenvolvida no decorrer do mandato e em uma das 

duas corridas eleitorais citadas (a de 2014 para 22 dos representantes, e a de 2018 nos casos de 

Ciro Nogueira e Marcus Vicente). 

Em seguida, a segunda seção apresentará os resultados das entrevistas promovidas com 

dois desses congressistas – Fábio Mitidieri e Vicente Cândido – e cinco assessores – ligados a 

André Figueiredo, Evandro Roman, Fábio Mitidieri, Romário e Vicente Cândido –, de forma a 

identificar as percepções dos atores políticos no que tange à estratégia de comunicação durante 

o mandato, a campanha permanente e a relação dos políticos com o futebol. 

Por fim, a terceira e última seção discutirá os resultados apresentados e buscará 

responder as questões de pesquisa, de forma a cumprir o objetivo geral traçado para este 

trabalho acadêmico de investigar em que medida e de que forma os congressistas da Bancada 

da Bola usam o Facebook para promover campanha permanente. 
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 4.1 Apresentação dos resultados: as várias facetas da campanha permanente 

 

Nesta seção, apresentaremos os resultados das categorias de análise por meio de tabelas, 

gráficos, exemplos de postagens e modelos de regressão linear. A fim de não a tornar muito 

extensa, a ilustração gráfica será restrita aos congressistas que adotarem a estratégia de 

campanha permanente ou aos maiores adeptos de cada indicador em questão. Ao fim da 

apresentação dos 14 indicadores, será produzido um quadro-resumo, o qual permitirá aferir 

quais parlamentares aderiram mais ou menos à propaganda contínua. 

A primeira categoria de campanha permanente a ser apresentada neste capítulo é a 

frequência de postagem, que consiste no cálculo simples da média de postagens por dia, 

conforme o número de dias em que cada congressista exerceu o cargo na legislatura. A opção 

por uma métrica proporcional ao tempo efetivo de exercício do mandato visa garantir que 

apenas o período em que os parlamentares estiveram no cargo seja analisado, já que nem todos 

ocuparam seus respectivos postos em todos os dias não eleitorais entre 2015 e 2019 tampouco 

foram igualmente candidatos nos pleitos de 2014, 2016 e 2018. 

A Tabela 16 (abaixo) apresenta esses resultados, dividindo os congressistas em quatro 

grupos: 1) os que tiveram frequência diária de postagem superior durante o mandato em relação 

a ambos os períodos eleitorais; 2) os que tiveram frequência diária de postagem superior durante 

o mandato a um dos períodos eleitorais; 3) os que postaram menos no período não eleitoral do 

que ambas as eleições; e 4) e o que não concorreu ao Legislativo federal em ambas as eleições, 

inviabilizando a comparação e, portanto qualquer conclusão sobre campanha permanente com 

base nesse indicador. Essa segmentação será um padrão nas tabelas destacadas nesta seção, de 

forma a facilitar a identificação dos parlamentares que ampliarem a adesão às estratégias de 

campanha permanente. 

 

Tabela 16 – Frequência de postagem por dia (Fpd) nas respectivas fan pages de cada 

congressista por período 

Congressista Fpd campanha 

eleitoral de 2014 

Fpd mandato 

2015-2019 

Fpd campanha 

eleitoral de 2018 

Postou mais durante o mandato em comparação a ambos os pleitos 

Afonso Hamm 0,42 1,11 1 

Postou mais durante o mandato em comparação a um dos pleitos 

Arnaldo Faria de Sá 1,87 1 0,49 

Evandro Román 6,46 1,95 1,81 

Fábio Mitidieri 2,08 2,12 4,45 

Goulart 0,75 0,95 1,91 



159 

 

Paulo Magalhães 0,11 0,1 0 

Roberto Goes 0,13 0,58 1,53 

Postou menos durante o mandato do que nas campanhas eleitorais 

André Figueiredo 2,03 1,4 3,96 

Andrés Sanchez 2,6 0,24 – 

Cadoca 1,62 0,12 – 

Ciro Nogueira – 1,31 3,23 

Collor 2,82 0,99 – 

Danrlei 0,34 0,12 0,19 

Deley 0,88 0,37 2,49 

Fernando Bezerra Coelho 5,26 1,41 – 

Jarbas Vasconcelos 1,4 0,13 4,25 

José Otávio Germano 0,09 0,002 1,57 

José Rocha NU 0,005 1,34 

Jovair Arantes 3,95 0,87 1,6 

Luciano Bivar NU 0 1,85 

Marcelo Aro 0,72 0,42 1,08 

Marcus Vicente NU 1,09 2,64 

Omar Aziz 2,83 0,48 – 

Rogério Marinho 3,57 2,06 5,23 

Romário 5,22 2,38 – 

Sérgio Zveiter 0,28 0,16 – 

Vicente Cândido 5,28 1,79 – 

Washington 2,66 0,06 – 

Washington Reis 5,15 2,55 – 

Não disputou eleições 

Zezé Perrella – 0,35 – 

Estatísticas descritivas 

Média (n2014 = 25;  

nmand = 30; n2018 = 20) 

2,34 0,87 2,14 

Mediana (idem) 2,03 0,73 1,81 

Desvio padrão (idem) 1,94 0,79 1,48 
Nota: (–) candidatos que não disputaram o pleito ou disputaram cargos ao Executivo; NU: candidatos que não 

possuam fan page no respectivo período. 

Fonte: O autor (2020). 

 

A análise mostra que apenas o deputado Afonso Hamm teve uma frequência diária de 

postagem durante o mandato (1,11) superior a ambos os períodos eleitorais (0,42 em 2014; 1 

em 2018), o que configura campanha permanente em ambas as comparações possíveis. Outro 

dado importante é que o índice de uso do Facebook pelo parlamentar gaúcho é superior à média 

e à mediana da amostra durante o período eleitoral, o que reforça a sua taxa de publicação na 

rede acima da de seus pares. Convém observar, porém, que o ex-goleiro teve percentual de 

publicações na rede social nas corridas eleitorais inferior à da amostra, ou seja, o baixo uso da 
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mídia para divulgar os planos dele de reeleição facilitaram com que a média de utilização 

durante a legislatura se sobressaísse. A Figura 1 apresenta um exemplo de postagem de Hamm. 

 

Figura 1 – Exemplo de postagem de Afonso Hamm durante o mandato 

 

Fonte: Hamm (2018). 

 

É importante perceber que outros nove congressistas apresentaram índice de posts por 

dia no Facebook superior ao parlamentar gaúcho, porém esses representantes tiveram médias 

de postagens nas disputas eleitorais superiores à fase não eleitoral, não configurando, portanto, 

a permanência do ritmo de campanha. Esse entendimento é, por lógica inversa, corroborado por 

Ceccobelli (2018), Larsson (2014), Nuernbergk e Conrad (2016), Vasko e Trilling (2019), e 

Wen (2014), visto que todos identificaram em suas respectivas amostras frequência de 

postagem inferior nos mandatos em relação às semanas pré-eleições, descartando a propaganda 

contínua no que tange a esse critério específico de mensuração. 

Essa inferioridade não foi verificada no caso de Hamm e de outros seis deputados que 

apresentaram frequência diária de postagem durante o mandato superior a um dos períodos 

eleitorais, podendo eles ser divididos em dois grupos: os que apresentaram ritmo de 

comunicação crescente no Facebook, ou seja que postaram mais durante o mandato do que na 

corrida eleitoral de 2014, porém menos que em 2018 (Fábio Mitidieri, Goulart e Roberto Goés); 

e os que reduziram o volume de publicações do pleito anterior para o mais recente (Arnaldo 
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Faria de Sá, Evandro Roman e Paulo Magalhães). A priori, todos eles poderiam ser enquadrados 

como adeptos da campanha permanente a partir da análise da assiduidade deles na rede social, 

desde que a comparação entre os momentos não eleitoral e eleitoral tenha como parâmetro 

apenas um dos pleitos. No entanto, há de se fazer ressalvas em relação a Góes e Magalhães, que 

apresentaram taxa de postagem durante a legislatura inferior à média e à mediana da amostra 

para o período e só atendem ao critério de aumento do ritmo de uso do Facebook pelo fato de 

ter usado muito pouco e não ter usado suas fan pages durante as sucessões de 2014 ou 2018.  

Também é importante destacar que os sete congressistas que postaram mais na média 

dos momentos não eleitorais do que em, pelo menos, uma das eleições são todos deputados. Ao 

passo que esse resultado que não se alinha com a maior estrutura de recursos financeiros e de 

pessoal de que dispõem os senadores, pode ser explicado pelo menor mandato dos 

representantes da Câmara em relação aos do Senado, o que pode incentivá-los a se comunicar 

com mais frequência nas mídias sociais. 

Abaixo, a Tabela 17 apresenta os resultados do único modelo de regressão que 

apresentou nível de significância mínimo de 95% de confiança (p < 0,05) para predizer a 

variação da frequência de postagem entre os membros da Bancada da Bola durante o mandato. 

 

Tabela 17 – Modelo de regressão estimado para analisar a categoria “Frequência” 

Variáveis independentes B t β padronizado p 

Constante 1,219 1,224  0,233 

Cargo ocupado 0,386 1,208 0,199 0,239 

Idade -0,017 -0,983 -0,230 0,335 

Ideologia partidária -0,298 -1,742 -0,312 0,094 

Mandatos anteriores -0,023 -0,322 -0,077 0,750 

Intenção de candidatura 1,074 2,652 0,516 0,014* 

Sumarização do modelo (n = 30)* 

R2 0,361 R2 ajustado 0,228 

Erro padrão de estimativa 0,692859 Graus de liberdade 5 
*p<0.05 

Fonte: O autor (2020). 

 

O R2 ajustado indica que 22,8% da variação na frequência de postagem no Facebook 

dos 30 congressistas ligados ao futebol na legislatura podem ser explicados pelo modelo 

proposto. A única variável que apresentou um resultado estatisticamente significativo para a 

predição da frequência foi a intenção de candidatura nas próximas eleições por parte dos 

parlamentares, que impactou em 51,6% na frequência de postagem no Facebook deles, ou seja, 

candidatos ou potenciais candidatos postaram mais do que aqueles que não foram candidatos 
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em 2018 nem manifestaram essa intenção em momento algum, o que vai ao encontro dos 

pressupostos teóricos da campanha permanente. A discussão desses resultados será aprofundada 

na seção 4.3. 

A seguir, a Figura 2 (abaixo) detalha a frequência diária de postagem no decorrer da 

legislatura dos sete congressistas que, percentualmente, postaram mais no mandato do que em, 

pelo menos, um dos períodos eleitorais (2014 ou 2018), permitindo uma comparação da 

evolução do ritmo de postagem entre eles. Períodos eleitorais ou nos quais os parlamentares 

estiveram afastados do cargo não foram contabilizados. Para facilitar a visualização, os dados 

foram agrupados por trimestre. 

 

Figura 2 – Evolução da frequência diária de postagens nas fan pages por trimestre 

 

Fonte: O autor (2020). 

 

Como se pode perceber, a frequência diária de postagem no Facebook variou bastante 

por trimestre entre os congressistas, com exceção de Magalhães, que manteve uma média 

abaixo de 1 post por dia desde o início da legislatura e, diante do baixo uso da ferramenta, só 

integra a amostra por não ter postado na fan page dele durante o pleito de 2018. Essa eleição, 

aliás, provocou uma certa “ressaca” de postagens no subgrupo destacado, com todos os 

deputados postando menos do que em seus meses de maior assiduidade na rede social. 
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Hamm variou a taxa diária de publicações de 0,1 no primeiro trimestre do mandato a 

2,3 entre agosto e outubro de 2016. Roman e Mitidieri também apresentaram altas taxas diárias 

de postagens neste trimestre, o que levanta suspeita de influência da participação desses 

políticos nas eleições municipais de 2016. Porém, enquanto o último, de fato, teve o trimestre 

daquela campanha como o de maior presença na rede (média de 3,52 posts/dia), o paranaense 

atingiu esse pico entre fevereiro e abril do mesmo ano (4,07 posts/dia). A coincidência com o 

clímax do processo de impeachment de Dilma é uma hipótese relevante para explicar o maior 

uso da rede nesse período. 

Essa possibilidade será avaliada com o auxílio das Tabelas 18.1 e 18.2 (abaixo), que 

apresentam os temas mais abordados pelos congressistas durante os períodos eleitoral e não 

eleitoral. A partir desta categoria, a análise passará a abranger apenas os 24 congressistas em 

cujas fan pages foi possível estabelecer uma Análise de Conteúdo comparativa entre esses 

períodos. Assim, Sanchez, Stecanela, Germano, Bivar, Perrella e Rocha não serão representados 

daqui em diante. A separação das tabelas visa apresentar os parlamentares em dois grupos: os 

22 cujo período eleitoral analisado foi o de 2014, e os dois cuja sucessão comparada ao mandato 

foi a de 2018. Assim, a comparação entre esses dois grupos de representantes será feita de forma 

equânime, sem se basear em pleitos distintos. 

 

Tabela 18.1 – Temas prioritários das postagens nas fan pages oficiais de cada congressista por 

período, considerando a campanha de 2014101 

Congressista Temas prioritários 

na campanha de 

2014 

Incidência do 

tema por post 

(%) 

Temas prioritários 

no mandato (2015-

2019) 

Tema 

por post 

(%) 

Tema prioritário foi mais abordado durante o mandato em comparação ao pleito 

Afonso 

Hamm 

Campanha 47,2% Atuação parlamentar 23,3% 

Atuação parlamentar 22,2% Emendas para o 

estado natal 

10,7% 

Danrlei Grêmio 44,8% Grêmio 67,2% 

Campanha 27,6% Passado como 

goleiro 

33,6% 

Tema foi menos abordado durante o mandato em comparação ao pleito ou não esteve 

entre os prioritários 

André 

Figueiredo 

Campanha 79,4% Partido político 

(PDT) 

24,9% 

Trabalho / Emprego 23,8% Apoio a prefeitos e 17,6% 

 
101 Algumas sugestões apresentadas pela banca de avaliação desta tese foram aceitas e incoporadas a sua versão 

final, o que levou a ligeiras alterações dos resultados da análise das fan pages de alguns poucos 

congressistas/categorias. As modificações foram extremamente pontuais e não alteraram a conclusão, a 

metodologia e a natureza do trabalho aprovado na banca de defesa. 



164 

 

vereadores 

Arnaldo Faria 

de Sá 

Estatuto do Idoso 30,8% Datas 

comemorativas 

9,9% 

Campanha 25,8% Atuação parlamentar 

/ Ataque a Dilma 

9,3% 

Cadoca Campanha 84,3% Recife 21,4% 

Apoio a candidato ao 

Governo do Estado 

13,9% Câmara Federal / 

Apoio a prefeitos e 

vereadores 

14,6% 

Collor Campanha 65,2% Aniversários de 

cidades e do Estado 

9,6% 

Maceió 20,6% Memórias do 

mandato presidencial 

8,6% 

Deley Campanha 42,6% Volta Redonda 34,5% 

Fluminense 19,1% Datas 

comemorativas 

27,3% 

Evandro 

Román 

Campanha 50,4% Apoio a prefeitos e 

vereadores 

24,9% 

Esporte 33,3% Esporte / Cascavel 21,3% 

Fábio 

Mitidieri 

Campanha 92,2% Datas 

comemorativas 

13,4% 

Apoio de/a aliados 

políticos 

26,6% Apoio a prefeitos e 

vereadores 

12,3% 

Fernando 

Bezerra 

Coelho 

Campanha 50,9% Atuação parlamentar 20,4% 

Apoio a candidato ao 

Governo do Estado 

26,8% Pernambuco 9,3% 

Goulart Campanha 41,8% São Paulo (capital) 27,3% 

Zona sul de São Paulo 12,7% Projeto de lei 13,3% 

Jarbas 

Vasconcelos 

Campanha 70,1% Ataque a Eduardo 

Cunha 

24,4% 

Recife 27,8% Ataque a Dilma 22% 

Jovair 

Arantes 

Campanha 70% Aniversários de 

políticos e cidades 

25,2% 

Apoio a candidato ao 

Governo do Estado 

17% Partido político 

(PTB) 

11,6% 

Marcelo Aro Campanha 43,9% Vida privada 18,8% 

Belo Horizonte 15,8% Doenças raras 14,5% 

Omar Aziz Campanha 36% Amazonas 15,4% 

Ações como 

governador 

28% Projeto de lei 13,8% 

Paulo 

Magalhães 

Campanha 80% Datas 

comemorativas 

51,5% 

Apoios de aliados 

políticos 

60% Projeto de lei 9,9% 

Roberto Goes Campanha 66,7% Amapá 27,9% 

Ações como prefeito 

de Macapá 

25% Futebol 24,8% 

Rogério 

Marinho 

Campanha 46,5% Ataque a adversários 28,8% 

Rio Grande do Norte 25,7% Partido político (PT) 27,1% 
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Romário Campanha 65,9% Inclusão / Pessoas 

com deficiência 

25,8% 

Rio de Janeiro 

(Capital) 

22% Futebol 22,3% 

Sérgio 

Zveiter 

Cassações de 

mandatos de 

deputados 

28% Datas 

comemorativas 

17,6% 

Legislação 20% Atuação parlamentar 15,1% 

Vicente 

Cândido 

Campanha 38,9% Partido político (PT) 21,4% 

São Paulo (Capital) 22,2% Ataque a adversários 20,8% 

Washington 

Reis 

Duque de Caxias 48,6% Duque de Caxias 23,2% 

Apoio a candidatos a 

deputado estadual 

47,6% Apoio a deputado 

estadual (irmão) 

20% 

Fonte: O autor (2020). 

 

Tabela 18.2 – Temas prioritários das postagens nas fan pages oficiais de cada congressista por 

período, considerando a campanha de 2018 

Congressista Temas prioritários no 

mandato (2015-2019) 

Tema por 

post (%) 

Temas prioritários 

no pleito de 2018 

Tema por 

post (%) 

Tema foi menos abordado durante o mandato em comparação ao pleito ou não esteve 

entre os prioritários 

Ciro Nogueira Atuação parlamentar 22,6% Campanha 60,5% 

Piauí 19,7% Teresina 22,7% 

Marcus 

Vicente 

BR-101 13% Campanha 61,2% 

Atuação parlamentar 12,3% Apoios políticos 

recebidos 

26,2% 

Fonte: O autor (2020). 

 

A partir dos resultados, se constata que apenas dois representantes – novamente 

deputados – ampliaram a abordagem de temas prioritários comuns entre a campanha eleitoral e 

o mandato, considerando o limite de até dois temas por momento analisado. Afonso Hamm foi 

novamente um deles, tendo destacado sua atuação parlamentar tanto durante o pleito de 2014 – 

no caso, suas ações durante o quadriênio então corrente (2011-2015) – quanto na 55ª legislatura, 

em percentuais que variariam de 22,2% para 23,3% das postagens incluídas na amostra. Isso 

demonstra que, independentemente do período, o congressista considerou a comunicação das 

ações desenvolvidas como prioridade. 

De forma a detalhar melhor o universo temático prioritário do deputado gaúcho, as 

figuras 3.1 e 3.2 apresentam as nuvens de palavras dos temas prioritários das postagens dele 

nos períodos eleitoral e de mandato, respectivamente. 
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Figura 3.1 – Nuvem de palavras do deputado Afonso Hamm durante o pleito de 2014 

 

Fonte: O autor por meio do site worditout.com (2020) 

 

Figura 3.2 – Nuvem de palavras do deputado Afonso Hamm durante o mandato 

 

Fonte: O autor por meio do site worditout.com (2020) 

 

Por meio das nuvens de palavras, é possível perceber a maior frequência com que os 

dois temas prioritários de cada período tiveram em relação aos demais temas. Por exemplo, a 

recorrente citação à atuação parlamentar é uma forma de demonstrar à população que o político 

está efetivamente trabalhando e, assim, prestar contas de suas ações via relação direta com o 

eleitorado. A participação nesse tipo de compromisso também esteve entre os destaques das 

postagens dos senadores Ciro Nogueira e Fernando Bezerra, e dos deputados Arnaldo Faria de 

Sá, Marcus Vicente e Sérgio Zveiter. 
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Outro tema de destaque de Hamm foram as citações ao PP, nome do seu partido antes 

da mudança para Progressistas em 2018. A questão partidária, aliás, foi central na comunicação 

também de Arantes, Cândido e Figueiredo, o que indica a importância dos partidos e a 

influência das articulações para as eleições municipais de 2016 e nacionais/estaduais de 2018 

na comunicação legislativa de parte dos representantes, ou seja, o descolamento da própria 

imagem em relação às instâncias partidárias não pode ser afirmado como um fenômeno difuso 

entre os políticos ligados ao futebol. 

Se, por um lado, o enfraquecimento dos partidos é discutido na literatura como um 

indutor da personalização na política, a qual, por sua vez, está diretamente ligada à ideia de 

valorização da imagem dos representantes que permeia a campanha permanente, por outro, 

congressistas que ocupam papel de destaque na hierarquia partidária, a exemplo de Figueiredo, 

então presidente do PDT no Ceará e líder do partido na Câmara, conseguem conciliar estratégias 

permanentes de autompromoção com a valorização da legenda. 

O segundo caso de deputado que apresentou durante o mandato ampliação na 

abordagem de um tema de campanha foi o de Danrlei, que teve o Grêmio como pilar de sua 

comunicação no Facebook tanto na disputa eleitoral de 2014 quanto na legislatura subsequente, 

em percentual que variou de 44,8% para 67,2%. Neste caso, é perceptível que a ligação do ex-

goleiro com o clube gaúcho é fomentada independentemente do período, numa clara estratégia 

de manter a identificação com o eleitor gremista. O deputado, aliás, estabeleceu a carreira como 

jogador de futebol como o segundo tema mais abordado em sua comunicação, o que ratifica a 

ligação dele com os fãs da modalidade, abordando também as lembranças de sua passagem 

como goleiro da Seleção Brasileira olímpica, por exemplo. 

As figuras 4.1 e 4.2 destacam as nuvens de palavras dos temas prioritários das postagens 

de Danrlei. 
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Figura 4.1 – Nuvem de palavras do deputado Danrlei durante o pleito de 2014 

 

Fonte: O autor por meio do site worditout.com (2020) 

 

Figura 4.2 – Nuvem de palavras do deputado Danrlei durante o mandato 

 

Fonte: O autor por meio do site worditout.com (2020) 

 

Das nuvens de palavras de Danrlei se sobressaem referências a outros temas ligados ao 

futebol, como a Taça Libertadores da América, competição conquistada por ele enquanto 

jogador em 1995 e reconquistada pelo clube em 2017, o que contou com a torcida dele em 

vários posts. Outras expressões correlatas como futebol, esporte, Seleção Brasileira e conquista 
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também aparecem com destaque na imagem. A Figura 5 exemplifica uma das postagens do 

deputado gaúcho. 

 

Figura 5 – Exemplo de postagem de Danrlei sobre tema prioritário 

 

Fonte: Hinterholz (2017). 

 

Houve outros casos de congressistas que mantiveram determinados temas como 

prioritários, mas num percentual menor ao do período eleitoral. Foram os casos de Roman, em 

relação ao esporte; e Reis, por referências gerais acerca da cidade de Duque de Caxias. Em 

geral, chamam atenção algumas temáticas recorrentes abordadas pelos congressistas como 

prioritárias durante o mandato. Cinco congressistas destacaram temas relativos a suas cidades 

no período não eleitoral: Cadoca, Deley, Roman, Goulart e Reis, todos deputados federais. 

Desses, quatro se envolveram bastante nas eleições municipais de 2016, seja na condição de 

candidato a prefeito – caso do político da Baixada Fluminense – ou apoiando postulantes aos 

cargos de prefeito e vereador – a exemplo de Cadoca, Goulart e Roman, o que permite supor 

haver um propósito entre as constantes referências às cidades e a participação no pleito. 

O destaque a datas comemorativas também foi tendência no Facebook de cinco políticos 

e incluem desde Dia das Mães até Páscoa, passando pelas que homenageiam as mais variadas 

profissões. Foram eles: Deley, Magalhães, Mitidieri, Sá e Zveiter, o que mostra que essa 

abordagem retórica foi priorizada por deputados, apesar de que os senadores também a 

adotaram, mas sem figurar entre as prioridades de comunicação. 

O estabelecimento de dois temas teve o intuito de aferir o que realmente foi prioridade 

de comunicação em meio a universo enorme de questões abordadas ao longo de cerca de quatro 

anos. Por não ter havido o estabelecimento de temas comuns a todos os parlamentares, não foi 



170 

 

estimado modelo de regressão linear para essa categoria. Contudo, é necessário analisar também 

a evolução específica do tratamento de temáticas futebolísticas e/ou esportivas, a fim de melhor 

verificar qual a importância delas para a comunicação de mandato. Assim, as tabelas 19.1 e 

19.2 apresentam os temas prioritários ligados ao esporte mais abordados por cada congressista. 

 

Tabela 19.1 – Tema prioritário ligado ao esporte das postagens nas fan pages oficiais de cada 

congressista por período, considerando a campanha de 2014 

Congressista Tema prioritário de 

esporte na campanha de 

2014 

Tema 

por post 

(%) 

Tema prioritário 

de esporte no 

mandato 

Tema 

por post 

(%) 

Tema esportivo foi mais abordado durante o mandato em comparação ao pleito 

Afonso Hamm Futebol 2,8% Futebol 5,2% 

Cadoca Futebol / Copa do Mundo 1,9% Esporte 2,9% 

Collor – – Futebol 1% 

Danrlei Grêmio 44,8% Grêmio 67,2% 

Fábio Mitidieri – – Esporte 8,8% 

Goulart Corinthians 5,5% Futebol / Esporte 6,7% 

Jovair Arantes Esporte 2,1% Futebol 2,7% 

Omar Aziz Futebol / Copa do Mundo 1,3% Futebol 4,9% 

Roberto Goes Futebol 8,3% Futebol 24,8% 

Rogério Marinho Futebol / Copa do Mundo 1% Futebol 1,2% 

Romário Futebol 10,7% Futebol 22,3% 

Sérgio Zveiter – – Esporte 10,9% 

Washington Reis Futebol / Tigres 0,9% Futebol 9% 

Tema esportivo foi menos abordado durante o mandato em comparação ao pleito 

André Figueiredo Esporte 14,3% Futebol 1,6% 

Arnaldo Faria de 

Sá 

Futebol 1,7% Esporte 0,3% 

Deley Fluminense 19,1% Fluminense 14,6% 

Evandro Román Esporte 33,3% Esporte 21,3% 

Fernando Bezerra Futebol 3,7% Futebol / Santa 

Cruz 

0,6% 

Jarbas 

Vasconcelos 

Futebol / Copa do Mundo 1% – – 

Marcelo Aro Cruzeiro / Mineirão / 

Futebol 

7% Futebol 6,8% 

Paulo Magalhães Quadras poliesportivas 10% Esporte 4% 

Vicente Cândido Futebol 17,7% Futebol 6% 
Fonte: O autor (2020). 
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Tabela 19.2 – Tema prioritário ligado ao esporte das postagens nas fan pages oficiais de cada 

congressista por período, considerando a campanha de 2018 

Congressista Tema prioritário de 

esporte no mandato 

Tema por 

post (%) 

Tema prioritário de 

esporte na campanha 

de 2018 

Tema 

por post 

(%) 

Tema esportivo foi mais abordado durante o mandato em comparação ao pleito 

Ciro Nogueira Futebol 1,3% Esporte 0,8% 

Marcus Vicente Futebol / Esporte 3,2% Futebol / CBF 1% 
Fonte: O autor (2020) 

 

Pela tabela, é possível constatar que 16 dos 24 congressistas postaram mais sobre temas 

esportivos no mandato do que na campanha eleitoral, dos quais 13 tiveram o futebol como tema 

esportivo prioritário (exclusivo ou dividido com outro tema), o que confirma a influência da 

modalidade mais popular do País na comunicação dos representantes, bem como as próprias 

ligações deles com o tema. Contudo, é preciso registrar que oito deles trataram de temas 

esportivos em índices inferiores a 5% de suas postagens, o que sugere que, para esses, as 

questões esportivas e/ou futebolísticas não tiveram tanto espaço no Facebook. 

Por outro lado, outros parlamentares apresentaram crescimento expressivo na 

abordagem do futebol e/ou do esporte da disputa eleitoral para o mandato. Além do já destacado 

Danrlei – que teve o Grêmio como temas prioritário no geral –, Romário e Góes já haviam 

aparecido na Tabela 21.1 com o futebol entre as duas temáticas prioritárias durante o mandato. 

O último promovendo principalmente as ações da Federação Amapaense de Futebol (FAF), a 

qual presidia, enquanto o primeiro, pelo amplo histórico como ex-jogador de futebol e ídolo de 

diversas torcidas e, inclusive, da Seleção Brasileira, como demonstra a Figura 6. 
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 Figura 6 – Exemplo de postagem de Romário sobre tema prioritário ligado ao futebol 

 

Fonte: Faria, R. (2018). 

 

Deley, sobre o Fluminense, e Roman e Zveiter, sobre esportes em geral, também tiveram 

índices de posts esportivos acima de 10% durante o mandato. Aliás, cabe notar que os três ex-

jogadores de sucesso incluídos na Análise de Conteúdo apresentaram percentuais relevantes de 

abordagem de temas futebolísticos em suas respectivas fan pages, o que aponta para uma 

relação entre ter obtido destaque nos gramados e seguir abordando questões relativas à 

modalidade após ingressar no campo político – cabe lembrar que Hamm, também ex-jogador, 

abandonou a carreira logo após se profissionalizar e, por isso, não construiu uma trajetória de 

sucesso no esporte, não podendo, pois, ser posto no mesmo patamar que Romário, Danrlei e 

Deley em relação à importância do futebol para a própria comunicação legislativa. 

 Os modelos de regressão linear estimados para verificar se a variação na frequência de 

posts sobre temas esportivos no Facebook poderia ser predita pelas variáveis de controle (idade, 

cargo ocupado, intenção de candidatura na eleição seguinte, número de mandatos prévios e 

ideologia partidária) não apresentaram resultados estatisticamente significativos (nenhum 

atingiu 95% de confiança). Esse resultado pode indicar que não há uma relação linear entre as 

variáveis e/ou que o número de casos do modelo é insuficiente para aferir algum tipo de 

causalidade entre a variável dependente e as independentes. 

A partir de agora, só apresentaremos os modelos de regressão quando eles forem 

estatisticamente relevantes, a fim de evitar desnecessariamente a repetição da mesma 

informação acerca da ausência de relação linear detectada nos próximos modelos que também 
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não tiverem um poder preditivo minimamente confiável. As causas para a ausência de 

resultados significativos na maioria das categorias voltarão a ser discutidas na seção 4.3. 

A seguir, as Tabelas 20.1 e 20.2 (abaixo) apresentam os resultados da Análise de 

Conteúdo para detectar a presença no Facebook da categoria de Viagens dos congressistas, 

indicador clássico nos estudos sobre campanha permanente e que representa o interesse dos 

políticos em visitar as próprias bases eleitorais, estabelecendo uma relação direta com os 

cidadãos a fim de construir uma imagem positiva de si. 

 

Tabela 20.1 – Referência a viagens nas postagens das fan pages oficiais de cada congressista 

por período, considerando a campanha de 2014 

Congressista Posts sobre viagens na 

campanha de 2014 

Posts sobre viagens 

durante o mandato 

Postou mais sobre viagens durante o mandato em comparação ao período eleitoral 

Afonso Hamm 16,7% 26,5% 

André Figueiredo 11,1% 32,9% 

Danrlei 0 12,1% 

Evandro Roman 12% 17,2% 

Goulart 3,6% 5,3% 

Marcelo Aro 7% 13,7% 

Roberto Góes 0 6,2% 

Sérgio Zveiter 0 1,7% 

Postou menos sobre viagens durante o mandato em comparação ao período eleitoral 

Arnaldo Faria de Sá 4,2% 1,7% 

Cadoca 16,7% 0 

Collor 35,5% 11,6% 

Deley 13,2% 5,5% 

Fábio Mitidieri 63,3% 11,1% 

Fernando Bezerra Coelho 17,6% 13% 

Jarbas Vasconcelos 34% 4,7% 

Jovair Arantes 18% 3,4% 

Omar Aziz 10% 1,6% 

Paulo Magalhães 30% 2% 

Rogério Marinho 13,9% 8,2% 

Romário 20,1% 4,3% 

Vicente Cândido 24,1% 6% 

Washington Reis 5,6% 0,6% 

Estatísticas descritivas 

Média 16,2% 8,6% 

Mediana 13,6% 5,8% 

Desvio padrão 14,7% 8,4% 
Fonte: O autor (2020) 

 



174 

 

Tabela 20.2 – Referência a viagens nas postagens das fan pages oficiais de cada congressista 

por período, considerando a campanha de 2018 

Congressista Posts sobre viagens 

durante o mandato 

Posts sobre viagens na 

campanha de 2018 

Postou menos sobre viagens durante o mandato em comparação ao período eleitoral 

Ciro Nogueira 9,4% 20,2% 

Marcus Vicente 11% 26,2% 

Estatísticas descritivas 

Média / Mediana 10,2% 23,2% 

Desvio padrão 1,1% 4,2% 
Fonte: O autor (2020) 

 

A realização de viagens por cidades do interior como estratégia de campanha eleitoral 

por candidatos que buscam ocupar cargos no Legislativo federal é um imperativo, visto que 

eles buscam representar seus respectivos estados em Brasília – ainda que a depender da 

quantidade de assentos a que o Estado tem direito, no caso da eleição para deputado federal, ou 

do tamanho do eleitorado, seja possível se eleger com uma campanha baseada apenas na Capital 

ou em uma grande cidade do interior. No entanto, chama a atenção que oito dos 24 congressistas 

analisados passaram a destacar mais as viagens realizadas após tomarem posse – todos 

deputados, mais uma vez. Foram os casos de Hamm, Figueiredo, Danrlei, Roman, Goulart, Aro, 

Goés e Zveiter. A menor duração do mandato deles em relação ao de senador pode ajudar a 

explicar porque os membros da Câmara dão mais destaque às viagens do que os do Senado. 

Contudo, é importante por em perspectiva duas questões em relação aos resultados dessa 

categoria: 1) a distribuição da amostra entre os 22 deputados cuja estratégia de mandato foi 

comparada à comunicação eleitoral do pleito de 2014 – daqui em diante, referidos como 

“subgrupo eleitoral de 2014” – é assimétrica, o que se comprova pela clara diferença entre os 

valores da média e da mediana, bem como o elevado desvio padrão, que é superior a própria 

mediana. Os resultados de Figueiredo e Hamm os coloca como outliers da amostra no que se 

refere ao índice de viagens destacadas em suas respectivas fan pages; 2) a inclusão de Goulart, 

Danrlei e Zveiter é influenciada pela quantidade reduzida de posts sobre viagens durante o 

pleito de 2014, já que apresentaram índices abaixo da média e da mediana da amostra para a 

legislatura. Góes também comunicou sobre viagens abaixo do índice médio da amostra para o 

mandato, porém acima da mediana. 

Hamm, mais uma vez, está entre os que atende ao critério de campanha permanente, 

tendo sido um dos que mais exibiram suas viagens, realizadas, com maior frequência, pelo 

interior do Rio Grande do Sul. Figueiredo foi o que mais postou durante o mandato sobre 
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deslocamentos para fora da cidade onde reside e o que apresentou o maior crescimento 

percentual do destaque a esse tipo de conteúdo em sua fan page, com o enfoque nas viagens 

sendo ampliado em mais de 21% entre os dois períodos. A Figura 7 apresenta um exemplo de 

post dessa categoria pelo pedetista. 

 

Figura 7 – Exemplo de postagem de André Figueiredo sobre viagem 

 

Fonte: Figueiredo (2017). 

 

Roman, deputado domiciliado em Cascavel/PR, foi o terceiro desse grupo a postar mais 

sobre viagens, mas já havia dado destaque a elas em 12% das postagens do período eleitoral. 

Por sua vez, Aro, então vereador de Belo Horizonte, pouco destacou viagens durante a 

campanha – ou pouco viajou –, tendo em vista o eleitorado dele ser mais baseado na capital 

mineira. 

A Figura 8 apresenta a evolução anual da taxa de posts sobre viagens em relação ao total 

de publicações desses deputados durante o mandato. Para que não haja prejuízos à visibilidade 

da imagem, foram incluídos apenas os seis que tiveram o maior nível de incidência na categoria 

entre os oito que apresentaram crescimento. 
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Figura 8 – Evolução anual da frequência de posts sobre viagens em relação ao total de 

publicações nas fan pages de cada congressista 

 

Fonte: O autor (2020). 

 

O gráfico aponta algumas tendências interessantes. Três dos seis deputados postaram 

mais sobre viagens no último ano de mandato, o que coincide com a pré-campanha pela 

reeleição. No caso de Figueiredo, que apresentou o maior índice mensal entre os congressistas 

apresentados no gráfico, esse fator ainda é intensificado pelo fato de ele ser presidente do PDT 

cearense e ter articulado convenções em vários municípios, além da pré-campanha do então 

candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT). Hamm e Danrlei chamam atenção 

pelo fato de terem apresentado índice de postagens crescente ao longo da legislatura. 

O quarto critério de aferição de campanha permanente é o pedido de doações de 

recursos pelos candidatos, estratégia bastante abordada em pesquisas norte-americanas. No 

entanto, se nos Estados Unidos é comum ver partidos políticos e candidatos solicitando doações 

de apoiadores por meio de websites e até mensagens de celular, nossa pesquisa mostra que, pelo 

menos entre políticos com ligações com o futebol, esse tipo de estratégia de financiamento é 

praticamente tabu. Apenas Rogério Marinho dos 24 congressistas usou o Facebook para pedir 

doações durante o mandato e, mesmo assim, às vésperas do pleito de 2018, ou seja, num 

contexto de pré-campanha pela reeleição102 e não de suporte ao mandato. 

 
102 Até as eleições de 2014, era permitida a doação de empresas a partidos e candidatos. A partir da campanha de 

2016, apenas pessoas físicas passaram a ser legalmente autorizadas a doar. Ver “Doações de pessoas jurídicas 

estão proibidas nas Eleições 2016”, em http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2016/Agosto/doacoes-de-

pessoas-juridicas-estao-proibidas-nas-eleicoes-2016 (acesso em 01/07/2020). 
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Foram registadas duas postagens (0,6% da amostra) de Marinho durante o período de 

análise nas quais ele solicitava doações explicitamente para a pré-candidatura dele à reeleição, 

ambas em julho de 2018, menos de um mês antes do início oficial do período eleitoral. A Figura 

9 apresenta um desses casos. 

 

Figura 9 – Exemplo de postagem de Rogério Marinho sobre pedido de doações 

 

Fonte: Marinho (2018). 

 

Esse resultado não chega a surpreender, tendo em conta que na cultura política brasileira 

o ato de pedir doações eleitorais é geralmente praticado nos bastidores, por tesoureiros de 

partidos ou contatos privados entre políticos e empresários. Raras são as iniciativas de 

financiamento coletivo de campanhas – crowdfunding –, a exemplo do que fez o candidato 

Marcelo Freixo (PSOL-RJ), à Prefeitura do Rio de Janeiro, em 2016 (POZOBON; RIBEIRO, 

2017), e menos frequente ainda esse tipo de ação para apoiar a atuação intereleitoral dos 

partidos, que são dependentes basicamente do recebimento do fundo partidário obrigatório 

previsto na legislação federal para ser repassado aos partidos. 

Não é comum também que os representantes brasileiros comuniquem abertamente em 

meios de comunicação sobre pedidos de doações, tendo em vista a associação pela população 

desse tipo de ação à corrupção, mesmo que tudo ocorra conforme a Lei. Essa relutância dos 

representantes foi possível de perceber entre membros da própria Bancada da Bola quando 

temas como o financiamento público de campanhas entravam em pauta. Um exemplo disso foi 

o posicionamento de Marcelo Aro destacado em sua fan page mais de uma vez. “Reafirmo que 

sou contra o fundo eleitoral público! Que o Estado gaste dinheiro com saúde, segurança e 

educação, não com campanhas eleitorais!” (ARO, 2017). 
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O quinto critério a ser analisado é a abordagem de pesquisas de opinião durante o 

período de mandato, as quais aferem o clima da opinião pública e a avaliação da imagem dos 

representantes e que são muito mais comuns de serem divulgadas durante as campanhas 

eleitorais para estimar a votação dos concorrentes nas disputas. As tabelas 21.1 e 21.2 

apresentam os resultados de nove dos integrantes da Bancada da Bola, pois apenas estes deram 

destaque a esse recurso em suas respectivas fan pages. 

 

Tabela 21.1 – Referência a pesquisas de opinião/eleitorais nas postagens das fan pages 

oficiais de cada congressista por período, considerando a campanha de 2014 

Congressista Posts sobre pesquisas 

na campanha de 2014 

Posts sobre pesquisas 

durante o mandato 

Postou mais sobre pesquisas durante o mandato em comparação ao período eleitoral 

Fábio Mitidieri 0 0,6% 

Jarbas Vasconcelos 0 0,8% 

Rogério Marinho 0 1,8% 

Vicente Cândido 0 1,8% 

Postou menos sobre pesquisas durante o mandato em comparação ao período eleitoral 

Evandro Roman 0,9% 0 

Fernando Bezerra Coelho 1,9% 0 

Goulart 1,8% 0 

Romário 2,3% 0 
Fonte: O autor (2020) 

 

Tabela 21.2 – Referência a pesquisas de opinião/eleitorais nas postagens das fan pages 

oficiais de cada congressista por período, considerando a campanha de 2018 

Congressista Posts sobre pesquisas 

durante o mandato 

Posts sobre pesquisas 

na campanha de 2018 

Postou menos sobre pesquisas durante o mandato em comparação ao período eleitoral 

Ciro Nogueira 0 2,4% 
Fonte: O autor (2020) 

 

Publicar sobre pesquisas de opinião em períodos não eleitorais é uma ação incipiente 

entre os políticos ligados ao futebol no Brasil. Apenas quatro deles o fizeram no corpus 

analisado: Mitidieri, Vasconcelos, Marinho e Cândido, os quatro deputados, novamente. Em 

nenhum dos casos as sondagens destacadas no Facebook diziam respeito a eles próprios, mas 

sim a políticos apoiados ou criticados por eles. 

Cândido usou a estratégia seis vezes, sendo duas para apresentar pesquisas que 

indicavam índices recordes de avaliação negativa do então presidente Temer em 2016, 

acusando-o de “golpista” devido à articulação pela deposição de Dilma; duas para destacar, em 
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2017 e 2018, que o ex-presidente Lula era o líder nas estimativas pré-eleitorais da sucessão 

presidencial seguinte; e duas para avaliar o potencial eleitoral do pré-candidato ao governo de 

São Paulo pelo PT, Luiz Marinho, do qual foi coordenador de campanha. Ou seja, as pesquisas 

focavam nas conjunturas nacional e estadual do Executivo, abordando tanto projeções eleitorais 

quanto avaliações de um governante rival. A Figura 10 apresenta uma dessas mensagens. 

 

Figura 10 – Exemplo de postagem de Vicente Cândido sobre pesquisas de opinião 

 

Fonte: Cândido (2017). 

 

Igual número postou Marinho, sendo as seis publicações para destacar índices de 

reprovação ao governo Dilma Rousseff em pesquisas de opinião, das quais a primeira delas em 

fevereiro de 2015 – primeiro mês da legislatura – e a última em abril de 2016. A petista também 

foi o alvo de uma postagem de Vasconcelos sobre sondagem de avaliação do governo, citada 

em entrevista dele à imprensa e posteriormente linkada em sua fan page. Ou seja, mais uma 

vez, o destaque de ambos foram avaliações do cenário nacional. 

Mitidieri também destacou pesquisas por duas vezes no Facebook, porém ambas com 

enfoque local: a primeira postagem, em 2016, sobre a liderança do candidato apoiado por ele, 

Edvaldo Nogueira (PDT-SE), na corrida pela Prefeitura de Aracaju; a segunda, em 2018, visou 

defender a credibilidade do Instituto Dataplan, que havia divulgado sondagem pré-eleitoral para 

governador de Sergipe. No post, o deputado não deixou claro que era o seu favorito, mas 

semanas depois revelou apoio ao então vice-governador Belivaldo Chagas (PSD-SE), que 

acabaria eleito em outubro. 
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O fato de as eleições para deputados federais serem proporcionais e a escassa divulgação 

de pesquisas eleitorais para esse tipo de disputa ajuda a explicar porque tão poucos 

representantes destacam tal conteúdo, inclusive em períodos eleitorais. Disputas majoritárias, 

como as para senador, acabam por atrair mais a atenção dos institutos de pesquisa e dos meios 

de comunicação, o que ajuda a explicar por que três senadores – Ciro, Fernando e Romário – 

postaram sobre estimativas eleitorais em suas respectivas fan pages, porém também chama 

atenção o fato de nenhum deles ter abordado novamente esse tipo de recurso durante os 

respectivos mandatos. Contudo, é sabido que os partidos e coordenações de candidaturas 

contratam sondagens próprias e promovem grupos focais para avaliação de governos, mandatos 

e candidaturas, os quais geralmente são para avaliação interna e definição de estratégias, e que 

a não divulgação dos resultados dessas pesquisas não permite afirmar que a estratégia não seja 

adotada. A obtenção desses dados, por meio de imersão junto aos próprios políticos, pode ser 

objeto de futuras pesquisas dos acadêmicos interessados no tema. 

A seguir, as tabelas 22.1 e 22.2 apresentam os resultados da categoria inserções na 

mídia, a qual representa a atualização de um recurso tradicionalmente offline de promoção de 

campanha permanente a um contexto online, com as aparições e citações positivas do 

representante na imprensa sendo destacados no Facebook dos políticos. 

 

Tabela 22.1 – Referência a inserções na mídia nas postagens das fan pages oficiais de cada 

congressista por período, considerando a campanha de 2014 

Congressista Posts sobre inserções na 

mídia na campanha de 2014 

Posts sobre inserções na 

mídia durante o mandato 

Postou mais sobre inserções na mídia durante o mandato do que no período eleitoral 

André Figueiredo 2,4% 6,1% 

Arnaldo Faria de Sá 5,8% 7,9% 

Cadoca 0 17,5% 

Collor 1,3% 5,3% 

Danrlei 13,8% 15,5% 

Deley 0 9,1% 

Evandro Roman 0,9% 9,5% 

Fábio Mitidieri 0 5,3% 

Fernando Bezerra Coelho 3,7% 4,9% 

Goulart 0 0,7% 

Jarbas Vasconcelos 7,2% 43,3% 

Jovair Arantes 1% 6,1% 

Omar Aziz 4% 4,1% 

Roberto Góes 0 0,8% 

Rogério Marinho 6,9% 22,4% 

Romário 1,4% 3,5% 
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Vicente Cândido 1,9% 4,2% 

Washington Reis 0 0,6% 

Postou menos sobre inserções na mídia durante o mandato do que no período eleitoral 

Afonso Hamm 33,3% 7,8% 

Marcelo Aro 8,8% 6% 

Sérgio Zveiter 20% 15,1% 

Não postou sobre inserções na mídia em ambos os períodos 

Paulo Magalhães 0 0 

Estatísticas descritivas 

Média 5,1% 8,9% 

Mediana 1,7% 6,1% 

Desvio padrão 8,1% 9,6% 
Fonte: O autor (2020). 

 

Tabela 22.2 – Referência a inserções na mídia nas postagens das fan pages oficiais de cada 

congressista por período, considerando a campanha de 2018 

Congressista Posts sobre inserções na 

mídia durante o mandato 

Posts sobre inserções na 

mídia na campanha de 2018 

Postou mais sobre inserções na mídia durante o mandato do que no período eleitoral 

Ciro Nogueira 2,8% 0,8% 

Marcus Vicente 10,4% 0 

Estatísticas descritivas 

Média/Mediana 6,6% 0,4% 

Desvio padrão 5,4% 0,6% 
Fonte: O autor (2020). 

 

Diferente das categorias anteriores, as quais não foram tão usadas como estratégias de 

campanha permanente pelos congressistas ligados ao futebol no Brasil, a postagem das 

inserções positivas obtidas na mídia foi generalizada durante a legislatura. Dos 24 congressistas 

incluídos na amostra, 20 postaram mais durante o mandato as entrevistas e citações transmitidas 

em emissoras de TV e rádio e podcasts, bem como publicadas em jornais impressos, revistas e 

portais de internet do que no decorrer das disputas eleitorais. 

