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RESUMO 

 

Esta dissertação pretende explorar o uso dos memes como recurso de campanha negativa apócrifa 

durante uma disputa eleitoral. A corrida presidencial de 2018 no Brasil foi marcada por uma forte 

polarização política e ataques entre os candidatos. Esse movimento também foi observado entre 

os eleitores, que criavam e compartilhavam memes de internet com o intuito de criticar os 

presidenciáveis. A estratégia de um candidato atacar o oponente é conhecida como campanha 

negativa e nem sempre é bem-vista pelos eleitores, que preferem que os candidatos se 

concentrem em debater propostas. Pesquisadores da área também divergem em relação aos 

efeitos dessa prática. Uma vertente alega que as ofensas trocadas entre os concorrentes trazem 

benefícios para a democracia por oferecer informações adicionais que podem auxiliar o eleitor a 

escolher seu candidato e outra linha de investigação defende que a campanha negativa afasta os 

cidadãos do processo eleitoral. Visando evitar uma possível rejeição por ofender o oponente, o 

candidato pode delegar o ataque a terceiros ou ocultar a autoria da ofensiva. É nesse sentido que 

os memes, pela comum ausência de identificação de seu criador, podem ser recursos favoráveis 

para campanha negativa. Assim, apresento o conceito de campanha negativa apócrifa para 

designar a estratégia de ataque realizado pelos eleitores por meio de conteúdo gerado por usuário 

(CGU) cuja autoria é difícil identificar. Para explorar essa concepção, analisei os conteúdos de 

ofensas a Jair Bolsonaro e Fernando Haddad – os dois candidatos que disputaram o segundo 

turno da Presidência – que circularam no Twitter durante os cinco principais debates televisivos. 

Com auxílio de um livro de código elaborado para a pesquisa e adotando a metodologia da 

análise de conteúdo, procurei analisar os aspectos particulares aos memes e à sua circulação nas 

mídias sociais como recursos para campanha negativa. Os resultados obtidos mostram que a 

mobilização por meio de memes com intuito de atacar Bolsonaro foi mais frequente no Twitter do 

que contra o candidato petista. Devido à vitória ao militar na eleição, compreendo, então, que os 

memes de ataque analisados se mostraram mais como uma manifestação de rejeição do que como 

um elemento explícito de persuasão eleitoral. 

 

Palavras-chave: Memes; Campanha negativa apócrifa; Política; Eleição presidencial no Brasil 

em 2018; Twitter 

 

  



 

ABSTRACT 

 

This dissertation intends to explore the use of memes as an apocryphal negative campaign 

resource during an electoral dispute. The 2018 presidential race in Brazil was marked by strong 

political polarization and attacks among candidates. This movement was also observed among 

voters, who created and shared internet memes in order to criticize presidential candidates. A 

candidate's strategy of attacking an opponent is known as a negative campaign and is not always 

well received by voters, who prefer candidates to focus on debating proposals. Researchers also 

differ in relation to the effects of this practice. One strand claims that the offenses exchanged 

between the competitors benefits democracy by offering additional information that can help 

voters choose their candidate and another line of investigation argues that the negative campaign 

distances citizens from the electoral process. In order to avoid a possible rejection for offending 

the opponent, the candidate can delegate the attack to third parties or hide the authorship of the 

offensive. In these sense that memes, due to its common lack of identification of their creator, can 

be a good resources for a negative campaign. Thus, I present the concept of apocryphal negative 

campaign to designate the attack strategy perpetrated by the electorate through user generated 

content (UGC) whose authorship is difficult to identify. To explore these idea, I analyzed UGC 

that offends Jair Bolsonaro and Fernando Haddad – the two candidates that face each other in the 

presidential election’s second round – that circulated on Twitter during the debates on the five 

major television networks. Using a codebook developed for this research and adopting content 

analysis as research method, I analyzed the particular aspects of memes and their circulation on 

social media as resources for negative campaign. The results indicate that the mobilization 

through memes to attack Bolsonaro was more frequent on Twitter than against the Workers Party 

candidate. Due to Bolsonaro victory in the election, I comprehend, therefore, that the memes 

analyzed were shown more as a manifestations of voter rejection than as an explicit element of 

electoral persuasion. 