Esse resultado se, por um lado, mostra uma clara tentativa de construção positiva de 

imagem a partir da credibilidade dos meios de comunicação de massa, por outro, pode ser 

impactada pela política editorial que alguns veículos alegam adotar na concessão de espaços a 

candidatos durante processos eleitorais, supostamente para tentar estabelecer uma distribuição 

de tempo relativamente equilibrada entre candidatos concorrentes – o que nem sempre acontece 

–, para não serem acusados de privilegiar este ou aquele candidato. O fato de eleições para o 

Legislativo não despertarem tanto interesse quanto para o Executivo – menos ainda quando se 

trata de eleições proporcionais como a de deputado – contribui para manter baixos os índices 
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de inserção na mídia dos candidatos ao Parlamento. Uma prova disso é que 10 dos 20 

congressistas que ampliaram a postagem de inserções midiáticas durante a legislatura tiveram, 

ainda assim, índices abaixo da média e da mediana da amostra no período – ou seja, eles 

postaram mais do que durante as eleições, porém menos do que os indicadores médios do grupo 

de políticos ligados ao futebol. Houve ainda o caso de três representantes (Figueiredo, Sá e 

Arantes) cujo índice de destaque ao “clipping do mandato” no Facebook ficou abaixo da média, 

porém igualou ou superou a mediana da amostra. 

A amostra teve um desvio padrão acima da média, observado sobretudo por outliers 

como Jarbas Vasconcelos, o que mais investiu na visibilidade midiática entre os congressistas 

cuja comunicação no Facebook durante o mandato foi comparada à da corrida eleitoral de 2014. 

O índice de 43,3% de publicações destacando as aparições dele na imprensa é explicado pelas 

entrevistas frequentes do deputado pernambucano a emissoras de TV, rádio e portais de internet 

comentando o cenário político nacional e estadual, como exemplificam suas constantes defesas 

do afastamento de Dilma e da cassação de Eduardo Cunha entre 2015 e 2016, bem como a 

reeleição do governador de Pernambuco Paulo Câmara (PSB) em 2018. A Figura 11 apresenta 

um exemplo de publicação do emedebista. 

 

Figura 11 – Exemplo de postagem de Jarbas Vasconcelos sobre inserção na mídia 

 

Fonte: Vasconcelos (2015). 

 

O segundo congressista que mais usou a estratégia no subgrupo de 2014 foi Marinho, 

em 22,4% das publicações analisadas. Nos dois primeiros anos do mandato, o deputado potiguar 

repercutiu prioritariamente no Facebook as inserções na mídia em que atacou o PT e apoiou o 

impeachment de Dilma. Nos dois anos finais, ele seguiu atacando a suposta herança petista, 

mas focou também na defesa da reforma trabalhista, da qual foi nomeado relator na Câmara. 
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Por sua vez, Cadoca, com 17,5%, e Danrlei, com 15,5% de postagens sobre suas 

inserções na mídia, foram o terceiro e o quarto congressistas que mais usaram essa estratégia 

durante a legislatura, respectivamente. Enquanto o deputado pernambucano abordou temas 

variados como reforma política, projetos de sua autoria e Carnaval, o ex-goleiro teve como foco 

as memórias de sua carreira como jogador de futebol, especialmente no Grêmio. 

Já entre a dupla de congressistas que teve a campanha de 2018 analisada – daqui em 

diante chamada de “subgrupo eleitoral de 2018” –, a maior publicação de posts sobre inserções 

na mídia foi verificada na fan page de Marcus Vicente, com 10,4% de publicações sobre 

inserções na mídia num universo de 308 mensagens analisadas durante o mandato. 

Diferentemente dos casos anteriores, o foco do deputado capixaba foi destacar entrevistas e 

recortes de jornal que lançam luz sobre as ações dele em favor do Espírito Santo, por exemplo, 

a fiscalização e cobrança pela duplicação da BR-101, um dos assuntos mais recorrentes entre 

as postagens enquadradas como inserção na mídia. 

A Figura 12 apresenta a evolução anual de postagens sobre inserções na mídia dos seis 

congressistas que tiveram maior frequência nessa categoria. Todos eles são deputados, mais 

uma vez, o que mostra que, mesmo com os senadores também aderindo à estratégia, ela é 

preferida pelos representantes da Câmara. 

 

Figura 12 – Evolução anual da frequência de posts sobre inserções na mídia em relação ao 

total de publicações nas fan pages de cada congressista 

 

Fonte: O autor (2020). 

 

Interessante notar que os seis deputados apresentaram maior incidência de divulgação 

de suas inserções na mídia em anos não eleitorais (com uma exceção para Vasconcelos, que 
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também apresentou índice alto no segundo ano). Esse achado reforça a associação já 

apresentada na análise desta categoria de que é mais difícil candidatos à reeleição conseguirem 

espaço espontâneos na mídia tradicional – dos seis, apenas Cadoca não se candidatou em 2018. 

Nesse sentido, os maiores índices próprios de inserção midiática compartilhada na 

Facebook foram de Vasconcelos, no primeiro ano legislativo, e Cadoca, entre fevereiro de 2017 

e janeiro de 2018. Os principais temas abordados pelo primeiro foram a defesa do impeachment 

de Dilma e da cassação de Cunha. Já o segundo focou na defesa de reformas estruturantes para 

o País, sobretudo a reforma política. 

A seguir, as tabelas 23.1 e 23.2 apresentam os dados referentes à categoria Eventos, 

subdividida entre as opções locais, nacionais e internacionais. Ela é importante para avaliar que 

tipo de imagem os parlamentares buscam reforçar durante os mandatos: se o compromisso deles 

com a respectiva comunidade de seu estado, se o fato de estarem inseridos nas discussões e 

acontecimentos nacionais importantes; ou se o prestígio aferido pela participação em 

acontecimentos internacionais. 

 

Tabela 23.1 – Eventos por tipo e período nas fan pages oficiais de cada congressista, 

considerando a campanha de 2014 

Congressista Eventos locais Eventos nacionais Eventos internacionais 

 Pleito 2014 mandato 2014 mandato 2014 mandato 

Postou mais sobre os três tipos de eventos durante o mandato 

André 

Figueiredo 

29,4% 33,2% 0 5,1% 0 1% 

Roberto Góes 0 12,4% 0 5,4% 0 2,3% 

Postou mais sobre dois tipos de eventos durante o mandato 

Afonso Hamm 33,3% 18,8% 0 2,9% 0 0,3% 

Arnaldo Faria de 

Sá 

7,5% 9,3% 0 0,3% 0 0 

Collor 38,7% 8,9% 0,6% 3,3% 0 2,3% 

Danrlei 0 13,8% 0 0,9% 0 0 

Evandro Román 14,5% 9,5% 0 8,3% 0 3% 

Fernando 

Bezerra 

23,1% 14,8% 0 16% 0 3,7% 

Goulart 34,5% 16,7% 0 4% 0 0,7% 

Jarbas 

Vasconcelos 

27,8% 15% 0 3,1% 0 0,8% 

Jovair Arantes 18% 13,6% 0 2,7% 0 0,7% 

Marcelo Aro 17,5% 17,9% 0 2,6% 1,8% 1,7% 

Romário 6,1% 3,5% 0 4,9% 0 0,3% 

Sérgio Zveiter 4% 8,4% 0 4,2% 0 0 

Vicente Cândido 30,5% 19% 1,9% 19% 0 0,6% 
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Postou mais apenas sobre um tipo de evento durante o mandato 

Deley 22,1% 7,3% 0 2,7% 0 0 

Fábio Mitidieri 48,4% 16,4% 0 3,5% 0 0 

Omar Aziz 18% 4,1% 0 1,6% 0 0 

Rogério 

Marinho 

27,7% 13,5% 0 5,9% 0 0 

Washington 

Reis 

32,7% 13,5% 0 0,6% 0 0 

Não ampliou as postagens sobre qualquer tipo de evento durante o mandato 

Cadoca 20,4% 10,7% 0 0 0 0 

Paulo 

Magalhães 

20% 3% 0 0 0 0 

Estatísticas descritivas 

Média 21,6% 12,9% 0,1% 4,7% 0,1% 0,8% 

Mediana 21,3% 13,5% 0 3,4% 0 0,3% 

Desvio padrão 12,8% 6,6% 0,4% 4,7% 0,4% 1,1% 
Fonte: O autor (2020). 

 

Tabela 23.2 – Eventos por tipo e período nas fan pages oficiais de cada congressista, 

considerando a campanha de 2018 

Congressista Eventos locais Eventos nacionais Eventos internacionais 

 mandato pleito 2018 mandato 2018 mandato 2018 

Postou mais sobre dois tipos de eventos durante o mandato 

Ciro Nogueira 16,3% 30,6% 0,9% 0 0,3% 0 

Postou mais sobre um tipo de evento durante o mandato 

Marcus Vicente 11% 17,5% 6,5% 0 0 0 

Estatísticas descritivas 

Média/Mediana 13,7% 24,1% 3,7% 0 0,15% 0 

Desvio padrão 3,7% 9,3% 4% 0 0,2% 0 
Fonte: O autor (2020). 

 

Postar mais no Facebook sobre eventos dos quais participou, promoveu ou recomendou 

foi uma estratégia mais usada no mandato do que na campanha eleitoral de 22 congressistas, 

com variações em relação à abrangência dos acontecimentos destacados na rede social. 

Episódios nacionais tiveram o espaço maior durante a legislatura nessas 22 fan pages, ao passo 

que as ocorrências internacionais foram mais destacadas por 12 parlamentares e apenas seis 

fizeram o mesmo com as programações em seus respectivos estados. 

A menor incidência dos eventos locais no Facebook durante o mandato pode ser 

explicada pela lógica de funcionamento das campanhas eleitorais. Como os candidatos ao 

Congresso Nacional concorrem a votos apenas em seus estados, dão preferência à busca por 

votos no território estadual, o que se reflete em um maior espaço a essas programações durante 
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a sucessão. Assim, mesmo tendo a obrigação de servir ao constituinte após eleito, a 

comunicação do representante dificilmente supera o amplo espaço dado aos eventos locais 

enquanto candidato. Mesmo assim, Figueiredo, Aro, Danrlei, Góes, Sá e Zveiter ampliaram o 

destaque às ações estaduais, sendo que os três últimos com índices inferiores à média e à 

mediana da amostra dos congressistas do subgrupo eleitoral de 2014. É precisar ressalvar ainda 

que os representantes gaúcho e amapaense não postaram sobre programações locais durante o 

pleito, facilitando que o percentual do mandato fosse superior àquela fase.  

A Figura 13 apresenta a evolução das postagens sobre eventos locais deles. 

 

Figura 13 – Evolução anual da frequência de posts sobre eventos locais em relação ao total de 

publicações nas fan pages de cada congressista 

 

Fonte: O autor (2020). 

 

Enquanto Góes e Zveiter apresentaram variação crescente de publicações sobre eventos 

locais em sua fan page ao longo da legislatura, os outros quatro deputados representados no 

gráfico oscilaram nessa abordagem. O destaque visível fica por conta de Figueiredo, que atingiu 

49,1% nessa categoria em 2016. O fato de ele ser o presidente do PDT no Ceará em um ano de 

eleições municipais ajuda a explicar esse predomínio, como exemplifica a figura 14. 
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Figura 14 – Exemplo de postagem de André Figueiredo sobre evento local 

 

Fonte: Figueiredo (2016). 

 

Lógica oposta e ao mesmo tempo complementar ao dos eventos locais explica a 

ampliação do espaço dado nas fan pages aos eventos nacionais durante o mandato. Se na 

campanha eleitoral os políticos focam em seus respectivos municípios, à medida que assumem 

os cargos eletivos em Brasília é natural que passem a frequentar e promover mais eventos 

nacionais, como audiências públicas, posses e seminários. Esse cenário, aliado à pouquíssima 

incidências de acontecimentos fora do Estado durante o momento de busca por votos, se pode 

comprovar por meio da observação das medidas de tendência central da amostra do subgrupo 

de 2014: enquanto durante a campanha a média de posts sobre eventos nacionais é de 0,1% com 

mediana de 0, após o início do mandato, esses indicadores sobem para 4,7% e 3,4%. Se for 

levada em conta a dupla cuja eleição de 2018 foi comparada ao mandato, os índices também 

são maiores durante a legislatura: 3,7% de média e mediana ante registros zerados no pleito. 

A grande disparidade entre média e mediana de eventos destacados na fan page, 

considerando o subgrupo de congressistas cuja eleição de 2014 foi analisada, se dá pelo elevado 

desvio padrão da amostra (4,7%), influenciado por dois outliers principais: Cândido e Bezerra. 

A evolução anual de acontecimentos nacionais dos seis maiores promotores desse tipo de 

programação durante o mandato está na Figura 15. Entre eles está o senador pernambucano, ou 

seja, esta é a primeira categoria em que um representante do Senado aparece entre os que mais 

investiram nesse tipo de recurso na comunicação pelo Facebook durante o mandato. 
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Figura 15 – Evolução anual da frequência de posts sobre eventos nacionais em relação ao total 

de publicações nas fan pages de cada congressista 

 

Fonte: O autor (2020). 

 

Por meio do gráfico, é possível perceber que os seis congressistas mantiveram taxas de 

publicação sobre eventos nacionais sem grande evolução nos dois primeiros anos, porém, no 

terceiro ano da legislatura, houve um pico desse tipo de postagem por Marcus Vicente, ao passo 

que, no último ano, o índice de Cândido disparou, o que impactou diretamente na média final 

dele. A Figura 16 apresenta um dos eventos os quais o petista destacou em sua fan page. 

 

Figura 16 – Exemplo de postagem de Vicente Cândido sobre evento nacional 

 

Fonte: Cândido (2015).  
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Finalizando essa categoria, os eventos internacionais são mais raros de ter a participação 

dos congressistas, pois, em geral, a representação do País em missões diplomáticas, fóruns 

mundiais e outros episódios importantes fica a cargo do Executivo. Mesmo assim, a existência 

de espaços como o Parlamento do Mercosul e convites para a chefia do Legislativo – que às 

vezes indica alguns membros para representá-la –, bem como iniciativas de empresas e outros 

entes privados e até disputas esportivas são palco para congressistas atuarem fora do País. 

Considerando ser bastante raro que candidatos deixem seus estados para eventos 

internacionais durante as campanhas eleitorais – na amostra desta pesquisa, apenas Aro fez isso 

e na condição de então vereador de Belo Horizonte –, poucos acontecimentos fora do País 

destacados no Facebook foram suficientes para fazer com que o índice de adesão a essa 

categoria chegasse a 12 representantes, sendo quatro senadores (um deles, Ciro Nogueira foi o 

único do subgrupo eleitoral de 2018) e oito deputados federais. 

O representante com a maior quantidade de participações em eventos internacionais 

registradas em sua fan page foi Bezerra Coelho, em 12 oportunidades, todas elas com alguma 

relação com temáticas ambientais, uma das bandeiras de atuação dele. O tema mais recorrente 

foi a participação dele como representante da delegação brasileira nas conferências das Nações 

Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP-21 e COP-22), em Paris/2015 e Marrakesh/2016, 

respectivamente. A Figura 17 destaca uma dessas postagens. 

 

Figura 17 – Exemplo de postagem de Fernando Bezerra sobre evento internacional 

 

Fonte: Coelho, F. (2018). 

 

A próxima categoria destaca os anúncios publicitários nos posts dos congressistas, que 

visa averiguar a presença de elementos típicos da publicidade eleitoral durante os mandatos, 

tais como slogans, logomarcas e jingles de políticos e partidos (tabelas 24.1 e 24.2). 
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Tabela 24.1 – Postagens enquadradas na categoria de anúncios publicitários nas fan pages 

oficiais de cada congressista por período, considerando a campanha de 2014 

Congressista Posts de anúncios publicitários 

na campanha de 2014 

Posts de anúncios 

publicitários no mandato 

Postou mais anúncios publicitários durante o mandato do que no período eleitoral 

Arnaldo Faria de Sá 24,2% 31,3% 

Romário 57,9% 66,7% 

Sérgio Zveiter 0 6,7% 

Postou menos anúncios publicitários durante o mandato do que no período eleitoral 

Afonso Hamm 25% 11,7% 

André Figueiredo 62,7% 36,1% 

Cadoca 76,9% 4,9% 

Collor 96,8% 21,8% 

Danrlei 48,3% 18,1% 

Deley 57,4% 43,6% 

Evandro Roman 78,6% 35,5% 

Fábio Mitidieri 96,9% 37,4% 

Fernando Bezerra Coelho 93,5% 37,7% 

Goulart 52,7% 37,3% 

Jarbas Vasconcelos 52,6% 7,9% 

Jovair Arantes 61% 33,3% 

Marcelo Aro 49,1% 5,1% 

Omar Aziz 57% 15,4% 

Paulo Magalhães 90% 74,3% 

Roberto Góes 91,7% 41,9% 

Rogério Marinho 62,4% 24,1% 

Vicente Cândido 50% 26,8% 

Washington Reis 64,5% 43,9% 

Estatísticas descritivas 

Média 61,3% 30,1% 

Mediana 59,5% 32,3% 

Desvio padrão 24,8% 18,5% 
Fonte: O autor (2020). 

 

Tabela 24.2 – Postagens enquadradas na categoria de anúncios publicitários nas fan pages 

oficiais de cada congressista por período, considerando a campanha de 2018 

Congressista Posts de anúncios 

publicitários no mandato 

Posts de anúncios publicitários 

na campanha de 2018 

Postou menos anúncios publicitários durante o mandato do que no período eleitoral 

Ciro Nogueira 25,1% 80,6% 

Marcus Vicente 40,9% 72,8% 

Estatísticas descritivas 

Média/Mediana 33% 76,7% 

Desvio padrão 11,2% 5,5% 
Fonte: O autor (2020). 
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O uso de recursos publicitários nas postagens de políticos e partidos, tais como 

logomarcas, assinaturas em vídeos, spots de rádio, além da exposição em primeiro plano de 

peças em fotografias, a exemplo de camisas, bandeiras e faixas, tem uso já consagrado nas 

campanhas eleitorais, que, via de regra, contam com marqueteiros e profissionais graduados em 

Publicidade e Propaganda para dirigir e criar tais produtos. A transposição desse tipo de 

estratégia para o mandato é tida como ação de campanha permanente na literatura sobre o tema, 

mas o seu uso no Brasil ainda não alcança os mesmos níveis dos do período eleitoral, ao menos 

se considerarmos os políticos ligados à Bancada da Bola na 55ª legislatura como parâmetro. 

Dos 24 congressistas cuja fan page foi submetida à Análise de Conteúdo, apenas três 

apresentaram índice de exposição de recursos publicitários nas postagens durante o mandato 

superior ao da campanha eleitoral – todos em comparação com o verificado na campanha 

eleitoral de 2014. Foram eles o senador Romário e os deputados Arnaldo Faria de Sá e Sérgio 

Zveiter – este último, com índice abaixo da média e da mediana da amostra, o que indica que 

tal parlamentar só apresentou crescimento na postagem de anúncios publicitários por não ter 

usado do mesmo expediente durante a corrida pela reeleição. 

A Figura 18 apresenta a evolução anual do índice de postagem de peças classificadas 

como anúncios publicitários para os três congressistas. 

 

Figura 18 – Evolução anual da frequência de posts enquadrados na categoria de anúncios 

publicitários em relação ao total de publicações nas fan pages de cada congressista 

 

Fonte: O autor (2020). 
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Os resultados mostram que o volume de postagens enquadradas como anúncios 

publicitários pelo senador carioca sempre esteve em patamares bem acima da média, ainda que 

seja visível a queda nessa adesão ao longo da legislatura. Essa redução não deixa de ser até 

certo ponto surpreendente, visto que Romário se candidatou a governador de Estado em 2018 

– ou seja, de certa forma, poderia ter interesse em transformar a própria campanha permanente 

em uma antecipação de corrida eleitoral ao Palácio Guanabara. Longe de focar apenas em 

questões políticas, grande parte dessas publicações tinham relação com o futebol, fosse 

relembrando a própria carreira ou destacando a atuação parlamentar dele contra a CBF, a 

exemplo da Figura 19. 

 

Figura 19 – Exemplo de postagem de Romário classificada como “anúncio publicitário” 

 

Fonte: Faria, R. (2016). 

 

A próxima categoria de aferição é associada a campanhas eleitorais desde a década de 

1950, pelo menos, mas passou a ser verificada também como um indicador de campanha 

permanente: trata-se da propaganda negativa, estratégia de ataque a adversários a qual assume 

um caráter contínuo quando desenvolvida em períodos de mandato. Já foram citados casos 

ligados a ela nesta análise, por exemplo, quando mencionados os ataques de Jarbas Vasconcelos 

a Dilma e Cunha na investigação dos temas prioritários das postagens, porém, as tabelas 25.1 e 

25.2 apresentam os resultados específicos e completos de negatividade. 
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Tabela 25.1 – Postagens enquadradas na categoria de negatividade nas fan pages oficiais de 

cada congressista por período, considerando a campanha de 2014 

Congressista Posts de ataques na campanha 

de 2014 

Posts de ataques durante o 

mandato 

Postou mais ataques durante o mandato do que no período eleitoral 

Afonso Hamm 0 2,3% 

André Figueiredo 0 24,6% 

Arnaldo Faria de Sá 4,2% 17,9% 

Cadoca 0 8,7% 

Collor 1,3% 5% 

Danrlei 0 1,7% 

Deley 0 6,4% 

Evandro Roman 0 5,3% 

Fábio Mitidieri 0 7% 

Fernando Bezerra Coelho 2,8% 9,9% 

Goulart 0 8% 

Jarbas Vasconcelos 5,2% 41,7% 

Jovair Arantes 0 7,5% 

Omar Aziz 3% 14,6% 

Paulo Magalhães 0 2% 

Roberto Góes 0 1,6% 

Rogério Marinho 6,9% 44,1% 

Romário 1,9% 5,5% 

Sérgio Zveiter 0 14,3% 

Vicente Cândido 3,7% 28% 

Postou menos ataques durante o mandato do que no período eleitoral 

Marcelo Aro 10,5% 8,5% 

Washington Reis 4,7% 3,2% 

Estatísticas descritivas 

Média 2% 12,2% 

Mediana 0 7,8% 

Desvio padrão 2,9% 12,2% 
Fonte: O autor (2020). 

 

Tabela 25.2 – Postagens enquadradas na categoria de negatividade nas fan pages oficiais de 

cada congressista por período, considerando a campanha de 2018 

Congressista Posts de ataques durante 

o mandato 

Posts de ataques na campanha 

de 2018 

Postou mais ataques durante o mandato do que no período eleitoral 

Ciro Nogueira 0,6% 0 

Marcus Vicente 1,3% 0 

Estatísticas descritivas 

Média/Mediana 1% 0 

Desvio padrão 0,5% 0 
Fonte: O autor (2020). 
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O uso da campanha negativa permanente também se pode dizer uma estratégia 

generalizada em períodos de mandato se for tomada como base a Bancada da Bola entre 2015 

e 2019. Ao todo, 22 congressistas atacaram mais no decorrer da legislatura do que na corrida 

eleitoral, sendo 20 na comparação com o pleito de 2014 e dois com o de 2018. Os únicos 

parlamentares que atacaram menos na fase não eleitoral foram Aro e Reis. 

À primeira vista, esse resultado poderia causar surpresa, pois, por essência, os períodos 

eleitorais levam a um confronto de ideias entre opositores em busca do voto. Contudo, esse 

grau de acirramento não se verifica tanto numa eleição proporcional como na de deputado 

federal, já que, por menor que seja o estado, há, pelo menos, oito assentos disponíveis na 

Câmara Federal, de forma que, mesmo que haja o embate entre partidos e coligações que 

defendem projetos distintos, o enfrentamento entre os candidatos não é direto. Já a eleição para 

o Senado, de característica majoritária, considerando haver apenas um ou duas vagas em disputa 

e os postulantes geralmente colarem suas imagens às de candidatos à Presidência da República 

e aos governos estaduais, tem uma lógica que estimula mais o embate, porém, essa situação 

pouco se verificou entre os senadores ligados ao futebol aqui estudados, tendo sido o índice de 

ataques de Omar Aziz (3%) em 2014 o mais alto verificado.  

Por outro lado, se os momentos de mandato deveriam, num plano normativo ideal, ter 

como propósito o acordo, a negociação e a deliberação, os estudos sobre campanha permanente 

já haviam mostrado que essa cooperação e entendimento entre rivais não se tem verificado 

durante diversas legislaturas pelo mundo. No contexto brasileiro, o período entre 2015 e 2019 

foi bastante tenso, com o acirramento de ânimos entre representantes e militantes de esquerda 

e direita o qual chegou ao clímax com a deposição de Dilma em 2016 e a prisão de Lula às 

vésperas da eleição de 2018, bem como a baixa popularidade de Temer e as duas votações de 

abertura de impeachment às quais ele conseguiu suplantar na Câmara, e culminando na eleição 

de Jair Bolsonaro e vários candidatos de extrema-direita em 2018. 

Toda essa situação se refletiu também entre os representantes ligados ao futebol, como 

exemplifica a alta média de ataques de 12,2% por post entre os 22 parlamentares do subgrupo 

eleitoral de 2014, bem como o desvio padrão de 12,2% dessa categoria, índice bastante 

influenciado pelos quatro congressistas que mais atacaram durante o mandato: Marinho, 

Vasconcelos, Cândido e Figueiredo, todos deputados federais. Assim, por exemplo, o deputado 

federal potiguar concentrou mais de uma centena de ataques ao PT, sobretudo à então presidente 

Dilma, como exemplifica a figura 20, e a Lula. 
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Figura 20 – Exemplo de postagem de Rogério Marinho contendo “negatividade” 

 

Fonte: Marinho (2015). 

 

Por sua vez, Vasconcelos concentrou níveis de ataques quase iguais em Cunha e Dilma, 

como já apresentado na categoria “Temas prioritários”. Por sua vez, Figueiredo e Cândido 

fizeram oposição ao impedimento de Dilma e, por isso atacaram mais Temer e Cunha durante 

o mandato, porém o pedetista atacou também o próprio PT durante a pré-campanha de 2018, 

ao passo que o deputado paulista alvejou com frequência o PSDB, fosse pela participação dos 

tucanos nas articulações contra a presidente eleita em 2014 ou devido às disputas pela Prefeitura 

de São Paulo em 2016 e pelo governo estadual dois anos depois. 

A Figura 21 apresenta a evolução anual dos ataques detectados nas fan pages dos seis 

candidatos que mais utilizaram esse recurso. 
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Figura 21 – Evolução anual da frequência de posts de campanha negativa permanente em 

relação ao total de publicações nas fan pages de cada congressista 

 

Fonte: O autor (2020). 

 

A exceção de Cândido, que seguiu ampliando as postagens de ataque no último ano do 

mandato, os demais congressistas reduziram o volume de ataque na média de negatividade 

registrada nos três primeiros anos da legislatura – possivelmente, já por influência das pré-

campanhas eleitorais. Por sua vez, Marinho, com 73,5% de ataques por post no primeiro ano, e 

Vasconcelos, com 62,2% no mesmo período, dão uma boa medida do clima oposicional que 

marcou o início dos trabalhos legislativos em 2015. 

A seguir, as tabelas 26.1 e 26.2 apresentam os resultados do uso de recursos 

audiovisuais nas postagens, divididos entre fotos, cartões virtuais (cards), vídeos, lives e 

áudios. A categoria é importante, pois permite perceber que tipos de mídia são mais mobilizados 

pelos representantes na comunicação legislativa, bem como quais deles têm a utilização 

ampliada durante o mandato. Cabe ressaltar que as transmissões ao vivo também são feitas por 

meio de vídeos, mas têm um papel diferente destes, à medida que conferem um ar de 

acompanhamento em tempo real da atuação parlamentar que os VTs gravados não alcançam 

com a mesma instantaneidade, daí a importância de diferenciar os dois formatos.  
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Tabela 26.1 – Recursos audiovisuais por tipo e período nas fan pages oficiais de cada congressista, considerando a campanha de 2014 

Congressista Fotos Cartões virtuais Vídeos Lives Áudios 

 Pleito 2014 mandato 2014 mandato 2014 mandato 2014 mandato 2014 mandato 

Quatro recursos audiovisuais foram mais usados nos posts do mandato do que na campanha 

Evandro Roman 35% 42% 27,4% 30,8% 32,5% 19,5% 0 0,6% 0 0,6% 

Washington Reis 40,2% 41,9% 41,1% 46,5% 3,7% 3,9% 0 0 0 0,6% 

Três recursos audiovisuais foram mais usados nos posts do mandato do que na campanha 

Collor 47,1% 63% 33,5% 20,5% 19,4% 11,9% 0 0,3% 0 0,7% 

Danrlei 24,1% 62,1% 55,2% 18,1% 0 13,8% 0 1,2% 0 0 

Fábio Mitidieri 78,1% 53,8% 20,3% 28,7% 1,6% 5,3% 0 1,7% 0 0 

Fernando Bezerra 29,6% 53,2% 43,5% 34,6% 26,8% 6,8% 0 1,9% 0 4,9% 

Jarbas Vasconcelos 72,2% 64,6% 10,3% 11% 3,1% 10,2% 0 0 2,1% 5,5% 

Marcelo Aro 43,9% 74,4% 35,1% 6% 12,3% 13,7% 0 0,9% 1,8% 0 

Roberto Góes 8,3% 57,4% 83,3% 27,9% 0 12,4% 0 0,8% 0 0 

Romário 50% 16,2% 41,6% 62,3% 8,4% 18,6% 0 0,9% 0 0 

Sérgio Zveiter 16% 46,2% 28% 26,1% 0 13,4% 0 0 0 0,8% 

Dois recursos audiovisuais foram mais usados nos posts do mandato do que na campanha 

Afonso Hamm 19,4% 66,7% 22,2% 9,7% 8,3% 16,8% 0 0 8,3% 1% 

André Figueiredo 51,6% 46,3% 35,7% 24,9% 9,5% 10,2% 0 3,8% 0,8% 0,3% 

Arnaldo Faria de Sá 30% 22,5% 31,7% 33,1% 1,7% 12,6% 0 0 0 0 

Deley 55,9% 36,3% 30,9% 43,6% 4,4% 10,9% 0 0 0 0 

Jovair Arantes 36% 54,4% 45% 32% 8% 5,4% 0 0,7% 4% 0 

Omar Aziz 46% 41,5% 37% 16,3% 10% 32,5% 0 0,8% 0 0 

Paulo Magalhães 40% 22,8% 30% 65,3% 30% 10,9% 0 0 0 1% 

Rogério Marinho 39,6% 23,5% 44,5% 27,6% 10,9% 26,5% 0 3,5% 1% 0 

Vicente Cândido 67,6% 50% 23,1% 11,9% 6,5% 11,9% 0 6,5% 0 0 

Apenas um recurso audiovisual foi mais usado nos posts do mandato do que na campanha 

Goulart 60% 54% 34,5% 26% 5,5% 17,3% 0 0 0 0 

Não ampliou as postagens sobre qualquer tipo de recurso audiovisual durante o mandato 

Cadoca 40,7% 33% 48,1% 14,6% 21,3% 7,8% 0 0 1,9% 1% 
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Estatísticas descritivas 

Média 42,3% 46,6% 36,5% 27,3% 10,2% 13,3% 0 1,1% 0,9% 0,7% 

Mediana 40,5% 48,2% 34,8% 26,1% 8,2% 12,2% 0 0,7% 0 0 

Desvio padrão 17,8% 15,9% 14,7% 15,6% 9,8% 6,8% 0 1,6% 1,9% 1,5% 
FONTE: O autor (2020). 

 

Tabela 26.2 – Recursos audiovisuais por tipo e período nas fan pages oficiais de cada congressista, considerando a campanha de 2018 

Congressista Fotos Cartões virtuais Vídeos Lives Áudios 

 Mandato pleito 2018 mandato 2018 mandato 2018 mandato 2018 mandato 2018 

Dois recursos audiovisuais foram mais usados nos posts do mandato do que na campanha 

Marcus Vicente 48,1% 48,5% 33,1% 20,4% 14,9% 30,1% 0 0 0,6% 0 

Apenas um recurso audiovisual foi mais usado nos posts do mandato do que na campanha 

Ciro Nogueira 59,9% 42% 14,1% 15,3% 15% 39,5% 0,6% 0,8% 0 0,8% 

Estatísticas descritivas 

Média/Mediana 54% 45,3% 23,6% 17,9% 15% 34,8% 0,3% 0,4% 0,3% 0,4% 

Desvio padrão 8,3% 4,6% 13,4% 3,6% 0,1% 6,6% 0,4% 0,6% 0,4% 0,6% 
FONTE: O autor (2020).
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O uso dos recursos audiovisuais por parte dos congressistas da Bancada da Bola durante 

os respectivos mandatos deles teve expressivas diferenças em sua incidência. Considerando o 

subgrupo eleitoral de 2014, fotos, vídeos e lives foram, respectivamente, os que tiveram o maior 

crescimento de uso da fase eleitoral para a legislatura, ao passo que áudios e cartões 

virtuais/infográficos decresceram. Com base na mediana da amostra do período legislativo, se 

vê que as fotos são a mídia mais postada, seguida de cartões virtuais e vídeos, enquanto lives e 

áudios ainda apresentam uso ainda incipiente entre os representantes. 

Considerando a dupla eleitoral de 2018, porém, o uso dos cartões virtuais passa a ser 

maior durante o mandato, ao passo que o de vídeos e lives é menor. Já a utilização de fotos e 

áudios se mantém em níveis semelhantes aos do subgrupo de 2014, ou seja, maior e menor no 

período não eleitoral, respectivamente. Porém, levando em conta que se tratam de medianas de 

apenas dois congressistas, esse resultado deve ser posto em perspectiva. 

Vale destacar que nenhum congressista apresentou crescimento de uso dos cinco 

recursos em suas postagens. Os que ampliaram e diversificaram mais o formato de comunicação 

no decorrer do mandato foram Reis e Roman, cada um publicando mensagens com quatro tipos 

de recursos audiovisual em percentuais maiores do que haviam registrado na campanha. 

Enquanto o deputado fluminense ampliou as publicações com fotos, cards, vídeos e áudios, o 

paranaense só apresentou decréscimo no uso dos vídeos, como ilustra a Figura 22. 

 

Figura 22 – Comparação do uso dos recursos audiovisuais nas postagens de Evandro Roman e 

Washington Reis nos períodos do pleito de 2014 e de mandato 

 

Fonte: O autor (2020). 
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O gráfico permite perceber que Reis já apresentava altos índices de uso de fotos e cartões 

virtuais nas postagens da campanha de 2014 e os ampliou ainda mais no decorrer da legislatura, 

na qual o seu interesse em disputar um retorno à Prefeitura de Duque de Caxias ficou cada vez 

mais evidente e acabou se confirmando em 2016. O representante da Baixada apresentou 

percentuais modestos de uso de vídeos, mas ainda assim crescentes. Já Roman apresentou 

crescimento mais visível no uso das fotos nas postagens após o início da legislatura, chegando 

a ultrapassar por muito pouco o colega fluminense (42% a 41,9%), porém o paranaense teve 

forte redução na postagem de vídeos. Ambos tiveram uso apenas residual de áudios, e Roman 

foi o único a promover lives, mas somente em duas ocasiões para transmitir audiências públicas 

no Congresso Nacional entre 2016 e 2018. 

Em relação às especificidades de cada recurso, 10 congressistas apresentaram maior uso 

de fotos em relação à campanha de 2014, enquanto um teve o índice maior de postagem aferido 

na comparação com o pleito de 2018. Ambos os subgrupos apresentaram mediana maior do uso 

de fotos durante o mandato do que nos períodos eleitorais. Góes atingiu o maior crescimento, 

porém, é preciso considerar que o deputado amapaense pouco postou em sua fan page oficial 

durante a corrida pela vaga na Câmara. Em termos absolutos, Aro teve o maior percentual de 

publicações com foto durante a legislatura, como exemplifica a Figura 23. 

 

Figura 23 – Exemplo de postagem de Marcelo Aro com “foto”103 

 

Fonte: Aro (2017). 

 

O recurso de cartões virtuais ou infográficos foi a que apresentou a menor quantidade 

de congressistas ampliando o seu uso após tomarem posse – sete em comparação ao pleito de 

 
103 Por razões éticas, foram apagados os nomes e as fotos de usuários comuns que comentaram nesta e nas 

próximas postagens que, ocasionalmente, tenham ficado visíveis. O apagamento visa resguardar a privacidade de 

tais usuários e não representa prejuízo para a interpretação da pesquisa.  
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2014 e um em comparação a 2018. Isso se explica pelo uso generalizado desse tipo de peças 

durante as campanhas eleitorais, já que, por conciliarem texto e ilustração, trazem consigo uma 

característica publicitária, o que torna bastante apropriadas para a exposição de promessas 

eleitorais, destaque de números e declarações dos concorrentes. O subgrupo eleitoral de 2014 

teve, no cálculo agregado, média de uso dos cards maior durante as eleições do que no mandato, 

ao passo que o de 2018 usou mais esse recurso no decorrer da legislatura. 

No que tange aos representantes que ampliaram a postagem desse recurso durante a 

legislatura, tanto o maior crescimento quanto o maior percentual absoluto foram de Paulo 

Magalhães, porém cabe ressalvar que o deputado baiano pouco postou na rede social enquanto 

buscava formalmente a reeleição. A Figura 24 apresenta um exemplo de postagem dele, que, na 

maioria de suas publicações, homenageou passagens de datas comemorativas ou efemérides. 

 

Figura 24 – Exemplo de postagem de Paulo Magalhães com “cartão virtual” 

 

Fonte: Magalhães (2015). 

 

Os vídeos foram o recurso do qual mais congressistas ampliaram a utilização durante a 

legislatura, em um total de 16 parlamentares nessa condição, todos do subgrupo eleitoral de 

2014. Tanto a média quanto a mediana de uso dos filmes e VTs para esse subgrupo foram quase 

quatro vezes menor que a das fotos e mais de duas vezes menor que a dos cartões virtuais – o 

que é relativamente natural, tendo em vista o maior custo de produção dessas peças, ainda que, 

muitas vezes, os parlamentares optem por compartilhar e repostar produções de seus partidos e 

aliados. No entanto, os vídeos tiveram média de uso maior no subgrupo eleitoral de 2018, se 

mantendo como o terceiro recurso mais usado durante o mandato, mas chegando a ser o segundo 

na disputa eleitoral. Mesmo sendo um índice calculado sobre a estratégia de apenas dois casos, 
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esse maior protagonismo pode apontar para um crescimento da importância dos vídeos na 

comunicação dos políticos nas mídias sociais e deve ser testado em futuras observações. 

O congressista que mais postou vídeos durante o mandato em termos percentuais foi 

Omar Aziz, que partiu de um uso de vídeos em 10% das postagens eleitorais para 32,5% após 

chegar ao Senado. A Figura 25 apresenta um exemplo deeles. 

 

Figura 25 – Exemplo de postagem de Omar Aziz com “vídeo” 

 

Fonte: Aziz (2017). 

 

As transmissões ao vivo por meio do Facebook foram um recurso que veio ganhando 

espaço com o tempo, tendo em vista terem sido lançados pela plataforma apenas em 2015. Por 

conta disso, todos os 13 representantes do subgrupo de 2014 que fizeram lives no decorrer do 

mandato apresentaram crescimento da taxa de incidência desse tipo de ação de comunicação, 

posto que no ano eleitoral isso era impossível. Nesse sentido, o único parlamentar que usou 

menos a ferramenta foi Ciro Nogueira, pois as estratégias de campanha permanente dele foram 

aferidas em comparação ao pleito de 2018, ou seja, quando as lives já faziam parte do arcabouço 

comunicativo das equipes de comunicação e marketing. 

O congressista que apresentou maior incidência de transmissões ao vivo e, por 

consequência, maior taxa de crescimento do uso da ferramenta foi Vicente Cândido, que 

transmitiu 22 lives num universo de 336 posts analisados. Parte delas foram transmissões 

compartilhadas da fan page de Lula, a exemplo da figura 26. 
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Figura 26 – Exemplo de postagem de Vicente Cândido com “live” 

 

Fonte: Cândido (2018). 

 

A promoção de lives no Facebook foi o único recurso audiovisual que apresentou 

resultados significativos para os modelos de regressão linear estimados. Enquanto as tentativas 

de predição das variâncias de uso de fotos, cards e vídeos não apresentaram significância 

mínima de 95% e as equações acerca da frequência de posts com áudios foram prejudicadas 

pela interferência de outliers, a regressão acerca do índice de transmissões ao vivo cumpriu 

todos os pressupostos estatísticos necessários, conforme o resultado a seguir (Tabela 27). 

 

Tabela 27 – Modelo de regressão estimado para analisar a categoria “Recursos audiovisuais”, 

opção “Lives” 

Variáveis independentes B t β padronizado p 

Constante 0,034 2,466  0,023* 

Mandatos anteriores -0,002 -1,585 -0,272 0,129 

Cargo ocupado -0,001 -0,201 -0,034 0,843 

Intenção de candidatura 0,017 1,755 0,303 0,095 

Ideologia partidária -0,013 -3,737 -0,647 0,001*** 

Sumarização do modelo (n = 24)* 

R2 0,463 R2 ajustado 0,350 

Erro padrão de estimativa 0,012653 Graus de liberdade 4 
*p<0,05  ***p<0,001 

Fonte: O autor (2020). 
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O R2 ajustadindica que 35% da variação na frequência de postagem de lives nas fan 

pages dos 24 congressistas em nossa amostra podem ser explicados pelo modelo proposto. Uma 

variável apresentou resultado estatisticamente significativo para essa predição: a “ideologia 

partidária”, com coeficiente padronizado de -0,647 e significância de 99,9%. Ou seja, 64,7% 

da variação do uso de lives em nossa amostra apresenta relação inversa de causalidade com a 

orientação ideológica da legenda, portanto, parlamentares de partidos de esquerda tenderam a 

aderir mais a esse recurso de comunicação no Facebook do que os representam a direita.  

Por fim, o recurso de postagem de “Áudios” apresentou menor uso na média geral dos 

dois subgrupos durante os períodos eleitorais em comparação aos mandatos. Além disso, teve 

a menor taxa média de uso entre os cinco recursos audiovisuais no que se refere à comunicação 

dos congressistas durante a legislatura – no caso da dupla de parlamentares para os quais o 

pleito de 2018 foi o investigado, o índice de uso de áudios foi tão baixo quanto o de lives. 

Essa baixa adesão pode ser explicada pela própria natureza do Facebook, que é uma 

rede pautada em texto e imagem, ou seja, um político que opta por postar conteúdo só de áudio 

desperdiça o potencial visual da ferramenta. Tanto que parte das fan pages que destacaram 

áudios o fizeram por meio de links para o Soundcloud, plataforma especializada em conteúdo 

exclusivamente sonoro, ou para sites de emissoras de rádio. Foi o caso de Vasconcelos, o 

congressista que mais postou áudios no índice absoluto do mandato, como na Figura 27. 

 

Figura 27 – Exemplo de postagem de Jarbas Vasconcelos com “áudio” 

 

Fonte: Vasconcelos (2016). 

 

Vasconcelos e Bezerra foram as exceções à baixa adesão aos áudios, configurando-se 

nos outliers que inviabilizaram a validade do modelo de regressão linear estimado para tentar 

predizer o uso desse recurso audiovisual. A seguir, as tabelas 28.1 e 28.2 apresentam os 

resultados referentes aos tipos de links utilizados pelos congressistas nas postagens. 
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Tabela 28.1 – Links por tipo e período nas fan pages oficiais de cada congressista, considerando a campanha de 2014 

Congressista Serviço ao constituinte Ações em andamento Posições políticas Outros 

 2014 Mandato 2014 mandato 2014 mandato 2014 mandato 

Todos os tipos de links foram mais usados nos posts do mandato do que na campanha 

André Figueiredo 0 5,4% 0 21,7% 0 17,3% 1,6% 11,2% 

Deley 0 8,2% 0 4,5% 0 5,5% 1,5% 2,7% 

Fábio Mitidieri 0 4,1% 0 13,4% 0 3,5% 0 4,7% 

Fernando Bezerra Coelho 0 13,6% 0 30,2% 0 14,2% 0 1,9% 

Romário 0,9% 2,3% 3,3% 6,4% 1,4% 1,45% 4,7% 10,4% 

Três tipos de links foram mais usados nos posts do mandato do que na campanha 

Arnaldo Faria de Sá 0,8% 4% 0,8% 3,3% 0 4% 5,8% 2,3% 

Cadoca 1,9% 3,9% 17,6% 4,9% 0 4,9% 2,8% 30,1% 

Collor 0 1,7% 0 9,6% 0,6% 6,3% 0 0 

Evandro Roman 2,6% 3,6% 23,1% 9,5% 0 5,9% 0 1,8% 

Goulart 0 6% 3,6% 6% 3,6% 0,7% 5,5% 6,7% 

Sérgio Zveiter 8% 6,7% 8% 9,2% 0 5,9% 8% 8,4% 

Vicente Cândido 1,9% 1,2% 6,5% 7,1% 0 31% 14,8% 19,6% 

Washington Reis 0,9% 2,6% 0,9% 3,2% 1,9% 0,6% 0 11% 

Dois tipos de links foram mais usados nos posts do mandato do que na campanha 

Danrlei 0 5,2% 0 5,2% 0 0 13,8% 8,6% 

Jarbas Vasconcelos 6,2% 0,8% 6,2% 7,1% 4,1% 33,9% 1% 0,8% 

Jovair Arantes 2% 2,7% 11% 3,4% 2% 4,8% 2% 1,4% 

Omar Aziz 0 0,8% 3% 0,8% 0 0,8% 0 1,6% 

Paulo Magalhães 10% 4% 20% 5% 0 1% 0 1% 

Rogério Marinho 9,9% 2,4% 9,9% 5,9% 4% 21,2% 1% 5,3% 

Apenas um tipo de link foi mais usado nos posts do mandato do que na campanha 

Roberto Góes 0 0,8% 16,7% 0,8% 0 0 0 0 

Nenhum tipo de link foi mais usado durante o mandato do que na campanha 

Afonso Hamm 33,3% 2,6% 30,6% 3,9% 2,8% 1,6% 13,9% 1% 

Marcelo Aro 7% 0,9% 15,8% 1,7% 5,3% 0,9% 7% 0,9% 
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Estatísticas descritivas 

Média 3,9% 3,8% 8% 7,4% 1,2% 7,5% 3,8% 6% 

Mediana 0,9% 3,2% 4,9% 5,6% 0 4,4% 1,6% 2,5% 

Desvio padrão 7,4% 3% 9% 6,9% 1,7% 9,9% 4,9% 7,3% 
FONTE: O autor (2020). 

 

Tabela 28.2 – Links por tipo e período nas fan pages oficiais de cada congressista, considerando a campanha de 2018 

Congressista Serviço ao constituinte Ações em andamento Posições políticas Outros 

 mandato 2018 mandato 2018 mandato 2018 mandato 2018 

Todos os tipos de links foram mais usados nos posts do mandato do que na campanha 

Ciro Nogueira 3,4% 0 3,8% 0 0,9% 0 2,8% 0 

Marcus Vicente 1,3% 0 3,2% 0 0,6% 0 2,6% 0 

Estatísticas descritivas 

Média/Mediana 2,4% 0 3,5% 0 0,8% 0 2,7% 0 

Desvio padrão 1,5% 0 0,4% 0 0,2% 0 0,1% 0 
Fonte: O autor (2020).
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Todos os tipos de link tiveram mediana de incidência por subgrupo analisado (2014 ou 

2018) maior no mandato, com pequenas ambiguidades em relação aos serviços ao constituinte 

e ações em andamento (média maior no período eleitoral). Como a mediana é uma medida que 

reflete melhor a tendência central de uma amostra por não ser influenciada por outliers como a 

média, então se pode considerar que também nesse recurso houve ampliação. 

Essa ampliação generalizada se justifica por uma característica observada durante a 

análise: boa parte dos então candidatos linkou pouco suas postagens a sites externos que os 

ajudassem a ratificar as informações postadas, fosse para comprovar serviços aos constituintes, 

prestar contas de ações em andamento, defender posições políticas ou ainda ilustrar e fornecer 

mais detalhes sobre outros assuntos. Durante a corrida eleitoral, eles preferiram apostar em 

mensagens cujo sentido se resolve no próprio Facebook, como propostas, a própria biografia 

e/ou ataque a adversários, apenas com o apoio de fotos, cartões virtuais e vídeos. A baixa adesão 

à linkagem durante os pleitos se comprova pelas médias bastante reduzidas ou zeradas em 

ambas as amostras para quase todos os tipos de links, como destacam as tabelas 28.1 e 28.2. 

É comprovável também pela observação dos índices obtidos a partir da Análise de 

Conteúdo das fan pages dos cinco congressistas do subgrupo de 2014 que ampliaram o uso de 

todos os tipos de links: Figueiredo, Deley, Mitidieri, Bezerra e Romário apresentaram 

percentual muito baixo ou inexistente de conteúdo externo durante os respectivos períodos 

eleitorais. A Figura 28 deixa essa disparidade bastante evidente. 

 

Figura 28 – Comparação da incidência de links nas postagens dos congressistas que mais 

ampliaram o uso da estratégia durante o mandato em relação ao pleito 

 

Fonte: O autor (2020). 
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O gráfico atesta, pelo exemplo dos dois senadores e três deputados federais destacados, 

que o uso de links pelos candidatos é bastante baixo, ao passo que à medida que assumem os 

cargos eletivos, os representantes passam a utilizá-los bem mais. Depois do início da legislatura, 

os representantes passam a redirecionar as postagens com mais frequência para informações de 

sites jornalísticos, partidários e de líderes políticos, entre outros, a fim de endossar o que dizem 

e fazem, como uma forma de conferir mais credibilidade à informação postada. 

Nas quatro categorias, Ciro Nogueira e Marcus Vicente – ambos do subgrupo eleitoral 

de 2018 – apresentaram uso de links apenas durante o mandato, porém nenhum deles sob um 

percentual expressivo. Já entre os congressistas que tiveram as postagens da eleição de 2014 

analisadas, 14 passaram a postar mais links de prestação de serviço aos constituintes a partir da 

posse, porém seis aquém da mediana da amostra – ou seja, nesses casos a ampliação se deu 

mais pelo baixo ou inexistente uso do recurso no período eleitoral. 

Fernando Bezerra foi quem mais postou links de prestação de serviço durante o mandato 

e também apresentou a maior ampliação proporcional de redirecionamento das postagens de 

sua fan page para outras páginas, como mostra a Figura 29. 

 

Figura 29 – Exemplo de postagem de Fernando Bezerra com link de “prestação de serviços” 

 

Fonte: Coelho, F. (2018). 

 

Quanto aos links de ações em andamento, 13 congressistas do subgrupo da eleição de 

2014 ampliaram o uso deles após o início do mandato, porém quatro abaixo da mediana de 

incidência dos parlamentares para o período. Nogueira e Vicente, cuja comparação se deu com 

as postagens da campanha de 2018, usaram esse tipo de linkagem apenas durante a legislatura. 

Bezerra e Figueiredo foram os representantes que mais redirecionaram seus posts para 
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endereços eletrônicos com informações adicionais sobre ações em desenvolvimento, com 

30,2% e 21,7%, respectivamente. Como ambos não usaram esse tipo de recurso na disputa 

eleitoral, eles foram também os que tiveram a maior ampliação no uso da estratégia. 

A Figura 30 apresenta mais um exemplo de postagem do senador pernambucano, agora 

com link para ações em andamento. 

 

Figura 30 – Exemplo de postagem de Fernando Bezerra com link de “ação em andamento” 

 

Fonte: Coelho, F. (2018). 

 

O uso de links em postagens com posicionamentos políticos foi a opção que apresentou 

maior número de congressistas ampliando o seu uso durante o mandato: 18. No entanto, cinco 

deles apresentaram incidência abaixo da mediana da amostra de parlamentares do subgrupo de 

2014 e um abaixo da mediana da dupla de 2018. Ou seja: nesses casos, o pouco ou inexistente 

uso desse tipo de links durante a campanha influenciou bastante no acréscimo. 

Os cinco parlamentares que ampliaram o uso de links em posts de posicionamento 

político acima da média de incidência do subgrupo foram, em ordem crescente de postagem no 

mandato, Vasconcelos (33,9%), Cândido (31%), Marinho (21,2%), Figueiredo (17,3%) e 

Bezerra (14,2%). A conjuntura política foi um fator decisivo para esse grande volume de links 

políticos usados, visto que os representantes se posicionaram a favor ou contra temas que 
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dividiram o País, como o impeachment de Dilma, o governo Temer e as denúncias apresentadas 

contra ele pela Procuradoria-geral da República (PGR), a prisão de Lula, além do 

estabelecimento de um teto para os gastos públicos e as reformas trabalhista e política. Desse 

quinteto, o que apresentou o maior crescimento percentual de linkagens para conteúdos 

políticos foi o deputado petista, como exemplifica a Figura 31. 

 

Figura 31 – Exemplo de post de Vicente Cândido com link de “posicionamento político” 

 

Fonte: Cândido (2018). 

 

Por fim, os links da categoria “Outros” também foram amplamente postados durante o 

mandato, tendo o seu uso ampliado por 14 congressistas em comparação ao pleito de 2014. 

Desses, quatro abaixo da mediana do subgrupo. Os links enquadrados como “Outros” 

abrangeram redirecionamento para conteúdos diversos, tais como assuntos esportivos, dicas 

culturais, homenagens a municípios e categorias profissionais, notícias publicadas na imprensa 

sem a emissão de posicionamento político ou a participação direta do representante etc. 

Abaixo, a Tabela 29 apresenta os resultados do modelo de regressão linear que 

apresentou resultado significativo para predizer a variação da frequência de postagem de links 

classificados como “Outros”. 

 

Tabela 29 – Modelo de regressão estimado para analisar a categoria “Links - Outros” 

Variáveis independentes B t β padronizado p 

Constante 0,312 3,651  0,002** 

Idade 0,000 -0,269 -0,042 0,791 

Ideologia partidária -0,044 -3,336 -0, 498 0,003** 

Intenção de candidatura -0,127 -3,209 -0,510 0,005** 

Cargo ocupado -0,013 -0,525 -0,078 0,606 
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Sumarização do modelo (n = 24)** 

R2 0,594 R2 ajustado 0,509 

Erro padrão de estimativa 0,049476 Graus de liberdade 4 
**p<0,01  ***p<0,001 

Fonte: O autor (2020). 

 

O R2 ajustado indica que 50,9% da variação na frequência de postagem de links 

classificados como “Outros” na amostra podem ser explicados pelo modelo proposto. Duas 

variáveis independentes apresentaram resultados estatisticamente significativos para explicar 

esse resultado: a primeira delas foi a intenção de candidatura, com um poder de predição de 

negativo de 0,510. Significa que representantes que postularam concorrer a cargos eletivos nas 

eleições subsequentes ao mandato (ou manifestaram esse desejo) postaram 51% menos esse 

tipo de link do que aqueles que não se candidataram ou sequer manifestaram interesse nisso. 

A segunda variável que apresentou resultado relevante foi a de ideologia partidária, com 

uma relação de causalidade inversa de 0,571, ou seja, ser um congressista de um partido de 

esquerda aumentou em 57,1% a chance de um parlamentar usar linkagens para temas diversos. 

O deputado Cadoca foi o que mais recorreu a esse tipo de recurso, como mostra a Figura 32. 

 

Figura 32 – Exemplo de postagem de Cadoca com link classificado como “Outros” 

 

Fonte: Cadoca (2016). 
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A próxima categoria a ter os resultados apresentados é a de interatividade, os quais 

podem ser conferidos nas Tabelas 30.1 e 30.2. Esse indicador tem seus resultados divididos 

entre respostas, menções e compartilhamentos, as três principais formas de interação 

disponibilizadas pelo Facebook, e é importante para perceber se os representantes buscam 

apresentar uma postura responsiva e interativa durante seus respectivos mandatos. 

 

Tabela 30.1 – Interatividade por período nas fan pages oficiais de cada congressista, 

considerando a campanha de 2014 

Congressista Respostas Menções Compartilhamentos 

 2014 mandato 2014 mandato 2014 mandato 

Os três tipos de interação foram registrados a mais durante o mandato 

Afonso Hamm 5,6% 9,1% 0 5,8% 0 1% 

André Figueiredo 0,8% 32,6% 0 0,3% 0 0,1% 

Danrlei 0 7,8% 0 1,7% 3,4% 5,2% 

Evandro Roman 2,6% 7,1% 0 1,8% 0 2,4% 

Dois tipos de interação foram registrados a mais durante o mandato 

Cadoca 26,9% 1,9% 0 1% 0 8,7% 

Goulart 3,6% 11,3% 7,3% 16% 1,8% 0 

Marcelo Aro 28,1% 30,8% 0 2,6% 0 0 

Omar Aziz 7% 20,3% 1% 0,8% 2% 2,4% 

Paulo Magalhães 0 0,9% 0 1% 40% 0 

Romário 2,3% 13,6% 0 0,9% 0 0 

Washington Reis 0 22,6% 13,1% 7,1% 0 5,2% 

Apenas um tipo de interação foi registrado a mais durante o mandato 

Arnaldo Faria de Sá 16,7% 27,2% 0 0 0 0 

Collor 12,3% 4,6% 0 1% 0 0 

Fábio Mitidieri 0,8% 5,8% 0 0 0 0 

Jarbas Vasconcelos 1% 4,7% 11,3% 0 4,1% 0 

Jovair Arantes 2% 0 1% 0 1% 2,7% 

Roberto Góes 41,7% 4,7% 0 0,8% 0 0 

Rogério Marinho 3% 0 6,9% 2,4% 3% 4,7% 

Sérgio Zveiter 12% 0,8% 0 0 0 2,5% 

Nenhuma interação foi registrada a mais durante o mandato 

Deley 7,4% 0 0 0 0 0 

Fernando Bezerra 32,4% 9,9% 0 0 0,9% 0,6% 

Vicente Cândido 3,7% 2,4% 0 0 11,1% 8,9% 

Estatísticas descritivas 

Média 9,5% 9,9% 1,8% 2% 3,1% 2% 

Mediana 3,7% 6,5% 0 0,9% 0 0,4% 

Desvio padrão 12,1% 10,3% 3,9% 3,6% 8,6% 2,8% 
Fonte: O autor (2020). 

 



213 

 

Tabela 30.2 – Interatividade por período nas fan pages oficiais de cada congressista, 

considerando a campanha de 2018 

Congressista Respostas Menções Compartilhamentos 

 Mandato pleito 2018 mandato 2018 mandato 2018 

Dois tipos de interação foram registrados a mais durante o mandato 

Ciro Nogueira 16% 62,1% 0,6% 0 1,9% 0 

Marcus Vicente 17,5% 53,4% 1,3% 0 0,6% 0 

Estatísticas descritivas 

Média/Mediana 16,8% 57,8% 1% 0 1,3% 0 

Desvio padrão 1,1% 6,2% 0,5% 0 0,9% 0 
Fonte: O autor (2020) 

 

Uma primeira observação notável em relação à interatividade é o alto desvio padrão 

entre os congressistas cuja comunicação de mandato foi comparada à da eleição de 2014. O 

valor registrado esteve sempre bastante acima da média e da mediana das mostras por tipo de 

interação, o que sugere não haver um padrão de volume de interação entre os parlamentares – 

as diferenças foram de 32,6% entre os representantes que mais e menos respondem durante o 

mandato; 16% no que concerne às menções; e 8,9% na prática dos compartilhamentos. Essa 

disparidade é grande até mesmo no volume de interações durante o período eleitoral para esse 

subgrupo, o que difere da dupla de congressistas que teve o pleito de 2018 analisado, os quais 

apresentaram índices de interação mais próximos entre si – claro, facilitados por se tratar de 

uma comparação entre apenas dois políticos. 

Apenas quatro congressistas apresentaram aumento da incidência das três formas de 

interação a partir do início do mandato: Hamm, Figueiredo, Danrlei e Roman, todos deputados 

federais, reforçando, mais uma vez, a suspeita de que os representantes da Câmara sintam-se 

mais motivados a adotar as estratégias de campanha permanente do que os senadores. O quadro-

resumo da análise ao fim desta seção poderá confirmar ou não esses indícios. 

Entre as formas de interação investigadas, as respostas são as mais adotadas pelos 

congressistas e também as que representam as interações mais reais com o eleitor comum, já 

que compartilhamentos e menções no Facebook costumam ser direcionados a páginas e perfis 

de personagens e/ou instituições com algum nível de projeção política – a exemplo de partidos 

e parceiros, veículos de comunicação, movimentos sociais e entidades da sociedade civil – ou 

ainda a usuários do ciclo de relacionamento do congressista, como assessores e familiares. A 

Figura 33 apresenta um exemplo de resposta de Danrlei a um fã. 
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Figura 33 – Exemplo de postagem de Danrlei com “Resposta” 

 

Fonte: Hinterholz (2017). 

 

Apesar de ser um dos únicos quatro deputados que realizaram mais os três tipos de 

interação no mandato em relação ao período eleitoral, Danrlei não está entre os seis 

congressistas que mais responderam a seus fãs no Facebook durante a legislatura. Nessa 

condição se enquadram Figueiredo, Aro, Sá, Reis, Aziz e Romário – quatro representantes da 

Câmara e dois do Senado. Ao todo, 13 congressistas ampliaram a incidência de respostas em 

relação ao pleito, todos do subgrupo de 2014. 

De forma a verificar como a disposição dos congressistas em responder os curtidores de 

suas fan pages variou ao longo da legislatura, a Figura 34 apresenta a evolução desse tipo de 

interação ano a ano. Cabe relembrar que Reis só aparece no gráfico até o ano 2 por ter 

renunciado ao mandato a partir de 2017 para reassumir o cargo de prefeito de Duque de Caxias. 
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Figura 34 – Evolução anual da frequência de respostas em relação ao total de postagens nas 

fan pages de cada congressista 

 

Fonte: O autor (2020). 

 

Os resultados expostos no gráfico comprovam a falta de padrão de comportamento entre 

os congressistas no que tange às interações. Há desde casos de parlamentares que responderam 

mais no 1º e no 3º anos da legislatura (Aro e Sá) – ambos anos não eleitorais – até um deputado 

cujo crescimento de respostas aos seguidores no Facebook se deu anualmente, culminando com 

a pré-campanha pela reeleição em 2018 (Figueiredo), bem como o curioso caso de Romário, 

que começou o primeiro ano como senador com 24,1% de respostas e terminou o quarto ano 

com apenas 2,4% de respostas identificadas nesse período, mesmo tendo sido candidato a 

governador em 2018. 

Em relação à interação por meio de menções de outras páginas e perfis, essa ação teve 

maior incidência durante o mandato por 13 congressistas, sendo 11 do subgrupo eleitoral de 

2014 e dois do de 2018. A baixa mediana de ambos (0,9% para os parlamentares cuja 

comunicação foi comparada ao primeiro pleito; 0,5% para os do segundo) indica uma reduzida 

adesão a essa ação de interatividade entre os membros da Bancada da Bola. 

O parlamentar que mais se utilizou desse recurso foi o deputado federal Goulart, como 

mostrado abaixo (Figura 35), ocasião em que ele menciona o filho Rodrigo, vereador em São 

Paulo. Como já discutido, é bastante comum que os representantes mencionem outros políticos 

e também familiares. 
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Figura 35 – Exemplo de postagem de Goulart com “Menção” 

 

Fonte: Reis, A. (2018). 

                                                                             

Quanto aos compartilhamentos, foi verificado aumento do uso desse recurso interativo 

por 10 congressistas do subgrupo de 2014, nove deles acima da mediana da amostra (0,4%), 

que tem o valor médio mais baixo dos três tipos de interação. Da mesma forma, Ciro Nogueira 

e Marcus Vicente, do subgrupo eleitoral de 2018, também compartilharam mais conteúdos em 

termos relativos durante a legislatura, sendo que o piauiense fez mais compartilhamentos que 

menções, enquanto o capixaba inverteu essa preferência. 

O congressista que mais fez compartilhamentos de postagens de terceiros e, por tabela, 

o que apresentou o maior crescimento do uso desse expediente interativo foi Cadoca, como se 

vê no exemplo da Figura 36. 
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Figura 36 – Exemplo de postagem de Cadoca com “Compartilhamento” 

 

Fonte: Cadoca (2017). 

 

No exemplo em questão, Cadoca compartilhou conteúdo da TV de um jornal 

pernambucano, a qual o convidou para um debate sobre a reforma política. Esse tipo de artifício 

– replicar inserções na imprensa pelas contas dos próprios veículos de mídia – foi bastante 

adotado pelos congressistas, como uma forma de conferir mais apoio e credibilidade às próprias 

ações. Outro caso frequente foi o apoio político a aliados, como o próprio deputado 

pernambucano fez em 2016, quando todos os demais compartilhamentos promovidos por ele 

fizeram campanha para o candidato a vereador de Recife Samuel Salazar (MDB-PE). 

A penúltima categoria de análise é a personalização, conforme segue nas tabelas 31.1 

e 31.2. Essa categoria permite avaliar o nível de destaque que é dado pelos congressistas na 

comunicação desenvolvida no Facebook a atributos pessoais, aspectos de sua vida privada, 

hobbies e atividades profissionais paralelas à carreira política, inclusive o futebol.   

 

Tabela 31.1 – Postagens enquadradas na categoria de personalização nas fan pages de cada 

congressista por período, considerando a campanha de 2014 

Congressista Posts de personalização na 

campanha de 2014 

Posts de personalização 

durante o mandato 

Mais personalização durante o mandato do que no período eleitoral 

Afonso Hamm 5,6% 6,5% 
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Cadoca 2,8% 8,7% 

Collor 6,5% 10,6% 

Danrlei 37,9% 42,2% 

Fábio Mitidieri 3,1% 14,6% 

Fernando Bezerra 5,6% 6,8% 

Jarbas Vasconcelos 3,1% 5,5% 

Jovair Arantes 5% 6,8% 

Paulo Magalhães 0 5,9% 

Roberto Góes 25% 45,7% 

Romário 16,8% 31,9% 

Sérgio Zveiter 4% 18,5% 

Menos personalização durante o mandato do que no período eleitoral 

André Figueiredo 4,8% 3,5% 

Arnaldo Faria de Sá 15,8% 7,6% 

Deley 29,4% 19,1% 

Evandro Roman 17,9% 16% 

Goulart 30,9% 24% 

Marcelo Aro 28,1% 0,9% 

Omar Aziz 27% 25,2% 

Rogério Marinho 3% 1,8% 

Vicente Cândido 21,3% 4,2% 

Washington Reis 11,2% 1,3% 

Estatísticas descritivas 

Média 13,9% 14% 

Mediana 8,9% 8,2% 

Desvio padrão 11,6% 12,8% 
Fonte: O autor (2020). 

 

Tabela 31.2 – Postagens enquadradas na categoria de personalização nas fan pages de cada 

congressista por período, considerando a campanha de 2018 

Congressista Posts de personalização 

durante o mandato 

Posts de personalização na 

campanha de 2018 

Mais personalização durante o mandato do que no período eleitoral 

Ciro Nogueira 4,4% 3,4% 

Menos personalização durante o mandato do que no período eleitoral 

Marcus Vicente 14,3% 21,4% 

Estatísticas descritivas 

Média/Mediana 9,4% 12,4% 

Desvio padrão 7% 12,7% 
Fonte: O autor (2020). 

 

Uma maior parcela de congressistas ampliou a estratégia de personalização da 

comunicação no Facebook após o início de seus respectivos mandatos para os que tiveram as 

postagens comparadas à campanha de 2014. Foram 12 os parlamentares que passaram a postar 
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mais sobre sua vida privada, atividades profissionais além da política, tratar de preferências 

religiosas, culturais ou futebolísticas, publicar mensagens de autoajuda, entre outras estratégias 

discursivas para se aproximar do público. Desses, porém, cinco tiveram índice de 

personalização por post abaixo da mediana da amostra, o que mostra que esse crescimento 

também está associado a índices baixos de mensagens personalistas durante a corrida eleitoral. 

No que tange à dupla de parlamentares cuja comunicação de mandato foi comparada ao pleito 

de 2018, apenas Nogueira teve índice de personalização por post maior na etapa não eleitoral. 

Há grande disparidade entre os congressistas que recorrem mais e menos à 

personalização, o que se reflete no alto desvio padrão de ambos os subgrupos. A Figura 37 

apresenta a evolução anual de personalização por posts dos representantes que mais recorreram 

a essa estratégia considerando aqueles que ampliaram o uso dela após o início do mandato. 

 

Figura 37 – Evolução anual da taxa de personalização por post nas fan pages dos políticos 

 

Fonte: O autor (2020). 

 

O gráfico permite observar evoluções distintas entre os adeptos da personalização da 

comunicação no Facebook durante o mandato. Romário, que teve a terceira maior média de uso 

desse recurso, apresentou percentuais variando entre 26,9% e 38,8%, constância que indica um 

certo grau de planejamento dessa estratégia, o que foi tema da entrevista com a assessora dele, 

Letícia Alcântara, a qual será apresentada na próxima seção. Já Danrlei teve uma grande 

variação na adesão à comunicação focada em atributos e gostos pessoais, passando de 19,2% 

no segundo ano de mandato para 60,5% no último, mas com curva sempre crescente. 

Os dois ex-jogadores estão entre os três maiores adeptos da personalização, e o futebol 

têm uma importância fundamental nisso, já que é um tema constante e prioritário de suas 
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publicações, numa estratégia que ajuda a fidelizar como eleitores os antigos fãs de suas façanhas 

nos gramados. Mesmo Deley, que não ampliou o índice de posts personalizados após tomar 

posse, apresentou considerável incidência de uso desse recurso durante o mandato (19,1%), 

taxa bastante influenciada pelas referências ao Fluminense, o que reforça o papel que a 

modalidade tem na comunicação de ex-atletas que migram para o campo político. 

Quem teve o maior percentual do período e o maior crescimento de uso da estratégia foi 

Roberto Góes, o qual apresentou alto índice de personalização no primeiro ano da legislatura, 

teve queda expressiva no segundo ano, atingiu o pico desse recurso no terceiro ano (65,5% das 

postagens analisadas) e teve nova queda expressiva no último ano. Essa variação pode ser 

melhor compreendida se observados os temas dessa personalização, como ilustra a Figura 38. 

 

Figura 38 – Exemplo de postagem de Góes com “Personalização” 

 

Fonte: Góes (2017). 

 

Em 118 posts, o deputado publicou conteúdos personalistas. A referência à vida privada 

se deu outras vezes, como nos aniversários da filha e da neta, mas também merecem destaque 

as dezenas de publicações sobre campeonatos de futebol e ações promovidas pela federação 

amapaense da modalidade, da qual é presidente. Esses posts variaram desde viagem ao Catar 

para acompanhar a seleção estadual de futebol sub-14 em torneio internacional até a concessão 

de passagens aéreas para que um time feminino da modalidade disputasse um evento em Belém. 

A seguir, as tabelas 32.1 e 32.2 apresentam os resultados da última categoria desta 

análise, o discurso político, que segmenta o foco dos posts em realizações passadas, planos 

específicos, objetivos gerais, ações correntes, posições políticas e ideias promocionais.
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Tabela 32.1 – Discurso por tipo e período nas fan pages oficiais de cada congressista, considerando a campanha de 2014 

Congressista Realizações 

passadas 

Planos 

específicos 

Objetivos gerais Ações correntes Posições políticas Ideias 

promocionais 

 2014 mandato 2014 mandato 2014 mandato 2014 mandato 2014 mandato 2014 mandato 

Cinco tipos de discurso foram mais usados nos posts do mandato do que na campanha 

Afonso Hamm 11,1% 13,3% 0 14,9% 2,8% 5,8% 63,9% 79,3% 0 11% 25% 15,5% 

Goulart 23,6% 25,3% 3,6% 16,7% 10,9% 13,3% 80% 63,3% 14,5% 20,7% 74,5% 80% 

Quatro tipos de discurso foram mais usados nos posts do mandato do que na campanha 

Arnaldo Faria de 

Sá 

55,8% 20,2% 1,7% 2,3% 0,8% 2% 76,7% 53% 10% 22,2% 28,3% 46% 

Cadoca 5,6% 11,7% 0 4,9% 0 0 84,3% 23,3% 10,2% 28,2% 32,4% 43,7% 

Danrlei 34,5% 41,8% 0 10,3% 10,3% 4,3% 37,9% 38,8% 17,2% 2,6% 65,5% 80,2% 

Deley 17,6% 26,4% 1,5% 19,1% 10,3% 12,7% 73,5% 48,2% 14,7% 17,3% 72,1% 64,5% 

Jarbas 

Vasconcelos 

15,5% 23,6% 0 3,1% 0 7,9% 84,5% 68,5% 19,6% 52,8% 35,1% 33,9% 

Romário 13,1% 20,9% 7,5% 8,7% 10,3% 2,9% 87,4% 28,1% 8,4% 11% 60,3% 85,2% 

Sérgio Zveiter 4% 13,4% 12% 4,2% 0 0 32% 55,5% 0 25,2% 36% 63% 

Três tipos de discurso foram mais usados nos posts do mandato do que na campanha 

Collor 30,3% 17,2% 3,2% 5,3% 13,6% 3,6% 94,2% 55,8% 11,6% 17,8% 29,7% 53,1% 

Fábio Mitidieri 0,8% 8,2% 1,6% 5,8% 3,9% 5,3% 87,5% 61,4% 29,7% 25,1% 89,8% 49,7% 

Marcelo Aro 22,8% 12,8% 7% 6% 5,3% 17,1% 87,7% 68,4% 14% 20,5% 70,2% 83,8% 

Omar Aziz 33% 20,3% 2% 13% 9% 3,3% 69% 58,5% 7% 29,3% 62% 70,7% 

Paulo Magalhães 10% 8,9% 0 12,9% 0 3% 90% 30,7% 30% 22,8% 50% 82,2% 

Roberto Góes 33,3% 19,4% 8,3% 5,4% 0 5,4% 91,7% 48,8% 16,7% 20,2% 58,3% 79,1% 

Vicente Cândido 11,1% 10,1% 1,9% 7,7% 2,8% 8,9% 76,8% 44% 44,4% 59,5% 76,8% 64,9% 

Dois tipos de discurso foram mais usados nos posts do mandato do que na campanha 

André Figueiredo 14,3% 12,8% 4% 8,3% 27% 13,1% 78,6% 64,2% 7,1% 50,2% 45,2% 27,2% 

Evandro Roman 17,1% 9,5% 3,4% 13,6% 16,2% 10,7% 96,6% 59,2% 22,2% 20,1% 59% 68,6% 

Fernando Bezerra 47,2% 17,9% 14,8% 19,1% 34,2% 17,3% 96,3% 73,5% 46,3% 20,4% 52,8% 72,8% 

Jovair Arantes 13% 7,5% 2% 8,2% 5% 2,7% 90% 54,4% 23% 12,9% 54% 62,6% 
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Rogério Marinho 38,6% 15,3% 5,9% 8,2% 7,9% 5,9% 78,2% 45,3% 26,7% 66,5% 50,5% 41,2% 

Washington Reis 21,5% 11,6% 4,7% 6,5% 8,4% 5,8% 75,7% 42,6% 55,1% 12,3% 36,4% 91,6% 

Estatísticas descritivas 

Média 21,5% 16,7% 3,9% 9,3% 8,1% 6,9% 78,8% 52,9% 19,5% 25,8% 52,9% 61,8% 

Mediana 17,4% 14,4% 2,6% 8,2% 6,6% 5,6% 82,2% 55% 15,7% 20,6% 53,4% 64,7% 

Desvio padrão 14,2% 7,9% 4% 5% 8,8% 5,1% 16,6% 14,6% 14,5% 16,6% 17,9% 20,6% 
Fonte: O autor (2020). 

 

Tabela 32.2 – Discurso por tipo e período nas fan pages oficiais de cada congressista, considerando a campanha de 2018 

Congressista Realizações 

passadas 

Planos 

específicos 

Objetivos gerais Ações correntes Posições políticas Ideias 

promocionais 

 mandato 2018 mandato 2018 mandato 2018 mandato 2018 mandato 2018 mandato 2018 

Três tipos de discurso foram mais ou tão usados nos posts do mandato do que na campanha 

Marcus Vicente 13,6% 28,2% 17,5% 1% 10,4% 11,7% 58,4% 91,3% 11,7% 11,7% 80,5% 77,7% 

Nenhum tipo de discurso foi mais usado nos posts do mandato do que na campanha 

Ciro Nogueira 15,4% 46,2% 9,4% 16,8% 7,2% 35,5% 72,7% 94,1% 23,2% 40,3% 47% 52,4% 

Estatísticas descritivas 

Média/Mediana 14,5% 37,2% 13,5% 8,9% 8,8% 23,6% 65,6% 92,7% 17,5% 26% 63,8% 65,1% 

Desvio padrão 1,3% 12,7% 5,7% 11,2% 2,3% 16,8% 10,1% 2% 8,1% 20,2% 23,7% 17,9% 
Fonte: O autor (2020). 
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Esses discursos não são mutuamente excludentes e, portanto, uma postagem pode conter 

mais de um deles. Materiais muito extensos, como vídeos, áudios e artigos de opinião, podem 

potencialmente até ter todos, considerando os vários trechos e temas abordados ao longo do 

material. Interessante notar como os resultados expressam tendências discursivas distintas na 

transição da campanha eleitoral para o mandato, considerando o subgrupo eleitoral de 2014, ou 

da legislatura para a corrida eleitoral, no caso dos que tiveram as postagens de 2018 no corpus. 

A Análise de Conteúdo mostra que, em média, os congressistas do subgrupo de 2014 

ampliam as postagens com discursos relativos a planos específicos, posições políticas e ideias 

promocionais/gerais, ao passo que reduzem as abordagens de realizações passadas, objetivos 

gerais e ações correntes. Já a dupla que não faz parte desse grupo, em média, só fez mais posts 

de planejamento durante a legislatura, com todas as outras cinco classificações tendo a 

frequência ampliada nas publicações do período eleitoral de 2018. 

Essa tendência de algumas categorias discursivas tenderem a ser mais abordadas durante 

o período eleitoral é expressa no fato de que nenhum dos 26 congressistas analisados apresentou 

incidência maior, durante o período legislativo, dos seis tipos de discursos. Os que apresentaram 

ampliação de mais tipos de discursos foram Afonso Hamm e Goulart, com incidência crescente 

em cinco categorias, como mostra a Figura 39. 

 

Figura 39 – Comparação da incidência de discursos nas postagens dos congressistas que mais 

ampliaram o uso da estratégia durante o mandato em relação ao pleito 

 

Fonte: O autor (2020). 
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Depois que iniciou a legislatura, Hamm só não teve crescimento na postagem de ideias 

gerais, enquanto Goulart só minimizou a postagem de ações correntes. No que se refere aos 

resultados por discurso, o de “Realizações passadas” apresentou mediana maior durante os 

períodos eleitorais, o que é natural, visto que, ao buscar votos, os políticos costumam prestar 

contas do que fizeram e de sua trajetória política em busca de apoio popular. Essa realidade se 

reflete em apenas nove congressistas tendo esse discurso mais presente durante o mandato, 

todos do subgrupo eleitoral de 2014. O parlamentar que teve o maior índice de emprego desse 

discurso, considerando apenas a fase de mandato foi Danrlei, com 41,8% de incidência. Quase 

todos os posts destacaram as realizações prévias dele enquanto jogador de futebol, a exemplo 

da Figura 40. 

 

Figura 40 – Exemplo de postagem de Danrlei sobre “Realização passada” 

 

Fonte: Hinterholz (2017). 

 

O discurso de realizações passadas é mais um em que claramente se nota a influência 

do passado nos gramados na comunicação desenvolvida no Facebook por ex-jogadores. Além 

de Danrlei ter sido o parlamentar que mais fez postagens com essa abordagem, Deley teve 

26,4% dos posts com padrão semelhante – o 2º mais assíduo – e Romário apresentou 20,9%, 

estando entre os cinco que mais recorreram a essa estratégia discursiva. Esses resultados, assim, 

deixam claro que os feitos do trio no futebol incidiram diretamente no nível de adesão 

identificado em nossa análise. Mais detalhes sobre esse resultado serão discutidos na seção 4.3.  
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Quanto aos discursos sobre “Planos específicos”, essa é a única classificação que 

apresentou maior incidência durante o mandato entre os congressistas de ambos os subgrupos. 

Foram 20 parlamentares que usaram mais essa estratégia discursiva fora da disputa eleitoral, 

dos quais seis ficaram abaixo da mediana da amostra para o período. Esses resultados 

apresentam duas realidades: se, por um lado, apontam para a incongruência de os congressistas 

ainda apresentarem planos de atuação quando estes já deveriam estar sendo executados, por 

outro mostra que essa alta incidência é muito impulsionada pelo baixo registro de propostas 

concretas durante a campanha eleitoral. Ou seja: os representantes da Bancada da Bola 

conseguiram se eleger, em sua maioria, apresentaram poucas propostas específicas do que iriam 

fazer, deixando-as para o momento pós-posse. Os maiores percentuais registrados para esse tipo 

de discurso foram os de Deley e Goulart, com 19,1% de incidência, mas o deputado fluminense 

foi o que apresentou o maior percentual de ampliação, como mostra a Figura 41. 

 

Figura 41 – Exemplo de postagem de Deley sobre “Planos específicos” 

 

Fonte: Oliveira, D. (2017). 

 

No que concerne aos discursos de “Objetivos gerais”, ambos os subgrupos de 

congressistas apresentaram índice menor no uso dessa estratégia durante o mandato em 

comparação à época das eleições. Ao mesmo tempo em que é natural que os então candidatos 

falem mais sobre os objetivos a serem perseguidos se forem eleitos, esse resultado é diretamente 
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ligado à preferência por apresentar menos planos concretos quando estão em busca de viabilizar 

suas respectivas eleições e reeleições, ou seja, a preferência nesse momento é apresentar 

propostas pouco detalhadas. Apesar de os objetivos mais generalistas serem menos 

apresentados, em média, a partir do início da legislatura, houve 10 deputados que ampliaram a 

frequência desse tipo de discurso nas postagens, todos do subgrupo de 2014. O parlamentar que 

apresentou a maior incidência e o maior crescimento na abordagem dessa estratégia discursiva 

foi Marcelo Aro, vide exemplo da Figura 42. 

 

Figura 42 – Exemplo de postagem de Marcelo Aro sobre “Objetivo geral” 

 

Fonte: Aro (2018). 

 

A incidência do discurso de “Ações correntes” também caiu em relação ao período 

eleitoral e esse resultado já era esperado, na medida em que o ato de fazer campanha é 

classificada como ação corrente durante busca por votos. Ou seja, por mais que um político 

tenha comunicado em alta frequência em sua fan page sobre o que fez durante o mandato, é 

normal que ele tenha postado ainda mais sobre atos de campanha quando esteve em busca da 

eleição ou da reeleição. Dessa forma, apenas três deputados – todos do subgrupo que teve o 

pleito de 2014 analisado – tiveram acréscimo nessa estratégia discursiva após tomarem posse: 

Hamm, Danrlei e Zveiter. 

Mesmo assim, foi o principal discurso do subgrupo de 2018 e o segundo mais registrado 

no de 2014, o que é natural, pois, durante o mandato, o representante também precisa mostrar 

as ações executadas também é um imperativo dentro da lógica da campanha permanente. Desse 
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trio, quem teve a maior incidência foi Hamm, mas o que apresentou maior crescimento foi o 

ex-presidente do STJD, como mostra o exemplo da Figura 43. 

 

Figura 43 – Exemplo de postagem de Sérgio Zveiter sobre “Ação corrente” 

 

Fonte: Zveiter (2017). 

 

A quinta classificação da categoria é a de “Posições políticas”, que apresentou aumento 

na média geral de incidência entre os congressistas do subgrupo de 2014 e menor incidência da 

dupla de 2018. Foi um discurso que teve grande adesão entre os membros da Bancada da Bola, 

com 16 representantes tendo apresentado índices maiores ou iguais de uso dessa estratégia 

discursiva durante o mandato em relação ao respectivo pleito. O acirramento do ambiente 

político no contexto nacional, sobretudo pelos fatos extraordinários que marcaram o governo 

federal no período – já citados nesta tese –, bem como o protagonismo do próprio Legislativo, 

que participou de quatro votações relacionadas a deposições de presidentes da República, sendo 

três na Câmara e uma no Senado, além de pautas de grande repercussão, como a PEC do teto 

dos gastos públicos e a reforma trabalhista, certamente contribuiu para isso. 

Cabe ressalvar, porém, que sete parlamentares apresentaram índices abaixo das 

medianas de seus respectivos grupos, sendo seis na comparação com os demais parlamentares 

do subgrupo de 2014 e um do pleito de 2018. Esse cenário também mostra que essa ampliação 

de postagens com posições políticas é facilitada por índices não altos dela durante os respectivos 

períodos eleitorais de cada subgrupo. O parlamentar que mais fez publicações com esse discurso 

foi Rogério Marinho e o que apresentou o maior crescimento, Figueiredo. A Figura 44 apresenta 

um exemplo de postagem dessa categoria pelo deputado potiguar. 
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Figura 44 – Exemplo de postagem de Rogério Marinho sobre “Posição política” 

 

Fonte: Marinho (2017). 

 

Por fim, a classificação de ideias gerais e promocionais teve maior incidência durante a 

55ª legislatura em relação apenas ao subgrupo eleitoral de 2014. Entre os congressistas que 

fazem parte dele, 16 postaram mais com esse tipo de discurso após tomar posse, dos quais 13 

com índices significativos (iguais ou acima da mediana). Quanto aos parlamentares que tiveram 

as postagens comparadas ao pleito posterior, apenas Marcus Vicente teve mais posts com ideias 

genéricas durante o mandato, também acima da média da dupla de 2018. 

Os congressistas que mais usaram esse tipo de discurso em termos percentuais foram 

Washington Reis e Romário, com 91,6% e 85,2% de adesão, respectivamente, porém a maior 

ampliação registrada foi na fan page do deputado de Duque de Caxias, que passou de 36,4% de 

posts com ideias promocionais na corrida eleitoral de 2014 para 91,6% nos quase dois anos em 

que esteve no Congresso Nacional entre fevereiro de 2015 e dezembro de 2016. 

A Figura 45 apresenta um exemplo de publicação do político fluminense na opção 

discursiva de ideias promocionais.  
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Figura 45 – Exemplo de postagem de Washington Reis sobre “Ideias promocionais” 

 

Fonte: Reis, W. (2015). 

 

Os resultados de todas essas categorias permitem a formulação de um quadro geral que 

resume o nível de campanha permanente de cada parlamentar durante o período não eleitoral 

da legislatura. Conforme já explicado na seção metodológica, foi atribuído 1 ponto para cada 

categoria na qual o representante apresentou maior incidência percentual de postagens durante 

o mandato em comparação ao pleito comparado. No caso de categorias com mais de um índice, 

essa pontuação será distribuída proporcionalmente à quantidade de índices até o máximo de 1. 

Abaixo, as Tabela 33.1 e 33.2 apresentam esse resultado. 

 

Tabela 33.1 – Quadro-resumo de incidência de campanha permanente por congressista104, 

considerando a eleição de 2014 

Político Categorias cuja incidência ampliou durante o mandato  Pontos 

Danrlei Temas, Viagens, Inserções na mídia, Eventos (locais e nacionais), 

Negatividade, Audiovisual (fotos, vídeos e lives), Links (serviço 

ao constituinte e ações em andamento), Personalização, 

Interatividade (todos) e Discurso (realizações passadas, planos 

específicos, ações correntes e ideias promocionais)  

8,43 

Afonso 

Hamm 

Frequência, Temas, Viagens, Eventos (nacionais e internacionais), 

Negatividade, Audiovisual (fotos e vídeos), Personalização, 

Interatividade (todos) e Discurso (realizações passadas, planos 

específicos, objetivos gerais, ações correntes e posições políticas) 

7,89 

Fábio 

Mitidieri 

Frequência, Pesquisas, Inserções na mídia, Eventos (nacionais), 

Negatividade, Audiovisual (cards, vídeos e lives), Links (todos), 

Personalização, Interatividade (respostas) e Discurso (realizações 

7,77 

 
104 Os seis congressistas que tiveram só a categoria “Frequência” investigada não aparecem no quadro-resumo por 

não terem tido frequência de postagem diária durante o mandato maior do que em algum dos períodos eleitorais 

(no caso de Perrella, isso seria impossível, já que ele não disputou nem o pleito de 2014 nem o de 2018). 
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passadas, planos específicos e objetivos gerais) 

Roberto 

Góes 

Frequência, Viagens; Inserções na mídia, Eventos (todos), 

Negatividade, Audiovisual (fotos, vídeos e lives), Links (serviço 

ao constituinte), Personalização, Interatividade (menções) e 

Discurso (objetivos gerais, posições políticas e ideias 

promocionais) 

7,68 

Romário Inserções na mídia, Eventos (nacionais e internacionais), Anúncios 

publicitários, Negatividade, Audiovisual (cards, vídeos e lives), 

Links (todos), Personalização, Interatividade (respostas e 

menções) e Discurso (realizações passadas, planos específicos, 

posições políticas e ideias promocionais) 

7,6 

Evandro 

Roman 

Frequência, Viagens, Inserções na mídia, Eventos (nacionais e 

internacionais), Negatividade, Audiovisual (fotos, cards, lives e 

áudios), Links (serviço ao constituinte, posições políticas e 

outros), Interatividade (todos) e Discurso (planos específicos e 

ideias promocionais) 

7,55 

Goulart Frequência, Viagens, Inserções na mídia, Eventos (nacionais e 

internacionais), Negatividade, Audiovisual (vídeos), Links 

(serviço ao constituinte, ações em andamento e outros), 

Interatividade (respostas e menções) e Discurso (realizações 

passadas, planos específicos, objetivos gerais, posições políticas e 

ideias promocionais) 

7,11 

Sérgio 

Zveiter 

Viagens; Eventos (locais e nacionais), Anúncios publicitários, 

Negatividade, Audiovisual (fotos, vídeos e áudios), Links (ações 

em andamento, posições políticas e outros), Interatividade 

(compartilhamentos), Personalização e Discurso (realizações 

passadas, ações correntes, posições políticas e ideias 

promocionais) 

7,01 

Arnaldo 

Faria de Sá 

Frequência, Inserções na mídia, Eventos (locais e nacionais), 

Anúncios publicitários, Negatividade, Audiovisual (cards e 

vídeos), Links (serviço ao constituinte, ações em andamento e 

posições políticas), Interatividade (respostas) e Discurso (planos 

específicos, objetivos gerais, posições políticas e ideias 

promocionais) 

6,81 

Jarbas 

Vasconcelos 

Pesquisas, Inserções na mídia, Eventos (nacionais e 

internacionais), Negatividade, Audiovisual (cards, vídeos e 

áudios), Links (ações correntes e posições políticas), 

Personalização, Interatividade (respostas) e Discurso (realizações 

passadas, planos específicos, objetivos gerais e posições políticas) 

6,76 

André 

Figueiredo 

Viagens, Inserções na mídia, Eventos (todos), Negatividade, 

Audiovisual (vídeos e lives), Links (todos), Interatividade (todos) 

e Discurso (planos específicos e posições políticas) 

6,73 

Rogério 

Marinho 

Financiamento; Pesquisas, Inserções na mídia, Eventos 

(nacionais), Negatividade, Audiovisual (vídeos e lives), Links 

(posições políticas e outros), Interatividade (compartilhamentos) e 

Discurso (planos específicos e posições políticas) 

5,9 

Collor Inserções na mídia, Eventos (nacionais e internacionais), 

Negatividade, Audiovisual (fotos, lives e aúdios), Links (serviço 

ao constituinte, ações em andamento e posições políticas), 

5,85 
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Personalização, Interatividade (menções) e Discurso (planos 

específicos, posições políticas e ideias promocionais)  

Fernando 

Bezerra 

Coelho 

Inserções na mídia, Eventos (nacionais e internacionais), 

Negatividade, Audiovisual (fotos, lives e áudios), Links (todos), 

Personalização e Discurso (planos específicos e ideias 

promocionais) 

5,6 

Vicente 

Cândido 

Pesquisas, Inserções na mídia, Eventos (nacionais e 

internacionais), Negatividade, Audiovisual (vídeos e lives), Links 

(ações em andamento, posições políticas e outros) e Discurso 

(planos específicos, objetivos gerais e posições políticas) 

5,31 

Jovair 

Arantes 

Inserções na mídia, Eventos (nacionais e internacionais), 

Negatividade, Audiovisual (fotos e lives), Links (serviço ao 

constituinte e posições políticas), Personalização, Interatividade 

(compartilhamentos) e Discurso (planos específicos e ideias 

promocionais) 

5,23 

Cadoca Inserções na mídia, Negatividade, Links (prestação de serviços, 

posições políticas e outros), Personalização, Interatividade 

(menções e compartilhamentos) e Discurso (realizações passadas, 

planos específicos, posições políticas e ideias promocionais) 

5,08 

Paulo 

Magalhães 

Frequência, Negatividade, Audiovisual (cards e áudios), Links 

(posições políticas e outros), Personalização, Interatividade 

(respostas e menções) e Discurso (planos específicos, objetivos 

gerais e ideias promocionais) 

5,07 

Omar Aziz Inserções na mídia, Eventos (nacionais), Negatividade, 

Audiovisual (vídeos e lives), Links (posições políticas e outros), 

Interatividade (respostas e compartilhamentos) e Discurso (planos 

específicos, posições políticas e ideias promocionais) 

4,4 

Deley Inserções na mídia, Eventos (nacionais), Negatividade, 

Audiovisual (cards e vídeos), Links (todos) e Discurso 

(realizações passadas, planos específicos, objetivos gerais e 

posições políticas) 

4,4 

Washington 

Reis 

Inserções na mídia, Eventos (nacionais), Audiovisual (fotos, cards, 

vídeos e áudios), Links (serviço ao constituinte, ações em 

andamento e outros), Interatividade (compartilhamentos e 

respostas) e Discurso (planos específicos e ideias promocionais) 

3,88 

Marcelo 

Aro 

Viagens; Eventos (locais e nacionais), Audiovisual (fotos, vídeos e 

lives), Interatividade (respostas e menções) e Discurso (objetivos 

gerais, posições políticas e ideias promocionais) 

3,43 

Fonte: O autor (2020). 

 

Tabela 33.2 – Quadro-resumo de incidência de campanha permanente por congressista, 

considerando a eleição de 2018 

Político Categorias cuja incidência ampliou durante o mandato  Pontos 

Ciro 

Nogueira 

Inserções na mídia, Eventos (nacionais e internacionais), 

Negatividade, Audiovisual (fotos), Links (todos), Personalização e 

Interatividade (menções e compartilhamentos) 

5,53 

Marcus Inserções na mídia, Eventos (nacionais), Negatividade, 4,9 
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Vicente Audiovisual (cards e áudio), Links (todos), Interatividade 

(menções e compartilhamentos) e Discurso (planos específicos, 

posições políticas e ideias promocionais)  
Fonte: O autor (2020). 

 

Os resultados demonstram que Danrlei foi o congressista que mais ampliou a postagem 

de estratégias de campanha permanente, obtendo uma pontuação na soma de todas as categorias 

consideravelmente superior aos demais. Os exemplos de postagens feitas pelo deputado gaúcho 

aqui apresentados atestam que a relação do parlamentar com o futebol e com o Grêmio teve 

bastante influência nesse resultado, tendo sido o principal tema de postagem dele, com impacto 

direto em suas viagens, eventos, inserções na mídia, interações, links usados, recursos 

audiovisuais e discursos, além do apelo à personalização. O único indicador sem ligação com 

o futebol foi o de negatividade, cujo crescimento pode ser melhor explicado pela mínima 

incidência durante o período eleitoral. 

Já o segundo e o terceiro congressistas que mais ampliaram a postagem de categorias 

de campanha permanente foram, respectivamente, Afonso Hamm e Fábio Mitidieri, com 

menções ao esporte e/ou ao futebol abaixo de 9%. Apesar de ambos terem a trajetória ligada à 

modalidade e reforçarem esses laços em situações pontuais, se verificou que as articulações 

políticas estaduais explicam melhor o crescimento verificado dos indicadores de análise. No 

caso de Hamm, vale mencionar o alto índice de prestação de contas da própria atuação 

parlamentar; já Mitidieri teve alto índice de menções a datas comemorativas, estratégia adotada 

por vários parlamentares e que impacta diretamente nos resultados de personalização, recursos 

audiovisuais (sobretudo, cards) e discurso de ideias promocionais. 

O quarto e o quinto colocados na lista tiveram maior influência do futebol na ampliação 

da postagem de estratégias de campanha permanente. Tanto o deputado Roberto Góes quanto o 

senador Romário tiveram o futebol entre os dois temas prioritários de postagens e em 

percentuais superiores aos da campanha eleitoral, sendo o primeiro por conciliar o mandato 

com a presidência da Federação Amapaense de Futebol e o segundo pela bem sucedida carreira 

nos gramados. Assim, enquanto o dirigente primou por destacar as ações que desenvolvia à 

frente da entidade do Amapá, tais como campeonatos e apoio a atletas, o ex-atacante alternou a 

memória dos próprios feitos futebolísticos com a atuação parlamentar contra a CBF e a favor 

da fiscalização das entidades que comandam a modalidade no Brasil. 