 

Keywords: Memes; Apocryphal negative campaign; Politics; 2018 Brazilian presidential 

election; Twitter 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 A eleição presidencial de 2018 foi marcada por uma agressiva polarização entre os 

campos da esquerda e da direita. As divergências ideológicas não são novidades no mundo 

político1. Nas últimas décadas, essa polarização se deu, de modo geral, entre a esquerda 

representada pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e a direita referenciada pelo Partido da Social 

Democracia Brasileira (PSDB). No entanto, a radicalização dessa polarização, principalmente 

após o golpe que resultou no impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT) em 2016, tornou-

se explícita na eleição de 2018, mas agora entre duas forças diferentes: o bolsonarismo e o 

petismo. Tal panorama foi propício para a disseminação de notícias falsas e ataques entre Jair 

Bolsonaro (então filiado ao Partido Social Liberal - PSL) e Fernando Haddad (PT) – os principais 

candidatos da eleição – com o objetivo político de prejudicar o adversário no decorrer da corrida 

eleitoral. Essa estratégia de enfrentamento entre os candidatos é conhecida como campanha 

negativa (ANSOLABEHERE et al., 1994; GEER, 2006; BORBA, 2012).  

O fato de Bolsonaro possuir apenas oito segundos de propaganda na TV, ser de um 

partido até então pequeno, não muito conhecido pelo público geral e se ausentar dos debates com 

os demais adversários fez com que sua campanha fosse atípica para um candidato à frente da 

disputa eleitoral presidencial. Geralmente, a vantagem recai sobre os candidatos de partidos 

maiores, com mais recursos financeiros, maior tempo de exibição nas mídias tradicionais ou que 

estão tentando se reeleger. O capitão reformado contou com o apoio de sua militância, que atuou 

ativamente em plataformas de redes sociais e em aplicativos de troca de mensagens para ampliar 

o alcance de sua candidatura. Com isso, Bolsonaro encabeçou sua campanha majoritariamente 

em ambiente digital. 

O cenário eleitoral, aliado a uma forte polarização, alimentou ainda mais a rivalidade 

entre os candidatos do PSL e do PT na internet. Bolsonaro referia-se a Haddad como “poste” do 

Lula2, “marmita de corrupto preso”3, “vagabundo”4 e “canalha”5, como também não poupava 

 
1 A polarização nas eleições presidenciais de 1989 a 2014 é apontada em pesquisas como a de Aldé e Borges (2004), 

Santos Junior (2016), Borba (2012) e Sousa (2015). 
2 Fonte: <https://Twitter.com/jairbolsonaro/status/1052271906433380352>. Acesso em: 09 mar. 2019.  
3 Fonte: <https://Twitter.com/jairbolsonaro/status/1050050701332807681>. Acesso em: 09 mar. 2019.  

https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1052271906433380352
https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1050050701332807681%3e.
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críticas ao Partido dos Trabalhadores e ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Além disso, 

Bolsonaro acusava Haddad, ex-ministro de Educação dos governos Lula e Dilma, de ser o criador 

do suposto “kit gay”6, que incentivaria crianças a adotarem “comportamentos” homossexuais. 

Haddad, por sua vez, chamou Bolsonaro de “soldadinho de araque”7, disse que seu adversário 

precisava de tratamento psicológico8 e constantemente publicava provocações pelo fato de seu 

oponente não participar dos debates televisivos9. O petista também relembrava discursos do 

capitão nos quais ele exalta a ditadura militar e o coronel Brilhante Ustra, primeiro militar 

condenado pela Justiça pelo crime de tortura durante o período ditatorial10.  

Os apelidos dados aos candidatos – seja pelo seu oponente ou pelo eleitorado – são 

comuns em um cenário de disputa política. Haddad virou, por exemplo, Malddad e Andrade11. Já 

Bolsonaro, apelidado de Bolsomito ou simplesmente “mito” pelos seus seguidores, passou a ser o 

Bolsolixo para seus críticos, assim como outras variações (Bozo, Salnorabo e Coiso). Dessa 

forma, os ataques não foram provenientes apenas dos presidenciáveis, mas circularam 

amplamente entre eleitores na internet. Essas alcunhas logo foram utilizadas em memes, como 

demonstra o exemplo abaixo: 

 

 
4 Fonte: <https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/10/18/bolsonaro-chama-haddad-de-

canalha-e-vagabundo.htm>. Acesso em: 09 mar. 2019.  
5 Fonte: <https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/10/18/bolsonaro-chama-haddad-de-

canalha-e-vagabundo.htm>. Acesso em: 09 mar. 2019.  
6 O suposto “kit gay” se referia ao projeto “Escola sem Homofobia”, que fazia parte do programa Brasil Sem 