Apesar de os modelos de regressão estimados não terem indicado uma relação de 

causalidade entre o cargo ocupado e a adesão à campanha permanente, nota-se que os quatro 
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congressistas que mais ampliaram esse uso foram deputados federais, com os senadores só 

aparecendo com a quinta maior pontuação, no caso do representante carioca; a 13ª, com Collor, 

a 14ª, com Bezerra Coelho; e 19ª, com Aziz, considerando o subgrupo eleitoral de 2014. Ciro 

Nogueira, que teve a comunicação no Facebook comparada à eleição de 2018 e quinto senador 

da amostra, também não apresentou alta pontuação no “ranking” da campanha permanente. 

A forma como esses resultados ajudam a responder às questões de pesquisa propostas 

nesta tese será discutida com mais detalhes na seção 4.3. A seguir, serão apresentados os 

resultados das entrevistas realizadas com os congressistas e com assessores responsáveis pela 

comunicação nas mídias sociais dos parlamentares. 

 

 

4.2 As entrevistas: visões sobre a campanha permanente e a relação com o futebol 

 

A fim de complementar a análise empírica e usar a experiência prática dos congressistas 

ligados ao futebol para identificar as percepções deles sobre a campanha permanente e seu 

impacto na democracia, a influência do futebol na trajetória política e na comunicação do 

mandato, o uso das mídias sociais, especificamente do Facebook, durante a legislatura e a 

interação com o público por meio dessa(s) ferramenta(s), buscou-se entrevistar parte desses 

representantes e seus respectivos assessores 

A ideia inicial era entrevistar cinco parlamentares e cinco assessores, mas só foi possível 

realizar o procedimento com dois membros do primeiro segmento. Assim, foram entrevistados 

os deputados federais Fábio Mitidieri e Vicente Cândido, e seus respectivos assessores 

responsáveis pela Comunicação Eyler Diniz Godoy Faria (Piti) e Henrique Abreu. Também foi 

aplicado o questionário estruturado a Flávia Rochet, Ivan Zuchi e Letícia Alcântara, assessores 

respectivamente de André Figueiredo, Evandro Roman e Romário. O roteiro de perguntas está 

disponível no Apêndice B, enquanto a transcrição de todas as entrevistas pode ser consultada a 

partir do Apêndice D desta tese. 

Quanto à importância do futebol para o mandato e a trajetória dos representantes, bem 

como à influência da ligação com a modalidade na comunicação estabelecida com o público, 

deputados e assessores assumem esse relacionamento entre os dois campos simbólicos, mas se 

alternam entre aqueles que reforçam essa conexão e os que a minimizam ou admitem essa 

associação como importante apenas na carreira pregressa dos congressistas. 
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É o que acontece, por exemplo, ao serem questionados sobre a importância do futebol 

para as ações do mandato. Entre os deputados, Mitidieri (2019) assume a ligação da própria 

família com o Confiança em Sergipe, ao passo que relembra a trajetória inicial na política como 

secretário de Esportes de Aracaju. Já Cândido (2019) afirma que o esporte foi um dos temas 

prioritários de seu mandato e também expressa as ligações que tem com o Corinthians e os 

cargos já ocupados na CBF e na FPF. 

Entre os assessores, é interessante notar os depoimentos completamente distintos de 

Zuchi (2019) e Alcântara (2019). Segundo o primeiro, em relação ao impacto do futebol no 

mandato de Roman, o nível das ações ligadas à modalidade pelo assessorado é “muito pequeno, 

em torno de 5%” e que ele, apesar de ter sido árbitro, prioriza o atletismo, seu esporte preferido. 

A análise dos temas prioritários do mandato do deputado paranaense constatou que 21,3% das 

postagens tratavam de esporte de forma geral, sobretudo da defesa do desporto escolar, com 

menções pontuais ao futebol (4,1%), por exemplo, pela participação em comissões sobre o tema 

no Congresso Nacional, o que ratifica a informação prestada pelo comunicador. Já a assessora 

de Romário admite que a modalidade tem um peso “muito grande” para o senador carioca, mas 

que essa importância foi crescendo com o tempo: 

   
Quando ele começou a atuar no Congresso, na Câmara dos Deputados, o futebol não 

era a principal bandeira dele. Ele entrou pela fama do futebol e reconhece isso, mas a 

bandeira principal de atuação dele é a pessoa com deficiência, é o carro-chefe do 

mandato. Porém, por ser um grande esportista, por ter uma visão do futebol por dentro, 

ele foi cada vez mais chamando a responsabilidade de contribuir nesta área, então, 

naturalmente, foi se envolvendo com comissões de Educação e Esporte, de Cultura e 

Desporto, e isso foi pegando cada vez mais volume, especialmente quando chegou na 

época da preparação para os grandes eventos esportivos. Foi aí que ele se envolveu de 

forma muito efetiva nisso: fiscalização de obras da Copa do Mundo, visitas a todas as 

cidades-sede para poder fazer essa fiscalização; realização de audiência pública para 

as pessoas explicarem em que pé estava, como estava sendo investido [o dinheiro 

público] (ALCÂNTARA, 2019). 

 

De fato, o espaço que as questões ligadas à pessoa com deficiência tiveram nas 

postagens na fan page de Romário entre 2015 e 2019 foi bastante alto, figurando como o tema 

mais abordado (25,8%), porém o futebol foi o segundo tema prioritário, aparecendo em 22,3% 

das postagens. 

Ao serem questionados se a ligação dos congressistas com o futebol teria representado 

alguma vantagem competitiva para entrar e/ou permanecer na carreira política, os entrevistados 

também deram respostas divergentes, que variaram da minimização dessa influência ao 

reconhecimento dela. Mitidieri (2019), por exemplo, acredita que a ligação com a modalidade 

não teve influência nos resultados eleitorais, pois à medida que torcedores de seu time podem 
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apoiá-lo, fãs rivais tendem a se afastar. Por sua vez, Henrique Abreu, assessor dele, acredita que 

o esporte teve, sim, colaboração no sucesso do deputado sergipano. 

Um caso de convergência entre as visões de assessor e assessorado neste caso é entre 

Cândido e Piti. Ambos consideraram que a ligação com o futebol colabora no sentido de tornar 

candidato e representante mais visíveis. “Acho que o futebol dá certa visibilidade, ele sempre 

teve uma relação forte com o Corinthians, que é um time de massa; se fosse algum outro time, 

talvez não tivesse uma visibilidade tão grande. É um time grande, e isso também faz diferença” 

(FARIA, E., 2019). O comunicador também menciona a atenção recebida pelo petista na 

condição de relator da Lei Geral da Copa do Mundo no Brasil (na 54ª legislatura, portanto, antes 

do período analisado nesta tese), o que é corroborado pelo deputado: 

 
A vantagem que [o futebol] me deu foi visibilidade: fui relator da Lei Geral da Copa 

do Mundo de 2014; sempre estive à frente na Câmara Federal de projetos de 

reestruturação do setor – continuo à frente mesmo não sendo parlamentar –; estava 

ajudando a aprovarem o clube-empresa; estou ajudando na regulamentação dos jogos 

lotéricos online; fui vice-presidente da Federação Paulista de Futebol; trabalhei como 

Diretor Internacional da CBF e agora no Corinthians (CÂNDIDO, 2019). 

 

Em relação à frequência de postagem sobre futebol no Facebook, mais uma vez, os 

entrevistados apresentam respostas bastante díspares. É o caso de Rochet (2020), que afirma 

que o número de postagens de Figueiredo sobre a modalidade na rede social é “bem eventual”, 

não sabendo quantificá-lo, mas destaca que no Twitter esse tipo de abordagem é mais frequente 

e ocorre toda semana ou a cada 15 dias. 

Um exemplo oposto é o de Romário, cujo plano de comunicação prevê postagens 

sistemáticas sobre futebol como forma de reforçar o histórico do ex-jogador perante o público. 

 
A gente procura postar sobre o histórico dele no futebol, em média, duas vezes por 

semana: uma no meio da semana e outra no final de semana. Exceto isso, tem as 

atividades dele como esportista: ele joga futevôlei, joga as “peladas” no final de 

semana, isso acaba entrando também, mas do histórico da carreira, duas vezes por 

semana, a gente posta, porque achamos relevante manter essa história esportiva 

também (ALCÂNTARA, 2019). 

 

Romário e Figueiredo apresentam percentuais bem distintos de postagens sobre futebol, 

que é um dos temas prioritários do primeiro – o que ratifica as informações de Alcântara –, ao 

passo que o segundo só aborda a modalidade em 1,6% das postagens, o que também confirma 

a fala da assessora. 

Quanto à incidência de interações sobre futebol no Facebook, mais uma vez, os 

entrevistados relatam experiência distintas, inclusive entre parlamentares e assessores. Tanto no 

caso de Mitidieri quanto no de Cândido, ao passo que os deputados afirmam haver, sim, 
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interação sobre futebol na rede social, com o registro de apoios e críticas, os responsáveis pela 

Comunicação falam em “muito pouco” (ABREU, 2019) e “raríssimas vezes” (FARIA, E., 

2019), em referência ao número de comentários sobre futebol nas respectivas fan pages as quais 

administram. Em nossa análise empírica, o político sergipano foi um dos que ampliou o volume 

de respostas a comentários na rede social, passando de 1% no período eleitoral para 5,8% na 

legislatura, não havendo, porém, dados para afirmar quais dessas interações foram sobre a 

modalidade, já que em nossa pesquisa não detalhamos esse tipo de informação. Por sua vez, o 

representante paulista apresentou decréscimo na responsividade após tomar posse. 

Nesse sentido, é interessante notar que mídias diferentes podem ensejar 

comportamentos interativos distintos nos congressistas. É isso que acontece com Figueiredo, 

conforme a assessora: “É muito pouco a interação nesse sentido, bastante eventual, 

normalmente só acontece quando a gente posta sobre o tema (...) A interação sobre futebol 

especificamente é mais no Twitter, é bastante” (ROCHET, 2020), referindo-se ao perfil do 

deputado no microblog. Na fan page, o deputado cearense foi o que apresentou o maior volume 

de respostas na amostra, o que foi registrado em 32,6% das postagens dele. 

Em relação às perguntas específicas sobre a importância do Facebook para a 

comunicação dos mandatos, os entrevistados convergiram mais nas perguntas de ordem 

objetiva – quem gerencia a página, se o deputado participa e se os comentários são respondidos 

– e apresentaram visões diversas à questão de caráter subjetivo – sobre a importância da rede 

social para o sucesso do mandato. 

Quanto ao gerenciamento das fan pages, em geral, esse trabalho costuma ser feito por 

assessores e agências especializadas, conforme o perfil de mandato estabelecido pelos 

congressistas. Quatro deles também chegam a postar eventualmente, segundo os assessores. A 

exceção do grupo é Cândido, que admitiu que não postava e delegava a missão inteiramente a 

três assessores, sendo Piti o responsável pelas mídias sociais. 

Romário, segundo Alcântara, é um dos que posta, mesmo sendo pouco: 

 
Ele posta bem pouco, as questões mais pessoais, é ele que posta. Fisicamente, quem 

põe a mão na massa, quem está no computador ou telefone, geralmente são os 

assessores, mas absolutamente tudo passa por ele (...) A gente define qual o melhor 

horário, monitora os comentários e pergunta se ele quer se pronunciar, posta 

aprovação de projeto dele na Câmara ou que ele foi relator, basicamente é assim que 

funciona o gerenciamento (ALCÂNTARA, 2019).  

 

O senador carioca é o que apresentou o terceiro maior índice de personalização da 

comunicação em nossa análise empírica, com 31,9% de posts classificados nessa condição 

durante o mandato, mas cabe ressaltar que esse índice inclui postagens sobre a carreira como 
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ex-jogador de futebol – estas realizadas pela assessoria –, o que não se enquadra nas mensagens 

de vida privada referidas por Alcântara como algumas das poucas que o próprio senador faz. 

Interessante notar também que os congressistas são bastante presentes na definição dos 

temas e na estratégia de comunicação, segundo os assessores, porém de formas diferentes. 

Alcântara afirma que Romário é presente o tempo todo, inclusive liga aos fins de semana e 

feriados pedindo postagens. Cândido e Mitidieri citam que, pelo relacionamento de trabalho 

longo entre eles e as respectivas equipes, a incorporação de assessores no acompanhamento das 

reuniões e eventos do mandato era suficiente para a discussão de questões relativas à 

comunicação, havendo reuniões de planejamento semestrais ou anuais (CÂNDIDO, 2019). 

A presença de Roman e Figueiredo é constante na definição das postagens também, 

segundo Rochet e Zuchi, respectivamente – o primeiro, inclusive, por meio de reuniões 

semanais. Um caso interessante é o de Mitidieri, visto que tanto ele quanto Abreu citaram o 

WhatsApp como um grande aliado no diálogo constante entre parlamentar e assessoria para 

tratar de assuntos relativos à comunicação do mandato. 

 
Isso é uma coisa sistemática: toda semana, a gente senta e discute pessoalmente, mas 

diariamente, através de grupo de Whatsapp, tratamos de tudo, seja para postar um dia 

de aniversário de alguma cidade, fazer uma crítica construtiva sobre algum momento 

da Nação, se posicionar sobre temas polêmicos... A gente discute antes para que não 

seja uma coisa solta ou impensada (MITIDIERI, 2019). 

 

Sobre a ação de responder aos comentários no Facebook, todos os entrevistados falaram 

que respondem as mensagens recebidas, porém com algumas nuances entre eles. Rochet e 

Alcântara citam que, muitas vezes, a estratégia de resposta nas fan pages de Figueiredo e 

Alcântara é por amostragem, tendo em vista que algumas postagens geram centenas de 

comentários, tornando inviável responder a todos. No caso do senador carioca, o recebimento 

de mensagens inbox havia sido desativado à época da entrevista, devido à saída de uma 

integrante da equipe de comunicação, o que estava gerando acúmulo de interações não 

respondidas, de forma que se preferiu encerrar temporariamente esse canal. Enquanto o 

deputado cearense foi o líder de responsividade na amostra da Bancada da Bola, o ex-jogador 

respondeu em 13,6% das postagens. 

Já Zuchi informou que a equipe tenta responder a todas as mensagens recebidas, sejam 

as públicas ou as privadas. Apesar disso, só registramos respostas do deputado parananese em 

7,1% das postagens durante a legislatura. Por sua vez, Mitidieri adota uma alternativa à 

possibilidade de interagir com os eleitores quando não é possível responder a todos, devido ao 

excesso de comentários. “Uma postagem gera 50, 100, 200 comentários... Você tem dificuldade 
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de estar atendendo a todos, mas a gente tenta, nem que seja curtir os comentários, dar [o emoji 

de] uma ‘palminha’ quando é no Instagram, responder quando for um questionamento mais 

elaborado...” (MITIDIERI, 2019). Curtir os comentários dos visitantes de sua página é uma das 

atividades interativas mais básicas da rede social, mas, para o congressista, pode ser o suficiente 

para o eleitor “sentir que recebeu atenção” – esse tipo de interação não foi medido em nossa 

pesquisa. Outras formas de interatividade de difícil mensuração são as respostas a stories, pois 

privadas ao titular da conta, e em lives, ambas citadas pelo sergipano, cujas transmissões ao 

vivo representaram apenas 1,2% dos posts ao longo do mandato. 

Outra questão que aflige os assessores é a necessidade de filtrar robôs que repetem 

comentários em massa em prol de interesses “não genuínos”, como cita Alcântara (2019), de 

forma a garantir que as respostas sejam realmente a usuários reais. O desprezo a ataques e 

mensagens de ódio também é uma preocupação, seja não respondendo, como cita Eyler Faria 

(2019), seja usando filtros de palavras para não permitir “insultos, palavrões e pedidos 

absurdos” (ABREU, 2019). 

A pergunta que gerou respostas mais díspares no bloco sobre comunicação e Facebook 

diz respeito à importância da rede social para o sucesso do mandato. Tanto Cândido (2019) 

quanto Eyler Faria (2019) dizem que a ferramenta é “importante, mas não fundamental”, tendo 

em vista a longeva carreira política do petista, a qual iniciou antes da popularização das mídias 

sociais e é bastante calcada em visitas presenciais e reuniões em comunidades da periferia e/ou 

com artistas da cultura, como citado por ambos. 

Por sua vez, Mitidieri (2019) afirmou que o Facebook é importante para se orientar 

acerca da opinião do eleitor sobre temas polêmicos, ao passo que seu assessor afirmou que ela 

permite o “acesso a todas as classes sociais e regiões” e fazer parte do que chamou de “trinca” 

de mídias sociais mais importantes, junto com Instagram e Twitter. Tanto Zuchi (2019) quanto 

Rochet (2020) citaram a possibilidade que o Facebook dá ao político de atingir a mais pessoas 

e às bases eleitorais nos municípios, com o assessor de Roman se referindo à ferramenta como 

“extremamente importante e essencial” e a de Figueiredo como a rede em que o pedetista mais 

atua e “extremamente relevante”. 

Contudo, é importante observar a redução de alcance orgânico promovida no Facebook 

desde 2012 e aprofundada nos últimos anos, bem como a interrupção do crescimento de sua 

audiência no Brasil, onde o Instagram tem tido taxas de interação bem maiores nos últimos 
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anos105. Essa situação é citada por Rochet (2020), que ainda assim reafirma a importância da 

rede social como a principal para a comunicação do mandato. Essa, porém, não é a percepção 

de Alcântara, para quem o posto de principal mídia social de Romário já é o Instagram: 

 

Eu diria que, entre 2012 e 2014, 90% era o Facebook na comunicação. Era o principal 

ponto de interlocução com as pessoas, divulgação de pautas... Pronunciamento que a 

gente passava para a imprensa, nesse tempo, preferíamos repassar pelo Facebook, 

porque você não tem filtro do que o jornal vai passar, fica disponível para a população, 

a gente tinha esse canal bem amplo. A questão é que a própria ferramenta do 

Facebook, nos últimos anos, vem fazendo o que a gente chama de Facebook zero: é 

um alcance orgânico quase zero para quem opta em não pagar – que é o nosso caso, 

então reduziu bastante o alcance. Eu diria hoje que talvez 30% é Facebook, 50% é 

Instagram e 15% Twitter (ALCÂNTARA, 2019). 

 

Independentemente de divergências em relação à importância do Facebook, Romário e 

Figueiredo foram alguns dos congressistas mais atuantes na rede social, com médias diárias de 

2,38 e 1,4 postagens, respectivamente. 

O último bloco de perguntas das entrevistas versou sobre a campanha permanente e as 

impressões de congressistas e assessores sobre essa estratégia. Percebeu-se, claramente, uma 

divisão entre os respondentes, a qual começa pelo desconhecimento parcial ou total acerca do 

conceito por alguns. Por consequência, quatro entrevistados têm uma visão positiva sobre ele e 

três, negativa. Por exemplo, na primeira pergunta, ao serem perguntados sobre o que entendia 

por campanha permanente, dois assessores – Alcântara e Piti – admitiram não o conhecer, 

porém o segundo tentou ainda estabelecer uma dedução. “Imagino que seja, pelo tempo que 

trabalho com isso, um conceito onde você deve montar uma estratégia permanente de diálogo 

e que isso deve favorecer num momento eleitoral. Deve ter essa relação pelo nome, mas 

desconheço essa estratégia” (FARIA, E., 2019). 

Em reação parecida, Mitidieri preferiu que o entrevistador definisse o conceito para que 

ele comentasse suas impressões a partir da definição.  

 
Não acredito mais nessa coisa de campanha – a eleição em si são 45 dias. Para mim, 

tudo é mandato. Se você acompanhar minha rede social, todas as semanas, estou 

viajando para minhas bases; toda semana, viajo para alguma cidade do interior. Então, 

teoricamente, como a eleição é só 45 dias, ela é que está virando mandato e não o 

mandato que está virando eleição (...) A campanha permanente, interpreto como o 

seguinte: é um mandato permanente, é você estar sempre nas suas bases, caminhando. 

Quando entrei na política, ouvia muito assim: ‘Político só aparece em época de 

eleição, só vem atrás de voto’. Se estou na sua cidade toda hora, visito as minhas bases 

toda semana, não estou em campanha, esse conceito meio que morre. Acho que hoje 

– não apenas eu, me deparo com outros colegas também visitando as bases – essa ideia 

 
105 Ver “Facebook reduz alcance orgânico das páginas”, em https://bityli.com/CuumP; “Facebook muda algoritmo 

e reduz alcance de notícias “, em https://bityli.com/Oh8B6; “Pesquisa revela que Instagram é uma rede social mais 

engajada que o Facebook “, em https://bityli.com/bH8IL; e “Facebook cai, Instagram cresce “, em 

https://bityli.com/pn6cd (acessos em 21/08/2020). 
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de que o mandato tem de ser mais participativo e ativo, na nova geração de políticos, 

é real (MITIDIERI, 2019). 

 

É importante destacar a ressignificação do conceito que Mitidieri propõe, ao entender, 

que, para ele, o mandato é que se tornou permanente, pois a eleição seria uma continuação do 

que o representante já faz, ao longo dos 45 dias de campanha. A resposta do deputado lança luz 

para a redução do tempo de propaganda eleitoral106 aprovada em 2015 como um possível fator 

de influência na decisão dos representantes de aderir à estratégia contínua. Outro ponto a ser 

destacado na fala do político sergipano é que ele corrobora com as viagens como indicador de 

campanha permanente, à medida em que argumenta a necessidade frequente de os 

parlamentares visitarem as bases eleitorais. Além disso, frisa que a exposição de tais visitas é 

um dos conteúdos principais de suas mídias sociais. No decorrer do mandato, ele teve 11,1% 

de posts sobre viagens, bem menos que os 63,3% registrados durante a eleição.   

Outra citação importante nesse debate é feita por Cândido que menciona FHC (data 

desconhecida): “Ouvi dele uma frase, um dia, que ‘a tua campanha começa no dia seguinte à 

tua eleição’, você já ligando para as pessoas, agradecendo, colocando-se à disposição, 

chamando para participar do teu mandato”, relembra. 

Em seguida, os entrevistados foram perguntados diretamente se eles ou seus 

assessorados adotaram a estratégia da campanha permanente na legislatura entre 2015 e 2019, 

o que foi reconhecido por quatro deles: Mitidieri/Abreu, Cândido e Rochet, em relação a 

Figueiredo. Entre as ações contínuas citadas por eles estão visitas às bases eleitorais, 

apresentação dos resultados do mandato, transmissões ao vivo de votações polêmicas na 

Câmara em redes sociais, realização de enquetes para medir a opinião popular, comunicação 

integrada focada em mídias sociais e outras ferramentas de comunicação. 

Por outro lado, três entrevistados negaram a adesão à estratégia: Piti, Zuchi e Alcântara. 

É necessário destacar a divergência entre assessor e assessorado no caso de Cândido, 

provavelmente influenciada pela confissão do primeiro de não conhecer o conceito. Ao ser 

perguntado quanto à promoção de campanha permanente pelo petista, Piti respondeu: “Acho 

que não, porque [para] isso deveria ser montada e pensada uma estratégia de atuação, e o 

Vicente não tinha essa estratégia especifica voltada para a comunicação das mídias sociais, isso 

não existia. Era a atuação dele no dia a dia que alimentava suas redes sociais” (ABREU, 2019). 

Já o deputado o contradisse: “Essa foi uma linha de trabalho minha, até porque, se você tem um 

 
106 Ver “Veja as principais novidades nas regras eleitorais para 2016”, em http://g1.globo.com/politica/noticia/ 

2015/10/veja-principais-novidades-nas-regras-eleitorais-para-2016.html (acesso em 21/08/2020). 
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mandato, você é um servidor, é pago para isso, tem toda uma estrutura parlamentar (...) Você 

tem de fazer jus àquele dinheiro que você custa para a Nação, a tua cidade ou o estado 

mensalmente” (CÂNDIDO, 2019). No quadro-resumo geral da adesão à estratégia, Cândido 

aparece com sete categorias que cumpriram o critério de ampliação de incidência durante o 

mandato, ou seja, a visão do congressista parece estar mais próxima da realidade. 

Diante da negativa de três dos entrevistados quanto à adesão à campanha permanente, 

as duas perguntas seguintes foram feitas apenas aos quatro respondentes que disseram “sim”. 

Em relação às ações contínuas que mais tiveram sucesso, o uso das mídias sociais foi 

referenciado por três deles. Uma delas foi a transmissão ao vivo de votações polêmicas por 

meio da fan page de Mitidieri (ABREU, 2019). Por sua vez, Rochet destaca a 

complementaridade entre as diferentes mídias, ao passo que reconhece a centralidade do 

Facebook: “Cada público tem [a sua mídia], nem sempre é quantitativo ou é numérico (...) como 

ele tem uma atuação geral, ele [André Figueiredo] utiliza todas as ferramentas de comunicação, 

é difícil quantificar. Mas o Facebook ainda continua sendo a rede de maior atuação, de maior 

engajamento, de maior alcance do deputado” (ROCHET, 2020). 

Ainda sobre as ações de maior sucesso, importante destacar que ambos os parlamentares 

usaram expressões parecidas, relacionadas à necessidade de estar presente na comunidade. 

 
As pessoas querem a presença na comunidade, então se você vai acompanhar uma 

caminhada na cidade, cavalgada, vaquejada, um torneio de futebol no povoado do 

município em que você é votado, as pessoas gostam. Se você vai fazer um trabalho, 

vai para uma tradicional festa da cidade, as pessoas estão lhe vendo ali, elas gostam. 

Vai participar de uma solenidade de entrega de obra ou assinatura de ordem de 

serviço, a sociedade lhe vê trabalhando, ela gosta. Toda vez que o seu político aparece 

trabalhando, principalmente no seu município, ele é reconhecido, isso é fato 

(MITIDIERI, 2019).   

 

Os dois deputados, Rochet e Abreu ratificam essa opinião ao avaliar a importância da 

estratégia para o sucesso dos respectivos mandatos ao qual são ligados. Mitidieri (2019) 

classifica como “fundamental”, pois o “somatório das ações é que dá resultado”. Cândido 

(2019) calcula que 70% da boa avaliação de um parlamentar se dá pela eficiência dos projetos 

apresentados e o restante pela campanha permanente, sobretudo no sentido de “estar presente 

nas comunidades”. Abreu (2019) afirma que a propaganda contínua, sobretudo nas mídias 

sociais, “reforça a imagem de deputado ao lado do povo”. 

Rochet também acredita na indissociabilidade entre a atuação parlamentar e a 

comunicação para o sucesso do mandato e exalta o papel das mídias sociais nesse processo.  

 

Hoje, sem comunicação, não adianta você ter uma atuação parlamentar brilhante se 

você não consegue mostrar isso para o eleitor, se ele não fica sabendo, porque a pessoa 
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vota em determinado candidato porque ele tem características que ela acha que é 

importante para o desenvolvimento do estado, do País, em relação aos direitos, em 

relação a áreas específicas como esporte, educação, previdência, entre outras. Então a 

pessoa faz a análise com base na atuação do parlamentar, mas ela vota pelo que ficou 

sabendo do parlamentar(...) à medida que a informação chega, a pessoa vai 

consolidando aquele voto, e alguns até conhecendo o trabalho dele por meio das redes 

sociais (ROCHET, 2020). 

 

Os sete entrevistados voltaram a responder na penúltima pergunta, que abordava um 

eventual risco à democracia em função da campanha permanente, nos ditames do prenunciado 

por Ornstein e Mann (2000). Mais uma vez, houve divisão nessa avaliação. Para Piti e 

Alcântara, esse risco existe. A assessora de Romário exemplificou como risco o caso de um 

senador não especificado que, segundo ela, definia o posicionamento em relação a questões 

legislativas por meio de enquetes online. Por sua vez, Rochet concordou que há risco, mas disse 

que essa não é uma preocupação em relação a Figueiredo, pois o deputado cearense tem uma 

“vasta atuação legislativa” em defesa da sociedade, no entanto há “formas de comunicar que 

são uma verdadeira ameaça à democracia do País. Prova disso é o governo do Jair Bolsonaro, 

que foi eleito com base em fake news, que se mantém e ataca os partidos de oposição com base 

em mentiras, (...) em desgastar a imagem [deles] perante a população” (ROCHET, 2020). 

Constata-se na fala da assessora uma visão contrária à campanha negativa promovida pelo 

presidente da República – um dos indicadores de propaganda contínua –, porém no contexto do 

uso de notícias falsas para esse fim, ou seja, a reprovação se dá nesse caso específico. 

Por outro lado, Zuchi, Mitidieri, Cândido e Abreu se colocam em oposição à ideia de 

que há riscos, mas por motivos distintos: o primeiro, sob um viés negativo, por crer que o eleitor 

está atento e não vota conforme o nível de campanha permanente dos incumbentes; os demais, 

com avaliação oposta, por defender que a estratégia deve ser associada à ideia de ouvir a 

sociedade e divulgar as ações em curso. “A melhor forma de você reforçar a democracia é 

ouvindo o povo e não se afastando dele; se eu ficar isolado aqui com as minhas teorias, talvez 

esteja fazendo o inverso do caminho: (...) acho que sou o dono da razão, porque não estou 

ouvindo o povo, e aí posso estar colocando em risco a democracia” (MITIDIERI, 2019). 

Para finalizar, a maioria dos entrevistados discorda de que postar sobre futebol em 

mídias sociais seja uma forma de promover campanha permanente. Para Abreu (2019), essa 

ação deve ser vista mais como iniciativa de prestação de contas, tomando por base políticos que 

têm o esporte como bandeira de atuação, porém ele reconhece que há casos de políticos que são 

impulsionados pelo fanatismo dos torcedores, como Romário e Danrlei. Piti pondera que essa 

associação pode funcionar para dirigentes de clubes grandes que fazem parte da política, mas 

ressalta o risco dessa relação: “Muitas vezes, enxergo que o futebol está contaminado com uma 
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visão de que ali tem coisa suja, corrupção (...) Então levar isso para dentro de um mandato, para 

a política, que já tem essa contaminação... Infelizmente, boa parte da população enxerga a 

política como algo sujo, com corrupção, e o futebol também” (FARIA, E., 2019). 

Alcântara também discorda dessa associação e esclarece que as frequentes postagens 

sobre futebol nas mídias sociais de Romário não constituem campanha permanente:  

 
Ele tem uma memória esportiva muito forte, é ídolo, uma carreira vitoriosa. E a gente 

sabe que essas características que ele trazia enquanto personalidade em campo, é um 

cara que decide, que chama a responsabilidade, a gente percebe que essas 

características são relevantes, as pessoas o comparam como líder político ao ídolo do 

futebol; como essa pessoa que pode trazer para a política essas mesmas características 

(...). Com isso, existe uma projeção política, as pessoas olham para ele como uma 

pessoa que resolve (...). O futebol do jeito que a gente usa não é para reforçar nenhuma 

imagem política, e sim para fazer o que a gente chama de “perfumaria”, porque dá 

engajamento, as pessoas falam muito, se lembram, e faz com que a página tenha mais 

relevância (ALCÂNTARA, 2019). 

 

Em contraste, Cândido (2019) tem uma visão mais tranquila quanto a essa associação e 

acredita que se um político está inserido na discussão política do futebol e “não é um 

oportunista”, a abordagem do tema é uma ação de prestação de contas do mandato, portanto, 

não vê problemas quanto a isso. 

Os resultados das entrevistas apresentados nesta subseção permitem complementar, 

ratificar e contrapor alguns dos achados da análise empírica das postagens. Em relação aos 

temas de mandato, por exemplo, se percebe que deputados e assessores admitem a relação com 

o futebol, mas tendem a minimizá-la ou afirmar que ela se situa em meio a outras prioridades 

de mandato. O recurso da campanha negativa é citado com preocupação, caso acompanhada do 

uso de fake news para atacar os rivais. 

Quanto às viagens às bases eleitorais e visitas a comunidades, é constatado um 

sentimento positivo, de que isso é, sim, uma ação de campanha permanente, pois fundamental 

para a execução de um mandato participativo e democrático. A busca por inserções positivas na 

mídia – uma das primeiras ações de campanha permanente, surgida ainda no contexto da 

comunicação apenas offline – segue mencionada como importante para os mandatos. Por sua 

vez, a promoção de lives como forma de engajar os seguidores e atestar o posicionamento do 

político também é citado e, confirmando a apresentação dos resultados da Análise de Conteúdo, 

apesar de ainda apresentar índices incipientes, está em ascensão. Já o esforço em responder ao 

público, apesar de propagado como constante, não foi confirmado na prática para todos, ao 

passo que as postagens de prestação de contas são avaliadas como componente indissociável 

da atividade parlamentar. 
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Finalizada a apresentação dos resultados das entrevistas, passemos agora à discussão 

dos resultados com base nas QPs propostas. 

 

 

4.3 Discussão dos resultados: o que há de campanha permanente e futebol na 

comunicação da Bancada da Bola? 

 

Os resultados apresentados por meio da verificação da frequência de postagem, da 

Análise de Conteúdo, dos modelos de regressão estimados e das entrevistas nos permitem agora 

responder às questões de pesquisa propostas para esta pesquisa. A QP1 indagou: 

 

QP1) Em que medida a comunicação política desenvolvida no Facebook pelos 

congressistas ligados ao futebol no período não eleitoral da 55ª legislatura pode ser 

enquadrada como campanha permanente? 

 

Os achados de pesquisa nos permitem afirmar que os congressistas ligados ao futebol 

na legislatura citada promoveram campanha permanente no Facebook, no entanto, esse não é 

um procedimento linear e que não pode ser medido por um único critério. Nosso modelo de 

investigação partiu de 14 categorias de aferição e nenhum dos congressistas apresentou maior 

incidência em todas elas durante o mandato em relação à respectiva campanha eleitoral 

analisada, seja a de 2014 ou a de 2018. 

O parlamentar que apresentou a maior pontuação no balanço geral das categorias de 

análise foi Danrlei, que somou 8,43 pontos, resultantes do crescimento na frequência de 

postagem de 10 indicadores – o número é fracionado porque as categorias de eventos, recursos 

audiovisuais, links, interatividade e discurso se dividem em mais de um índice. O deputado 

gaúcho usou da sua identificação junto à torcida do Grêmio para postar mensagens que 

favoreceram a ampliação da abordagem de várias categorias, como temas prioritários, inserções 

na mídia, recursos audiovisuais (fotos, vídeos e lives), links, personalização e discurso (ideias 

promocionais, realizações passadas e ações correntes, sobretudo). Mais da relação do deputado 

com o tricolor gaúcho será discutido na resposta à questão de pesquisa (QP) 4. 

Já o congressista que menos aderiu à estratégia foi Marcelo Aro, com aumento de 

incidência em cinco categorias e pontuação de apenas 3,43 pontos. Como se percebe, ele ainda 

ampliou a postagem de alguns indicadores, como viagens, eventos, recursos audiovisuais e 
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discursos. Esse resultado, porém, deve ser ponderado em função do volume de publicações 

deles durante o pleito, pois uma alta incidência durante o período eleitoral dificulta que o 

parlamentar mantenha ou amplie esse ritmo de campanha após tomar posse. Os seis 

parlamentares que tiveram só a frequência analisada não pontuaram na tabulação final por terem 

taxa de postagem diária menor durante o mandato do que nos pleitos (no caso de Zezé Perrella, 

por sequer ter disputado as eleições analisadas), razão pela qual nossa discussão daqui em diante 

focará apenas nos 24 representantes submetidos à Análise de Conteúdo. 

Com o resultado da análise das fan pages variando entre cinco e 10 categorias que 

tiveram maior incidência durante o mandato entre os congressistas que estiveram no topo e no 

final da lista, além de intervalo de pontuação entre 3,43 e 8,43, fica latente que não há 

uniformidade na adesão dos congressistas aos elementos analisados de campanha permanente, 

o que também se comprova pelo alto desvio padrão da amostra em nove categorias analisadas, 

sobretudo para o subgrupo eleitoral de 2014, já que o de 2018 reuniu apenas dois parlamentares, 

o que fragiliza as medidas de tendência central calculadas com base apenas nos resultados de 

ambos. Voltaremos a falar sobre o alto desvio padrão na resposta à QP2. 

A adesão à campanha permanente também pôde ser confirmada pelas entrevistas 

realizadas com os deputados Fábio Mitidieri (2019) e Vicente Cândido (2019), visto que ambos 

confirmaram a prática e a defenderam como um procedimento importante para a prestação de 

contas do mandato e o constante relacionamento com a sociedade. Nesse sentido, cabe destacar 

uma expressão sugerida pelo deputado sergipano, que defende que, na verdade, o “mandato se 

tornou permanente”, pois durante a disputa eleitoral o candidato apenas intensifica o que já faz 

durante a legislatura, sobretudo a rotina de visitas aos municípios para participar de eventos e 

interagir com eleitores. Essa estratégia tem mídias socias como o Facebook como elemento 

fundamental para dar visibilidade às ações do mandato, como confirmam o próprio parlamentar 

e seu assessor Henrique Abreu. 

A centralidade do Facebook é corroborada Flávia Rochet, assessora de André 

Figueiredo, a qual afirma que a rede social é a mais importante ferramenta do gênero para a 

comunicação legislativa, sobretudo por permitir que a população que não tem contato frequente 

com o deputado possa acompanhar e se informar acerca das ações do mandato. Ela destaca 

ainda o entendimento da campanha permanente como a promoção de uma comunicação 

integrada, conjugando várias ferramentas e mídias para divulgar as ações parlamentares. 

Outro contexto destacado por Mitidieri (2019) e que reforçou a importância da 

propaganda contínua foi a redução no tempo de campanha desde o pleito de 2016, de 90 para 
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45 dias, tornando mais difícil a construção de um candidato inteiramente novo e valorizando o 

portfólio dos incumbentes que tenham atuado em ritmo de eleição já durante o mandato. 

Essa conclusão é corroborada por Cândido (2019), que afirmou que o sucesso do 

mandato dele se deveu em 70% aos projetos desenvolvidos e o restante, à campanha 

permanente, entendendo esse procedimento sobretudo pela visita constante às comunidades que 

fazem parte de sua base eleitoral em São Paulo. O congressista e seu assessor, Piti, não atribuem 

tanta centralidade ao Facebook, pois acreditam que ele é importante para dar visibilidade, mas 

não fundamental. Aliás, assessor e assessorado divergem quanto à própria adesão à propaganda 

contínua, pois o primeiro nega que o deputado paulista tenha adotado a ideia, apesar de admitir 

não conhecer o conceito. 

Os contrapontos à visão otimista sobre a campanha permanente entre os entrevistados 

foram apresentados por Letícia Alcântara e Ivan Zuchi, os quais negaram que Romário e 

Evandro Roman, respectivamente, tenham desenvolvido ações relativas a essa estratégia 

durante a legislatura de 2015 a 2019. No entanto, nossa análise contradiz essas afirmações ao 

mostrar que o senador carioca ampliou em nove categorias a frequência de postagem em relação 

ao pleito de 2014, obtendo a 5ª maior pontuação da amostra, com 7,6 pontos, enquanto o 

deputado paranaense foi o 6º, com 7,55 pontos e igualmente nove categorias com maior 

incidência de publicação no Facebook após a posse. A assessora do ex-jogador da Seleção 

Brasileira foi, aliás, o segundo caso de entrevistado que confessou não conhecer o conceito de 

desenvolvimento de estratégias eleitorais durante o mandato. 

As divergências de entendimento sobre do que se trata a campanha permanente, bem 

como as diferenças de visão acerca de sua benesse para a democracia e até mesmo a existência 

de entrevistados que não o conhecem ajudam a explicar a disparidade no grau de adesão à 

estratégia constatado na Análise de Conteúdo, posto que todas essas características apontam 

para a não uniformidade de procedimentos de comunicação e uso do Facebook durante o 

mandato pelos congressistas ligados ao futebol. 

Nesse ponto, a pouca significância dos modelos de regressão linear estimados para 

tentar predizer a variação dos indicadores de campanha permanente investigados na Análise de 

Conteúdo (apenas três apresentaram resultados estatisticamente significantes, como será 

discutido nas respostas à QPs 2 e 3), bem como a frequente presença de outliers nas categorias 

ratificam a não uniformidade da amostra na adesão às estratégias investigadas. Isso, porém, não 

contradiz a conclusão de que os 24 congressistas aderiram à campanha permanente em alguma 

medida, o que se pode provar por meio dos resultados da Análise de Conteúdo. 
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Nesse sentido, essa conclusão enseja um debate com os achados de outros autores que 

investigaram a prática de campanha permanente e, em certo grau, podem ser criticados por 

conclusões um tanto quanto exageradas, a exemplo de Heclo (2000), que afirmou que “todo dia 

é dia de eleição” ou do próprio Blumenthal (1980), para o qual “a campanha permanente é a 

ideologia política da nossa época”. Como nossa análise demonstrou, há diferentes graus de 

adesão a essa estratégia, baseados em critérios distintos e que demandam metodologias 

específicas para serem aferidos, de forma que não houve sustentação empírica para 

simplesmente afirmar que a campanha permanente é um processo único e inevitável. 

Por outro lado, também cabe a crítica a autores que refutam a campanha permanente 

baseados apenas na frequência de postagem, como fez Ceccobelli (2018), o qual verificou que 

a assiduidade de presidentes e primeiros-ministros no Facebook aumenta bastante durante os 

pleitos e que isso seria um indicativo de que não há continuidade da comunicação eleitoral no 

decorrer dos mandatos. Ora, o próprio autor incluiu outras variáveis em sua pesquisa e aferiu a 

manutenção do percentual de incidência de posts de personalização e de propaganda negativa 

no Facebook pelos políticos entre os dois períodos, o que atesta que apenas a frequência de 

publicação não pode ser considerada um terminativo para essa discussão – até por ser esperado 

que os políticos postem mais durante a corrida eleitoral do que no exercício do cargo, já que 

aquela é um momento de curta duração no qual os candidatos precisam convencer os eleitores 

de serem a melhor opção para um número de vagas limitado ao Parlamento. 

Em nossa pesquisa, por exemplo, caso tivéssemos usado apenas a frequência de 

postagem como critério de aferição da campanha permanente, apenas sete congressistas 

atenderiam o pressuposto de ter uma frequência diária de postagem maior no mandato do que 

em um dos períodos eleitorais analisados. O avanço da análise para os demais critérios permitiu 

então concluir que todos desenvolveram ações relativas a essa estratégia, mas com grande 

variação entre eles. Respondida essa questão, passamos agora à QP2. 

 

QP2) Que elementos de campanha permanente são articulados pelos representantes 

políticos na rede social? 

 

Em primeiro lugar, é preciso ressaltar que a amostra de congressistas ligados à Bancada 

da Bola apresentou desvio padrão superior à mediana em nove categorias, considerando o 

subgrupo eleitoral de 2014 (não é estatisticamente robusto fazer essa análise com base apenas 

na dupla que teve a comunicação de mandato comparada ao pleito de 2018 por se tratar de um 
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número pequeno, ou seja, uma grande variação de um deles tem um peso muito grande na 

mediana e no desvio padrão). Foram elas: frequência, viagens, inserções na mídia, eventos 

(nacionais e internacionais), campanha negativa, recursos audiovisuais (lives e áudios), links 

(ações em andamento, posicionamento político e outros), interatividade (todos os tipos) e 

personalização. 

Esse dado comprova o quão heterogênea é a amostra e ajuda a explicar porque apenas 

três modelos de regressão linear apresentaram resultados estatisticamente significativos, já que 

um dos pressupostos desse método é haver uma distribuição normal de casos, ou seja, com 

média e mediana relativamente próximas e 99% dos indivíduos dentro do intervalo de três 

unidades de desvio padrão para mais ou para menos – o que não se verificou na maioria das 

categorias. Nesse sentido, é preciso reconhecer que uma amostra de 24 casos é considerada 

pequena para se estabelecer uma relação linear entre a variável dependente e as quatro 

independentes, ou seja, era de se esperar que poucos modelos de regressão apresentassem 

resultados confiáveis. Ampliar o N em trabalhos futuros pode ajudar a atenuar esse problema. 

Porém, mesmo com a pouca uniformidade da amostra, foi possível identificar 

características que se repetem na maioria dos casos no que tange ao emprego da campanha 

permanente. Considerando o subgrupo eleitoral de 2014, sete categorias apresentaram mediana 

geral da amostra no período de mandato maior do que a da campanha eleitoral, o que é um 

indicador de estratégia relativamente padronizada entre os congressistas. Foram elas: inserções 

na mídia, eventos (nacionais e internacionais), negatividade, recursos audiovisuais (fotos, 

vídeos e lives), uso de todos os tipos de links, interatividade (todos os tipos) e discurso (planos 

específicos, posições políticas e ideias promocionais). Além delas, a personalização também 

pode ser citada como característica verificada na amostra por ter sido adotada por 13 

congressistas, ou seja, mais da metade do total de casos. A importância de algumas dessas 

categorias para o mandato também foi confirmada por deputados e assessores nas entrevistas. 

A categoria de inserções na mídia teve o uso maior durante o mandato por 20 dos 24 

congressistas da amostra – incluindo também os dois do subgrupo de 2018. Como citado no 

decorrer do trabalho, essa é uma ação de campanha permanente utilizada desde a criação do 

conceito por Blumenthal e visa se apoiar na credibilidade e na visibilidade que os meios de 

comunicação proporcionam para ampliar o reconhecimento e a autoridade dos parlamentares. 

É preciso reconhecer que a mídia convencional tem perdido espaço para canais não oficiais de 

mídias sociais e sites alternativos marcadamente identificados com a ideologia e os anseios de 

parcelas específicas do público, sendo visível, do ponto de vista político, a ascensão de perfis e 
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canais de direita e extrema-direita, como bem aponta Alves (2018), porém esse novo cenário 

em que a mídia tradicional disputa a circulação de informação política na web com agentes não 

reconhecidos como parte do jornalismo profissional não significa que este segundo campo 

deixou de ser valorizado pelos agentes políticos. Nesse sentido, a lógica da campanha 

permanente e a atual ecologia midiática pressupõem a utilização de várias ferramentas, o que é 

corroborado por Rochet em relação ao que chamou de estratégia de “comunicação integrada” 

do mandato de André Figueiredo, a qual é focada nas mídias sociais, mas abrange diversas 

ferramentas e inclusive entrevistas para a mídia convencional e os veículos de comunicação da 

própria Câmara dos Deputados. “Às vezes, tem um material que a gente faz para algumas 

lideranças que multiplicam a informação e tem muito mais sucesso na divulgação do que uma 

entrevista que ele dá para a Folha de São Paulo, por exemplo. Mas a Folha de São Paulo pega 

outro público que também é importante” (ROCHET, 2020). 

Em relação aos eventos, 22 dos 24 congressistas ampliaram a postagem de participação 

ou promoção de, ao menos, um tipo desses acontecimentos, mas há uma clara distinção em 

relação à natureza deles. De forma geral, os congressistas postam mais sobre eventos locais, em 

seguida os nacionais e, por último, os de abrangência internacional. Essa priorização das 

programações no próprio Estado é natural na comunicação de representantes legislativos, visto 

que eles representam as unidades federativas e são eleitos apenas pela população desses lugares, 

por isso, é a ela que devem prestar contas dos respectivos mandatos. Contudo, eventos nacionais 

e internacionais tiveram a incidência de postagem ampliada pela maioria dos representantes, ao 

passo que a frequência de eventos locais diminuiu. Assim, a mediana geral de ambos os 

subgrupos foi maior para episódios nacionais e internacionais durante a legislatura do que nos 

respectivos pleitos analisados. As agendas nacionais foram mais publicadas no período não 

eleitoral nas fan pages de 22 dos 24 congressistas da amostra, o que é muito impactado pela 

promoção ou necessidade de estar presentes em audiência públicas, posses, seminários e outros 

tipos de eventos em Brasília e até mesmo em outros estados. A programação internacional 

apareceu mais no Facebook de metade dos parlamentares no quadriênio legislativo, algo que 

também é próprio da diferença entre ambos os períodos, pois é raro que um candidato opte por 

se ausentar do País enquanto disputa votos para se eleger – o único caso identificado do tipo foi 

o de Marcelo Aro e em virtude de representação além-fronteiras como vereador de Belo 

Horizonte em plena sucessão de 2014. Por outro lado, apenas seis membros do Parlamento 

ampliaram a frequência de postagem de eventos locais durante a legislatura, o que explica o 

fato de esse ter sido o único dos três índices da categoria a ter mediana menor nesse período do 
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que no eleitoral. Porém, mesmo disputando espaço com a necessidade de os parlamentares 

participarem de acontecimentos nacionais após assumirem o cargo, as programações locais 

seguem sendo prioritárias durante o mandato, o que foi confirmado na entrevista com Mitidieri 

(2019). Ele frisou várias vezes a necessidade de o parlamentar estar em contato constante com 

as bases eleitorais, para participar de agendas variadas como solenidades de entregas de obras, 

assinaturas de ordem de serviço, torneios de futebol, caminhadas, cavalgadas, entre outras. 

Outra categoria de incidência amplamente superior durante o mandato foi a de 

negatividade, pois 22 dos 24 congressistas postaram mais ataques a partidos e políticos 

adversários durante o mandato do que nas eleições nas quais tiveram a comunicação no 

Facebook analisada. Esse é uma tendência que já havia sido detectada em trabalhos nacionais 

sobre campanha permanente, mas focados em membros do Executivo e seus respectivos 

partidos, como nos casos de Dilma e de Temer durante o processo de impeachment da petista 

(FERNANDES; OLIVEIRA; COIMBRA, 2019; OLIVEIRA; CHAVES, 2016), ou em um 

deputado assumidamente pré-candidato à Presidência da República, como Bolsonaro 

(JOATHAN; REBOUÇAS, 2020). Nesse sentido, seria esperado que senadores que buscassem 

a recondução – tendo em vista ser a eleição ao Senado majoritária – ou congressistas que 

visassem disputar cargos no Executivo nos pleitos de 2016 e 2018 atacassem mais durante o 

mandato – o que se confirmou nos casos de Aziz, Bezerra Coelho, Collor, Nogueira, Romário 

e Vasconcelos, mas não no de Reis, que havia atacado mais durante a corrida eleitoral de 2014 

do que no biênio em que esteve no Congresso Nacional antes de se eleger prefeito de Duque de 

Caxias em 2016. Contudo, essa possível explicação da antecipação da campanha majoritária 

para justificar a negatividade durante o mandato não alcança os deputados que buscaram se 

reeleger em 2018 e os que sequer foram candidatos. Nesse sentido, é preciso estar atento ao 

contexto da 55ª legislatura, marcada pelo impedimento de uma presidente eleita e duas votações 

de autorização do prosseguimento de denúncias por crime de responsabilidade contra o seu 

sucessor, o que acirrou os ânimos e conferiu ares de disputa eleitoral ao quadriênio legislativo. 

Some-se a isso a participação de alguns representantes como cabos eleitorais das concorrências 

municipais em 2016 e os papeis de líderes partidários estaduais de nomes como Figueiredo, 

Marinho e Vasconcelos e tem-se mais estímulos ao acirramento da retórica oposicional. 

Quanto à maior frequência de postagem de recursos audiovisuais, 23 congressistas 

ampliaram o uso de, ao menos, um dos cinco índices da categoria, porém é preciso desmembrá-

la para uma melhor análise. Em geral, os congressistas usaram mais fotos, cartões virtuais, 

vídeos, lives e áudios, nessa ordem. Contudo, considerando o subgrupo de 2014, apenas fotos, 
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vídeos e lives tiveram mediana mais alta durante o mandato do que no pleito anterior. Em 

relação às fotos, 11 congressistas aumentaram essa frequência (menos da metade), porém, a 

mediana geral da amostra ainda assim foi maior durante o mandato. Esse resultado reflete a 

preocupação dos parlamentares de estarem ilustrando o que fazem, sendo a foto uma forma de 

atestar aos seguidores o que estão realizando, num caráter de prestação de contas. É relacionado 

também ao maior engajamento gerado por publicações ilustradas com imagens e vídeos, sendo 

estratégico aos assessores postar conteúdos do tipo. Os vídeos, por sinal, tiveram uso maior no 

mandato do que nas disputas eleitorais nas fan pages de 16 representantes, se configurando 

como o recurso que mais cresceu nesses períodos. Além de terem também o efeito de 

confirmação às ações desenvolvidas pelo congressista, os vídeos têm a especificidade de 

estarem alinhados com o momento de ampla expansão no consumo de vídeos no Brasil, o que 

já é verificado desde 2014107 e culminou com a ascensão do YouTube ao posto de mídia social 

de maior audiência entre os brasileiros. 

Já as lives tiveram um aumento na incidência por parte de 13 congressistas, todos do 

subgrupo de 2014 e por um motivo óbvio: naquele ano, o Facebook ainda não havia 

disponibilizado a opção de transmissões ao vivo. Para além da obviedade, é importante perceber 

que essa é uma ferramenta em expansão nas mídias sociais, também por conferir um caráter de 

instantaneidade à atividade parlamentar, possibilitando ao público assistir em tempo real como 

o representante do seu respectivo estado está trabalhando. A importância desse tipo de recurso 

já havia sido detectada nos trabalhos de Lilleker et al (2019) e Rocha, P. (2018) e foi confirmada 

nas entrevistas aqui analisadas de Mitidieri (2019) e Abreu (2019), os quais afirmaram terem 

planejado transmitir ao vivo a participação do político sergipano em votações polêmicas. A 

influência das constantes lives de Bolsonaro no exercício da Presidência da República, bem 

como a pandemia de covid-19 no Brasil em 2020, que obrigou muitos políticos a aderirem a 

essa ferramenta de comunicação para cumprir as orientações de distanciamento social como 

forma de prevenção ao novo coronavírus, podem contribuir ainda mais para a expansão do seu 

uso108. 

Todos os tipos de links foram mais usados durante o mandato do que no período 

eleitoral, sendo que 22 dos congressistas ampliaram a frequência de postagem de, pelo menos, 

 
107 Ver “Consumo de vídeo online cresce 165% no Brasil nos últimos 5 anos”, em https://olhardigital.com.br/ 

noticia/consumo-de-video-online-cresce-165-no-brasil-nos-ultimos-5-anos/90726 (acesso em 30/08/2020). 
108 Ver “Nas redes sociais, Bolsonaro faz uma transmissão ao vivo a cada dois dias”, em https://bityli.com/sOgQh; 

em “Lives diárias do governador sobre coronavírus começam hoje, às 14h”, em https://estado.rs.gov.br/lives-

diarias-do-governador-sobre-coronavirus-comecam-hoje-as-14h; e “Lives são utilizadas por vereadores para levar 

informações às comunidades”, em https://bityli.com/0QsYR (acessos em 30/08/2020) 
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um deles. Considerando o índice de uso em si e o subgrupo de 2014, os parlamentares 

priorizaram, na ordem, links sobre ações em andamento, posicionamento político, serviço ao 

constituinte e “outros”. Contudo, se for levada em conta a quantidade de representantes que 

ampliaram essa incidência, a ordem de preferência muda para posições políticas (18 

congressistas linkaram mais para esse tipo de conteúdo); serviço ao constituinte (17); outros 

(16); e ações em andamento (15). A ampliação de todos esses tipos se configura como um 

fenômeno difuso, que deve ser analisado de forma geral e não específica. Esse contexto pode 

ser explicado pela baixa utilização de links pelos então candidatos durante as campanhas 

eleitorais, o que torna relativamente esperado que uma incidência razoável de postagens com 

redirecionamentos para outras páginas represente uma ampliação da adesão a essa estratégia. 

Aparentemente, os postulantes ao Congresso Nacional acreditam que, durante o momento da 

busca por votos, não é tão necessário sustentar suas afirmações em sites externos ao Facebook, 

como se o conteúdo, a foto ou o vídeo postado durante a corrida eleitoral fossem suficientes 

para credibilizar a mensagem. Já durante o mandato o que se percebe é uma necessidade maior 

de dar sustentação ao que se afirma defender ou fazer, bem como para atacar oponentes, 

aparecendo então, de forma bastante frequente, os redirecionamentos a sites institucionais, 

partidários, jornalísticos e de mídia alternativa, de forma a fornecer maior subsídio aos 

seguidores para confirmar o conteúdo da postagem. 

Fenômeno parecido se verificou na categoria de interatividade, a qual teve 21 dos 24 

congressistas com maior frequência de postagem de, pelo menos, uma forma de interação 

durante o mandato e mediana geral crescente para os três recursos interativos, considerando o 

subgrupo de 2014 – por ordem de uso, respostas, menções e compartilhamentos. Respostas e 

menções foram mais frequentes nas fan pages de 13 congressistas no decorrer da legislatura, 

ao passo que os compartilhamentos, de 12. Essa é também uma categoria cuja ampliação é 

diretamente relacionada à pouca interatividade dos então candidatos com o público durante as 

corridas eleitorais, o que já foi verificado em pesquisas nacionais e internacionais sobre o tema 

(JOATHAN; REBOUÇAS, 2020; STROMER-GALLEY, 2013). Além disso, é preciso dividir 

essas modalidades interativas entre as respostas, que geralmente se dão por meio de interação 

com seguidores que comentam as postagens e portanto têm um aspecto de autenticidade, e os 

compartilhamentos e menções, que, no caso dos representantes, se referem menos a usuários 

comuns e mais a outras autoridades, partidos políticos, instituições, veículos de imprensa, 

líderes políticos e sociais, além de membros do ciclo profissional, familiar e privado do 

representante. Esse caráter “fake” das menções e dos compartilhamentos indicam que esses são 
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recursos interativos do Facebook que devem ser vistos para além dos números, pois podem, 

como no caso da Bancada da Bola, não indicar interações com eleitores comuns. 

Em relação às respostas, é preciso ressaltar que, apesar de a mediana geral da amostra 

ter subido, o índice de desvio padrão dela é alto, o que se reflete nas tendências distintas 

verificadas na análise de congressistas como Romário, que decresceu a taxa de responsividade 

ano a ano; Figueiredo, cujo comportamento foi exatamente o inverso; e Aro e Faria de Sá, que 

alternaram crescimento no 1º e no 3º anos da legislatura com quedas no 2º e no 4º anos. A 

diminuição das respostas desses três últimos em 2016 e 2018, aliás, permite levantar uma 

hipótese de que em anos eleitorais (inclusive os de pleitos municipais, nos quais atuam como 

cabos eleitorais), os representantes diminuem o volume de interação já durante o mandato. No 

entanto, a confirmação de tal premissa dependeria de estudo específico sobre variação de 

interação anual e com amostra maior, o que não foi possível nesta pesquisa. Cabe citar ainda 

que todos os entrevistados afirmaram tentar responder aos comentários recebidos nas fan pages, 

ainda que nossa análise mostre que essa interação foi de apenas 5,8% e 7,1% nos casos de 

Mitidieri e Roman e diminuiu ao longo do mandato no caso de Romário – que ainda assim 

esteve entre os que mais responderam no geral (em 13,6% dos posts).    

Quanto aos discursos, 23 congressistas tiveram, ao menos, uma modalidade discursiva 

mais presente nas postagens em relação aos respectivos períodos eleitorais analisados. 

Considerando a amostra de 2014, os discursos preferidos foram, na ordem, os de ideias 

promocionais, ações correntes, posições políticas, realizações passadas, planos específicos e 

objetivos gerais. Desses, tiveram mediana geral do subgrupo na legislatura maior do que no 

pleito os planos específicos (20 congressistas aumentaram esse uso); os posicionamentos 

políticos (16); e as ideias promocionais (16), ao passo que os demais tiveram medianas 

inferiores. A maior aparição de propostas concretas a serem executadas durante o mandato é 

diretamente ligada à pouca incidência delas durante as corridas eleitorais, tendo a Análise de 

Conteúdo mostrado que, quando buscavam votos, os candidatos preferiam abordar promessas 

gerais e pouco específicas, deixando para ser mais assertivos depois de já eleitos. O aumento 

da frequência de posições políticas também precisa ser relacionado ao contexto conturbado da 

legislatura, que resultou num ambiente político extremamente polarizado, o que se refletiu nas 

fan pages, por exemplo, de Marinho e Cândido, dois dos maiores adeptos desse tipo discursivo, 

porém em espectros ideológicos contrários – o primeiro, contra o PT e a favor do governo 

Temer; o segundo, exatamente o oposto. A importância de se manifestar sobre questões políticas 

polêmicas é uma necessidade atestada por Mitidieri (2019), que afirmou em entrevista que os 
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próprios seguidores cobravam a posição do parlamentar sobre pautas como a Reforma da 

Previdência e a proposta de estabelecimento de um teto para os gastos públicos da União.  

Já a ampliação de mensagens promocionais – nas quais o político aborda questões como 

aniversários de municípios, datas comemorativas e homenagens a profissões, exibição da vida 

privada e da carreira paralela ou pregressa à política, entre elas a de esportista – é uma estratégia 

que faz muito mais sentido em períodos de mandato, em que as respectivas equipes de 

comunicação têm um tempo maior para trabalhar a imagem do político do que nas campanhas 

eleitorais, em que a duração limitada de 45 dias exige discursos mais direcionados para o 

propósito de ser eleito – por isso, mais focados em objetivos gerais, realizações passadas e ações 

correntes. A importância das ideias gerais para a comunicação no Facebook foi testemunhada 

por Alcântara (2019), que citou as postagens bissemanais com lembranças da carreira 

futebolística de Romário como linha editorial da fan page do senador – o que chamou de 

“perfumaria”, mas “sem objetivos políticos”. A adesão a esse discurso foi corroborada por 

Mitidieri, que revelou cobrar dos assessores posts em homenagem a municípios que fazem 

aniversário, e Abreu, segundo o qual o deputado sergipano costuma postar sobre vitórias do 

Botafogo, seu time do coração. 

Por fim, a última categoria que pode ser citada como característica da promoção de 

campanha permanente pelos congressistas ligados ao futebol foi a de personalização, que, 

apesar de ter mediana do subgrupo de 2014 menor do que no período eleitoral, somou 13 

congressistas – considerando ambos os grupos – que recorreram mais a ela durante o mandato. 

Esse é mais um indicador com alto desvio padrão, o que aponta para uma ausência de estratégia 

uniforme entre os políticos. Entre as tendências verificadas, há tópicos variados como exposição 

da vida privada, de hobbies e outras atividades profissionais, mensagens desejando bom dia ou 

boa semana, frases de autoajuda ou de inspiração religiosa, entre outras. Âlcantara (2019) 

também ratificou a ocorrência desse tipo de postagem na fan page de Romário, o qual, segundo 

ela, é o próprio responsável por publicações que revelam a vida privada dele, como foi 

verificado várias vezes na amostra analisada, sobretudo as que relatam a convivência do senador 

com os filhos. 

Em relação às demais categorias, é preciso deixar claro que todas foram usadas em 

algum grau pelos representantes, se configurando, sim, como recurso de campanha permanente 

– com exceção dos pedidos de financiamento, que só foram feitos por Rogério Marinho e 

parecem resistir como procedimento-tabu dentro da sociedade brasileira, que vê com 

desconfiança um político pedir dinheiro para financiar campanha eleitoral. Porém, pelo fato de 
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esses indicadores aparecerem com menor frequência na análise, não devem ser tomados como 

características da amostra inteira, razão pela qual não serão discutidos a fundo nesta seção. 

Passaremos então agora à próxima questão de pesquisa. 

 

QP3) Que fatores associados aos parlamentares influenciam no nível de adoção dessa 

estratégia? 

 

Para se chegar a essa resposta, foram estimados modelos de regressão linear, a fim de 

verificar se as variáveis independentes (VIs) cargo ocupado, intenção de candidatura nas 

próximas eleições, número de mandatos anteriores, ideologia partidária e idade poderiam ajudar 

a predizer o nível de adesão à campanha permanente, tanto no que se refere à soma geral de 

todas as categorias quanto aos índices específicos de cada uma delas, considerando os 

resultados obtidos a partir da Análise de Conteúdo das postagens no Facebook. 

Quanto aos determinantes específicos de aferição da estratégia, três deles resultaram em 

modelos de regressão linear confiáveis ao nível de 95% (p < 0,05), e podem estatisticamente 

ser relacionados às VIs propostas. Foram eles a frequência de publicação, as lives transmitidas 

no Facebook e o uso de links classificados como “Outros”. 

Em relação à frequência diária de publicação durante o mandato, a análise mostrou que 

ela é diretamente relacionada à intenção de se candidatar nas próximas eleições, com um poder 

de predição de 51,6%. Ou seja, futuros candidatos tendem a postar bem mais do que políticos 

que não pretendem disputaram o pleito subsequente. Esse resultado vai ao encontro da lógica 

da campanha permanente, de que os políticos desenvolvem estratégias durante o mandato para 

viabilizar suas futuras reeleições, sendo uma delas a comunicação frequente nas mídias sociais 

(MARLAND; ESSELMENT; GIASSON, 2017). No caso de parlamentares que buscam 

ascender a cargos majoritários – exemplos de Aziz, Bezerra Coelho, Collor, Reis e Romário na 

amostra da Bancada da Bola –, a comunicação frequente durante a legislatura também é uma 

estratégia recorrente, como exemplificado no caso de Bolsonaro em seu último mandato como 

deputado federal antes de ser eleito presidente (JOATHAN; REBOUÇAS, 2020). 

Além disso, esse achado se alinha aos resultados obtidos por Vasko e Trilling (2019), os 

quais aferiram que a frequência de tweets entre senadores e deputados norte-americanos é 

menor entre os ocupantes do Senado nos quatro primeiros anos de mandato e maior entre os 

que estão nos últimos dois anos – portanto próximos de disputar a reeleição – e entre os 

representantes da Câmara, cujo mandato é de um biênio. 
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Quanto à promoção de lives, o modelo de regressão estimado aferiu relação de 

causalidade entre o uso desse recurso e a ideologia partidária, com coeficiente negativo de 

64,7%, o que significa dizer que congressistas de partidos de esquerda promoveram bem mais 

transmissões ao vivo que os de direita. É possível afirmar que esse resultado foi bastante 

influenciado pelos dois deputados que mais aderiram a esse tipo de recurso durante a legislatura: 

Cândido, petista, com 6,5% do total de postagens ao vivo, e Figueiredo, pedetista, com 3,8%. 

O terceiro que mais fez publicações nesses moldes foi Marinho, do PSDB, com 3,5%. 

Na única pesquisa encontrada na literatura sobre a promoção de lives, Pedro Rocha 

(2018) identificou que os então governadores Ricardo Coutinho (PSB), da Paraíba; Pedro 

Taques (PSDB), do Mato Grosso; e Marconi Perillo (PSDB), de Goiás, foram, nessa ordem, os 

que mais aderiram a esse recurso no Facebook nos quatro primeiros meses de 2017. Apesar de 

o autor não ter investigado a validade dessa relação para a amostra inteira de 27 governadores, 

é possível constatar que o chefe do Executivo que mais fez transmissões ao vivo era filiado a 

de um partido de esquerda, mas o segundo e o terceiro eram de uma legenda considerada de 

centro ou de centro-direita. Assim, é recomendável interpretar nosso resultado como válido 

apenas para a amostra e o período estudado e submetê-lo a futuras investigações, 

preferencialmente com corpus maiores, para nova verificação. 

O terceiro modelo que apresentou resultado estatisticamente confiável foi o estimado 

para predizer a variação da frequência de postagem de links classificados como “Outros” nas 

fan pages analisadas. A regressão linear indicou que esse índice também está relacionado 

inversamente à ideologia partidária, com relação de causalidade de 49,8%. Assim, mais uma 

vez, representantes de partidos de esquerda foram os que mais lançaram mão desse recurso 

durante o mandato, o que é ilustrado pelos três maiores adeptos dele: Cadoca (PC do B/PDT), 

que incluiu esse tipo de link em 30,1% de seus posts; Cândido, em 19,6%; e Figueiredo, 11,2%. 

O mesmo modelo aferiu ainda relação inversa de 51% entre o uso de links da categoria 

“Outros” e a intenção de se candidatar nas eleições subsequentes. Ou seja, congressistas que 

não postularam novas eleições ou não manifestaram esse interesse postaram mais mensagens 

com esse tipo de linkagem do que os que se candidataram ou publicizaram esse intuito. A não 

candidatura de Cadoca, o maior adepto dos links diversos, como já citado, certamente, teve 

influência nesse resultado. 

Os links classificados como “Outros” redirecionam para conteúdos diversos como os 

relacionados a eventos esportivos, divulgações de natureza científica, religião, notícias 

jornalísticas sem emissão de juízo de valor nem participação direta do congressista e seu 



257 

 

partido, entre outros. Uma interpretação possível desse resultado é que os congressistas ligados 

aos partidos de centro-direita e os futuros candidatos usaram mais as outras três formas de links, 

as quais são focadas em ações e posicionamentos deles próprios, deixando em segundo plano 

os redirecionamentos para questões mais abstratas e que não os envolvem diretamente (tendo 

sido este tipo então preferido pelos representantes de esquerda e não candidatos). 

As poucas referências de pesquisas sobre o uso de links no contexto da campanha 

permanente dificultam maiores conclusões sobre esse resultado. Os estudos mais conhecidos 

com algum nível de semelhança ao nosso são os de Elmer, Langlois e McKelvey (2012, 2014), 

os quais verificaram os tipos de links presentes nos blogs partidários canadenses nas crises 

políticas de 2008 e 2009 naquele país. No caso em questão, não foi verificado padrão de um 

ano para outro, considerando as modalidades de links categorizadas pelos autores. Enquanto os 

links para notícias foram mais usados nos blogs ligados ao Partido Conservador em 2008 e ao 

Novo Partido Democrático (NDP), no ano seguinte, os links para discussões de temas de 

políticas públicas e de advocacy foram mais encontrados nos blogs ligados ao Partido Verde no 

primeiro ano e ao NDP no segundo. Essas três legendas, bem como o Partido Liberal e o Bloco 

Quebequense, lançaram candidatos nas eleições federais de 2008 e 2011, não se podendo dizer 

então que os tipos de link escolhidos nos blogs indiquem futuras intenções de candidaturas. 

Os resultados divergentes no exemplo canadense e a falta de estudos brasileiros para 

possibilitar uma comparação dos resultados obtidos em nosso estudo sobre o uso de links pelos 

membros da Bancada da Bola indicam ser essa uma categoria que demanda estudos futuros 

para possibilitar conclusões mais gerais. 

No que se refere à campanha permanente como um todo, os modelos de regressão não 

apresentaram resultados estatisticamente significativos, ou seja, tiveram níveis de confiança 

inferiores a 95%, não sendo possível apontar relação linear de causalidade entre as cinco VIs e 

o ranking geral que apontou Danrlei como o maior adepto da estratégia entre os congressistas 

da Bancada da Bola. Os modelos estimados para as demais categorias de análise – com exceção 

das três já apresentadas e debatidas – também não apresentaram resultados confiáveis. 

A ausência de resultados satisfatórios da maioria dos modelos propostos pode estar 

relacionada a aspectos variados, entre eles a grande heterogeneidade da amostra, que apresentou 

alto desvio padrão em nove categorias de análise. Essa disparidade elevada interfere na 

normalidade da distribuição dos casos, que é um dos pressupostos de modelos de regressão 

linear. Outra pré-condição é a existência de linearidade na relação entre a categoria a ser 

explicada e as VIs, de forma que, se isso não se refletir na amostra, os resultados da regressão 
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não serão significativos. A quantidade relativamente baixa de casos por categoria (24, referente 

ao número de congressistas que tiveram o conteúdo de suas fan pages analisadas) também 

interferiu na obtenção de poucos resultados estatisticamente significativos. 

Caso a amostra fosse maior, talvez se comprovasse, por exemplo, a influência do “cargo 

ocupado” em algumas categorias, já que os deputados foram os sete parlamentares com maior 

frequência de postagem; os dois únicos congressistas que mantiveram um dos dois temas 

prioritários do pleito para o mandato e ampliaram a incidência de abordagem dele nesse 

segundo momento; os oito integrantes que publicaram mais sobre viagens no decorrer da 

legislatura; e os quatro integrantes do corpus que destacaram pesquisas de opinião fora do 

período eleitoral. Como isso não foi possível, essa é uma relação apontada pelos resultados da 

Análise de Conteúdo, mas cuja causalidade não pôde ser comprovada estatisticamente. Em 

estudos futuros, com um “N” maior, essa influência poderá ser testada novamente. Respondida 

essa questão, passaremos agora à QP4. 

 

QP4) Em que medida o fato de esses políticos serem ligados ao futebol interfere no tipo 

de comunicação desenvolvida por eles no Facebook? 

 

Os congressistas ligados ao futebol apresentaram padrões bastante variados de 

importância do futebol para a comunicação desenvolvida no Facebook durante o mandato, 

variando desde casos como os dos ex-jogadores Danrlei e Romário, que fizeram da modalidade 

o tema principal de suas publicações no decorrer da legislatura, até o de Jarbas Vasconcelos, 

que não postou sobre esportes na amostra não eleitoral de 2015 a 2019. A metodologia para 

chegar a essas respostas mesclou a Análise de Conteúdo das 24 fan pages e entrevistas com 

dois deputados e cinco assessores109. 

A Análise de Conteúdo e as entrevistas apresentaram resultados bastante interessantes. 

É possível dividir os congressistas analisados em quatro grupos quanto à importância do futebol 

para a comunicação legislativa. No primeiro estão Danrlei, Romário, Góes e Roman, os quais 

têm a modalidade como um dos dois temas principais do mandato (acima de 20% dos posts), 

porém com nuances distintas. O deputado gaúcho encara o papel do “ídolo de uma torcida só”, 

posto que, tanto no pleito quanto no mandato, o foco de suas postagens foi o Grêmio, clube do 

 
109 Também houve a estimativa de um modelo de regressão linear que buscou relacionar a frequência de posts 

com temas sobre esporte a partir das variáveis de controle de idade, cargo ocupado, número de mandatos anteriores, 

ideologia partidária e intenção de candidatura na eleição seguinte, mas este não identificou relação de causalidade 

entre esses termos a um percentual minimamente significativo. 
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qual foi goleiro. Nada menos que 56,8% de suas mensagens tiveram como foco o Tricolor em 

contextos os mais variados, os quais mesclaram lembranças de jogos e títulos conquistados, 

torcida pelo time nas competições oficiais – com especial destaque para a Libertadores de 2017, 

cuja campanha, conquista e comemoração foram temas recorrentes dele – e chegando até as 

participações em vários eventos promovidos por consulados de torcedores gremistas em cidades 

do Rio Grande do Sul, as quais ele sempre fez questão de divulgar no Facebook, incluindo fotos 

com a camisa do time, agradecendo aos organizadores/torcedores e reforçando, assim, a retórica 

do pertencimento clubístico. 

Já Romário reafirma constantemente o papel de grande ídolo nacional, graças à carreira 

como um dos principais atacantes da história do futebol brasileiro, com passagens decisivas 

pela Seleção Brasileira, três grandes clubes do Rio de Janeiro (Flamengo, Vaso e Fluminense) 

e um dos maiores do mundo (Barcelona). A Análise de Conteúdo da fan page dele em seus 

quatro primeiros anos como senador atestou o papel central da modalidade para a comunicação 

desenvolvida em sua rede social, sendo abordada em 22,3% das suas publicações, ou seja, o 

segundo tema mais frequente. Os assuntos específicos tratados foram variados e incluíram 

muitas memórias da trajetória do ex-jogador nos gramados, como o título mundial pela Seleção 

Brasileira, gols históricos marcados, passagens pelos clubes que defendeu no Brasil e no 

exterior, e felicitações a antigos parceiros como Bebeto, Edmundo e Sávio. Esse constante apelo 

a memória dos feitos futebolísticos é assumida por Alcântara (2019), assessora de Romário 

entrevistada para esta tese, a qual explicou que faz parte da linha editorial das mídias sociais 

dele promover, pelo menos, duas postagens semanais resgatando a trajetória de sucesso do 

atleta. Além disso, as agendas de lazer de Romário ligadas ao futebol, como partidas de 

futevôlei ou jogos festivos ou beneficentes aos fins de semana, férias e feriados, também 

apareceram com frequência. 

Contudo, a assessora negou que essa estratégia tenha objetivos políticos e afirmou que 

o seu propósito é apenas atrair engajamento para a página. Outra vertente da relação de Romário 

com o esporte explorado na rede social é a atuação parlamentar dele sobre questões 

futebolísticas, notadamente sua oposição à CBF e parte da “cartolagem nacional”, por exemplo, 

na presidência da CPI do Futebol do Senado, o que, segundo Alcântara, não era um objetivo 

inicial dele, porém, o congressista foi “chamando a responsabilidade” de ter essa tipo de atuação 

durante o exercício de deputado federal, entre 2011 e 2015, e manteve essa bandeira após ser 

eleito senador. Assim, Romário mantém características dos ídolos dos gramados descritas por 

Helal (2001), como a brasilidade e ao mesmo o tempo o papel de herói, mas que agora deixou 
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de ser o salvador da Seleção em momentos de dificuldade para tentar “salvar” o futebol 

brasileiro da corrupção dos “cartolas”. 

Por sua vez, Góes pode ser identificado como o dirigente que concilia o mandato 

parlamentar com a atuação à frente da Federação Amapaense de Futebol, o que fez com que a 

modalidade fosse o tema de 24,8% de seus posts. O deputado constantemente divulgou os 

campeonatos promovidos pela entidade no Estado, inclusive com fotos dele junto aos atletas 

nos gramados e aos torcedores nas arquibancadas, numa clara estratégia de gerar identificação 

com o público. Também foi frequente vê-lo acompanhando delegações de jogadores masculinos 

e femininos em torneios de futebol fora do Amapá e até do Brasil, como o caso de um torneio 

disputado por adolescentes no Catar. A exposição de apoio financeiro e logístico a esses atletas 

também ilustra a estratégia de comunicação de sua página no Facebook. Como se vê, a maioria 

das ações divulgadas se deu fora do Congresso, mas Góes também postou sobre sua atuação 

legislativa – por exemplo, quando interferiu a favor da CBF em uma CPI. 

O último caso desse primeiro bloco foi o de Roman, que não pode ser classificado 

apenas como um representante do futebol, já que 21,3% de suas postagens trataram de esportes 

em geral. O deputado focou bastante na defesa do desporto escolar, uma de suas bandeiras, mas 

também tratou de questões específicas, como a atuação na CPI do Futebol no Congresso 

Nacional – em defesa de melhorias para a modalidade, mas sem posição explícita quanto à 

cúpula da CBF – e a cobrança pelo recebimento dos direitos de arena pelos árbitros de futebol, 

que se constituem em valores reivindicados por esses profissionais pela exposição da sua 

imagem durante os jogos. Essa foi, aliás, uma das duas ocasiões em que ele relembrou a carreira 

pregressa como árbitro, tendo a outra sido sobre sua participação em jogo festivo realizado por 

familiares. A abordagem reduzida sobre a antiga profissão corrobora a afirmação de Ivan Zuchi 

(2019), assessor entrevistado, segundo o qual o futebol corresponde a apenas 5% das postagens 

na página do assessorado no Facebook. É legítimo supor que como a função de árbitro não 

costuma atrair fãs, o paranaense tenha posto em prática a limpeza de seu capital social aludida 

por Miguel (2003) para os casos de representantes que adentram o campo político por influência 

do capital simbólico adquirido em outros ambientes. 

O segundo bloco, formatado apartir dos resultados da análise empírica e composto pelos 

representantes ligados ao futebol que postaram sobre esportes acima de 10% e até 20% de suas 

mensagens, é o menor de todos e inclui apenas os deputados Deley e Zveiter. Basicamente, 

esses parlamentares repetem papeis já descritos para alguns personagens do primeiro bloco.  
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Assim, Deley pode ser enquadrado como “ídolo de uma torcida só” tal como Danrlei, 

pois direcionou 14,6% de seus posts a questões ligadas ao Fluminense. Apesar de a relação dele 

com o clube ser apenas o quinto tema mais abordado, o percentual considerável verificado 

repete várias das estratégias adotadas pelo gaúcho, como relembrar passagens históricas pelo 

time carioca, inclusive o título brasileiro de 1984, ou torcer por vitórias do tricolor em 

momentos de folga. Eles dois e Romário estiveram entre os congressistas que mais postaram 

sobre temas esportivos e nas categorias de personalização e discurso/realizações passadas, nos 

três casos, graças à grande incidência de publicações sobre futebol e suas respectivas 

identificações clubísticas e/ou nacionais. Essa lembrança constante dos feitos desempenhados 

nos gramados pelos ex-jogadores aponta para uma tentativa de construir uma base eleitoral 

estável com a ajuda das mídias sociais, convertendo torcedores em eleitores fixos, portanto é 

possível afirmar que parlamentares ex-atletas apresentam maior tendência de seguirem 

abordando questões relacionadas ao futebol na comunicação de mandato estabelecida no 

Facebook, o que sugere uma tentativa de manter a relação entre os campos da política e do 

esporte, como foi, aliás, confirmado pela assessora de Romário.                  

Zveiter, por sua vez, se encaixa no perfil descrito para Roman e apresentou 10,1% de 

suas mensagens para tratar de esporte em geral. A passagem dele como presidente do STJD é 

esquecida e dá lugar a abordagens diversas, como a torcida pela Seleção Brasileira durante a 

Copa do Mundo de 2018 – tipo de ação propagandeada no Facebook por vários congressistas 

em dias de jogos do escrete nacional no Mundial –, a tietagem a Romário quando do lançamento 

de um livro do senador, a divulgação de exposição artística sobre os Jogos Paralímpicos do Rio 

de Janeiro, em 2016, e até mesmo a prática de surfe e artes marciais. 

Interessante notar que, entre os seis congressistas que apresentaram maior centralidade 

do esporte na comunicação estabelecida no Facebook durante o mandato, há cinco deputados e 

apenas um senador, sugerindo que os representantes da Câmara possam se sentir mais à vontade 

para abordar a temática do que os do Senado. Como já discutido na resposta à QP3, os modelos 

de regressão estimados não detectaram uma linearidade da relação entre cargo ocupado e temas 

prioritários das postagens, porém achados como esse indicam que seria interessante repetir a 

pesquisa com amostras maiores, a fim de ampliar a possibilidade de serem identificadas 

relações adicionais entre as variáveis, o que não foi possível do ponto de vista estatístico em 

relação a esse tocante específico. 

Dos seis parlamentares que mais abordaram o esporte no Facebook, cinco tiveram 

ligação com o futebol antes de ingressar na carreira política – Danrlei, Romário, Roman, Deley 



262 

 

e Zveiter –, ao passo que apoenas Góes fez o caminho inverso. A possível influência de um 

congressista ter entrado na política após adquirir capital simbólico no futebol, porém, não foi 

testada estatisticamente, sendo, portanto, uma limitação desta pesquisa, também apontada como 

possível agenda de investigações futuras. Como discutido no capítulo 3, porém, é preciso 

ressalvar que nem sempre o aspecto cronológico indica a obtenção de capital político por meio 

da modalidade. Zveiter, por exemplo, pertence a uma tradicional família de juristas no Rio de 

Janeiro e iniciou carreira de advogado antes de se tornar presidente do TJD do Estado, não 

sendo, pois, possível garantir que seu ingresso na política ocorreu por causa da relação que teve 

com o futebol. 

No terceiro grupo, composto pelos congressistas que postaram acima de 5% e até 10%, 

há perfis variados, mas que podem ser aglutinados. Reis, com 9%, traz características do 

dirigente de futebol analisadas no caso de Góes, mas transpostas para a realidade do clube o 

qual gerencia: o Tigres, de Duque de Caxias/RJ. Assim, o ex-deputado federal fluminense 

divulgou jogos oficiais e também o projeto social desenvolvido pelo time para inclusão de 

jovens da cidade por meio da modalidade. Mitidieri, por sua vez, teve 8,8% de postagens sobre 

futebol e apresentou dois perfis que ainda não haviam aparecido: o do torcedor de time de 

futebol que expõe essa torcida na rede social – no caso, Botafogo/RJ e Confiança – e o do 

político que participa de jogos de futebol amadores e da inauguração de equipamentos 

esportivos. A menção ao futebol na página do deputado sergipano foi reconhecida por ele 

próprio e por Abreu (2019) como algo pontual, mas que resulta em interações e lhe garante 

visibilidade, porém não se traduz em vantagem competitiva em momentos eleitorais. 

Outros parlamentares desse grupo mesclaram perfis já apresentados a algumas 

inovações, como o caso de Aro (6,8% dos posts), que uniu os papeis de dirigente da CBF e do 

Atlético/MG à promoção de uma ação social, no caso, a campanha para viabilizar a entrada em 

campo de pessoas com doenças raras. Por sua vez, Hamm (5,2%) variou a atuação entre o 

deputado atuante em CPIs e debates legislativos sobre futebol que não expõe posição clara 

quanto à CBF, e o torcedor do Brasil de Pelotas que disputa jogos de futebol festivos nas horas 

vagas – adiciona-se no caso dele, uma rápida menção à curta e pouco divulgada carreira como 

jogador profissional até o início da juventude. Os últimos casos desse segmento se encaixam 

nos perfis já descritos: Goulart (6,7%) se apresentou no Facebook como dirigente e torcedor do 

Corinthians; e Cândido (6%) alternou os papéis de diretor da CBF, participante dos debates 

legislativos sobre a modalidade como a Lei do Profut, e conselheiro do alvinegro paulista.  
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O último bloco, dos políticos que postam 5% ou menos sobre futebol, tratou 

residualmente sobre a modalidade e repete os perfis já apresentados, variando entre torcedores 

ou dirigentes de times; incentivadores da Seleção Brasileira; apoiadores do esporte em geral; e 

participantes de debates legislativos sobre futebol, variando as posições entre os que defendem 

a CBF (caso de Marcus Vicente, que chegou a ser presidente em exercício da entidade), não 

apresentam posição clara sobre ela (a exemplo de Marinho) ou pregam a necessidade de a 

organização da modalidade melhorar sem criticar a entidade diretamente (tal qual Aziz). 

Essa disparidade no que se refere à importância do futebol para o mandato também 

esteve presente nas entrevistas feitas para esta tese, em que os respondentes se alternaram entre 

minimizar e enaltecer a relação deles e de seus assessorados com a modalidade; negar ou 

reconhecer que ela representa vantagem competitiva para entrar e/ou permanecer na política; 

interagir muito ou pouco sobre esse tema nas mídias sociais; e majoritariamente acreditar que 

postar sobre futebol não significa promover campanha permanente, à exceção de Cândido, para 

quem priorizar a modalidade na comunicação tem esse potencial, desde que como uma bandeira 

de atuação genuína do parlamentar. “Se você [o congressista] está inserido na questão e não é 

um oportunista, está fazendo tua obrigação, que é defender uma área em que você acredita e 

construir políticas para o setor, tudo isso é campanha permanente” (CÂNDIDO, 2019). 

Visão bem distinta dessa associação teve Jovair Arantes ao ser citado como membro da 

“Bancada da Bola” e perguntado, em entrevista concedida a um programa de TV goiano linkado 

em sua fan page em junho de 2015, se considerava o termo pejorativo: 

 

É absolutamente pejorativo. Bancada da Bola não se aplica. Até porque eu sou da 

bancada que ama o futebol. Sou um amante do futebol como a grande maioria, mais 

de 80%, dos brasileiros ama o futebol, tem um time e defende esse time. Vou defender 

sempre o esporte de uma forma positiva e o futebol muito mais. Eu também, posso 

ser considerado da “Bancada de Cristo”, porque tenho Cristo como uma grande paixão 

(...) então essa pejoração que eles colocam em cima das pessoas, objetivando negativar 

o seu processo de ação política, não cola em mim. Vou continuar defendendo o 

futebol. Se me chamar de Bancada da Bola, tudo bem. Se me chamar de amante do 

futebol, eu prefiro (ARANTES, 2015). 

 

Em resumo: a associação dos congressistas ao futebol e sua influência na comunicação 

estabelecida no Facebook varia bastante, conforme os exemplos apresentados, e é reforçada ou 

minimizada quando lhes convêm. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve por objetivo principal analisar a comunicação política 

promovida no Facebook pelos 30 congressistas brasileiros ligados ao futebol durante o período 

de mandato da 55ª legislatura (2015-2019), em comparação aos pleitos de 2014 e 2018, 

investigando a utilização dessa rede social para promover uma comunicação com características 

eleitorais durante os mandatos, configurando o fenômeno da campanha permanente. 

A metodologia de análise incluiu três passos principais: 1) a análise da frequência das 

postagens dos 30 parlamentares no Facebook durante os períodos eleitorais e não eleitoral 

citados (n1 = 41.936); 2) a Análise de Conteúdo das mensagens postadas por 24 desses 

congressistas – os que mantinham conta ativa na rede social em janeiro de 2020 e postaram, 

pelo menos, 10 mensagens no decorrer do mandato e em um dos períodos eleitorais citados – a 

partir de amostra aleatória mínima obtida por meio de cálculo amostral (n2 = 9.165) com base 

em mas 13 categorias: temas, viagens, financiamento, pesquisas de opinião, inserções na mídia, 

eventos, anúncios publicitários, negatividade, recurso audiovisual, links, interatividade, 

personalização e discurso; 3) estimação de modelos de regressão linear com base nos resultados 

desses indicadores e em variáveis de controle como cargo ocupado, intenção de candidatura na 

eleição seguinte, número de mandatos anteriores, ideologia partidária e idade. 

Além disso, foram realizadas, de forma a complementar a análise, entrevistas 

estruturadas abertas com dois deputados federais (Fábio Mitidieri e Vicente Cândido) e seus 

respectivos assessores de Comunicação (Henrique Abreu e Eyler Faria), além dos assessores 

Flávia Rochet, Ivan Zuchi e Letícia Alcântara, ligados, respectivamente, aos deputados André 

Figueiredo e Evandro Roman, e ao senador Romário. O objetivo desse procedimento foi 

identificar as impressões deles sobre a comunicação desenvolvida durante o mandato; o papel 

do Facebook nesse processo; a influência que o futebol tem nas suas respectivas atividades 

parlamentares; e a avaliação deles sobre o fenômeno da campanha permanente. 

A QP 1 indagou em que medida a comunicação política desenvolvida no Facebook pelos 

congressistas ligados ao futebol no período não eleitoral pode ser enquadrada como campanha 

permanente. Nossa análise mostrou que ela tem características de propaganda contínua, mas 

que esse processo não é linear. Trata-se de uma estratégia adotada sob diferentes perspectivas 

pelos parlamentares e seus assessores e que, para alguns entrevistados, tal conceito é conhecido 

e defendido como parte indissociável da democracia, mas para outros, ele é rejeitado ou nem é 

familiar, sendo interpretado como ação de prestação de contas do mandato, por exemplo. 
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Em um ranking que incluiu apenas os 24 congressistas submetidos à Análise de 

Conteúdo, o que mais adotou a campanha permanente durante a legislatura foi Danrlei, com um 

total de 8,43 pontos e 10 categorias ampliadas do pleito de 2014 para o mandato (em um total 

máximo de 14 pontos e 14 determinantes). Na sequência da pontuação, os maiores adeptos da 

estratégia foram os deputados Afonso Hamm, Mitidieri e Roberto Góes, e o senador Romário. 

Já o que menos aderiu a ela foi o deputado Marcelo Aro, com 3,43 pontos e cinco categorias 

ampliadas, o que exemplifica a grande variação quanto aos níveis de adesão à estratégia. 

A QP2 buscou verificar que elementos de campanha permanente são articulados na rede 

social pelos representantes. Os resultados mostraram que sete categorias investigadas tiveram 

ampliação na mediana geral do subgrupo de 22 congressistas cuja comunicação de mandato foi 

comparada à do pleito de 2014, podendo ser então afirmadas como tendências do fenômeno 

estudado para o corpus e período estabelecidos. Foram elas: os posts sobre inserções na mídia; 

a citação a eventos realizados ou prestigiados pelo político (nacionais e internacionais); os 

recursos audiovisuais de fotos, vídeos e lives; os ataques a políticos e partidos rivais; o uso de 

links de forma geral; a interatividade (respostas, menções e compartilhamentos); e os discursos 

de planos específicos, posicionamento político e ideias promocionais. A personalização das 

mensagens também foi apontada como padrão, pois teve uso maior durante a legislatura em 

relação ao pleito por 13 dos 24 parlamentares. 

Entre os achados específicos dessa resposta estão a conclusão de que os eventos locais 

são os mais destacados pelos congressistas no Facebook, mas que essa supremacia não é tão 

ampla nos períodos não eleitorais em virtude da maior presença dos parlamentares em agendas 

nacionais – principalmente – e internacionais após tomarem posse; que os vídeos e as lives 

aparentam ser recursos com uso em expansão; e que a grande incidência de ataques esteve muita 

ligada à conjuntura polarizada entre 2015 e 2019, marcada pelo impeachment de Dilma 

Rousseff, a prisão de Lula e o contestado governo de Michel Temer, o qual também foi 

submetido a duas votações de denúncias contra ele na Câmara por crimes de responsabilidade. 

Também se constatou a pouca utilização de links e as reduzidas interações durante o período 

eleitoral em oposição à maior adesão a esses recursos durante os mandatos, mas também que 

as respostas costumam ser interações mais genuínas, por envolverem usuários comuns, 

enquanto menções e compartilhamentos priorizam instituições, autoridades políticas e sociais 

e membros do ciclo profissional e/ou familiar dos políticos, pouco se configurando como reais 

interações com o público em geral. Destaca-se ainda a preferência por defender objetivos 

difusos durante as corridas eleitorais, os quais só se transformam em planos específicos 
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majoritariamente durante os mandatos, e a priorização em geral às ideias promocionais, às ações 

correntes e aos posicionamentos políticos durante a legislatura, além da frequente tentativa de 

personalizar a imagem dos representantes, exibindo sua vida privada, fé, hobbies e gostos, 

inclusive os relacionados ao futebol.   

A QP3 indagou que fatores associados aos parlamentares influenciam no nível de adesão 

à campanha permanente. Os resultados indicaram que não podem ser apontados causas únicas 

que influenciem a todas as categorias, considerando a amostra relativamente pequena e 

consideravelmente heterogênea, o que pôde ser comprovado pelo alto desvio padrão de nove 

categorias de análise durante os mandatos. Mesmo assim, foi possível comprovar que a intenção 

de candidatura na eleição subsequente influenciou positivamente na frequência de postagem 

dos políticos no Facebook, ou seja, futuros ou potenciais candidatos, postaram mais. 

A investigação também concluiu que representantes de partidos de esquerda 

promoveram mais lives que os de direita e postaram mais links para temas diversos – 

classificados como “Outros” por não estarem ligados a ações e posições políticas dos próprios 

congressistas. O nível de postagem desse tipo de link é inversamente relacionado à intenção de 

se candidatar nas eleições subsequentes, conforme também se demonstrou empiricamente. Não 

foi possível, porém, identificar relação linear de causalidade entre a promoção de campanha 

permanente e as variáveis de controle de idade, número de mandatos anteriores e cargo 

ocupado. No entanto, a Análise de Conteúdo apontou que os deputados federais figuraram em 

várias categorias como os maiores adeptos delas, pois os sete parlamentares com maior 

frequência de postagem ocupavam esse cargo, assim como os dois que mantiveram e 

aumentaram a abordagem de temas prioritários, os quatro que ampliaram a postagem de 

pesquisas de opinião e o único que publicou pedido de financiamento público (este, aliás, 

percebido como tema-tabu entre os demais congressistas). A reaplicação da metodologia com 

amostras maiores pode confirmar ou não essa indicação. 

Por fim, a QP4 questionou de que forma o fato de esses políticos serem ligados ao 

futebol interfere no tipo de comunicação desenvolvida por eles no Facebook. A análise 

demonstrou que essa interferência se dá em níveis variados, desde aqueles representantes que 

têm o futebol como tema prioritário do mandato, a exemplo de Romário, Danrlei, Góes e Deley; 

aos que postam bastante sobre esporte em geral, como Roman; até os que pouco ou nunca tratam 

do assunto, como Arnaldo Faria de Sá e Jarbas Vasconcelos. Foi possível identificar ainda 

diferentes perfis dessa associação, tais como os “ídolos de uma torcida só”, que valorizam o 

pertencimento clubístico, casos de Danrlei e Deley; o “herói nacional” nos gramados e no 
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enfrentamento aos cartolas na política, retórica observada na fan page de Romário; os dirigentes 

nacionais ou locais que buscam mostrar trabalho em prol dos federados, mas que também 

defendem a CBF no Congresso Nacional, casos de Góes, Cândido, Marcus Vicente e Aro; o 

político que participa da entrega de equipamentos desportivos e prestigia campeonatos 

amadores, Mitidieri; e os dirigentes e/ou torcedores de seus respectivos clubes, a exemplo de 

Goulart, Jovair Arantes e Washington Reis. Verificou-se ainda que ex-jogadores, deputados 

federais e políticos com passagem pelo futebol antes da política estiveram entre os que mais 

postaram sobre a modalidade no Facebok durante o mandato, contudo, esses achados não foram 

comprovados por meio de regressões lineares, sendo, portanto, indicados como agendas de 

pesquisas futuras com amostras maiores. 