Homofobia, do Governo Federal, criado em 2004. O projeto consistia na formação de educadores, não alunos e 

sequer foi colocado em prática. Bolsonaro também alegou que o livro "Aparelho Sexual e Cia - Um guia inusitado 

para crianças descoladas", de autoria do suíço Phillipe Chappuis, fazia parte do "kit gay", porém o material nunca fez 

parte do projeto. 
7 Fonte: <https://oglobo.globo.com/brasil/haddad-chama-bolsonaro-de-soldadinho-de-araque-23172655>. Acesso 

em: 09 mar. 2019.  
8 Fonte: <https://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,para-haddad-bolsonaro-precisa-de-tratamento-

psicologico,70002529408>. Acesso em: 09 mar. 2019. 
9 Fonte: <https://Twitter.com/Haddad_Fernando/status/1054013038595096576>. Acesso em: 09 mar. 2019.  
10 Fonte: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1010200834.htm>. Acesso em: 09 mar. 2019.  
11 Em visita à Salvador, na Bahia, Haddad foi chamado de Andrade por alguns eleitores que não conheciam o petista. 

Os apoiadores de Bolsonaro passaram a chamá-lo de Andrade em referência ao fato do petista ser pouco conhecido 

para atacar sua candidatura. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/brasil/em-giro-pelo-nordeste-haddad-vira-

andrade-ao-enfrentar-desconhecimento-de-eleitores-22999464>. Acesso em 05 mai. 2020. 

https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/10/18/bolsonaro-chama-haddad-de-canalha-e-vagabundo.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/10/18/bolsonaro-chama-haddad-de-canalha-e-vagabundo.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/10/18/bolsonaro-chama-haddad-de-canalha-e-vagabundo.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/10/18/bolsonaro-chama-haddad-de-canalha-e-vagabundo.htm
https://congressoemfoco.uol.com.br/justica/policia-nega-homofobia-e-diz-que-karol-eller-comecou-briga/
https://oglobo.globo.com/brasil/haddad-chama-bolsonaro-de-soldadinho-de-araque-23172655
https://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,para-haddad-bolsonaro-precisa-de-tratamento-psicologico,70002529408
https://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,para-haddad-bolsonaro-precisa-de-tratamento-psicologico,70002529408
https://twitter.com/Haddad_Fernando/status/1054013038595096576
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1010200834.htm
https://oglobo.globo.com/brasil/em-giro-pelo-nordeste-haddad-vira-andrade-ao-enfrentar-desconhecimento-de-eleitores-22999464
https://oglobo.globo.com/brasil/em-giro-pelo-nordeste-haddad-vira-andrade-ao-enfrentar-desconhecimento-de-eleitores-22999464
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Figura 1 - Meme com referência ao apelido Malddad 

 
Fonte: Twitter 

 

Figura 2 - Meme com referência ao apelido Bolsolixo 

 

Fonte: Facebook 

 

Os eleitores, portanto, também protagonizaram uma acirrada disputa de narrativas e de 

agenda política com objetivo de endossar seu candidato ou criticar o adversário. Esses 

comentários reforçavam determinada visão política e ampliavam a dissonância ideológica perante 

à opinião pública. Formou-se, assim, um novo ambiente para a estratégia de campanha negativa, 

no qual os ataques eram efetuados, principalmente, por uma militância ativa e anônima. Tal 

ofensiva, muitas vezes, é realizada por meio de memes com elementos de comicidade ou 

irônicos. 

 Nesta pesquisa, considero os memes de internet como peças apócrifas, tendo em vista que 

sua autoria é de difícil identificação, já que são, geralmente, fundamentados no anonimato. A 

estratégia de campanha negativa envolve conteúdos com teor de ataques a um candidato durante 

o período eleitoral. Tais ofensas podem ocorrer em debates, entrevistas, peças de campanha ou 

em publicações nas mídias sociais. Traçando uma correlação entre essas duas abordagens, 
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proponho o conceito de campanha negativa apócrifa para englobar os ataques proferidos pelos 

eleitores a um candidato por meio de memes.  

O clima político acirrado, os ataques e a crescente participação dos cidadãos no debate 

político na internet me levam à questão desta pesquisa: os memes apresentam elementos que os 

tornam favoráveis para a estratégia de campanha negativa apócrifa em uma eleição? Nesse 

sentido, o objetivo deste trabalho é entender como os conteúdos gerados por usuários podem ser 

apropriados como recurso para campanha negativa apócrifa durante o período eleitoral. Assim, 

investiguei de que modo os memes de internet foram instrumentalizados para atacar Jair 

Bolsonaro e Fernando Haddad, os dois principais candidatos à Presidência na eleição de 2018. 