As entrevistas com os deputados e assessores refletiram essa visão ambígua em relação 

à influência do futebol na política, tendo sido registradas respostas divergentes a várias 

perguntas sobre o tema. Assim, as percepções variaram entre o reconhecimento da importância 

do futebol para o mandato à negação ou minimização de uma relação que supostamente já foi 

maior no passado (e, inclusive, os dois comportamentos ao mesmo tempo, como no caso de 

Romário, cuja assessoria simultaneamente admitiu que o apelo frequente aos feitos dele como 

ex-jogador é planejado estrategicamente para as mídias sociais e minimizou a importância da 

modalidade para a atuação política corrente). Também houve discrepância entre os 

entrevistados que admitiram que o futebol representou vantagem competitiva para ser eleito e 

os que avaliaram que ele só confere visibilidade; bem como uma visão predominante de que o 

futebol não pode ser considerado estratégia de campanha permanente, porém refutada por 

Cândido, que defendeu que ele tem esse potencial desde que essa seja uma bandeira legítima 

de atuação do político.     

Essa última resposta nos aponta para o debate não formulado como questão de pesquisa 

desta tese, mas discutido, pelo menos, desde o início do século: a campanha permanente é uma 

ameaça à democracia? (ORNSTEIN; MANN, 2000; LILLEKER, 2006; ELMER; LANGLOIS; 

MCKELVEY, 2012). Mais de 40 anos após a criação do conceito por Blumenthal e séculos após 

os primeiros registros de ações de autopromoção por políticos, é preciso antes de tudo separar 

visões rasas que classificam a estratégia por si só como vilã do uso que representantes e partidos 

fazem dela. Vários debates anteriores tentaram adotar perspectivas semelhantes, por exemplo 

acerca do possível impacto nocivo das tecnologias de informação para o processo democrático 

– o que parece não fazer mais sentido na conjutura atual em que essas ferramentas foram 

definitivamente incorporadas à atividade política, seja por eleitos ou eleitores.  
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Nesse sentido, nossa análise mostrou que a campanha permanente tem inúmeras 

potencialidades, tais como o estímulo à prestação de contas, a responsividade, a publicidade 

dos atos públicos e a proximidade, durante os mandatos, entre a população e seus 

representantes, sendo natural que estes tenham o objetivo de se reeleger no futuro, desde que 

respeitadas as regras do jogo democrático. 

Por outro lado, faz sentido que haja preocupação com o uso antidemocrático que os 

representantes e partidos podem vir a fazer da ideia de campanha permanente, caso baseiem a 

comunicação apenas em publicidade vazia, fake news, desprezo pelas minorias e divisão da 

população local em torno de temas tabus ou ligados a costumes e liberdades individuais, a 

exemplo das críticas atribuídas às ações de mandato de Donald Trump nos Estados Unidos 

(PERSILY, 2017) e Jair Bolsonaro no Brasil (JOATHAN; MEDRADO; MEDEIROS, 2021)110. 

Nesse contexto, é necessário abordar também a omissão de empresas como o Facebook 

quanto à ampla disseminação de fake news e a promoção de discursos de ódio em suas 

plataformas, como se verificou na eleição de Trump em 2016, no Brexit em 2017 e nas 

denúncias de disparos em massa ilegais via WhatsApp pela campanha de Bolsonaro no Brasil 

em 2018. Não se trata de demonizar as ferramentas, pelo contrário: também aqui a postura 

antidemocrática não deve ser associada à tecnologia em si, mas aos agentes promotores ou 

condescendentes com tais ações, sejam eles políticos, partidos, instituições, cidadãos ou 

empresários. A omissão ou letargia do Poder Judiciário em julgar denúncias de crimes 

associados a posturas antidemocráticas pode piorar ainda mais esse cenário111.  

Quanto à bancada federal de políticos ligados ao futebol, é importante notar que, ao 

mesmo tempo em que ela cresceu quase que ininterruptamente de 1987 a 2019, também sofreu 

modificações em sua estrutura, passando a abranger não apenas congressistas que defendem a 

CBF, como na composição liderada por Eurico Miranda durante a CPI da Nike no início dos 

anos 2000, mas também um autoproclamado opositor à cartolagem nacional como Romário, 

que, em muitos posts da amostra aqui analisada, estabeleceu um contraponto às articulações até 

então majoritárias em favor dos dirigentes – ainda que estas mostrem supremacia em 

momentos-chave, como na pouca efetividade da CPI do Futebol encerrada em 2016112.  

Outra mudança de cenário importante se deu com as eleições de 2018, quando só nove 

 
110  Ver “Bolsonaro chega a 1.000 declarações falsas ou distorcidas com 492 dias de mandato”, em 

https://bityli.com/isLJD (acesso em 08/09/2020). 
111  Ver “Investigação eleitoral sobre disparos em massa pelo WhatsApp engatinha no TSE “, em 

https://bityli.com/9AkEZ (acesso em 08/09/2020). 
112  Ver “CPI do Futebol termina com dois relatórios e nenhum indiciamento”, em https://bityli.com/Bk56w 

(acesso em 08/09/2020). 



269 

 

congressistas ligados ao futebol foram reeleitos: Hamm, Figueiredo, Ciro Nogueira, Danrlei, 

Mitidieri, José Rocha, Luciano Bivar, Aro e Paulo Magalhães, ao passo que Vasconcelos passou 

de deputado federal a senador. Roman prosseguiu como representante na Câmara por ter 

assumido como 1º suplente em fevereiro de 2019, e Omar Aziz, Fernando Bezerra Coelho, 

Collor e Romário dão continuidade a seus respectivos mandatos de senador, cuja duração é de 

oito anos. Além deles, o senador Eduardo Girão (Podemos) e os deputados federais Júnior 

Bozzella (PSL) e Paulo Ganime (Novo) também têm conexões com a modalidade – como 

apresentado na Tabela 5 – e foram eleitos pela primeira vez. Esta é apenas a segunda vez desde 

1987 que o número de parlamentares ligados ao futebol é menor de uma legislatura para outra, 

caindo de 30 para 18. 

Cabe ressaltar que dos 15 congressistas que deixaram de integrar o Congresso, cinco 

optaram por não concorrer à reeleição (Cadoca, Cândido, Zezé Perrella, Andres Sanchez e 

Zveiter), um teve a candidatura impugnada (Góes) e um foi eleito prefeito em 2016 (Reis), ou 

seja, oito foram os que efetivamente fracassaram em tentar se reeleger (Washington Stecanela, 

Deley, José Otávio Germano, Goulart, Arantes, Sá, Marcus Vicente e Rogério Marinho) – os 

quatro últimos, porém, são suplentes e têm chance de reassumir o posto no decorrer do 

quadriênio. O insucesso de vários deles pode ser especulado como no contexto do alto índice 

de renovação do Congresso Nacional no pleito de 2018, o que acabou por deixar de fora vários 

parlamentares com histórico longevo na política, contudo sua comprovação demandaria 

investigação específica, o que foge ao escopo desta tese. 

A contribuição deste trabalho para as áreas de Comunicação, Ciência Política e Esporte 

se deu sob diversos aspectos: primeiro, por desenvolver um estudo amplo e sistematizado sobre 

a promoção de campanha permanente no Facebook no Brasil, por meio de um modelo 

comparativo entre os períodos não eleitoral e eleitoral e focado em membros do Poder 

Legislativo, atualizando a literatura internacional e a metodologia de investigação do tema, por 

meio da adaptação, ao contexto digital, de categorias de análise originalmente investigadas 

como recursos estruturais da atividade política ou estratégicos, mas focados na comunicação 

offline (TENSCHER et al, 2015). Além de adaptar variáveis clássicas para a realidade atual de 

protagonismo da internet na comunicação política, a pesquisa também propôs – em trabalho 

inicialmente testado em Lilleker, Joathan, Faustino e Turner (2019) – novas variáveis de 

mensuração da propaganda contínua, tais como a subdivisão de eventos políticos conforme a 

abrangência deles (se locais, nacionais ou internacionais, o que ajuda a identificar que imagem 

o representante busca projetar de si); a tipificação dos tipos de links usados pelos representantes 
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nas postagens (de forma a verificar quando e como o político busca dar mais credibilidade à 

própria comunicação por meio de fontes adicionais); e a classificação dos diferentes tipos de 

discurso político estabelecidos na comunicação digital, salientando a importância de identificar 

também conteúdos de posicionamentos políticos e ideias promocionais em relação a outras 

formas discursivas já empregadas nas pesquisas da área (JOATHAN, 2017; MASSUCHIN; 

SILVA, 2019; WEN, 2014) – o que se mostrou relevante diante da alta incidência com que essas 

categorias apareceram nas postagens dos políticos da Bancada da Bola, como já citado. 

Uma segunda importante contribuição foi comprovar, por meio de critérios 

qualiquantitativos e entrevistas com agentes do campo político, que a propaganda contínua é 

praticada de forma difusa no Brasil, mas em diferentes níveis e com particularidades que 

precisam ser compreendidas para que não se pense nela como um fenômeno uniforme. Uma 

terceira foi a de apresentar um diagnóstico sobre como a relação dos congressistas com o futebol 

interfere na comunicação de mandato e mostrar que também há diferentes nuances nessa 

relação, desde o reforço e constante lembrança do passado e do presente ligado à modalidade 

até a pouca menção e tentativa de distanciamento e de minimização dessa relação. 

Além disso, esta pesquisa apresenta uma sistematização até então inédita da evolução 

da Bancada da Bola no Brasil, desde o início da redemocratização, em 1987, até a atualidade, 

o que presta uma contribuição histórica aos interessados no tema, visto que a ligação dos 

congressistas brasileiros com o futebol é, muitas vezes, omitida por eles próprios de suas 

biografias oficiais e mesmo no âmbito do jornalismo é motivo de reportagens pontuais, que não 

apresentam a evolução e a abrangência dessa frente parlamentar informal na política nacional, 

sobretudo após o fim da ditadura militar. 

Também é importante salientar a ampla revisão de literatura apresentada acerca dos 

trabalhos nacionais e internacionais sobre campanha permanente, bem como a identificação dos 

trabalhos que abordam a relação entre futebol e política no Brasil e em que nível se dá essa 

conexão em vários países do mundo nos cinco continentes, em esforços de sistematização 

potencialmente úteis a pesquisas futuras. 

No entanto, é necessário reconhecer as limitações que uma pesquisa dessa natureza, 

desenvolvida ao longo dos últimos cinco anos, traz consigo. A amostra de análise foi 

relativamente pequena e heterogênea, o que comprometeu os resultados dos modelos de 

regressão linear estimados e inviabiliza que as conclusões apresentadas sejam expandidas para 

além do objeto estudado. Ampliar a amostra em trabalhos futuros é necessário, bem como testar 

a eventual pertinência de outros modelos de regressão, como a logística binária ou multinomial. 
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A não inclusão nos modelos estimados de outras variáveis explicativas que podem ser úteis para 

predizer a campanha permanente, sejam a nível dos representantes (ocupação de cargos de 

liderança no Congresso ou nos partidos, por exemplo), da mídia social (número de curtidores 

ou taxa média de engajamento) ou do público-alvo (região do País e níveis de acesso à internet) 

também pode ser citada como limitação. Entretanto, ela deve ser compreendida no contexto da 

amostra reduzida da pesquisa, o que impediu a inclusão de mais VIs nas equações de regressão, 

que foram limitadas pelo número de 24 casos investigados. 

Necessário reconhecer ainda que a decisão de desenvolver uma Análise de Conteúdo 

totalmente manual traz consigo o risco da subjetividade, o qual se tentou atenuar por meio de 

experiência anterior de aplicação da metodologia que inspirou esta tese numa pesquisa com 

quatro codificadores e teste de confiabilidade satisfatório (LILLEKER et al, 2019). Essa 

escolha metodológica também tornou demasiado o tempo necessário para a completa análise 

do corpus, o que pode ser inviável para pesquisas que exijam execução mais rápida, sendo 

fortemente recomendado que o esforço de análise seja compartilhado com mais codificadores 

em pesquisas futuras que tenham universos tão extensos, ou mesmo que se busque metodologias 

automatizadas de investigação empírica, como a Análise de Sentimentos. 

É diretamente relacionada a esse problema uma decisão metodológica relativa à 

verificação da presença de respostas por parte dos congressistas como índice da categoria de 

interatividade. Alguns posts analisados tiveram até milhares de comentários, de forma que 

verificá-los na íntegra atrasaria sobremaneira a conclusão da pesquisa, por isso, tomou-se como 

procedimento a verificação de respostas apenas aos comentários classificados pelo Facebook 

como “mais relevantes”. Para essa decisão, partimos do pressuposto que uma resposta do titular 

da respectiva fan page faria a rede social incluir esse comentário entre os principais. Este 

pesquisador reconhece que essa decisão é suscetível a falhas, contudo argumenta que esse risco 

foi semelhante a todos as páginas analisadas, posto que essa foi uma escolha linear, de forma 

que ela não enviesou a análise. 

O estabelecimento de amostra mínima de 10 postagens por período para considerar uma 

fan page apta para a Análise de Conteúdo também é um critério discutível, pois pode ser 

considerado um número baixo para ser comparado aos resultados de congressistas que tiveram 

mais de 300 publicações analisadas em igual período. Para atenuar tal problema, optamos por 

comparar os resultados dos congressistas apenas em termos percentuais, de forma que a 

variação das categorias foi sempre de 0 a 100%, evitando distorções na comparação de 

universos distintos. Outros trabalhos qualiquantitativos sobre campanha permanente em mídias 
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sociais também passaram por igual dilema e estabeleceram quantitativos mínimos de análise 

variados, desde os 10 tweets de Vasko e Trilling (2019) aos 100 de Nuernbergk e Conrad (2016). 

De fato, é necessário que a área se debruce com mais afinco sobre essa questão no futuro. 

Lamenta-se ainda o insucesso na realização das entrevistas com mais três congressistas 

como originalmente previsto, o que teria enriquecido ainda mais a análise. A impossibilidade 

de analisar o conteúdo dos posts de seis dos 30 membros da Bancada da Bola também é sentida, 

sobretudo nos casos de Sanchez e Germano, cujas fan pages foram apagadas antes que este 

pesquisador realizasse a análise empírica. 

Como sugestão de agendas futuras de pesquisa, além das já citadas, está a possibilidade 

de se desenvolver um modelo para investigar o impacto da campanha permanente nos 

resultados eleitorais, o que demandará certamente um estudo com amostras maiores e, de 

preferência, ao longo de várias eleições, além da inclusão de variáveis ao nível dos eleitores, 

como renda, nível de escolaridade e região do País. 

O desenvolvimento de novos critérios de investigação da campanha permanente, 

adaptados à realidade brasileira e ao nosso sistema político, também merece ser motivo de 

esforço acadêmico, bem como o acompanhamento das novas tendências da comunicação 

digital, considerando a estagnação da audiência do Facebook e o crescimento sustentado de 

mídias como YouTube e Instagram, além do WhatsApp enquanto aplicativo de comunicação 

instantânea. É necessário identificar de que forma elas podem assumir um protagonismo na 

promoção de campanha permanente ou ser apropriadas por políticos ligados ao futebol durante 

o mandato – o que, aliás, já está acontecendo em relação à centralidade que o Instagram adquiriu 

para o mandato de Romário (ALCÂNTARA, 2019). 

Por fim, a mudança no panorama midiático nos últimos anos, em que representantes e 

partidos passam a dividir a circulação de informação política com agentes não oficiais, entre 

apoiadores, militantes de movimentos teoricamente independentes, influenciadores digitais e 

usuários comuns, sugere a construção de uma metodologia como a que Joathan e Alves (2020) 

desenvolveram para a investigação de propaganda negativa não oficial no Twitter nas eleições 

do Rio de Janeiro em 2016, a fim de que a campanha permanente possa ser analisada também 

no contexto atual de múltiplos agentes influenciadores do debate político online. 
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APÊNDICE A – POLÍTICOS POR PAÍS LIGADOS AO FUTEBOL, CARGOS OCUPADOS E NÍVEL DE LIGAÇÃO COM A 

MODALIDADE (EXCETO O BRASIL) 

 

País Político Cargo(s) ocupado(s) Ligação com o futebol 

África do Sul Danny Jordaan Ex-prefeito de Nelson Mandela Bay e 

ex-deputado federal de Eastern Cape 

Ex-presidente da Federação Sul-africana de Futebol 

Albânia Kreshnik Çipi Ex-deputado federal Ex-zagueiro da seleção e de times albaneses 

Argélia Ahmed Ben Bella Ex-presidente Ex-meio-campista do Olympíque Marselha e do IRB 

Maghinia/ALG 

Argentina Aldo Pedro Poy Vereador de Rosário Ex-atacante do Rosário Central e da seleção argentina 

 Ariel Cozzoni Vereador de Rosário Ex-atacante do Newell’s Old Boys e do Banfield 

 Jorge Godoy Vereador de San Juan Ex-dirigente do Club Sportivo Desamparados 

 Maurício Macri Presidente, deputado federal, prefeito 

de Buenos Aires 

Ex-presidente do Boca Juniors 

Austrália Alistair Edwards Ex-vereador de Cockburn Ex-atacante de clubes e da seleção australiana; ex-técnico de 

clubes e de seleções de base do mesmo país 

Bélgica Marc Wilmots Senador Ex-meia da seleção belga e de clubes como Schalke 04 e 

Bordeaux; ex-técnico da Bélgica, da Costa do Marfim e de 

clubes 

 Michel Dighneef Ex-senador e ex-deputado federal por 

Tilleur 

Ex-zagueiro do Tilleur 

Bolívia Luis Gatty Ribeiro Prefeito de Cobija Ex-lateral do Bolívar e da seleção boliviana 

Bulgária Boyko Borisov Primeiro-ministro e ex-prefeito de 

Sofia 

Ex-atacante do Vitosha FC 

 Yordan Letchkov Prefeito de Sliven Ex-meia da seleção búlgara e de clubes como Hamburgo e 

Olympique de Marseille 

Camarões Aka Amuan Membro do Parlamento (MP) do 

departamento de Menchum 

Ex-árbitro 

Calvin Foinding MP Ex-presidente do Mont Cameroon do Buéa e do Stade F.C. of 

Bandjoun 



295 

 

Gabriel Mbongning Prefeito de Bandja Ex-presidente do Unisport of Bafang 

Joseph Emmanuel 

Ava 

MP de Yaoundé IV District Ex-presidente do Canon Sportif of Yaoundé 

Lucas Tchoffo MP Ex-presidente do Bamboutos of Mbouda 

Pierre Kwemo MP Ex-presidente do UMS of Loum 

Samuel Wembé MP Ex-presidente do Racing of Bafoussam 

Théophile Abega Prefeito de Yaoundé IV District Ex-jogador e ex-presidente do Canon Sportif of Yaoundé 

Tsobgny Panka Paul Prefeito de Dschang Ex-presidente do Aigle Royale of Dschang 

Chile Carlos Chandía Prefeito de Coihueco Ex-árbitro 

 Gabriel Mendonza 

Ibarra 

Vereador de Viña del Mar Ex-lateral do Colo-colo, do São Paulo e da seleção chilena 

 Pablo Prieto Deputado distrital e conselheiro 

regional de Talca 

Ex-defensor da Universidad de Chile e da seleção chilena 

Colômbia Imer Machado Deputado estadual de Casanare Ex-árbitro 

 John Velásquez 

Cárdenas 

Ex-governador, prefeito e deputado de 

Risaralda 

Ex-presidente do Deportivo Pereira 

 Juan Carlos López Prefeito de Popayán Ex-presidente do Millonários 

 Willington Ortiz Ex-deputado federal (pela 

circunscrição afrocolombiana) 

Ex-meio-campista da seleção colombiana e de clubes como o 

América de Cali 

Congo Robert Kidiaba MP de Upper Katanga Ex-goleiro do Mazembe 

Costa do 

Marfim 

Bonaventure Kalou Prefeito de Vavoua Ex-meio-campista da seleção marfinense e de clubes como 

PSG e Feynoord 

Dinamarca Erik Bo Andersen Ex-vereador de Randers Ex-atacante da seleção e de clubes dinamarqueses 

El Salvador Wilfredo Iraheta Ex-deputado estadual de El Salvador Ex-defensor da seleção de El Salvador e de times 

salvadorenhos 

Equador Abdalá Bucaram Ex-presidente do Equador e ex-prefeito 

de Guayaquil 

Ex-presidente do Barcelona 

 Abdalá Bucaram Jr. Ex-deputado federal Ex-meia-atacante de clubes equatorianos 

 Agustín Delgado Ex-deputado federal por Imbabura Ex-atacante da seleção e de clubes equatorianos e 

internacionais, como Necaxa e Southampton 

 Iván Hurtado Ex-deputado federal Ex-zagueiro da seleção e de clubes equatorianos e 
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internacionais, como Múrcia e Tigres 

 Ulises de la Cruz Ex-deputado federal por Carchi Ex-defensor do Cruzeiro, de clubes equatorianos e britânicos, 

como o Aston Villa 

Espanha Andoni Imaz Ex-vereador de Tolosa Ex-meio-campista da Real Sociedad e do Athlétic 

 Dani Mallo Ex-vereador de Cambre Ex-goleiro de clubes como Deportivo, Girona e Albacete 

 Florentino Pérez Ex-vereador de Madrid Presidente do Real Madrid 

 Francisco Caballero 

Ibáñez 

Ex-prefeito de Zaragoza Ex-presidente do Zaragoza 

 Giga Craioveanu Vereador de Getafe Ex-atacante da seleção romena, do Real Sociedad e do Getafe 

 Gregorio Jesus Gil y 

Gil 

Ex-prefeito de Marbella Ex-presidente do Atlético de Madrid 

 José Antonio Aguirre Ex-jogador do Athletic Bilbao Ex-presidente e ex-deputado do País Basco 

 José García Liñares Ex-prefeito de Cerceda Ex-presidente da Federação Galega de Futebol e do Cerceda 

 Julen Karrion Prefeito de Biscaia Técnico do Urdaibai 

 Manuel de la Fuente Vereador de Ponferrada Ex-árbitro 

 Sabino Sanchez Vereador de Los Santos de Maimona Ex-atacante de clubes como Osasuna e Mérida e treinador do 

La Estrella 

 Tino Déniz Vereador de Telde Diretor-técnico da Federação Interinsular de Futebol de Las 

Palmas 

 Tomás Reñones Vereador e prefeito interino de 

Marbella 

Ex-zagueiro do Atlético de Madrid e da selação espanhola 

França Bernard Tapie Ministro para Assuntos da Cidade e 

membro da Assembleia Nacional 

Ex-dono do Olympique de Marseille 

 Éric Di Meco Ex-vereador de Marselha Ex-lateral-esquerdo da seleção francese e de clubes como 

Olympique de Marselha 

Geórgia Kakha Kaladze Vice-primeiro-ministro, MP, ministro 

de Energia e prefeito de Tblisi 

Ex-zagueiro da seleção georgiana e de vários clubes, inclusive 

o Milan 

 Levan Kobiashvili Deputado federal Ex-lateral-esquerdo da seleção georgiana e ex-presidente da 

Federação Georgiana de Futebol 

Grécia Georgios Anatolakis Deputado federal por B' Piraeus Ex-zagueiro da seleção grega e de clubes como o Olympiacos 

 Tasos Mitropoulos Ex-vereador de Piraeus Ex-meio-campista da seleção grega e de clubes como o 
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Panathinaikos 

Honduras Alberto Chedrani Deputado federal por Cortés Ex-jogador do Real España e ex-técnico de clubes 

hondurenhos 

 Christian Santamaria Deputado federal por Atlántida Ex-meio-campista da seleção hondurenha 

 Gilberto Yearwood Deputado federal por Cortés Ex-zagueiro e ex-técnico da seleção hondurenha, jogou 

também no Valladolid/ESP 

 Jaime Villegas Deputado federal por Cortés Ex-zagueiro da seleção hondurenha e ex-presidente do Real 

España/HON 

 José de la Paz 

Herrera Uclés 

Deputado federal por Francisco 

Morazán 

Ex-meio-campista e ex-técnico da seleção hondurenha, foi 

diretor técnico do Real España/HON 

 Osmán Chávez Deputado federal por Cortés Ex-zagueiro da seleção hondurenha 

 Tibdeo Ricardo 

Elencoff 

Deputado federal por Colón Presidente do Real Sociedad de Tocoa/HON 

 Wilmer Velásquez Deputado federal por Francisco 

Morazán 

Ex-atacante do Sport Recife e da seleção hondurenha 

Hungria István Friedrich Ex-primeiro-ministro e ex-chefe de 

Estado 

Ex-lateral-direito do Műegyetemi AFC e da seleção húngara 

 József Bozsik Deputado federal Ex-meia da seleção e de clubes húngaros 

Ilhas Faroe Aksel Johannesen Ex-primeiro-ministro, ex-vice-

primeiro-ministro e ex-deputado 

federal 

Ex-atacante do KÍ Klaksvík 

 Kaj Leo Johannesen Vereador de Torshavn, e primeiro-

ministro 

Ex-goleiro da seleção nacional e do clube Torshavn 

 Poul Michelsen Ex-prefeito de Tórshavn e ex-deputado 

federal por Suðurstreymoy 

Ex-jogador do Tórshavn 

Índia Churchill Alemao MP Co-fundador do clube Churchill Brothers 

 Joaquim Alemao Deputado estadual por Goa Co-fundador do clube Churchill Brothers 

 Prasun Banerjee Deputado federal por Lok Sabha Ex-zagueiro da seleção indiana 

 Wangnia Pongte Ex-deputado estadual por Arunachal 

Pradesh 

Ex-jogador de clubes indianos  

Irã Amir Abedini Vereador de Teerã e ex-governador de Presidente do Gahar Zagros e do Damash Gilan, já presidiu a 
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East Azerbaijan Province, Lorestan 

Province e Khorasan  

Federação Iraniana de Futebol, foi dono do Persepolis e jogou 

por clubes iranianos 

 Javad Arianmanesh Deputado federal por Mashhad e Kalat. Ex-jogador do Payam Mashhad e ex-presidente da Associação 

de Futebol da província de Khorasan 

 Saeid Daghighi Vereador de Qazvin Ex-jogador da seleção e de clubes iranianos 

Iraque Ahmed Radhi Deputado federal pelo Iraqi 

Accordance Front bloc. 

Ex-jogador da seleção e de clubes iraquianos 

Irlanda Ian McGarvey Prefeito de Letterkenny, ex-prefeito de 

Donegal County, vereador de Donegal 

County 

Ex-jogador do Swilly Rovers 

 Joe McHugh Deputado federal por Donegal North 

East, ex-senador 

Ex-jogador do Cranford e do Bonage United 

 Oliver St John 

Gogarty 

Ex-senador Ex-jogador do Preston North e do Bohemian FC 

Islândia Albert Sigurður 

Guðmundsson 

MP, ministro das Finanças e ministro 

da Indústria 

Ex-atacante da Seleção e de clubes como Arsenal e Milan; ex-

presidente da Federação de Futebol da Islândia 

 Willum Þór Þórsson Deputado federal Ex-meio-campista de times islandeses 

Itália Adriano Galliani Senador Diretor do Monza e ex-vice presidente e diretor do Milan 

 Efisio Corrias Presidente do Conselho Regional da 

Sardenha e da Região da Sardenha; 

Senador 

Ex-presidente do Cagliari 

Gianni Rivera MP, sub-secretário de Defesa e membro 

do Parlamento Europeu 

Ex-meio-campista do Milan e da seleção italiana; ex-vice-

presidente do clube 

Silvio Berlusconi Primeiro-ministro Dono e presidente do Milan 

Japão Kunishige 

Kamamoto 

Membro da Casa Maior do Parlamento 

Japonês 

Ex-atacante e ex-técnico de clubes japoneses, jogou também 

pelo Japão e foi vice-presidente da Associação Japonesa de 

Futebol 

 Toshirō Tomochika Membro da Casa Maior do Parlamento 

Japonês 

Ex-atacante de clubes japoneses 

Libéria George Weah Presidente e Senador Ex-atacante de Milan, PSG, Mônaco e da seleção liberiana 

Luxemburgo Camille Dimmer Ex-deputado federal Ex-jogador da seleção de Luxemburgo e de times belgas 
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México Cuauhtémoc Blanco Prefeito de Cuernavaca e governador 

de Morelos 

Ex-atacante da seleção mexicana e de vários clubes, inclusive 

América/MEX e Valladolid 

 Manuel Negrete Prefeito de Coyocan Ex-meio-campista da seleção mexicana e de clubes como 

Sporting Lisboa e Sporting Gijón 

Noruega Anders Rambekk Deputado federal por Telemark e ex-

vereador de Porsgrunn 

Ex-defensor da seleção e de times noruegueses 

 Eilert Eilertsen Ex-prefeito de Bergen Ex-jogador de times noruegueses 

 Linda Medalen Ex-vereadora de Asker Ex-zagueira e atacante da seleção norueguesa e de clubes 

norueguês e japonês 

 Morten Strand Ex-prefeito de Asker, ex-deputado 

federal por Akershus e ex-vereador de 

Asker 

Ex-goleiro de times noruegueses 

 Nuno Marques Vereador e vice-presidente da Câmara 

de Notodden (Leste) 

Ex-goleiro do Benfica e do Lyn/NOR, ex-treinador do 

Notodden FK 

Polônia Grzegorz Lato Senador Ex-meio-campista da seleção polonesa, atuou em clubes 

poloneses, belgas e mexicanos e foi presidente da Federação 

Polonesa de Futebol 

 Jan Tomaszewski Ex-deputado federal por Łódź Ex-goleiro da seleção polonesa e de clubes poloneses. Ex-

técnico do Widzew Łódź 

 Janusz Wójcik Ex-deputado federal por Białystok Ex-jogador e ex-técnico de clubes poloneses e árabes, tendo 

treinado também a seleção olímpica polonesa 

 Roman Kosecki MP Ex-atacante da seleção polonesa e de clubes como Atlético de 

Madrid e Galatasaray 

Portugal Rui Moreira Prefeito do Porto Ex-dirigente do Porto 

Quênia Kenneth Matiba MP e ministro dos Transportes, da 

Cultura e Serviço Social, das 

Comunicações e da Saúde 

Ex-presidente da Federação Queniana de Futebol 

Reino Unido Clifford Forsythe Ex-parlamentar por South Antrim Ex-atacante do Derry City e do Linfield 

 Henry Home-

Drummond-Moray 

Ex-parlamentar por Perthshire Ex-goleiro e ex-zagueiro do Old Etonians 

 Horacle Blew Ex-prefeito e ex-vereador de Wrexham Ex-zagueiro de clubes britânicos como Manchester City e 
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Manchester United 

 Jim Platt Vereador de Middlesbrough Ex-goleiro e ex-técnico de times britânicos; ex-goleiro da 

seleção da Irlanda do NOrte 

 John Rawlinson Ex-parlamentar pela Cambridge 

University 

Ex-goleiro do Old Etonians e da seleção inglesa 

 Robert Bradford Ex-parlamentar por Belfast South Ex-jogador de clubes norte-irlandeses 

 Terry Murphy Ex-vereador de Northwich Town Ex-meio-campista e manager de clubes britânicos 

 Thomas Stanislaus 

McAllister 

Ex-senador da Irlanda do Norte e ex-

parlamentar pro Antrim 

Ex-jogador do Bohemians 

 Tom Burlison Ex-membro da Câmara Alta do 

Parlamento Britânico 

Ex-meio-campista de clubes britânicos 

 William Bromley-

Davenport 

Ex-parlamentar por Macclesfield Ex-atacante da seleção inglesa e de clubes britânicos 

 William Clegg Ex-prefeito de Sheffield Ex-jogador e ex-presidente do Sheffield 

Romênia Anghel Iordănescu Ex-senador Técnico da seleção romena. Ex-atacante da seleção romena e 

de clubes romenos. 

 Dumitru Dragomir MP Ex-presidente da Liga Profissional de Futebol Romena e de 

clubes romenos 

George Copos Senador, vice-primeiro-ministro e 

ministro de Estado 

Ex-dono do Rapid Bucharest 

Gigi Becali MP e membro do Parlamento Europeu Dono do Steaua Bucarește 

 Nicolae Rainea Ex-vereador de Galați Ex-árbitro e ex-jogador de times romenos 

Rússia Alexey Smertin Ex-deputado estadual em Altai Ex-meio campista da seleção e de clubes russos, além de 

times como Chelsea e Bordeaux 

 Oleg Malyshkin Ex-deputado federal Ex-defensor de clubes russos 

 Roman 

Pavlyuchenko 

Deputado estadual de Stavropol Jogador do Znamya (RUS), já defendeu a seleção russa, o 

Tottenham e outros clubes russos 

Suleyman Kerimov Deputado federal Ex-dono do Anzhi Dagestan 

 Valery Gazzaev Ex-deputado federal Ex-atacante de clubes russos e da seleção olímpica russa e ex-

técnico do CSKA Moscoucou 

 Valeri Gladilin Ex-deputado federal Ex-atacante e ex-técnico de clubes russos 
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 Viktor Sysoyev Ex-deputado estadual em São 

Petersburgo 

Ex-meio-campista do Dynamo Saint Petersburg 

Suécia Thomas Bodström Deputado federal Ex-defensor do AIK Stockholm 

Trinidad e 

Tobago 

Jack Warner Ex-deputado federal por Chaguanas 

West 

Ex-vice-presidente da Fifa e ex-presidente da Concaf 

Turquia Hakan Sukur Deputado federal Ex-atacante da seleção turca e de clubes como Galatasaray e 

Inter de Milão 

 Saffet Sancaklı Deputado federal por Kocaeli Ex-ponta da seleção turca e de clubes como Galatasaray e 

Fenerbahçe 

Ucrânia Hryhoriy Surkis Ex-deputado federal Ex-goleiro de times ucranianos, ex-presidente da Federação 

Ucraniana de Futebol, ex-vice-presidente da União Europeia 

de Futebol (Uefa) 

 Oleg Blokhin Ex-deputado federal Ex-atacante da seleção soviética e de clubes ucranianos; ex-

treinador de clubes russos, ucranianos e gregos e da seleção 

ucraniana 

Uruguai Carlos Simaldone Ex-prefeito de Montevidéu Ponta do Peñarol 

 Juan Bautista 

Duhagón 

Ex-deputado federal Ex-jogador do Defensor 

 Julio Lara Ex-senador e ex-deputador federal por 

Canelones 

Ex-jogador do Defensor 

FONTES113: Andrés (2016); Bloomfield (2010); Fischer; Halback (2013); Ginsborg (2005); Kapadia (2001); Lawo-Sukam (2016); McDonald (2014); Ncube (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
113 Ver nota de rodapé 39. 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS FEITAS COM CONGRESSISTAS E 

ASSESSORES 

 

Pergunta Observação 

1) Sabe-se que o senhor (o seu assessorado) é ligado ao futebol. Que 

importância tem esse esporte na definição das prioridades do mandato? 

 

2) Ser ligado ao futebol conferiu alguma vantagem competitiva para o 

senhor (ou o seu assessorado) entrar e/ou permanecer na carreira 

política? Por quê? 

 

3) Com que frequência se postou sobre futebol nas mídias sociais do 

congressista, especialmente no Facebook? 

 

4) Os eleitores que interagiram com a página no Facebook faziam 

referência à sua ligação com o futebol? Como interpreta isso? 

 

5) Quem gerenciou a fan page do congressista durante os seguintes 

períodos: campanha eleitoral de 2014; período de mandato entre 

fevereiro de 2015 e janeiro de 2019; e campanha eleitoral de 2018? 

 

6) O congressista participou da definição dos temas a serem abordados 

e/ou da aprovação das postagens? Caso sim, como se deu essa 

participação e com que frequência? 

Descartada, se a 

resposta 5 for que 

só o congressista 

postou. 

7) O congressista respondeu (ou pediu que assessores respondessem) aos 

usuários que enviaram comentários públicos ou privados à página dele 

no Facebook? Por quê? 

 

8) Que importância o(a) senhor(a) atribuiu à comunicação estabelecida 

no Facebook para o sucesso do mandato do congressista e futuras 

reeleições? 

 

9) O que o(a) senhor(a) entende por campanha permanente? Caso o 

entrevistado diga 

que não conhece, 

o conceito é 

resumido para ele. 

10) O congressista adotou a estratégia da campanha permanente durante 

a 55ª legislatura (2015-2019)? Caso sim, por meio de quais ações? 

 

11) Quais das ações citadas obteve mais sucesso? Descartada, se a 

resposta 11 for 

negativa. 

12) Que importância o(a) senhor(a) atribui à campanha permanente para 

viabilizar o sucesso do mandato do congressista e futuras reeleições? 

Idem 

13) O(a) senhor(a) acredita que a campanha permanente pode ser um 

risco à democracia? Por quê? 

 

14) Na sua opinião, um político postar sobre futebol em redes sociais é 

uma forma de promover campanha permanente? Por quê? 

 

Fonte: O autor (2020).  
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APÊNDICE C – RESULTADO DAS TENTATIVAS DE ENTREVISTA COM OS 

CONGRESSISTA E SEUS ASSESSORES 

 

Congressista Viabilidade da entrevista 

com o político 

Viabilidade da entrevista 

com o assessor 

Afonso Hamm Promessa de resposta não 

efetivada (pelo assessor) 

Desnecessária (5 entrevistas 

já haviam sido realizadas) 

André Figueiredo Recusou ✓ 

Andrés Sanchez Sem resposta ao contato Desnessária 

Arnaldo Faria de Sá Sem tempo hábil (aceitou 

após o prazo) 

Desnessária 

Cadoca Sem tempo hábil para a 

tentativa 

Desnessária 

Ciro Nogueira Promessa de resposta não 

efetivada (pelo assessor) 

Desnessária 

Collor Sem resposta ao contato Desnessária 

Danrlei Recusou Desnessária 

Deley Sem resposta ao contato Desnessária 

Evandro Roman Promessa de resposta não 

efetivada (pelo assessor) 
✓ 

Fábio Mitidieri ✓ ✓ 

Fernando Bezerra Coelho Recusou Recusou 

Goulart Sem resposta ao contato Desnessária 

Jarbas Vasconcelos Sem resposta ao contato Desnessária 

José Otávio Germano Sem tempo hábil/tentativa Desnessária 

José Rocha Sem tempo hábil/tentativa Desnessária 

Jovair Arantes Sem resposta ao contato Desnessária 

Luciano Bivar Sem tempo hábil/tentativa Desnessária 

Marcelo Aro Promessa de resposta não 

efetivada (pelo assessor) 

Desnessária 

Marcus Vicente Recusada pelo pesquisador 

(só aceitaria por e-mail)  

Desnessária 

Omar Aziz Sem resposta ao contato Desnessária 

Paulo Magalhães Sem tempo hábil/tentativa Desnessária 

Roberto Goes Promessa de resposta não 

efetivada (pela assessora) 

Desnessária 

Rogério Marinho Promessa de resposta não 

efetivada (pelo assessor) 

Promessa de resposta não 

efetivada (pelo assessor) 

Romário Recusou ✓ 

Sérgio Zveiter Recusou Desnessária 

Vicente Cândido ✓ ✓ 

Washington Sem tempo hábil/tentativa Desnessária 

Washington Reis Promessa de resposta não 

efetivada (pelo assessor) 

Promessa de resposta não 

efetivada (pelo assessor) 

Zezé Perrella Sem resposta ao contato Desnessária 
Fonte: O autor (2020). 
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APÊNDICE D – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM O DEPUTADO FEDERAL 

FÁBIO MITIDIERI 

 

Data da entrevista: 15/05/2019 

Formato: presencial 

Local: Gabinete do deputado, na Câmara Federal, em Brasília/DF 

 

 

Perguntas e respostas 

 

Autor (A): 1) Sabe-se que o senhor é ligado ao futebol. Que importância tem a 

modalidade na definição das ações prioritárias do seu mandato? 

 

Deputado Fábio Mitidieri (FM): A minha história com o futebol não começa com a 

política, mas tem um contexto familiar: meu avô foi presidente do Confiança; meu finado tio 

Fernando França foi, por 10 anos, presidente do Confiança; meu outro tio, Célio, foi presidente 

do mesmo clube por dois ou três anos; o atual presidente do clube é um primo meu; nossas 

empresas patrocinam o clube há muito tempo... Claro que tudo isso mexe com a vida da pessoa, 

o futebol mexe com todos nós, [então] o que acabou me envolvendo e me trazendo para dentro 

do futebol foi essa coisa da paixão familiar. 

Quando fui vereador em Aracaju, tive a oportunidade de ser secretário de Esportes e 

assinar o primeiro contrato de patrocínio da Prefeitura com os clubes da capital – isso pela 

paixão que a gente tinha, pela vinculação com o desporto como um todo, e por entender que o 

futebol é, sim, o maior instrumento de transformação dentro do desporto por ser um esporte de 

massa. 

Tenho o futebol como um instrumento muito forte de inclusão social, e trabalhei isso 

quando fui secretário. Quando você sai de uma secretaria e vai para vida pública ser candidato, 

essa marca fica em você. Meu slogan na campanha de 2012 era “A força do esporte”, inclusive 

foi à única eleição que eu perdi, então não deu muito certo, rsrs... Mas é uma coisa de que eu 

me orgulho, ter essa vinculação com o esporte, isso refletiu tanto no meu mandato que, nos 

cinco anos que estou aqui dentro, são cinco anos participando da Comissão de Esportes 

ativamente, em todos os anos eu fui membro da mesa, e agora estou como presidente da 

Comissão. Isso mostra que o esporte, e o futebol, claro, como o maior esporte do Brasil, 

influencia muito na nossa vida. 

 

A: 2 - Ser ligado ao futebol lhe conferiu alguma vantagem competitiva para entrar 

e/ou permanecer na carreira política? Por quê? 

 

FM: Vantagem não, porque o futebol mexe com emoção e, quando você é de um clube, 

fecha a porta para o outro, de certa forma. Tem torcedores que dizem que votam em mim por 

tudo que a gente já fez pelo clube, mas tem torcedores de outro clube que dizem que só não 

votam em mim. Então, essa vantagem que tenho de um lado, anulo do outro. 

Nunca pensei no futebol como mecanismo de alavancar voto ou coisa parecida, porque 

lido com isso mais como uma paixão, uma coisa que me influencia nas minhas ações do 

mandato, porque me fez com que eu viesse a participar das comissões de esporte, a presidir a 

comissão, a ser secretário de Esporte; foi o futebol que me levou para tudo isso e influencia nas 

minhas ações, muito mais do que na minha eleição. 
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A: 3 - Com que frequência o senhor posta sobre futebol em suas redes sociais, 

especialmente no Facebook?   

 

FM: Como sou da Comissão de Esportes e, agora, como presidente, a gente tem o 

futebol como algo que, toda semana, meio que é discutida na Comissão, alguma coisa 

relacionada. Recentemente, estive visitando a sede do Flamengo por conta da tragédia que teve 

no alojamento das categorias de base; aprovamos o requerimento de visita técnica a mais de 20 

clubes... A gente tem feito um trabalho de visitação, e tudo isso é acompanhado, postado, 

transmitido, então o futebol é algo presente para a gente semanalmente. Mesmo que eu não 

tenha uma postagem específica do Confiança, mas o tema futebol está sempre presente dentro 

das nossas redes sociais. 

 

A: 4 - Os eleitores que interagem com o senhor no Facebook fazem referência a 

sua ligação com o futebol? Como o senhor interpreta isso? 

 

FM: Existe, porque, antes de ser deputado, sou torcedor e participo, vou a campo, faço 

postagens acompanhando e incentivando o Confiança, meu time do coração, e isso gera 

interação com a sociedade, que são os eleitores. Então, eles participam, comentam, incentivam 

e elogiam; os que são contra fazem suas críticas – é natural, futebol é paixão, e a gente entende.  

 

A: 5 - Quem gerenciou a sua página no Facebook durante os seguintes períodos? 

 

a) campanha eleitoral de 2014 

 

b) período de mandato (2015-2019) 

 

c) campanha eleitoral de 2018 

 

FM: A assessoria é quem faz esse acompanhamento, todo o monitoramento das redes 

sociais, é impossível eu dar conta disso. Particularmente, gosto de acessar, olhar, ler os 

comentários; às vezes, respondo tanto os elogios como as críticas; às vezes, levo puxão de 

orelhas da assessoria quando faço uma resposta mais dura (rsrs), mas a gente não tem sangue 

de barata. Quem acompanha e monitora são os assessores; a gente dá a linha de trabalho, uma 

forma de ver a política e interagir com meu eleitor e a sociedade, e a agência vai nesse 

entendimento.  

 

A: 6 - O senhor participa de alguma forma da definição dos temas a serem 

abordados e/ou da aprovação das postagens com os assessores? Como e com que 

frequência? 

 

FM: Hoje mesmo, tive uma [reunião], um pouco mais cedo, com Tiago e Henrique, que 

são nossos assessores nessa área, e discutimos o conteúdo que deve postar [nas minhas mídias 

sociais]. O momento que o Brasil vive é um pouco conturbado, e, toda semana, têm polêmicas 

novas, seja o decreto do armamento, o contingenciamento de recursos para educação, a reforma 

da Previdência, a MP do saneamento, e a gente tem de atualizar nosso conteúdo de mídia para 

estar em sintonia com a sociedade.  
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A: 6 (complemento) – Existe uma frequência específica para as reuniões com os 

assessores para definir os conteúdos da página? 

 

FM: Isso é uma coisa sistemática: toda semana, a gente senta e discute pessoalmente, 

mas diariamente, através de grupo de Whatsapp, tratamos de tudo, seja para postar um dia de 

aniversário de alguma cidade, fazer uma crítica construtiva sobre algum momento da nação, se 

posicionar sobre temas polêmicos... A gente discute antes para que não seja uma coisa solta ou 

impensada. 

 

A: 7 - O senhor costumava responder (ou pedir que assessores respondam) aos 

usuários que enviam comentários públicos ou inbox à sua página no Facebook? Por quê? 

 

FM: Às vezes. É muito complicado, porque uma postagem gera 50, 100, 200 

comentários, você tem dificuldade de estar atendendo a todos, mas a gente tenta, nem que seja 

curtir os comentários, dar [o emoji de] uma palminha quando é no Instagram, responder quando 

for um questionamento mais elaborado... A gente faz um esforço para atender a todos, mas é 

claro que têm situações, às vezes, que você não consegue dar conta, porque no mesmo dia, hoje, 

com as redes sociais muito ativas, às vezes, você faz várias postagens, faz stories também, e 

isso vai ganhando um corpo muito grande.  

A interação na live do Facebook ou do Instagram é muito mais rápida e muito maior do 

que você alimentar o feed; isso gera uma dificuldade de estar respondendo, quase que 

instantaneamente, todos os questionamentos.  

 

A: 8 - Qual a importância o senhor atribui à comunicação estabelecida no 

Facebook para o sucesso de seu mandato e futuras reeleições? 

 

FM: É meio que um norte, a gente não pode estar longe do pensamento do eleitor. Nas 

redes sociais – Facebook e em todas as outras redes –, ele tem a oportunidade de se manifestar, 

e você vai entender como pensa seu eleitor, aquelas pessoas que confiaram o seu voto a você, 

e, com isso, você vai se posicionando, se moldando ou até mesmo respondendo. Não deixa de 

ser um instrumento de orientação para um mandato de um parlamentar poder acompanhar os 

comentários nas redes sociais. 

Claro que existem diferenciações: uma coisa é o comentário de um eleitor; outra, são 

aqueles robôs que ficam seguindo os parlamentares, que você recebe todo dia a mesma 

postagem – isso eu desconsidero, porque não é uma manifestação de alguém específico, mas 

uma coisa paga para nos acompanhar e infernizar o dia a dia da gente –. Mas procuro tirar algum 

pensamento dali, você vai começando a tomar o juízo de valor das coisas. 

 

A: 9 - O que o senhor entende por campanha permanente? 

 

FM: Eu queria que você me dissesse o que você diz ser campanha permanente para eu 

dizer o que eu penso, rsrs... 

 

A: 9 (complemento) – Rsrs... Basicamente, de acordo com a teoria, o conceito de 

campanha permanente pode ser resumido pelo estabelecimento de estratégias eleitorais 

em períodos não eleitorais. 

 

FM: Na verdade, não acredito mais nessa coisa de campanha – a eleição em si são 45 

dias –. Para mim, tudo é mandato. Se você acompanhar minha rede social, todas as semanas, 

estou viajando para minhas bases; toda semana, viajo para alguma cidade do interior. Então, 
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teoricamente, como a eleição é só 45 dias, ela é que está virando mandato e não o mandato que 

está virando eleição. Faço essa rotina; quando chega no período da eleição, a gente adiciona o 

emocional, pois você está vivendo ali um jogo, um projeto político de mais quatro anos. Mas, 

a rotina do período eleitoral, que é muito curto, está muito semelhante à rotina do mandato no 

sentido de visitas às bases, de acompanhamento às lideranças, mas você intensifica naqueles 45 

dias. 

A campanha permanente, interpreto como o seguinte: é um mandato permanente, é você 

estar sempre nas suas bases, caminhando. Quando entrei na política, ouvia muito assim: 

“Político só aparece em época de eleição, só vem atrás de voto”. Se eu estou na sua cidade toda 

hora, visito as minhas bases toda semana, não estou em campanha, esse conceito meio que 

morre. Acho que hoje – não apenas eu, me deparo com outros colegas também visitando as 

bases – essa ideia de que o mandato tem de ser mais participativo e ativo, na nova geração de 

políticos, é real. Estar próximo do eleitor, das suas bases eleitorais, é uma necessidade e já foi 

incorporado ao mandato. O deputado se eleger para vir a Brasília e, daqui a 4 anos, voltar pra 

discutir voto, isso não existe. Se existisse, os deputados não ficariam aqui só três dias por 

semana; a gente fica em Brasília três dias e retorna para a base. Se você vir a rotina do 

parlamentar na base, é visitar secretarias, órgãos públicos, as bases, ou seja, você não para. 

Quando a gente fica aqui um dia a mais, porque fica intercalando [a quantidade de dias por 

semana em Brasília], esse dia a mais faz falta, porque as bases cobram a presença. Isso é uma 

situação difícil de você conciliar, porque você é eleito para trabalhar em Brasília, mas a base 

quer você presente – em caminhada, festa da cidade, cavalgada, manifestação, reunião com 

lideranças comunitárias, ele quer a presença do deputado dele –. Antes, isso ficava muito 

limitado ao vereador, ao prefeito, que são mais locais; agora, não. Ela quer ver o deputado da 

terra dele, que foi votado na cidade dela, presente. A campanha não é permanente, eu acho que 

é o mandato que virou mais participativo, mais ativo. 

 

A: 10 – O senhor adotou a estratégia da campanha permanente durante a 55ª 

legislatura (2015-2019)? Caso sim, por meio de quais ações?  

 

FM: Como falei, o período eleitoral, na prática, não existe mais, é apenas 45 dias, uma 

continuidade que você faz no mandato. Não adianta guardar ações para o período eleitoral, 

porque você não vai se eleger. É preciso ter uma rotina de acompanhamento, de visita, trabalho, 

ações que somadas vão me dar resultado naqueles 45 dias, porque o período em si ficou muito 

curto. 

Quando tínhamos 90 dias, havia tempo de fazer o eleitor lhe conhecer. O candidato novo 

surgia e conseguia se fazer conhecido e apresentar suas propostas. Está muito difícil – esse 

período curto dificultou mais – para alguém que começa uma campanha dentro dos 45 dias. Ele 

vai acabar a campanha, e o povo não vai saber quem ele é; não vai ter tempo de TV, de rádio, 

então vai ter dificuldade de conseguir se apresentar a sociedade, por mais que use a ferramenta 

da rede social. Para se eleger é importante trabalhar antes, se apresentar à sociedade, ter uma 

rotina, porque se esperar para os 45 dias vai ter muita dificuldade. 

O mandato em si hoje é uma extensão do trabalho que era feito antigamente, em época 

de campanha. Hoje, acho que a eleição é uma extensão do mandato, inverteu as coisas.  

     

 A: 11 - Quais dessas ações o senhor considera que teve mais sucesso? 

 

FM: As pessoas querem a presença na comunidade, então se você vai acompanhar uma 

caminhada da cidade, cavalgada, vaquejada, um torneio de futebol no povoado do município 

em que você é votado, as pessoas gostam. Se você vai fazer um trabalho, vai para uma 

tradicional festa da cidade, as pessoas estão lhe vendo ali, elas gostam. Vai participar de uma 



308 

 

solenidade de entrega de obra ou assinatura de ordem de serviço, a sociedade lhe vê 

trabalhando, ela gosta. Toda vez que o seio político aparece trabalhando, principalmente no seu 

município, ele é reconhecido, isso é fato. A gente sabe da dificuldade de estar em todo lugar – 

e o que ajudou muito foi a ferramenta das redes sociais, que conseguem te levar a todas as casas 

–, mas o bom e velho boca a boca e a presença são imbatíveis.  

Acho que é o que mais faz diferença hoje é você estar nos eventos sociais, participar da 

vida do seu estado e dos seus municípios, não ficar apenas dizendo que defendeu o eleitor em 

Brasília ou votou contra isso, “me manifestei assim”, isso não é suficiente. Você pode ser o 

melhor tribuno, o parlamentar que votou 100% das suas votações em acordo com o que pensa 

a maior parte do seu eleitor, mas se não tiver a presença física, tem dificuldade.    

 

A: 12 - Qual a importância o senhor atribui à campanha permanente para 

viabilizar o sucesso de seu mandato e futuras reeleições? 

 

FM: É fundamental. O somatório das suas ações é o que vai dar um resultado positivo 

lá na frente, então o deputado presente, que leva recurso para o seu estado e municípios; que, 

nos momentos mais marcantes, esteve ao lado do município; que, nas votações importantes aqui 

na Câmara Federal, soube se posicionar conforme a maioria... Isso tudo somado é o que reflete 

lá na eleição. 

Têm pessoas que dizem que a Câmara sempre se renova – essa eleição foi a maior 

porcentagem de renovação –, mas se renova porque sempre existiu a questão do renovar, é 

tradicional. Você sempre tem alguém que está insatisfeito com o seu representante ou não foi 

bem representado e, com isso, vai buscar o novo. O novo é a esperança, o reeleito é a realidade. 

Sempre digo quando a pessoa é candidata, na primeira vez, ela sempre diz que é hora de renovar. 

Quando ela vai para uma reeleição, já muda o slogan para “quem trabalha continua”. 

Você tem que entender que, se você fez por onde e o seu eleitor está satisfeito com você, 

ele vota novamente. Aquele que está se lançando agora vai trabalhar em cima do eleitor 

insatisfeito, daquele que diz “não estou me sentindo bem representado”, e assim vai.    

 

A: 13 - O senhor acredita que a campanha permanente pode ser um risco à 

democracia? Por quê? 

 

FM: Não. Em primeiro lugar, entendemos que faz parte do mandato ouvir a sociedade 

– e você não vai ouvi-la ficando apenas em Brasília –. Se você não for lá no Sertão ouvir o 

sertanejo, não adianta dizer que você ouviu a classe média ou alta em um restaurante no 

shopping ou na orla. Você tem de ouvir o povo, e você não vai ouvi-lo daqui. Você só vai ouvir 

o povo indo na base, estando perto. Uma coisa é ver pobreza na TV; outra é conhecer de perto. 

Uma coisa é você ver a pessoa passando fome na TV ao mudar de canal; outra é entender o que 

é a pessoa passando fome e saber que o seu mandato pode ajudar a reverter aquela situação. 

Então, hoje, político que pensa no mandato, que pensa em fazer um bom papel aqui, não 

pode abrir mão da oportunidade de estar ao lado da base. A melhor forma de você reforçar a 

democracia é ouvindo o povo e não se afastando dele; se eu ficar isolado aqui com as minhas 

teorias, talvez esteja fazendo o inverso do caminho: começo a me isolar, acho que sou o dono 

da razão, porque não estou ouvindo o povo, e aí posso estar colocando em risco a democracia. 

A melhor forma de você entender a sociedade é indo ouvi-la.  

 

A: 14 - Na sua opinião, um político postar sobre futebol em redes sociais é uma 

forma de promover campanha permanente? Por quê? 

 

FM: O único benefício que pode ter, vamos dizer assim, é a visibilidade, pelo fato de 
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você ser um pouco mais conhecido, por estar mexendo com algo que envolve tanta gente e uma 

paixão como o futebol. Mas é bem menos do que uma pessoa que é artista, cantor ou ator e 

resolve se lançar na política; ele tem muito mais visibilidade, e, às vezes, se elege só por isso, 

sem ter feito uma obra social, sem ter ido a um evento social, sem conhecer ninguém, basta 

apenas ter um nome conhecido. Aí, sim, é uma coisa para se discutir. 

O bom da democracia é que não vale o que eu acho, vale o que todos acham, o que a 

maioria acha. Talvez o ensinamento mais difícil da democracia é respeitar os posicionamentos 

divergentes, entender que você tem o direito de divergir de mim e eu respeitar isso. Talvez isso 

seja o que a democracia nos deu de mais valioso e mais difícil de aceitar, porque todo mundo 

acha que, quando está com a razão, necessariamente, o outro está errado. Nem sempre é assim, 

cada um tem a sua verdade. 
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APÊNDICE E – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM DEPUTADO FEDERAL 

VICENTE CÂNDIDO 

 

Data da entrevista: 03/12/2019 

Formato: por telefone 

 

 

Perguntas e respostas 

 

Autor (A): 1 - Sabe-se que o senhor é ligado ao futebol. Que importância tem a 

modalidade na definição das ações prioritárias do seu mandato? 

 

Deputado Vicente Cândido (VC): Desde quando eu fui vereador na capital de São 

Paulo, por seis anos, mais quatro anos de deputado estadual e oito anos como deputado federal, 

sempre trabalhei com temas que eu acredito mais pelo exercício da cidadania, por proporcionar 

cidadania aos brasileiros, do que propriamente para angariar votos. Trabalhei muito na área da 

cultura, do esporte, defesa da pequena empresa, promoção da igualdade racial, entre outros 

temas. Por esses quatros temas, em termos de mandato.  

Em termos de votos, nenhum deles era muito significativo. O voto é mais tua presença 

nos bairros, nas comunidades, na igreja católica, nos campos de futebol amadores... Não diria 

que [trabalhei com esses temas] com o objetivo de me eleger, de ter votações expressivas, mas 

por acreditar que faltavam políticas públicas pra esses setores todos.  

Então eu diria pra você que o esporte, entre todas essas áreas, é o que dar mais voto, 

porque ele é mais popular e socializado dentro da comunidade, mas, em qualquer uma das áreas, 

você tem de suar a camisa, estar presente e demonstrar que você está abraçando o setor e 

produzindo políticas públicas para aquela área. Não tem nenhuma preponderância nisso, 

nenhuma estratégia dentro dos meus mandatos.   

 

A: 2 - Ser ligado ao futebol lhe conferiu alguma vantagem competitiva para 

entrar e/ou permanecer na carreira política? Por quê? 

 

VC: A vantagem que me deu foi visibilidade: fui relator da Lei Geral da Copa do Mundo 

de 2014; sempre estive à frente na Câmara Federal de projetos de reestruturação do setor – 

continuo à frente mesmo não sendo parlamentar –; estava ajudando a aprovarem o clube 

empresa; estou ajudando na regulamentação dos jogos lotéricos online; fui vice-presidente da 

Federação Paulista de Futebol; trabalhei como Diretor Internacional da CBF e agora no 

Corinthians.  

Apareci em muitos eventos, então me deu visibilidade, mas sempre tive o cuidado para 

não cometer erros. Sempre apontei ou critiquei: no geral, a política ou os políticos brasileiros 

fazem política com o futebol, não fazem política para o futebol. Tive esse cuidado para me auto 

monitorar, pra não cometer um erro do qual eu era um dos principais críticos. Sempre tive 

cuidado de fazer política para o futebol ou para o esporte como um todo.    

 

A:  3 – Com que frequência o senhor posta sobre futebol em suas redes sociais, 

especialmente no Facebook? 

 

VC: Muito constantemente, porque o futebol é uma das pautas que é grande por natureza 

e está presente na vida do brasileiro, cerca de 70% amante do futebol. Trabalhei também o 

esporte como um todo – eu não sei quantificar isso, nunca me atentei a esta situação, mas era 
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muito presente.  

Eu estava diante da relatoria da Lei Geral da Copa do Mundo. ajudei a construir o Profut; 

agora, na reformulação da Lei Pelé; eu era vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, 

conselheiro do Corinthians, diretor da CBF, então era uma pauta que me ocupava bastante, 

porque ela tem visibilidade naturalmente – quando você está inserido dentro dela, te consome 

bastante. 

 

A: 4 - Os eleitores que interagem com o senhor no Facebook fazem referência a sua 

ligação com o futebol? Como o senhor interpreta isso? 

 

VC: Sem dúvida, apoiando e criticando. Isso é ótimo; quando você tem uma relação 

aberta e direta, é tudo de bom, é o que tem de mais sadio para a vida política, seja tomando 

puxão de orelha ou sendo aplaudido. Acho que isso faz parte e é fundamental para você corrigir 

rumos e poder entrar em sintonia com teus eleitores. Na hora em que você vai pedir votos, tem 

um encontro de contas com o seu eleitor. Se você trabalhou bem, leva o voto deles; se trabalhou 

mal, vai levar rejeição do eleitor.  

Isso é muito importante, não só para essa área do futebol, mas para todas as outras, 

agora, como eu disse: o futebol é muito forte, a mídia no futebol é muito forte, tanto é que as 

empresas investem muito na mídia do futebol – além de ser forte, é muito barata. 

   

A: 5 - Quem gerenciou a sua página no Facebook durante os seguintes períodos? 

 

a) campanha eleitoral de 2014 

 

b) período de mandato (2015-2019) 

 

c) campanha eleitoral de 2018 

 

VC: Tinha três assessores de imprensa: um para mídias sociais, que era o Piti, em São 

Paulo, e duas analistas, uma em Brasília e outra em São Paulo. Era essa equipe que coordenava; 

nas redes sociais, era mais o Piti. 

 

A: 6 - O senhor participava de alguma forma da definição dos temas a serem 

abordados e/ou da aprovação das postagens com os assessores? Como e com que 

frequência? 

 

VC: Participava, era sempre muito dinâmico. Não tinha reunião porque minha vida era 

muito turbulenta: eu era deputado, advogado, dirigente de futebol, pai de família, participante 

da igreja católica – sempre que possível vou à missa, quase todos os domingos –, e, como era 

muito disperso, tinha equipe em São Paulo e Brasília. Eu não consegui fazer reunião com muita 

frequência; às vezes, fazia aqui e lá, mas eu fazia mais reunião com a comunidade, nos bairros, 

nos eventos, incorporando os assessores. De vez em quando, a gente sentava para fazer um 

planejamento mínimo para o semestre ou ano. 

  

A: 7 - O senhor costumava responder (ou pedir que assessores respondam) aos 

usuários que enviam comentários públicos ou inbox à sua página no Facebook? Por quê? 

 

VC: Sim, até porque tinha equipe. Eu não tinha tempo para responder, mas a equipe me 

informava das principais questões e ela própria respondia, até porque eles já interpretavam 

muito do meu pensamento, acompanhavam os discursos e textos, então eles já tinham 
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autonomia pra responder muitas das questões levantadas. Quando era uma questão mais 

complexa, era submetido a mim. 

 

A: 8 – Qual a importância o senhor atribui à comunicação estabelecida no 

Facebook para o sucesso de seu mandato e futuras reeleições? 

 

VC: Importante, mas não fundamental. É claro de não dá para ignorar a mídia social 

hoje, principalmente o Facebook, mas não era, para mim, o definidor do meu sucesso eleitoral; 

ele é o cruzamento de várias iniciativas: da tua presença na comunidade, na mídia como um 

todo, da postura diante dos temas, da solidariedade que você deve externar nos momentos 

difíceis dessa ou daquela comunidade, a exemplo do que está acontecendo em Paraisópolis – 

ali no Paraisópolis, já cheguei a ter quatro mil votos em uma das minhas eleições –. Se eu fosse 

parlamentar – gostaria de estar lá mesmo sem ser parlamentar, mas estou com outras atribuições 

fora de São Paulo –, eu estaria lá no meio, então nada mais forte do que você estar presente nos 

momentos, tanto na alegria quanto na tristeza. OFacebook é uma mídia, mas não é a mais 

relevante no ato parlamentar. 

 

A: 9 - O que o senhor entende por campanha permanente?    

 

VC: De campanha permanente, entendo o ensinamento do professor Fernando Henrique 

Cardoso (professor no positivo da palavra): ouvi dele uma frase, um dia, que “a tua campanha 

começa no dia seguinte à tua eleição”, você já ligando para as pessoas, agradecendo, colocando-

se à disposição, chamando para participar do teu mandato. Então a campanha permanente é 

realizar um bom mandato. Se você realizar um bom mandato, na época da campanha, vai colher 

frutos; se não realizar, vai ter de ir lá se explicar – pode se reeleger, não tem uma formula mágica 

pra isso, nem um gabarito, mas quem fez um bom mandato será reconhecido. 

 

A: 10 - O senhor adotou a estratégia da campanha permanente durante a 55ª 

legislatura (2015-2018)? Caso sim, por meio de quais ações? 

 

VC: Não só [durante] a última. Essa foi uma linha de trabalho minha, até porque, se 

você tem um mandato, você é um servidor, é pago para isso, tem toda uma estrutura parlamentar 

com assessores e consultores – de mídia, inclusive do parlamento, por exemplo, as TVs, jornais, 

revistas –, e tem de fazer jus àquele dinheiro que você custa para a nação, a cidade ou o estado 

mensalmente.  

Sempre me preocupei muito de me perguntar o tempo inteiro: “Qual é a contrapartida 

que eu estou oferecendo diante do custo que eu tenho para sociedade?”. Então isso para mim 

foi medido mensalmente, o retorno, quais são os projetos que estou fazendo, quais são as 

qualidades desse projeto, se faz sentido esse projeto... Sempre me recusei a fazer projetos 

banais, o risco tem de ser permanente. Ai daquele que fica de camarote durante o mandato e 

depois só vai pedir voto, acho muito ruim isso. 

 

A: 11 – Quais dessas ações o senhor considera que teve mais sucesso? 

 

VC: Os projetos de minha autoria: a PEC, por exemplo, limitando a idade para ingresso 

na área judiciária; o Código Comercial; os projetos de esporte; projetos em defesa da cultura – 

defesa do artista de rua... Isso falando apenas de Brasília. Ou seja: acho que a primeira ação de 

um parlamentar são os projetos. Ninguém tem a obrigação de fazer bons ou muitos projetos, 

mas uma das funções do parlamentar é fazer projetos de lei; depois, é fiscalizar. Fui mais 

parlamentar de situação do que de oposição, então exerci mais ação propositiva de contribuir 
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com o governo do País do que com a fiscalização em si nesse período em Brasília. 

Depois, relatei vários projetos que não eram de minha autoria, mas medidas provisórias, 

a Lei Geral da Copa do Mundo, que também é umas das expressões de atividades 

constitucionais. E, depois, é você estar presente na comunidade – isso não está lá na tua 

obrigação constitucional, de você estar presente, dar apoio às boas iniciativas, mas isso faz parte 

da cultura política. Então, acho que campanha permanente é isso: você estar presente, ter bons 

projetos e estar em sintonia com o sentimento do teu eleitor. 

 

A: 12 - Qual a importância o senhor atribui à campanha permanente para 

viabilizar o sucesso de seu mandato e futuras reeleições? 

 

VC: Para mim, 70% é isso: o estilo do mandato. Deve ter parlamentares com outros 

estilos de mandato, aí depende da percepção, do compromisso e do jeito de fazer o mandato de 

cada um. Mas, para mim, 70% do comando do meu mandato e do sucesso possível eram os 

projetos e a campanha permanente. 

 

A: 13 - O senhor acredita que a campanha permanente pode ser um risco à 

democracia? Por quê? 

 

VC: [Sou] Radicalmente contra essa visão, não faz nenhum sentido. Uma das coisas 

que falta ao brasileiro é a participação política social. Essa participação sai de várias formas, 

inclusive indo para a rua, protestando ou apoiando. Aqui, não tem a mobilização social, espera 

tudo vindo dos gabinetes. O teórico que está defendendo essa tese está completamente errado. 

 

A: 14 – Na sua opinião, um político postar sobre futebol em redes sociais é uma 

forma de promover campanha permanente? Por quê? 

 

VC: Depende: se você está inserido na questão e não é um oportunista, está fazendo sua 

obrigação, que é defender uma área em que você acredita e construir políticas para o setor, tudo 

isso é campanha permanente. 

Não tenho nenhum preconceito da campanha permanente, acho que ela é obrigação 

daqueles que recebem dinheiro público, de prestar conta da tua atividade. Se isso é campanha 

permanente, é uma consequência apenas. Prefiro dessa forma a daquele que vai ficar de braço 

cruzado e só aparecer na época de campanha. Aliás, o que você mais ouve nas comunidades é 

teu sumiço ou desaparecimento: “só vem aqui na época de campanha”. Então, se alguém 

defende a tese de que a campanha permanente é errada, precisa se atualizar um pouco, ir para a 

rua e conversar um pouco mais com os eleitores. 
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APÊNDICE F – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM O ASSESSOR DE 

IMPRENSA EYLER DINIZ GODOY FARIA (PITI), DO DEPUTADO FEDERAL 

VICENTE CÂNDIDO 

 

Data da entrevista: 06/12/2019 

Formato: por telefone 

 

 

Perguntas e respostas 

 

Autor (A): 1 - Sabe-se que o deputado foi ligado ao futebol no passado. Que 

importância tem o futebol na definição das ações prioritárias do mandato dele? 

 

Assessor Piti (P): Tinha prioridade, mas, para além de um mandato, era um mandato 

popular. Já estou no parlamento há algum tempo, mas o PT tem uma característica diferente de 

mandato. O Vicente tem um histórico de alguns mandatos: ele começou como vereador; 

inclusive, na cidade de São Paulo, ele era o vereador da periferia, então a relação dele com a 

base dele, a periferia, era muito forte – como ainda é, as pessoas ainda têm uma relação muito 

forte com ele. Continuo em um mandato no PT, e as pessoas continuam perguntando por ele, 

ainda tem essa relação. 

Apesar de ele ter uma forte relação com o futebol, essa relação popular com as demandas 

da periferia, eu acho que ele conseguia conciliar muito bem. Tinha uma demanda muito forte 

do futebol, por causa da forma como é organizada o futebol – ele participou de alguns momentos 

interessantes, como a Lei Geral da Copa, e alguns momentos onde o foco foi futebol –, mas, 

pela própria característica de demanda da periferia, do dia a dia, do relacionamento com a base 

dele, com vereadores, com deputados estaduais, acho que ele conseguia conciliar muito bem 

isso. 

Mas volto a dizer: acho que é uma característica de mandato petista, que tem uma 

relação muito forte com a base, de ser cobrado pela base, e, obrigatoriamente, você tem que dar 

atenção. Acho que o Vicente, de certa forma, conseguia fazer isso. 

 

A: 2 - Ser ligado ao futebol conferiu a ele alguma vantagem competitiva para entrar 

e/ou permanecer na carreira política? Por quê? 

 

P: Acho que o futebol dá certa visibilidade, ele sempre teve uma relação forte com o 

Corinthians, que é um time de massa; se fosse algum outro time, talvez não tivesse uma 

visibilidade tão grande. É um time grande, e isso também faz diferença. 

Agora, dependendo do tema que [o parlamentar] está tratando naquele momento, [o 

futebol] vai te dar visibilidade. Foi o caso da Lei Geral da Copa: foi aquele momento em que a 

grande imprensa estava tratando isso, então você tinha mais visibilidade. Não lembro de 

momentos em que ele teve mais visibilidade, acho que a Lei Geral da Copa foi o grande 

momento [dele], como parlamentar que tratava do tema. Aproveito, inclusive, para ressaltar a 

importância dele nesse tema: ele articulou muito bem, como parlamentar, naquele momento, 

criou condição para debater, apesar de ser um tema polêmico, porque se criava uma legislação 

que iria se sobrepor à legislação interna do País – é bem polêmico isso –, mas ele conseguiu 

tratar de forma bem democrática, abrir a discussão, o debate, montou um seminário para debater 

o tema... Acho que foi um momento bem interessante, que, sem dúvida, deu mais visibilidade 

para a ação do mandato. 
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A: 3 – Com que frequência se postava sobre futebol nas redes sociais dele, 

especialmente no Facebook? 

 

P: Era uma característica nossa, eu fazia muita postagem de agenda, da atuação dele. A 

gente não tinha uma estratégia de construir uma comunicação onde ele seria o parlamentar do 

futebol; pelo contrário, era uma estratégia onde essa parte de atuação dele do futebol era de 

acordo com as demandas que apareciam relacionadas ao tema. Se levar em conta isso, as 

ferramentas de comunicação que a gente tinha focavam mais atuação dele que não era do 

futebol.  

As articulações relacionadas à CBF e às demandas do futebol eram reuniões muito mais 

fechadas, mas, na articulação do dia a dia do Congresso, acabava aparecendo menos do que as 

demais. Por exemplo, uma agenda de demanda da periferia, de bairro, demanda com vereador, 

atividades como seminários são tipos de coisas que apareciam bem mais nas ferramentas de 

comunicação do que a atuação dele no futebol. 

Apenas quando aparecia alguma demanda ou estava na agenda, algum seminário, 

reunião com algum dirigente de futebol, que não era frequente, aparecia nas ferramentas de 

comunicação. Toda semana, ele tinha reunião na CBF, na Federação Paulista de Futebol, mas 

eram reuniões internas, de articulação, e não era interessante expor isso como estratégia de 

comunicação ou estratégia da própria Federação – eram apenas reuniões e articulações internas 

da entidade. 

 

A: 4 - Os eleitores que interagiam com ele no Facebook faziam referência à ligação 

dele com o futebol? Como o senhor interpreta isso?  

 

P: Acho que pouca gente. A base social que elegeu Vicente Cândido, acredito, não era 

a base social interessada em futebol, inclusive pouca gente o associava ao futebol. Como ele 

tem uma história parlamentar longa, não foi isso que o caracterizou, as pessoas não o conheciam 

como um parlamentar do futebol. 

Ele era conhecido como o parlamentar da cultura, e isso era muito forte, as pessoas o 

identificavam como o parlamentar da cultura. Ele foi o idealizador da lei fomento ao teatro da 

capital de São Paulo, isso o caracterizou como parlamentar daquele tema, e foi um tema que o 

premiou muito, por um longo período a atuação dele como parlamentar. Isso fazia com que as 

pessoas entrassem mais em contato com ele para tratar desse tema do que para tratar do futebol. 

Eu me lembro de raríssimas vezes de algum comentário relacionado ao futebol, talvez 

porque o tema do futebol é mais polêmico, e o tema da cultura, por exemplo, é mais fácil de 

tratar – e de certa forma é difícil você encontrar polêmica na cultura, quase ninguém é contra a 

cultura ou ao parlamentar atuar em favor dessa causa.  

A gente tinha cuidado com alguns temas mais difíceis e polêmicos, mas nunca tivemos 

muito cuidado com isso [o futebol]. Ele se encontrava com algum dirigente como era o Eurico 

Miranda e colocava na página numa boa – era naquele momento que as pessoas iriam se 

manifestar, porque o Eurico era uma figura polêmica, que muita gente conhecia e não gostava 

–, mas o Vicente não escondia quando ele fazia uma reunião com alguém polêmico como o 

Eurico, ele ia lá e postava na página.  

Eu achava uma atitude interessante, porque é papel do assessor de imprensa e dizer que 

aquilo não vai pegar bem para a “sua” imagem, mas, no entanto, ele não queria esconder, porque 

era uma atuação dele. O Vicente sempre teve uma visão clara do papel do parlamentar, mesmo 

no momento de polêmica, em que a imagem dele poderia ter algum problema. Ele não escondia, 

achava que era papel do parlamentar participar da polêmica, do debate público. Ele sempre teve 

essa postura, acho isso interessante, mas ele não tinha essa característica do parlamentar de 

futebol, porque as pessoas que o identificavam e votaram nele, o conheciam mais como um 



316 

 

parlamentar da cultura.  

 

A: 5 - Quem gerenciou a página dele no Facebook durante os seguintes períodos? 

 

a) campanha eleitoral de 2014 

 

b) período de mandato (2015-2019) 

 

c) campanha eleitoral de 2018  

 

P: Eu fiquei com ele por 15 anos. Em 2014, eu já estava há algum tempo e era o 

responsável, não tinha outra pessoa. A gente chegou a trabalhar com agência, tivemos outros 

parceiros durante alguns períodos, mas, em todo momento, eu que cuidei da página – pensava 

na estratégia, o que era interessante colocar [nela]. 

 

A: 6 - Ele participava de alguma forma da definição dos temas a serem abordados 

e/ou da aprovação das postagens? Como e com que frequência? 

 

P: A todo instante, tínhamos uma relação de muita confiança. Pelo longo período que a 

gente trabalhou junto, eu não precisava estar ligando para ele toda hora para dizer o que colocar 

na página. Agora – eu acho que é interessante destacar isso –, ele nunca teve problema com 

polêmica, nunca me disse que algum conteúdo era perigoso; pelo contrário, quem fazia esse 

papel de fazê-lo refletir em algumas coisas, se valia à pena postar ou não, era eu. Como assessor 

de imprensa, eu fazia algumas sugestões, ponderava alguma coisa que poderia afetar a imagem 

dele.  

O Vicente tinha uma clareza muito grande de que ele era um parlamentar e o que o papel 

do parlamentar é fazer o debate público, então, até nos temas polêmicos – inclusive de forma 

interna, no partido, as pessoas mais próximas dele sempre questionavam isso –, parecia que ele 

gostava de debates cabeludos, ele entrava nos temas porque achava que era papel do 

parlamentar. Se o parlamentar não condições de fazer esse tipo de discussão, quem pode fazer? 

Isso é papel do parlamentar. Ele nunca teve medo de enfrentar ou perder um debate, isso é 

interessante. Sendo essa uma característica dele, dificilmente ele ia até mim para dizer o que 

colocar ou não colocar na página. Muitas vezes, mesmo achando que poderia ser um tema para 

questioná-lo, se era bom publicar ou não, eu não ia, porque já sabia a resposta dele. Muitas 

vezes, eu fazia a postagem sem ter de consultá-lo. 

Mas era uma conversa constante: como, muitas vezes, eu estava ao lado dele, muito da 

nossa interação se dava disso também, de estar participando da agenda com ele. 

 

A: 7 - A assessoria costumava responder aos usuários que enviam comentários 

públicos ou inbox à página dele no Facebook? Por quê? 

 

P: Eu respondia com frequência, mas com uma restrição: já peguei um período com ele 

em que o PT sofria uma campanha antipetista, no início dessa polarização da esquerda com a 

direita, momentos em que era mensagem de ódio, provocação e algumas questões que não tem 

como dialogar – durante um período, a gente até respondia; em outros, não tinha como abrir um 

diálogo, então deixávamos de responder. 

Mas, quando o questionamento era razoável, você percebia que a pessoa estava 

querendo entender sobre um tema ou tinha alguma legitimidade, a gente respondia. Às vezes, 

eram respostas simples, eu respondia e não precisava passar para ele; alguns questionamentos 

mais complexos relacionados a algum tema específico, aí a gente transferia para ele ajudar na 
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construção de uma resposta e dialogar com aquela questão.  

 

A: 8 - Qual a importância o senhor atribui à comunicação estabelecida no 

Facebook para o sucesso do mandato dele e futuras reeleições? 

 

P: O Vicente tem um histórico muito longo de parlamentar e ele sabia fazer muito bem 

a política sem todas as ferramentas. Ele começou como parlamentar nos anos 90 ainda, era um 

dos fundadores do PT, tem uma forma de fazer política e campanha bem antes de todas essas 

ferramentas, então acho que era uma ferramenta que complementava – meu papel era 

complementar –, ajudava a dialogar com a base dele. 

Mas, tenho dúvida que isso era fundamental para o mandato, pela característica dele, 

pela base social que ele criou. Tenho certeza que mesmo ele não sendo parlamentar, ele vai 

andar na zona sul, porque a base dele era lá e o povo tem um carisma enorme por ele. Não vejo 

ele como uma pessoa carismática, não é muito simpático, mas as pessoas tem uma identificação 

com ele muito forte, que é pela trajetória dele dentro das comunidades, lideranças de 

comunidade, lideranças sociais que tem essa identidade muito forte com ele. 

Acho que é uma ferramenta complementar, que ajudava a dialogar, mas a grande 

contribuição era a atuação dele e a história que ele tinha como parlamentar e político naquela 

base. Era uma ferramenta que tinha sua importância – enxergo que hoje existem parlamentares 

que vivem disso, se não fosses essas ferramentas a pessoa não existiria, a gente tem como 

exemplo esse Mamãe Falei, deputado estadual de São Paulo, que está lá por conta das 

ferramentas, então para esse cara é fundamental –, já para o Vicente Cândido, não tem essa 

grande importância. Acho apenas que é mais uma ferramenta que ajuda a dialogar com a base.   

 

A: 9 - O que o senhor entende por campanha permanente? 

 

P: Eu não conheço. Eu imagino que seja, pelo o tempo que eu trabalho com isso, um 

conceito onde você deve montar uma estratégia permanente de diálogo e que isso deve 

favorecer num momento eleitoral, deve ter essa relação pelo nome, mas eu desconheço essa 

estratégia.  

 

A 10 - O deputado adotou a estratégia da campanha permanente durante a 55ª 

legislatura (2015-2018)? Caso sim, por meio de quais ações? 

 

P: Acho que não, porque [para] isso deveria ser montada e pensada uma estratégia de 

atuação, e o Vicente não tinha essa estratégia especifica voltada para a comunicação das mídias 

sociais, isso não existia. Era a atuação dele no dia a dia que alimentava suas redes sociais. Ele 

não pensava em como atuar com essas redes, e eu, de certa forma, acompanhava as demandas 

do mandato, que, em alguns momentos, tomava muito tempo nosso. Depende muito da 

característica do mandato: como o Vicente atuava em muitas frentes, ele não pode ser tido como 

o parlamentar do futebol, a cultura era muito mais ou dizia mais da atuação dele do que o 

futebol. 

No esporte como um todo, ele teve uma boa atuação, não apenas no futebol. Ele entendia 

bem o papel dele na construção de políticas públicas, aprendeu isso muito bem no parlamento 

e fazendo essa relação do parlamento com a sua base social. Então essa preocupação dele de 

montar uma grande estratégia que facilitaria na eleição – inclusive, ele era um parlamentar que 

vivia, nos últimos anos, em bastante conflito entre continuar no parlamento ou não, porque, 

depois de muitos anos parlamentar, ele dizia que (isso é uma corrente muito forte do PT) é 

necessária renovação, ter outras lideranças disputando no campo eleitoral. 

E, como parlamentar, ele já tinha sido algumas vezes vereador, deputado estadual e 
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federal, chegou um período em que [ele] disse que não queria ser mais parlamentar: “Tem que 

renovar, tem que ter outras pessoas cuidando dessas demandas que eu cuido”. Acho que por 

pressão da base social dele e por ter atuado com competência nos vários temas que tratou, ele 

sofria pressão para continuar como parlamentar. 

Isso diz um pouco dessa atuação, não foi uma atuação onde ele pensava: “Eu quero ter 

facilidade para me reeleger”. Durante os mandatos, ele já pensava que não concorreria 

novamente, vi isso umas três vezes em momentos pré-eleitorais, de ele estar em dúvida se seria 

candidato de novo ou não, e, por pressão da base, ele era candidato de novo. Tocava o mandato 

de forma competente, atuando nos vários temas, e, no final do mandato, estava em crise de 

novo. Ele queria renovar, e essa renovação não aparecia, as lideranças próximas dele com 

condições de atuar nas frentes que ele atuava e com condição de suprir a falta dele não 

apareciam, tanto é que ainda não tem, infelizmente, com a atuação que ele teve principalmente 

na cultura em São Paulo, não tem outro parlamentar – inclusive na Assembleia Legislativa, ele 

saiu de lá e ficou um buraco em relação a esse tema.  

Estou distante do Congresso, mas imagino que lá deve acontecer a mesma coisa. Pelas 

demandas todas que [ele] tinha, não teve ou pensou nessa forma, em estratégia de comunicação. 

 

A11 – Desnecessária devido à resposta 10 

 

A12 - Desnecessária devido à resposta 10 

 

A13 - O senhor acredita que a campanha permanente pode ser um risco à 

democracia? Por quê?  

 

P: Sim, concordo plenamente, porque alguns parlamentares estão mais preocupados na 

imagem deles do que na atuação. Eu acho que o Vicente, as características dos mandatos dele, 

é bem interessante e surpreende a quantidade de votos que ele tinha. De certa forma, era uma 

atuação que nunca fugiu de polêmica. Já estou no parlamento, como assessor, há muito tempo, 

consigo identificar poucos parlamentares que pensam dessa forma. 

Se a pessoa está fugindo de polêmica e discussão, ele não pode montar uma estratégia 

dessas, por exemplo, e fugir de polêmica; pelo contrário: ela vai fugir de polêmica se monta 

uma estratégia dessas, porque vai estar, o tempo todo, pensando que aquilo não é bom para a 

imagem dela. O Vicente nunca teve medo disso – acho que o papel do parlamentar é esse, o 

debate público é fundamental, o cara está com disposição para fazer o debate 

independentemente se vai ser ruim para a imagem dele ou não. Se ele acredita que aquilo é 

importante e tem de ser discutido, ele vai fazer a discussão. 

O Vicente tentou fazer a discussão da reforma política, uma reforma polêmica na 

sociedade e uma briga grande dentro do Congresso, ele achava que era importante. Talvez, com 

uma estratégia dessas, de campanha permanente, temas como esse, da reforma política, o 

parlamentar não entra, porque é muito polêmico, pode ser uma variação dentro desta estratégia. 

Imagino eu que muitos dos temas importantes que o país tem de debater o cara vai recuar, 

porque pode ser ruim pra imagem dele. Você vai criar um parlamentar que foge da discussão, 

um parlamentar fake. 

Não é ruim, é péssimo para a democracia, porque ela tem de fazer a discussão pública, 

não pode ser fake. Essa estratégia ajuda muito o lado ruim da política que a gente tem hoje: um 

parlamentar não pode só ser aquilo na frente da TV, na frente de uma câmera – desligou a 

câmera, ele já é outra coisa, está defendendo outras coisas. A gente tem de saber o que o 

parlamentar está defendendo, o que está discutindo, se tem verdade naquela atuação dele. 

É uma grande discussão dentro do marketing político, mas acho que também é uma 

característica do PT – porque alguns partidos topariam fazer isso –, é uma discussão que a gente 
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tem dentro do partido: o marketing não pode se sobrepor à política. Acho que em alguns 

momentos acontece isso: a gente tem alguns marqueteiros que vão lá e constroem o candidato, 

e depois fica difícil você desconstruir. Acho que, muitas vezes, a política te joga para a arena 

da polêmica e da disputa, e tem muito parlamentar que some depois justamente por conta disso; 

se ele for eleito dessa forma, ele não vai ter condição, musculatura para fazer um bom debate e 

mandato e, muitas vezes, vai sumir se ficar só preocupado com isso.  

Acho que ela não funciona, porque o fake tem um momento que não se sustenta, ainda 

vamos ver muita coisa ainda. Isso é uma novidade para a gente, vamos ver até onde esse tipo 

de mandato ou político pode sobreviver, mas acho que tem vida curta. 

O Mamãe Falei, ele continua dentro do mandato e da atuação dele na Assembleia, 

fazendo atuação para a câmera, para o celular dele, a preocupação dele é o canal no YouTube, 

o Facebook, então ele está ali a todo momento articulando para o canal, e se percebe que ele 

esquece o parlamento. O plenário, às vezes, não tem a menor importância pra ele, a atuação 

dele é muito limitada, os temas que estão sendo debatidos dentro da casa, ele não participa, 

porque está preocupado com a imagem dele o tempo todo, então o que funciona com a imagem 

dele e tem curtida ele vai, o que não tem curtida e interesse ele não vai, não participa, fica o 

tempo todo pensando em como ele vai atuar para chamar atenção para o canal dele. Isso tem 

vida curta, pode ser que ele até consiga se reeleger mais uma vez – talvez como celebridade 

isso funcione, mas, se ele não se consolida como uma celebridade, não se consolida como 

político. 

 

A14: Na sua opinião, um político postar sobre futebol em redes sociais é uma forma 

de promover campanha permanente? Por quê?   

    

P: Sinceramente, acho que não, porque futebol trata muito da paixão, mais do que no 

racional. Gosto muito de futebol – antes de trabalhar com Vicente Cândido, eu já gostava –, sou 

corintiano; por acaso, ele também era, mas é uma paixão. Tem jornalista que não fala o time 

que torce para não contaminar com a paixão, e o parlamentar, para esconder isso. Acho difícil 

[que postar sobre futebol seja uma forma de promover campanha permanente], porque a gente 

vê que a maioria é dirigente de futebol. Talvez funcione pra alguns, se o dirigente for de um 

clube grande e ele [o clube] garantir a base eleitoral dele; se não dialogar, pode ser um risco. 

O futebol é um tema polêmico, não ajuda a imagem dele sendo do futebol, até porque 

[o futebol] tem uma imagem muito ruim, e a imprensa contribui com isso, muitas vezes fazendo 

um debate raso de alguns temas mais complexos – por exemplo, como foi com a Lei Geral da 

Copa. O Vicente sofreu com isso, era um tema complexo, acho que, de certa forma, ele tentou 

ampliar e fazer um debate o mais amplo possível, e a imprensa que era contrária à lei tratou de 

forma muito rasa, não deu espaço para complexidade que tinha. Então, nesse momento, acho 

que foi prejuízo para o Vicente; ele poderia ter feito o debate de forma menos ampla e tentado 

esconder mais o debate – pelo contrário, ele foi para o debate público. 

Acho que isso é o papel do parlamentar, mas, muitas vezes, enxergo que o futebol está 

contaminado com uma visão de que ali tem coisa suja, corrupção, de certa forma, está 

contaminado com isso. Então levar isso para dentro de um mandato, para a política, que já 

tem essa contaminação... 

Infelizmente, boa parte da população enxerga a política como algo sujo, com 

corrupção, e o futebol também. Quando você vai juntar política com o futebol é o pior dos 

cenários, não ajuda, não sei o que contribuiria para o parlamentar fazer essa associação; pelo 

contrário, seguindo essa lógica da campanha permanente, qualquer um que fosse pensar uma 

estratégia dessa não colocaria o futebol como elemento importante dessa estratégia 

permanente, a não ser que a base dele seja muito específica do futebol e de um clube, e o cara 

se garanta naquela base. Aí pode ser, isso seria muito individual, dependeria de quem iria 
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utilizar essa estratégia. 
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APÊNDICE G – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM A ASSESSORA DE 

COMUNICAÇÃO FLÁVIA ROCHET, DO DEPUTADO FEDERAL ANDRÉ 

FIGUEIREDO 

 

Data da entrevista: 20/02/2020 

Formato: por telefone 

 

 

Perguntas e respostas 

 

Autor (A): 1 - Sabe-se que o deputado foi ligado ao futebol no passado. Que 

importância tem o futebol na definição das ações prioritárias do mandato dele? 

 

Assessora Flávia Rochet (FR): O deputado André tem uma relação histórica já com o 

esporte como um todo, ele já atuou na Comissão de Esporte e tem uma série de ações ligadas à 

promoção do esporte – ações legislativas que ele já encampou, inclusive quando ele era 

secretário de esporte no Ceará. Na Câmara também, ele não só participa de debates em torno 

da promoção do esporte, que envolve também a questão do futebol, como também de outras 

áreas. 

A relação que ele tem hoje é acompanhar o futebol no estado do Ceará, acompanha as 

definições do seu time especificamente. Essa questão do esporte acompanha as ações 

legislativas dele – por exemplo, na Educação Física, foi presidente de honra da Frente 

Parlamentar em Defesa do Esporte. 

Ele mantém uma relação e ligação com o meio do esporte, e isso reflete na condução 

dele Câmara dos Deputados, apesar de que ele não é um deputado que atua somente nesta área. 

O André tem cargos como líder do PDT na Câmara, tem uma atuação parlamentar que vai para 

além da questão do esporte. Mas, ele já atuou bastante nesta área, inclusive no futebol com a 

questão da crise financeira dos clubes de futebol, na Comissão de Esporte tinha uma comissão 

específica, que ele participou dos debates entorno da questão do financiamento das dívidas dos 

clubes de futebol. 

 

A: 2 - Ser ligado ao futebol conferiu alguma vantagem competitiva para o deputado 

entrar e/ou permanecer na carreira política? Por quê?   

 

FR - Não sei se é decisiva, porque, na verdade, a eleição de um parlamentar, ele 

continuar sendo eleito, ter a aprovação do seu eleitorado, entra para a pontuação do entorno das 

ações que realiza, é fruto de um todo, é a atuação como um todo do parlamentar, que passa pela 

questão do esporte. É claro, por exemplo, para os torcedores dos times do Ceará, isso 

obviamente faz diferença. 

Mas, as pessoas também observam as demais ações do parlamentar em outros temas 

como, por exemplo, Reforma da Previdência. As pessoas não vivem só esporte o tempo inteiro. 

O esporte gera uma cadeia econômica em torno dela, mas existem outras atuações políticas, o 

esporte tem um peso, sem dúvidas, mas não é só o esporte determinante para eleição ou não de 

um parlamentar. 

Posso citar um exemplo, Romário, que se elegeu porque tinha um histórico. Danrlei, 

também, eles são parlamentares que se elegeram porque eram atletas, inclusive da área. São 

parlamentares que se reelegem não só na base esportiva, porque também atuam em outras áreas. 

Prioritariamente na área do esporte, mas também em outras. 
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O André é um incentivador constante da área esportiva, de diálogo constante com 

profissionais da área, com profissionais de Educação Física, do esporte como um todo, então é 

claro que isso tem um peso na decisão do eleitorado. 

 

A: 3 – Com que frequência se postava sobre futebol nas redes sociais dele, 

especialmente no Facebook? 

 

FR: No Facebook, não sei te dizer a regularidade, porque não é uma coisa rotineira, 

mas, em geral, ele tuíta com mais regularidade, ou seja, ele mantém o Twitter com mais 

regularidade nessa área do futebol específica. No Facebook, é bem menos, não sei te quantificar, 

mas é bem eventual, é mais um resultado de um campeonato específico, aniversário do time, 

alguma violência que acontece nos estádios, repúdio, mas, em geral, faz isso com mais 

regularidade via Twitter – pelo menos uma vez na semana ou a cada 15 dias. 

 

A: 4 - Os eleitores que interagem com ele no Facebook fazem referência à ligação 

dele com o futebol? Como a senhora interpreta isso?   

 

FR: É muito pouco a interação nesse sentido, é bastante eventual, normalmente só 

acontece quando a gente posta sobre o tema. A quantidade de postagens relacionadas 

especificamente ao futebol é mais reduzida. Hoje ele encampa as lutas maiores para o esporte 

como um todo, que refletem também no futebol. 

A interação sobre futebol especificamente é mais no Twitter, é bastante.  

 

A: 5 - Quem gerenciou a página dele no Facebook durante os seguintes períodos? 

 

a) campanha eleitoral de 2014 

 

b) período de mandato (2015-2019) 

 

c) campanha eleitoral de 2018 

 

FR: Quem gerencia é uma agência. A gente está com o deputado André Figueiredo há 

quase 10 anos, e somos nós mesmos que gerenciamos [o trabalho da agência]. Ele tem um 

conjunto de redes sociais: no YouTube, é praticamente nula; no Twitter, ele tem uma atuação 

bem intensa, que é uma rede de formadores de opinião, ele próprio tuíta. Fora isso, tem o 

Instagram, o Facebook e o Whatsapp. A agência sempre gerenciou as contas das redes sociais.  

 

A: 6 - O deputado participou de alguma forma da definição dos temas a serem 

abordados e/ou da aprovação das postagens? Como e com que frequência? 

 

FR: Sim, a gente passa sugestões e ele sempre participa, opina, sugere... A gente sugere 

também, ele acata ou pede alterações. Ele participa ativamente do processo da comunicação.  

As definições são rotineiras. Claro que tem postagens que a gente faz, porque a rotina 

na Câmara dos Deputados é muito intensa, nem sempre dá pra ele ler tudo e aprovar todos os 

materiais, mas como a equipe já tem uma sintonia de anos trabalhando, algumas coisas são 

postadas [sem aprovação prévia], agendas principalmente, nem todas as construções de 

postagens ele participa. Mas, em geral, como um todo ele é muito presente. 
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A: 7 - A assessoria costumava responder aos usuários que enviam comentários 

públicos ou inbox à página dele no Facebook? Por quê? 