Para isso, analisei uma amostra de 3.843 imagens coletadas no Twitter durante os debates da TV 

Band (09/08/18), da RedeTV! (17/08/18), do SBT (26/09/18), da TV Record (30/09/18) e da TV 

Globo (04/10/18). Esses conteúdos integram o banco de dados do Laboratório de Pesquisa em 

Comunicação, Culturas Políticas e Economia da Colaboração, grupo de pesquisa da Universidade 

Federal Fluminense (coLAB/UFF). A fim de explorar de que forma os memes foram utilizados 

para atacar candidatos no primeiro turno das eleições de 2018, elaborei um livro de códigos para 

categorizar as imagens para identificar quais são os memes e quais apresentam aspectos de 

campanha negativa direcionados a Haddad e a Bolsonaro. 

Em relação a ataques políticos, o uso de memes para essa finalidade pode ser útil aos 

candidatos. Devido a sua popularidade e presença em conversações informais, os memes têm o 

potencial de influenciar a opinião pública e permitir a desconstrução direta da imagem de seus 

adversários. Além disso, muitas vezes a autoria de um meme não é conhecida, sendo mais difícil 

identificar a origem do ataque. Geralmente, o público defende que a disputa eleitoral se concentre 

mais no debate de propostas e menos em troca de ofensas, ressentindo-se do candidato que ataca. 

Eleitores latino-americanos, por exemplo, costumam não gostar de campanha negativa (BORBA; 

DESPOSATO, 2013) e as posturas mais hostis geram o chamado “efeito bumerangue” 

(ANSOLABEHERE et al., 1994; GARRAMONE, 1984; MERRITT, 1984). 

Os memes relacionados à política geralmente colocam em questão os próprios políticos, 

que viram alvo de deboche, crítica ou apoio. Seja como forma de diversão ou de protesto, 

representam uma maneira de manifestar opiniões e disputar narrativas. Tay (2014) defende que 

essas peças possuem o potencial de pautar jornalistas e de comunicar críticas políticas por meio 

da cultura popular. Não à toa, recentemente as mídias tradicionais passaram a noticiar matérias 
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como “Os melhores memes da eleição”12. Neste sentido, os memes políticos podem ser 

apropriados com o intuito de disputar narrativas que acirram a polarização do cenário político. 

Os estudos sobre campanha negativa indicam que a maior incidência de ataques ocorre 

por parte dos candidatos que estão atrás de seus oponentes nas pesquisas de intenção de voto. 

Borba (2012) mostra que o candidato que está em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de 

voto costuma atacar menos, com intuito de não aumentar sua rejeição ao praticar campanha 

negativa. Analisando a eleição de 2018, a partir desse panorama apontado por Borba, é possível 

sugerir que Bolsonaro, que liderou as pesquisas na eleição de 2018, optaria por atacar menos em 

sua campanha – mas o então presidenciável contou com seus militantes para fazer este trabalho. 

A atuação da rede de apoio bolsonarista ficou mais ativa após o atentado contra o candidato do 

PSL, quando os eleitores do capitão começaram a comentar nas redes que, diante da 

impossibilidade de Bolsonaro cumprir agendas, eles mesmos fariam a campanha para o 

candidato. 

Embora as sondagens de opiniões previssem a disputa do segundo turno entre Bolsonaro e 

Haddad, um levantamento do Ibope indicou Ciro Gomes (PDT) como o único candidato capaz de 

derrotar Bolsonaro em um eventual segundo turno13. Esse dado acirrou as narrativas nas mídias 

sociais. Eleitores passaram a apelar por uma transição de voto útil ao pedetista, a fim de barrar a 

chegada de Bolsonaro à Presidência. A partir desse cenário, levanto a primeira hipótese desta 

pesquisa: (H1) Haddad era alvo prioritário dos memes de campanha negativa em comparação a 

Bolsonaro, uma vez que acumulou ataques tanto do eleitorado de candidato do PSL quanto de 

Ciro Gomes. 

Ocultar a identificação do atacante é um fator que pode favorecer a estratégia de 

campanha negativa. Essa visão parte do pressuposto de que a ausência de autor do conteúdo (ou a 

imprecisão na identificação da autoria) impossibilita a responsabilização pelo ataque. Desse 

modo, quem profere a ofensa se isenta de possíveis penalizações por parte da Justiça Eleitoral. 

Por sua vez, os memes costumam ser conteúdos difíceis de serem identificados, já que são 

compartilhados e remixados por eleitores na internet – o que prejudica o rastreamento de sua 

origem. Assim, pode-se dizer que esse tipo de conteúdo pode ser utilizado como estratégia de 

 
12 Ver mais em: <https://exame.abril.com.br/tecnologia/confira-os-melhores-memes-e-tweets-das-eleicoes>. Acesso 

em: 20 jan. 2020. 
13 Fonte: < https://veja.abril.com.br/politica/no-2o-turno-bolsonaro-so-perde-para-ciro-e-alcanca-haddad-diz-ibope/>. 