 

FR: Sim. O Facebook é um instrumento de comunicação com o público, principalmente 

com o eleitorado dele, então se a gente abre um canal de comunicação, a gente tem que 

conseguir dar vazão às demandas que surgem a partir da rede social, as mensagens inbox... Não 

é apenas colocar conteúdos na rede, o objetivo não é esse, o objetivo é dinâmico, é você interagir 

mesmo. 

As pessoas que comentam no post de forma pública ou mandam mensagens inbox têm 

um atendimento, uma postagem, um encaminhamento. Nunca fica sem um encaminhamento. 

O que pode acontecer é que, às vezes, tem postagens que tem um engajamento muito grande, 

às vezes você tem 200, 300 ou 600 comentários, é claro que é impossível a gente responder 

individualmente a todos, então a gente vai respondendo por amostragem.  

Às vezes, não são perguntas, são comentários, elogios, críticas, nem sempre são 

perguntas, mas, em geral, os que têm perguntas são respondidos ou a gente está sempre 

acompanhando o retorno de cada publicação. Quando tem um volume maior no post específico, 

a gente faz essa triagem, avaliamos primeiro o post, acompanha como é que estão às postagens, 

monitora a postagem e responde por amostragem.   

 

A: 8 – Que importância a senhora atribui à comunicação estabelecida no Facebook 

para o sucesso do mandato dele e futuras reeleições? 

 

FR: É extremamente relevante. O Facebook é uma das redes sociais de maior acesso 

hoje; mesmo tendo tido uma queda no Facebook, a gente faz uma comunicação direcionada. 

Realmente, o Facebook tem uma atenção especial no mandato, não deixando atrás outras redes 

como o Twitter e o Instagram. 

A gente ainda vai fazer uma ofensiva maior no YouTube, mas o Facebook sem dúvida é 

a rede social em que a gente mais atua e tem uma relevância imensa para o mandato, que é um 

canal de comunicação e uma forma de mostrar o dia a dia para aqueles que não o acompanham 

diretamente, fisicamente, que estão acompanhando no município o trabalho que ele vem 

realizando ao longo dos mandatos. O Facebook não abastece só apenas este mandato. 

 

A: 9 - O que a senhora entende por campanha permanente? 

 

FR: Eu entendo como uma ação permanente de comunicação, intuitiva, direta para o 

eleitorado. Para a gente, a campanha eleitoral tem um ritmo mais intenso, até por conta das 

viagens, mas a comunicação, a divulgação do trabalho político que o deputado André faz, seja 

no Ceará, nas agendas que ele faz, na articulação política, que é uma área muito forte do 

deputado no mandato parlamentar, é intensa o tempo inteiro.  

O deputado André é um parlamentar de atuação muito intensa, não só na campanha 

eleitoral. Têm muitos parlamentares que não fazem uma comunicação durante o mandato, não 

tem uma comunicação direcionada durante o mandato. Para a gente, não é como alguns dizem, 

não estamos em campanha o tempo inteiro, mas é porque estamos comunicando de forma 

rotineira, então estamos sempre mostrando ao eleitor o trabalho que é feito, é uma prestação de 

contas do que o parlamentar faz, e isso é constante, é intenso e é rotineiro. 

Se a gente faz um estilo de comunicação de campanha intensa, de guerra, como eles 

dizem, sempre. A comunicação do deputado está sempre atuante, sempre rodando os 

municípios, e agendas – como alguns deputados só fazem em período eleitoral, o deputado faz 

sempre, ele não roda município só em período eleitoral, ele roda o estado sempre. Talvez ele 

seja um dos parlamentares cearenses que mais roda o estado - não posso te afirmar que ele é o 
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que mais roda, mas, com certeza, está entre os que mais rodam. 

 

A: 10 - O deputado adotou a estratégia da campanha permanente durante a 55ª 

legislatura (2015-2018)? Caso sim, por meio de quais ações? 

 

FR: Sim, adotamos desde o início do mandato, durante esses quase 10 anos. Estratégia 

de comunicação integrada, focada no abastecimento das redes sociais do parlamentar, ou seja, 

a gente tem um trabalho muito focado nas mídias digitais, mas também, dentro do conceito de 

comunicação integrada, a gente também faz publicações impressas, digitais, e-mail marketing, 

envio pelo Whatsapp.... A gente tenta utilizar, alguns em maior ou menor escala, todos os 

instrumentos que estão disponíveis na comunicação hoje. 

O deputado tem um aplicativo, que, no momento, está sendo reformulado, então esse 

contato com o eleitor, seja material gráfico (que a gente faz bastante), entrevista para a mídia 

(televisiva, impressa, rádio, rádio Câmara, TV Câmara, toda a mídia, por ele ser líder 

partidário)... É um deputado que tem muita presença e utiliza de todos os meios de comunicação 

que estão disponíveis hoje no mercado, ele utiliza de praticamente todos, seja em maior ou 

menor escala. 

 

A: 11 – Quais dessas ações a senhora considera que teve mais sucesso? 

 

FR: Cada público tem [a sua mídia], nem sempre é quantitativo ou é numérico. Às 

vezes, tem um material que a gente faz para algumas lideranças que multiplicam a informação 

e tem muito mais sucesso na divulgação do que uma entrevista que ele dá para a Folha de São 

Paulo, por exemplo. Mas a Folha pega outro público que também é importante, então é difícil 

quantificar – como ele tem uma atuação geral, ele utiliza todas as ferramentas de comunicação, 

é difícil te quantificar. 

Mas, o Facebook ainda continua sendo a rede de maior atuação, de maior engajamento, 

de maior alcance do deputado.  

 

A: 12 - Qual a importância a senhora atribui à campanha permanente para 

viabilizar o sucesso do mandato dele e futuras reeleições?  

 

FR: É alto. Hoje, sem comunicação, não adianta você ter uma atuação parlamentar 

brilhante se você não consegue mostrar isso para o eleitor, se o eleitor não fica sabendo, porque 

a pessoa vota em determinado candidato porque ele tem características que ela acha que é 

importante para o desenvolvimento do estado, do país, em relação aos direitos, em relação a 

áreas específicas como esporte, educação, previdência, entre outras. Então a pessoa faz a análise 

com base na atuação do parlamentar, mas ela vota pelo que ficou sabendo do parlamentar. 

A divulgação, a comunicação no mandato, é tão importante quanto a ação parlamentar, 

uma complementa a outra. Se o deputado não tem ação parlamentar, mas ele só tem 

comunicação, é complicado. Porque você divulga o quê? Então você tem uma comunicação 

deficitária ou pior, o que muitos parlamentares fazem: divulgam, às vezes, coisas que não são 

verdadeiras ou fazem uma contracomunicação, ou seja, atacam pessoas em vez de divulgar 

ações proativas. Tem muito parlamentar que faz isso. 

No caso do deputado André, não, ele tem uma vasta ação parlamentar, então para a 

comunicação é tranquilo, é muito fácil trabalhar com um deputado que tem uma ação 

parlamentar como o deputado André Figueiredo; tem muitos projetos de lei, outras ações 

legislativas, ações junto ao Judiciário para tentar barrar retrocessos e retirada de direitos. Ele é 

um deputado muito atuante, e a comunicação, neste ponto, faz toda diferença, porque é a forma 

que a gente tem e os instrumentos da comunicação que fazem essa informação chegar ao 
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eleitorado dele, e fazem manter a reputação que ele tem. 

As pessoas enxergam o quanto ele está trabalhando, é um deputado atuante, à medida 

que a informação chega, a pessoa vai consolidando aquele voto, e alguns até conhecendo o 

trabalho dele por meio das redes sociais. A partir do que ela vai vendo nas redes sociais, ela vai 

gostando e fidelizando o nosso eleitorado.  

 

A: 13 - A senhora acredita que a campanha permanente pode ser um risco à 

democracia? Por quê?    

 

FR: Claro. Na verdade, isso não é uma preocupação do mandato do deputado André 

Figueiredo, porque ele é um deputado tem uma vasta ação legislativa, ação comprovada, não 

só na área de emendas parlamentares, como ação legislativa – ele é um deputado que legisla e 

isso é muito fácil de ser comprovado pelo próprio site da Câmara, você consegue ver a 

quantidade de projetos de lei de autoria do deputado, relatorias a projetos, ele estuda muito essa 

questão legislativa. Ele esteve a frente de diversas outras ações e debates na Câmara dos 

Deputados, em torno de temas relevantes para o País como, por exemplo, a Reforma da 

Previdência. 

Essa não é uma preocupação, ele é um deputado que roda o estado ouvindo a população, 

levando recursos que ele busca em Brasília, seja por meio de emenda parlamentar, seja por meio 

de articulação com o Governo do Estado, seja por meio de articulação com o governo federal, 

que formam essa construção do mandato dele. 

Ele é um deputado que não tem com o que se preocupar com isso, a comunicação do 

deputado é muito fácil, porque a gente tem conteúdo para divulgar, não é com base em fake 

news, nem ação fake, nem maximizar uma pequena ação por meio da imagem para engrandecer 

isso. A gente não precisa fazer isso no mandato de deputado André, porque tem coisas que a 

gente nem consegue divulgar; é tanta ação parlamentar que tem coisa que a gente prioriza, 

porque não dá para divulgar tudo.  

Com o deputado, não temos essa preocupação, mas concordo: tem formas de comunicar 

que são uma verdadeira ameaça à democracia do País. Prova disso é o governo do Jair 

Bolsonaro, que foi eleito com base em fake news, que se mantém e ataca os partidos de oposição 

com bases em mentiras, em divulgações ou matérias mentirosas, em desgastar a imagem [deles] 

perante a população, e com isso vai conquistando uma parte do eleitorado. O deputado André 

tenta combater isso por meio de suas ações legislativas, de estudos e projetos para mostrar que 

a condução do país está errada. 

Outra prova disso são os índices econômicos e sociais do País estão caindo 

vertiginosamente, então de fato, sim, essa comunicação permanente feita de forma errada, sem 

base de informação, ela pode ser perigosa e uma ameaça para a democracia. Veja, por exemplo, 

o deputado Jair Bolsonaro, que teve inúmeros mandatos na Câmara e não tinha um projeto de 

lei. Então você tem parlamentares que usam essa comunicação como uma forma de ataque e 

ameaça à democracia, mas não tem uma ação legislativa. Infelizmente tem gente que usa a 

comunicação pra propagar mentiras e atacar os demais partidos políticos. 

 

A: 14 – Na sua opinião, um político postar sobre futebol em redes sociais é uma 

forma de promover campanha permanente? Por quê? 

 

FR: O futebol é um atrativo nacional, faz parte da cultura do brasileiro, envolve paixões. 

Isso pode ser um atrativo? Pode, principalmente porque tem pessoas que são do time dele. E 

pode não ser um atrativo pra quem torce pelo time contra [o dele]. Mas, a afinidade pelo tema 

futebol pode ser um atrativo com certeza, até porque a quantidade de cidadão brasileiros que 

gostam de futebol, acompanham o futebol ou apenas torcem por algum clube são milhões, então 
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isso tem um impacto. Apenas não é decisivo para um processo eleitoral, em minha opinião, de 

forma geral, porque a pessoa analisa o parlamentar como um todo. 
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APÊNDICE H – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM HENRIQUE ABREU, 

RESPONSÁVEL PELA COMUNICAÇÃO DO DEPUTADO FEDERAL FÁBIO 

MITIDIERI 

 

Data da entrevista: 16/05/2019 

Formato: presencial 

Local: Gabinete do Deputado, na Câmara Federal, em Brasília/DF 

 

 

Perguntas e respostas 

 

Autor (A): 1 - Sabe-se que o deputado é ligado ao futebol. Que importância tem a 

modalidade na definição das ações prioritárias do mandato dele? 

 

Assessor Henrique Abreu (HA): Eu diria que o esporte, se não for a principal, é uma 

das principais bandeiras que ele tem no mandato. O Fábio começou a carreira política dele como 

secretário de Esporte da Prefeitura de Aracaju e sempre foi um cara que lutou muito por essa 

pauta, inclusive hoje levanta a bandeira sobre a questão dos patrocínios – no ano passado, a 

discussão da Timemania, ele foi um dos que levantou a bandeira. A questão dos ranqueamentos 

dos clubes para poder receber o tão sonhado patrocínio da Caixa Econômica Federal, ele foi 

uma das pessoas que peitou isso no Brasil, inclusive com audiência pública, que aconteceram 

duas ou três vezes no ano passado.  

As pessoas questionam muito que o esporte, às vezes, não dá muito voto, mas ele não 

está interessado nisso, é uma bandeira que nasceu com ele, então é mais forte que ele, não é 

pela política em si, é pelo benefício da causa.  

 

A: 2 - Ser ligado ao futebol conferiu a ele alguma vantagem competitiva para entrar 

e/ou permanecer na carreira política? Por quê? 

 

HA - Hoje, se a gente for analisar tecnicamente a condição de voto, o esporte é uma 

bandeira que ainda transfere pouco voto, isso é pesquisa comprovada. Saúde, segurança e 

infraestrutura são as áreas principais que, tecnicamente, trazem o voto, mas o esporte tem uma 

colaboração muito forte, tem uma ligação com o Bolsa Atleta, além de outras ações ligadas ao 

esporte. 

 

A: 3 - Com que frequência se posta sobre futebol nas redes sociais dele, 

especialmente no Facebook? 

 

HA - Sempre que tem alguma coisa relacionada ao Botafogo (pelo qual ele é 

apaixonado), alguma coisa relacionada ao Confiança (aniversário do time, vitória ou alguma 

coisa do tipo) e quando tem, na Comissão do Esporte, a pauta futebol, mas não tem alguma 

coisa que diga: “Vamos falar de futebol tantas vezes no mês”. Ela é mais factual, entra de acordo 

com a demanda. 

 

A: 4 - Os eleitores que interagem com ele no Facebook fazem referência à ligção 

dele com o futebol? Como o senhor interpreta isso? 

 

HA - Muito pouco, tinha muito na época da Timemania. Quando entrou essa discussão, 
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tinha muitos comentários. 

 

A: 5 - Quem gerenciou a página dele no Facebook durante os seguintes períodos? 

 

a) campanha eleitoral de 2014 

 

b) período de mandato (2015-2019) 

 

c) campanha eleitoral de 2018 

 

HA - Quando a gente começou o projeto, não existia um planejamento e nem uma lógica 

em cima da ferramenta Facebook, até porque, naquela época, apesar de ser uma rede social em 

grande expansão não tinha a importância que teve nessa última eleição [2018].  

A gente começou a criar uma editoria de conteúdo, sempre discutimos com ele, mas 

tudo baseado numa estratégia, o que eu preciso mostrar, o que é que eu quero que o público 

enxergue. Quando a gente começou a trabalhar, a primeira coisa que eu disse foi: “Deputado, a 

sua rotina aqui, o seu empenho, a sua dedicação ao trabalho, o esforço de chegar cedo e sair 

tarde, de ficar até de madrugada em uma sessão, isso não está sendo transposto para as suas 

redes sociais, porque as suas redes viraram nada mais nada menos do que postagem de dia de 

santo e aniversário de cidades. Então está faltando esse dia a dia, a gente entrar nesses debates 

interessantes para o seu mandato”.  

Daí, a gente começou a construir isso, devagar no começo, porque foi uma mudança 

radical e até para ele aceitar tivemos uma certa resistência, mas, depois que ele viu que a coisa 

fluiu e a gente conseguiu que o diálogo fosse de maneira segmentada para diferentes públicos 

e de diferentes maneiras, criamos uma rotina. Então hoje a gente tem todo um planejamento 

anual e esqueletado. 

Por que esqueletado? Porque a internet, a gente pode ter uma noção para onde a gente 

vai, mas sempre precisamos de uma rota semanal, mensal. Hoje temos uma equipe que fica em 

Sergipe, uma no Rio Grande do Norte e outra no escritório da agência, nos comunicamos pelo 

grupo do Whatsapp, que pauta a nossa dinâmica, então, por exemplo, ele já sabe que segunda-

feira tem visita no gabinete, tem muita coisa do factual para postar. Toda segunda, a gente posta 

sobre alguma emenda que ele destinou para alguma cidade, porque, se pegar todas as áreas e 

todas as cidades, a gente vai ter muitas postagens para conteúdos frios de emenda e parte de 

recursos. 

Com isso, vamos trabalhando com o que está acontecendo; por exemplo, ontem a gente 

entrou na pauta da educação, entramos no manifesto de maneira positiva, fazendo postagens de 

conteúdos direcionados. Depois ele foi para tribuna falar, com isso já gera outro conteúdo, que 

vai para a imprensa, a gente conseguiu formar um mecanismo em que cada um da equipe tem 

um papel importante, a gente junta tudo isso numa estratégia, com isso temos um alinhamento 

com a projeção dele como candidato.   

 

A: 6 - Ele participou de alguma forma da definição dos temas a serem abordados 

e/ou da aprovação das postagens? Como e com que frequência?  

 

HA - Isso é um fenômeno bem interessante para você colocar na sua tese: de uma 

maneira geral, o parlamentar, muitos nem gostam de redes sociais, fica aquela coisa fria. Mas a 

partir do momento que ele passa a inserir, passa a ver a reação do povo em relação ao que ele 

está fazendo, que ele entra efetivamente na discussão digital passa ter voz e vez, quer aparecer 

casa vez mais. É um fenômeno, tanto que agora ele tem acesso a tudo e, às vezes, temos que 

contê-lo, porque ele está usando e isso passou a entrar no dia a dia dele, posta bom dia, boa 
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tarde, mexe com nossa rotina... Às vezes, temos conteúdo para postar; quando vamos ver, ele 

já tem postado.   

Já tivemos todo tipo de situação, certa vez mudamos a senha para ele não postar em 

determinado momento, porque, às vezes, é um pouco do nosso papel também contrapor o calor 

político. No calor da política, a pessoa acaba falando o que não deve e, depois que vai para a 

rede, [o conteúdo postado] não volta. É isso que a oposição, os adversários políticos querem, é 

um deslize ou uma palavra mal dita que pode transformar uma tempestade em um copo d’água.   

 

A: 6 (complemento) - Como e com que frequência então ele participa? 

 

HA: A discussão é diária através do Whatsapp. A gente faz de tudo para ter nosso 

encontro semanalmente aqui; às vezes, a agenda não bate, mas a gente sempre tem essa 

frequência, e nós temos uma ferramenta na internet que nos une no planejamento, o “Trello”, 

que nos ajuda no planejamento e na aprovação de conteúdo. Dentro da nossa equipe, temos 

assessores dele que vêm com uma opinião política ou até sugerem assuntos para o deputado se 

posicionar; às vezes, assuntos fora do radar, mas que contribuem muito no processo.  

 

A: 7 – A assessoria costuma responder aos usuários que enviam comentários 

públicos ou inbox à página dele no Facebook? Por quê? 

 

HA - A primeira coisa que a gente faz é o filtro, temos um filtro de palavras bem grande 

que já protege um pouco da discussão negativa. Esse filtro bloqueia palavrões, outros termos 

pejorativos... Se você quiser digitar corrupto ou ladrão não vai nem passar o comentário, porque 

já está no filtro do Facebook. 

Outra coisa que acontece muito é pedido descarado de dinheiro, de coisas que o 

parlamentar não pode fazer, isso a gente não responde, ocultamos de alguma maneira não 

entramos nesta discussão. Quando é apoio, um patrocínio, um benefício para cidade ou pra uma 

causa dele aí a gente trabalha.  

Estamos tentando implementar, mas ainda não conseguimos, a planilha: muitos pedidos 

que chegam no inbox a gente só consegue resolver com ele, então temos uma planilha que 

vamos preenchendo, colocamos a mensagem, o nome da pessoa e o contato, para ele conseguir 

olhar isso e dar destino, mas ainda não é efetiva, é um desejo que comece a rodar o mais rápido 

possível – já era pra ter começado em janeiro, mas, por conta da correria do mandato, ele deu 

um salto muito grande na última eleição, são muitos compromissos, necessidade de cumprir 

agenda, participar de reuniões, entre outras coisas, algumas prioridades para a gente não são 

pra eles, e isso você fica nessa discussão, acabamos ficando em um ponto de equilíbrio. 

 

A: 7 (coplemento) – Assim como, às vezes, ele posta, ele também responde? 

 

Se ele estiver em um dia meio enveredado, ele responde e responde mesmo. Ele entra 

em debate, principalmente no Facebook. 

 

A: 8 - Qual a importância o senhor atribui à comunicação estabelecida no 

Facebook para o sucesso do mandato dele e futuras reeleições? 

 

HA - Eu trabalho muito com aquela trinca do Twitter, Instagram e Facebook, acho que 

os três andam juntos e cada uma cumpre um papel. O Twitter é uma ferramenta de jornalismo, 

ela pauta a imprensa; o Facebook é a ferramenta que tem acesso a todas as classes sociais e 

regiões; e o Instagram vem em uma crescente muito grande. Pra mim é top três, o peso está de 

acordo com a estratégia, mas ele tem um peso muito grande.  
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Agora vamos precisar fazer um investimento financeiro maior para conseguir ter 

resultados; antes podíamos ter um engajamento orgânico, hoje não temos mais, os algoritmos 

mudaram, mas nos permitem falar com cada público especificamente. Na campanha mesmo, 

eu queria falar com católicos de 15 a 20 anos, conseguia segmentar a ferramenta, então isso me 

dá uma possibilidade imensa de trabalho que as outras ferramentas não dão. 

Na campanha, foram várias planilhas, separando conteúdos segmentados para cada 

localidade, isso gerou até um caos, porque era muito conteúdo, quando nos demos conta que 

estava funcionando. 

  

A: 9 - O que o senhor entende por campanha permanente? 

 

HA: A lógica das campanhas mudou muito; hoje, o parlamentar precisa estar 24 horas 

construindo o posicionamento dele e conquistando de grão em grão o eleitor. Aquela prática 

antiga de comprar voto, de apoios muito fortes, aquele número assoberbado de votos isso caiu 

por terra, a gente pode ver as últimas pesquisas, Senadores favoritos ficaram em terceiro, quarto, 

teve muita gente que caiu da cadeira, literalmente falando, nesse processo.  

Então, pra mim campanha permanente, o parlamentar vive em campanha, quando ele 

vive em campanha isso sugere uma série de cuidados no dia a dia, não entrar no embate errado, 

escolher as discussões, votar quando mudanças sugeridas por ele forem mudadas, você pode 

colocar tudo a perder por causa de uma simples atitude ou uma rebeldia meio infundada.  

 

A: 10 - O deputado adotou a estratégia da campanha permanente durante a 55ª 

legislatura (2015-2018)? Caso sim, por meio de quais ações?    

 

HA: Adotou. Principalmente no último ano, a gente trabalhou muito isso. Não tem essa 

de pré-campanha, porque a campanha hoje, vejo como uma coroação de um trabalho, pois a 

fatura chega e a população cobra. Então você tem que ter entrega; aquele cara que só aparece 

na eleição não tem chance mais. Ele foi eleito e precisa estar lá periodicamente dizendo para as 

pessoas: “Estou aqui e estou trabalhando, e aqui está o resultado do meu trabalho”, porque se 

não, não tem quem resolva.  

 

A: 10 (complemento) – Você poderia citar algumas ações como exemplo?   

 

HA: Na época das votações polêmicas do ano passado, impeachment, Reforma 

Trabalhista, a “PEC da Morte” [teto dos gastos públicos], a gente fez questão de botá-lo ao vivo 

votando e colocando a digital dele. Teve uma época – agora não funciona mais –, quando o 

Facebook tinha enquete, a gente fez uma que o Palácio do Planalto tirou do ar, que era a 

seguinte: Você é a favor ou contra o impeachment? Colocamos no ar e perdemos o link 

brasileiro, os caras tiraram do ar em duas horas, depois perdemos o link na Austrália, eles 

demoraram umas cinco ou seis horas pra derrubar o link, só que nisso aí já tinha quase 5 mil 

compartilhamentos. Temos que aproveitar a dinâmica da ferramenta pra conseguir gerar um 

diálogo, por exemplo, uma enquete: “O que você acha da ‘PEC da Morte’? Você é a favor ou 

contra?”.  

Tem uma coisa que eu não consegui ainda, não sei se ele vai topar, mas que eu quero 

muito, é que ele abra pra votação popular pra onde é que ele vai destinar alguns recursos. Fazer 

uma votação no site e no Facebook para saber da população em qual área ele destina o recurso; 

a área ou cidade que tiver mais engajamento e votação dentro disso levaria. Aí você dá 

realmente voz ao povo, mas é uma coisa que ainda tem um risco – depois que abrir a porteira 

não vai poder fechar mais –, mas seria fora do comum: abrir o mandato para a população 

escolher o destino da emenda. 
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A: 11 - Quais dessas ações o senhor considera que teve mais sucesso? 

 

 HA: As entradas ao vivo nas votações, essa ação pautou muito a imprensa. Na 

campanha dele, os filmes de TV todas foram nas votações, todos foram assim. Peguei imagem 

da casa [da Câmara], editei e coloquei na TV, pra reforçar o conceito.  

 

A: 12 - Que importância o senhor atribui à campanha permanente para viabilizar 

o sucesso do mandato dele e futuras reeleições? 

 

HA: Foi total. Primeiro, reforça a imagem do deputado que está ao lado do povo, e nós 

conseguimos mostrar que ele estava ao lado do povo e trabalhou. 

Tanto que teve uma viagem internacional no ano passado que a gente não divulgou, 

porque as pessoas não entendem que existe uma verba parlamentar para cumprir uma missão 

no exterior, as pessoas associam à festa, férias e lazer. Ele tem conta pessoal no Instagram pra 

colocar as coisas que ele gosta, que só tem os amigos, a gente separa muito isso. 

 

A: 13 - O senhor acredita que a campanha permanente pode ser um risco à 

democracia? Por quê? 

 

HA: Jamais. A gente teve uma mudança agora: embora muito criticada por algumas 

pessoas, a questão do fundo eleitoral mexeu muito no trâmite político da eleição, porque, apesar 

de ser um dinheiro pago pelo Governo Federal, ela evitou uma quantidade imensa de ações 

como, por exemplo, caixa dois, foi muito positiva nesse sentido. 

É difícil você fazer uma avaliação que diga se é bom ou ruim. Acredito que seja muito 

boa, porque o cara está divulgando o mandato. O que ele não pode fazer – alguns Ministérios 

estão impondo – é a autopromoção em algumas situações. Aí vai da regra que o Planalto vai dar 

pra essas tratativas, mas acho superpositivo, porque têm os dois lados da moeda: tem um 

parlamentar aqui trabalhando e tem a população cobrando. Se não informar, como é que a 

população vai saber o que é melhor? 

A gente vai ver muitos problemas em alguns estados relacionados a esses parlamentares 

que entraram e não tem noção nenhuma do que estão fazendo. Como é que vou saber se meu 

deputado está realmente trabalhando se não acompanho ou não tenho como acompanhar o que 

ele está fazendo? Acho que essa janela que se abriu com esse formato de comunicação é crucial, 

tanto para informar quanto para ajudar na imagem do parlamentar.  

 

A: 14 - Na sua opinião, um político postar sobre futebol em redes sociais é uma 

forma de promover campanha permanente? Por quê? 

 

HA: Eu acho que é mais uma prestação de contas, existem casos que são impulsionados 

pelo fanatismo no esporte, por exemplo, o cara é atleta, tipo Romário, que tá aqui e tem uma 

torcida que vai com ele para onde ele for – ele pode ser o que quiser, porque tem uma rede de 

apoiadores que você mistura emoção com a racionalidade, isso é muito louco. 

O Danrlei tem ações que ele faz que ele vai em todas as cidades que tiverem o consulado 

do Grêmio. O cara faz o evento, o Danrlei está lá discursando, faz foto, dispara na mídia. Ele 

sabe trabalhar o esporte em favor da causa dele, o esporte tem aquele cara que resgata a paixão 

do jogador, mas vamos ver até quando isso vai perdurar, porque as gerações vão crescendo. 
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APÊNDICE I – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM O SECRETÁRIO 

PARLAMENTAR IVAN ZUCHI, RESPONSÁVEL PELA COMUNICAÇÃO DO 

DEPUTADO FEDERAL EVANDRO ROMAN 

 

Data da entrevista: 16/05/2019 

Formato: por telefone 

 

 

Perguntas e respostas 

 

Autor (A): 1 – Sabe-se que o deputado é ligado ao futebol. Que importância tem o 

futebol na definição das ações prioritárias do mandato dele? 

 

Assessor Ivan Zuchi (IZ): O nível das ações é muito pequeno, em torno de 5%. Ele 

tem uma história com o futebol, mas como parlamentar as ações dele relacionado ao futebol 

são muito pequenas. Mas, ligado ao esporte em geral, sobretudo ao atletismo, uma das paixões 

dele, ele participa de todas as competições em Cascavel, cidade natal dele. Ele está mais ligado 

ao atletismo, que está em construção em Cascavel [um Centro de Treinamento de Atletismo]. 

Já em relação ao futebol, as ações são muito pequenas.  

 

A: 2 - Ser ligado ao futebol conferiu a ele alguma vantagem competitiva para entrar 

e/ou permanecer na carreira política? Por quê? 

 

IZ: Se houve, foi uma contribuição muito pequena também. Claro, ele é visto em todo 

o estado como um ex-árbitro de futebol, mas já havia abandonado a carreira há bastante tempo. 

Então, ele construiu a carreira com mais ações ligado ao esporte como um todo e como 

professor, do que com a ligação com o futebol. Se houve alguma influência foi muito pequena, 

do ponto de vista eleitoral.  

 

A: 3- Com que frequência se posta sobre futebol nas redes sociais dele, 

especialmente no Facebook? 

 

IZ: Muito pequena, às vezes ele posta algo sobre algum jogo, principalmente clássico, 

coloca alguma opinião sobre a arbitragem, mas não chega a 5% do que a gente publica nas redes 

sociais. 

 

A: 4 - Os eleitores que interagem com ele no Facebook fazem referência ao passado 

dele ligado ao futebol? Como o senhor interpreta isso? 

 

IZ: Poucos falam, em média, 10% dos seguidores comentam ou lembram que ele foi 

árbitro, teve algum contato com o futebol. Quando ele faz alguma postagem sobre futebol, esses 

comentários aumentam e vão nessa linha. As pessoas [envolvidas em jogos] que ele apitou, e 

geralmente levam pelo lado da brincadeira – futebol tem essa peculiaridade, gera paixões 

estremadas, mas no Facebook não. 
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A: 5 – Quem gerenciou a página dele no Facebook durante os seguintes períodos? 

 

a) campanha eleitoral de 2014 

 

b) período de mandato (2015-2019) 

 

c) campanha eleitoral de 2018 

 

IZ: Eu não posso falar de campanhas porque não participei. Comecei a trabalhar com 

ele em fevereiro deste ano, não participei de nenhuma campanha dele; conhecia o trabalho, mas 

não acompanhei como era feita a campanha nas redes sociais. 

Ele posta, tem muita facilidade em fazer selfie, sobretudo das posições dele na Câmara 

Federal, debates nas comissões e seus pronunciamentos. Sempre conversamos sobre e em que 

momento fazer as postagens, ele gosta de se comunicar, responde os seguidores. Como ele 

acorda muito cedo pra fazer os exercícios dele, então ele está muito atento quanto a isso.  

 

A: 6 – Ele participou de alguma forma da definição dos temas a serem abordados 

e/ou da aprovação das postagens? Como e com que frequência? 

 

IZ: Normalmente semanalmente, uma reunião mais aprofundada com o pessoal que 

toma conta das redes sociais dele. Semanalmente, analisamos as pautas do Congresso, o que 

será discutido nas comissões, projetos que irão para votação, não necessariamente que iremos 

usar isso nas redes sociais, mas o que está publicado, o que iremos publicar, de que forma 

responder o seguidor, essa conversa é quase que diária.  

 

A: 7 – A assessoria costuma responder aos usuários que enviam comentários 

públicos ou inbox à página dele no Facebook? Por quê? 

 

IZ: Geralmente, a gente responde a todo mundo que pergunta – claro, tem pessoas que 

respondem a publicação com um simples “parabéns” ou emoticons –, no geral, respondemos 

todo mundo. Quando uma pessoa manda alguma pergunta ou crítica, ou também tem um 

posicionamento contrário, a orientação é que a gente também responda; às vezes, vira até debate 

um debate saudável. Respondemos as mensagens públicas e privadas. 

Às vezes, o próprio deputado responde; assunto relacionados ao Congresso, por 

exemplo, ele mesmo responde. Não há uma combinação prévia do que a assessoria ou ele 

responde, mas ele tem essa liberdade de responder tanto inbox como pública.    

 

A: 8 - Qual a importância o senhor atribui à comunicação estabelecida no 

Facebook para o sucesso do mandato dele e futuras reeleições? 

 

IZ: É extremamente importante, todas as plataformas digitais são importantes, no caso 

do Facebook, uma rede social, você acaba atingindo muito mais gente do que pela via 

tradicional, além do que você consegue ter espaço de uma forma organizada, todo mundo 

consegue conversar, perguntar, tirar dúvidas, eu acho extremamente importante a presença do 

Facebook, ainda mais agora nesse segundo mandato, uma plataforma essencial para o projeto 

de comunicação. 

 

A: 9 – O que você entende por campanha permanente? 

 

IZ: Acredito que seja você ter uma atividade ativa nas redes sociais permanentemente, 



334 

 

as pessoas vão sempre estar te lembrando. Mais do que isso, é você mostrar o que ele está 

fazendo, que está trabalhando e produzindo, e que suas ações são corretas, além de dar 

satisfação ao seu público, seus eleitores, à sociedade de uma forma geral – não apenas aos 

eleitores – a respeito do comportamento dele no Congresso, sobre suas decisões, explicar a 

sociedade em relação ao posicionamento dele.   

 

A: 10 - O deputado adotou a estratégia da campanha permanente durante a 55ª 

legislatura (2015-2018)? Caso sim, por meio de quais ações? 

 

IZ: Imagino que não. Ele não deu tanta importância para comunicação, trabalhou muito, 

não se preocupou tanto com a divulgação.  

 

A: 11 – Desnecessária, devido à resposta 10. 

 

A: 12 - Desnecessária, devido à resposta 10. 

 

A: 13 - O senhor acredita que a campanha permanente pode ser um risco à 

democracia? Por quê? 

 

IZ: Não concordo, porque as pessoas estão muito esclarecidas quanto a isso. Se você 

fizer uma pesquisa, vai ver que as pessoas estão extremamente ativas nas redes sociais e quem 

supostamente tivesse fazendo uma campanha permanente ficaria de fora das eleições, 

deputados que foram eleitos eram muito ativos nas redes sociais, mas não necessariamente 

faziam campanhas permanentes.  

O Evandro, por exemplo, não tinha uma ação intuitiva nas redes sociais, acabou ficando 

na suplência; assumiu depois, mas acabou não se reelegendo diretamente. Ele se preocupa 

muito em produzir resultado no mandato e menos com a comunicação, mas se preocupa em dar 

uma satisfação para a sociedade do trabalho que tem feito.  

As pessoas estão muito esclarecidas quanto a isso, não é uma pessoa que está mais 

presente nas redes sociais que necessariamente vai receber o voto do cidadão, as pessoas estão 

muito mais esclarecidas e alerta quanto a isso. 

 

A: 14 - Na sua opinião, um político postar sobre futebol em redes sociais é uma 

forma de promover campanha permanente? Por quê?  

  

IZ: Sinceramente, não sei, não tenho essa avaliação. Talvez algum político ligado a um 

grupo ou torcida. Não sei fazer essa relação, porque a gente não faz esse tipo de campanha. 
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APÊNDICE J – TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM A COORDENADORA DE 

COMUNICAÇÃO LETÍCIA ALCÂNTARA, DO SENADOR ROMÁRIO 

 

Data da entrevista: 16/05/2019 

Formato: presencial 

Local: Gabinete do Senador, no Senado Federal, em Brasília/DF 

 

 

Perguntas e respostas 

 

Autor (A): 1 - Sabe-se que o senador é ligado ao futebol no passado. Que 

importância tem o futebol na definição das ações prioritárias do mandato dele? 

 

Assessora Letícia Alcântara (LA): Romário tem muitas causas. Na verdade, quando 

ele começou a atuar no Congresso, na Câmara dos Deputados, o futebol não era a principal 

bandeira dele. Ele entrou pela fama do futebol e reconhece isso, mas a bandeira principal de 

atuação dele é a pessoa com deficiência, é o carro-chefe do mandato. Porém, por ser um grande 

esportista, por ter uma visão do futebol por dentro, ele foi cada vez mais chamado a 

responsabilidade de contribuir nesta área, então, naturalmente, foi se envolvendo com 

comissões de Educação e Esporte, de Cultura e Desporto, e isso foi pegando cada vez mais 

volume, especialmente quando chegou na época da preparação para os grandes eventos 

esportivos. Foi aí que ele se envolveu de forma muito efetiva nisso: fiscalização de obras da 

Copa do Mundo, visitas a todas as cidades-sede para poder fazer essa fiscalização; realização 

de audiência pública para as pessoas explicarem em que pé estava, como estava sendo investido 

[o dinheiro público]... E ele foi dando uma visibilidade para isso, porque a mídia, 

consequentemente, iria atrás dele, solicitava também esses dados, e se foi fazendo um 

delineamento do que de fato estava acontecendo, porque, a princípio, as reportagens eram muito 

festivas sobre o evento. Essa questão da fiscalização, quando Romário entrou no mandato 

estava nesses pré-eventos e ele começou a colocar um peso forte de fiscalização, que é a função 

legislativa. 

Não consigo quantificar em porcentagem as questões das pessoas com deficiência, 

doenças raras, educação e esporte, mas sei que o esporte tem um peso muito grande, até porque 

o esporte é ligado à saúde, que é uma área que ele atua muito, então esporte e saúde, que se 

envolvem completamente, têm um peso bastante relevante no mandato.  

  

A: 2 - Ser ligado ao futebol conferiu a ele alguma vantagem competitiva para entrar 

e/ou permanecer na carreira política? Por quê? 

 

LA: No primeiro mandato, sim, foi quando ele concorreu à primeira eleição dele como 

deputado, acho que ele teve mais ou menos 150 mil votos, e tem plena consciência do que fez 

ele se eleger como deputado foi a fama dele no futebol. Já quando ele terminou o mandato como 

deputado e se candidatou ao Senado Federal foram completamente as ações do mandato, que já 

vinha bastante forte com a questão da pessoa com deficiência, então na segunda eleição a gente 

tem certeza que a fama quanto esportista do futebol contou bem menos do que na primeira. 

 

A: 3 - Com que frequência se posta sobre futebol nas redes sociais dele, 

especialmente no Facebook? 

 

LA: A gente procura postar sobre o histórico dele no futebol, em média, duas vezes por 
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semana: uma no meio da semana e outra no final de semana. Exceto isso, tem as atividades dele 

como esportista: ele joga futevôlei, joga as “peladas” no final de semana, isso acaba entrando 

também, mas do histórico da carreira, duas vezes por semana a gente posta, porque achamos 

relevante manter essa história esportiva também. 

 

A: 4 - Os eleitores que interagem com ele no Facebook fazem referência ao passado 

dele ligado ao futebol? Como o senhor interpreta isso? 

 

LA: Só quando a gente posta sobre isso ou, eventualmente, a gente posta sobre algum 

outro assunto, por exemplo, quando postamos sobre pessoas com deficiência. Geralmente as 

questões legislativas têm um peso muito maior nos comentários; às vezes, quando ele faz algo 

que desagrada, as pessoas comentam para ele voltar para o futebol, tem esse tipo de comentário 

também. 

Mas, no geral, a questão legislativa é o mais pesado, o momento político do País está 

muito agitado, dinâmico, todo mundo quer opinar, e os assuntos políticos estão mais frequentes. 

 

A: 5 - Quem gerenciou a página dele no Facebook durante os seguintes períodos? 

 

a) campanha eleitoral de 2014 

 

b) período de mandato (2015-2019) 

 

c) campanha eleitoral de 2018 

 

LA: Ele posta bem pouco, as questões mais pessoais é ele que posta. Fisicamente, quem 

põe a mão na massa, quem está no computador ou telefone, geralmente são os assessores, mas 

absolutamente tudo passa por ele – [ele] liga e [diz]: “Quero falar sobre isso”, “escreve isso”, 

“quero uma foto assim”, “quero uma mensagem ‘assado’”. O gerenciamento de fato e a pessoa 

que está à frente é ele. A gente define qual o melhor horário, monitora os comentários e pergunta 

se ele quer se pronunciar, posta aprovação de projeto dele na Câmara ou que ele foi relator, 

basicamente é assim que funciona o gerenciamento.  

 

A: 6 – Ele participou de alguma forma da definição dos temas a serem abordados 

e/ou da aprovação das postagens? Como e com que frequência? 

 

LA: Em 100% do tempo, o dia inteiro, final de semana, ele sempre liga pedindo algo. 

Por exemplo, no feriado ou férias, a gente define uma agenda de pautas, combinamos com ele 

tudo o que será postado.  

 

A: 7 - A assessoria costuma responder aos usuários que enviam comentários 

públicos ou inbox à página dele no Facebook? Por quê? 

 

LA: Geralmente, nós, assessores, respondemos algumas mensagens no Facebook, não 

todas. No inbox a gente tinha uma funcionária só para isso, mas ela acabou saindo, acredito que 

a gente até desativou, no momento, mensagens inbox, a gente não tem respondido. A gente 

prefere responder publicamente porque, geralmente, a dúvida de um responde a dúvida de 

outras pessoas. A gente identifica o comportamento de massa, e percebemos a pessoa que está 

ali genuinamente com uma dúvida e preferimos responder a essa pessoa. 

Outra situação é quando tem uma crítica muito repetitiva, que a gente percebe que aquilo 

não corresponde a verdade e está com muito comentário a gente vai lá e responde aquela pessoa, 
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que geralmente está em destaque e a resposta fica visível para outras pessoas verem. O critério 

é esse.  

Na página do Facebook, o Romário não responde, geralmente ele responde no 

Instagram, é a rede social que ele usa mais no celular e acaba respondendo mais.  

 

A: 8 – Qual a importância a senhora atribui à comunicação estabelecida no 

Facebook para o sucesso do mandato dele e futuras reeleições? 

 

LA: Eu diria que, entre 2012 e 2014, 90% era o Facebook na comunicação. Era o 

principal ponto de interlocução com as pessoas, divulgação de pautas, pronunciamento que a 

gente passava para a imprensa nesse tempo preferiríamos repassar pelo Facebook, porque você 

não tem filtro do que o jornal vai passar, fica disponível para a população, a gente tinha esse 

canal bem amplo. 

A questão é que a própria ferramenta do Facebook, nos últimos anos, vem fazendo o 

que a gente chama de Facebook zero: é um alcance orgânico quase zero para quem opta em não 

pagar – que é o nosso caso, então reduziu bastante o alcance. Eu diria hoje que talvez 30% é 

Facebook, 50% é Instagram e 15% Twitter. 

 

A: 9 - O que a senhora entende por campanha permanente? 

 

LA: Não conheço o conceito. 

 

A: 10 - Basicamente, de acordo com a teoria, o conceito de campanha permanente 

pode ser resumido pelo estabelecimento de estratégias eleitorais em períodos não 

eleitorais. Considerando essa definição, o senador adotou a estratégia da campanha 

permanente durante a 55ª legislatura (2015-2018)? Caso sim, por meio de quais ações? 

 

LA: Definitivamente não. A gente entende ou diferencia bastante o que é um marketing 

político de uma comunicação pública, então, dentro do conceito do que a gente faz aqui – a 

comunicação pública de informação, esclarecer a população, explicar como está o mandato, 

como estão os projetos, como ele se posiciona sobre os assuntos –, não existe uma leitura de: 

“Estou fazendo isso porque isso pode me dar voto lá na frente”. Ele faz o mandato que acha 

correto que seja feito, e muitas vezes as pessoas até se desagradam com isso.  

Uma coisa que nunca seria feito, que no período é até muito mais sensível, por exemplo, 

é falar coisas polêmicas, que poderia repercutir bastante, então definitivamente a gente não faz 

campanha permanente. O que a gente adota como critério é o que chamamos de comunicação 

pública. 

 

A: 11 – Desnecessária, devido a resposta 10. 

 

A: 12 – Desnecessária, devido à resposta 10. 

 

A: 13 - A senhora acredita que a campanha permanente pode ser um risco à 

democracia? Por quê? 

 

LA: Acho que esse critério pode ser avaliado não só em questão de pensar uma rede 

social, por exemplo, acho que são posicionamentos de mandatos mesmo. Acho que há políticos 

que surfam o tempo inteiro em ondas, e preferem estar sempre ali. 

Tem um determinado senador, por exemplo, que atualmente coloca enquete nas suas 

redes sociais, e acha que tem de decidir tudo no voto das enquetes das redes sociais, mesmo 
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não avaliando todos os critérios de densidade demográfica, de acesso à internet... Você querendo 

ou não, representa um estado, então imagina você colocar uma enquete na rede social? O povo 

de São Paulo define; o povo de Manaus, que tem muito menos acesso e que seria beneficiado 

com aquela medida, não consegue voto suficiente pra poder colocar aquilo em prática.Então 

acho que quem atua assim tem uma fragilidade democrática, sim, exatamente por isso: quem 

está tendo acesso para poder opinar ou não, ou então, há grupos mais organizados – como 

sempre houve –, com dinheiro, que tem condição de fazer uma pressão maior sobre isso ou 

aquilo outro, e gera uma distorção do que, de fato, a população quer. 

Então a gente até faz essas avaliações, temos muitos comentários de onde está vindo 

isso, se são de fatos as pessoas que estão acompanhando o mandato ou são grupos específicos 

de interesse que não têm nada a ver com a gente e que vêm interferir na nossa leitura do que, 

de fato, o cidadão quer. 

Acho que, sim, ter ações que, basicamente, queiram agradar grupos específicos sem 

fazer uma leitura correta – às vezes, você tem acesso a uma série de informações que a 

população não tem; uma série de estudos, debates, especialistas, audiências públicas, a 

população não tem todas as informações corretas. Você vai fazer uma coisa que vai achar ruim 

para a população? Acho que a consciência do que, de fato, é relevante define muito mais o 

compromisso com o bem público.     

 

A: 14 - Na sua opinião, um político postar sobre futebol em redes sociais é uma 

forma de promover campanha permanente? Por quê? 

 

LA: Não concordo. Se, por exemplo, pegar o ex-presidente Lula: ele é corintiano, e 

frequentemente deixava essa paixão muito explícita. Às vezes, ele usava a linguagem esportiva 

para fazer figuras de linguagem do esporte para se fazer compreendido. Você pega uma questão 

cultural e usa isso para poder ser entendido.   

O Romário, ele nem usa nas figuras de linguagem dele esse tipo de expediente que o 

Lula usava. Na verdade, ele tem uma memória esportiva muito forte, ídolo, uma carreira 

vitoriosa. E a gente sabe que essa característica que ele trazia enquanto personalidade em 

campo, se é um cara que decide, que chama a responsabilidade, a gente percebe que essas 

características elas são relevantes, as pessoas o comparam como líder político ao ídolo do 

futebol; como essa pessoa que pode trazer para a política essas mesmas características, mas 

perceba que é uma característica pessoal. 

Com isso, existe uma projeção política, as pessoas olham pra ele como uma pessoa que 

resolve. Frequentemente, quando fazemos uma postagem que as pessoas gostam, os 

comentários são relembrando ao tempo de jogador dele, fazendo essa analogia. É uma coisa 

que está dentro delas, é uma memória histórica que as pessoas tem algo marcante, mas não 

consigo enxergar a gente fazendo esse uso. 

Temos uma preocupação de fazer uma triagem no planejamento da comunicação: 

sabemos que existe o Romário quanto pessoa que é um pai de uma filha com deficiência, então 

usamos essa e outras características para construir um texto, mesclamos bastante as postagens 

com cada característica dele.  

Quem faz rede social, tem post que a gente chama de perfumaria: são posts que não 

necessariamente vão trazer ganho para o mandato, mas vão atrair o público. O que é perfumaria 

hoje para a gente? É dar [postar] um gol antigo, porque as pessoas relembram, mas não é pra 

reforçar a imagem de político, e sim relembrar os bons momentos, que faz parte dos momentos 

históricos dele de vida e profissional. 

O futebol do jeito que a gente usa não é para reforçar nenhuma imagem política, e sim 

para fazer o que a gente chama de perfumaria, porque dá engajamento, as pessoas falam muito, 

se lembram, e faz com que a página tenha mais relevância. Isso beneficia, mas não é um uso 
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pra se beneficiar como político, e sim para ter relevância na rede social. 