Acesso: 09 jul. 2020. 

https://exame.abril.com.br/tecnologia/confira-os-melhores-memes-e-tweets-das-eleicoes
https://veja.abril.com.br/politica/no-2o-turno-bolsonaro-so-perde-para-ciro-e-alcanca-haddad-diz-ibope/
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campanha negativa apócrifa. Partindo dessa análise, a segunda hipótese desta pesquisa é que (H2) 

a maioria dos memes que atacam políticos possui como característica o anonimato, não 

apresentando, portanto, elementos que identifiquem sua autoria. 

A literatura sobre campanha negativa relata que os ataques que pautam questões políticas 

são mais aceitos do que as ofensas pessoais (BORBA, 2012; KAID; JOHNSTON, 1991; KLOTZ, 

1998). Esses últimos são comumente associados ao “jogar sujo na política” e podem prejudicar 

ainda mais a imagem do candidato que promove o ataque. Portanto, é comum que as campanhas 

evitem criticar aspectos pessoais para não provocar uma possível rejeição dos eleitores. Outra 

tática seria ocultar o responsável pela ofensiva para isentar a chapa de qualquer relação com o 

ataque. Fazendo uso de conteúdo gerado por usuário, cuja autoria é difícil de ser identificada, 

teria vantagem na estratégia de criticar atributos da vida privada do oponente sem que o atacante 

sofra danos. É nesse sentido que levanto a terceira hipótese desta pesquisa: (H3) os memes de 

campanha negativa apócrifa pautam mais questões pessoais do adversário do que temas políticos.  

As análises de Borba (2012) e Sousa (2015) sobre a campanha negativa na TV nas 

eleições presidenciais de 1989, 1994, 1998, 2002, 2006 e 2010; e em fanpages oficiais de Dilma 

Rousseff e Aécio Neves em 2014, respectivamente, mostram que o apelo retórico de 

credibilidade da fonte – no qual os ataques são apoiados por dados, depoimentos de pessoas que 

têm autoridade sobre determinado assunto, reportagens e matérias jornalísticas etc. – foi mais 

utilizado nos ataques. Minha hipótese é de que, em vez da credibilidade da fonte, (H4) a retórica 

ideológica é mais explorada nos ataques apócrifos no formato de memes. O argumento por trás 

dessa suspeita é uma combinação entre a polarização que marcou a eleição de 2018 e a 

linguagem mais simples do meme – que não requer, necessariamente, fontes verificadas para 

embasar sua mensagem.   

Para auxiliar no embasamento teórico e verificar essas hipóteses, dividi esta dissertação 

em cinco partes. O primeiro capítulo deste trabalho focou no tema das eleições e da internet, 

analisando como as mídias sociais vêm contribuindo para engajar o público no período eleitoral 

(AGGIO, 2013; BIMBER, 2014; BRAGA; CARLOMAGNO, 2018; DAVIS, 2018; 

FERNANDEZ, 2015; MAIA; GOMES; MARQUES, 2011). Também procurei analisar as 

eleições conectadas, compreendendo de que modo o comportamento das pessoas em plataformas 

de redes sociais pode influenciar o cenário político eleitoral (BARNIDGE et al., 2017; DIEHL, 

2015; VAN DIJCK, 2009). 
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O segundo capítulo foi dedicado a explorar o conceito de campanha negativa 

(ANSOLABEHERE et al., 1994; ANSOLABEHERE; IYENGAR, 1995; BORBA, 2012; 

DESPOSATO, 2009; GEER, 2006) e a analisar como essa tática é potencializada pela internet, 

principalmente em um contexto político polarizado. Nessa seção também investiguei a noção de 

campanha negativa apócrifa, quando a autoria dos ataques não é identificada e as ofensas 

geralmente são perpetradas pelos eleitores. 

No terceiro capítulo abordei o debate sobre o universo dos memes, partindo desde a 

conceituação de Dawkins (1976) ao debate na internet e sua relação com participação política 

(CHAGAS, 2017; KNOBEL; LANKSHEAR, 2007; SHIFMAN, 2014; TAY, 2012). Nesse 

capítulo apontei a função de retórica, a persuasão dos memes, o incentivo à conversação informal 

e seu impacto no engajamento cívico. Isso serve para sustentar a defesa de que tais conteúdos 

podem ser eficazes na prática de campanha negativa em período eleitoral. 

Já o quarto capítulo consistiu na descrição da metodologia adotada para a realização desta 

pesquisa. O quinto capítulo, por sua vez, foi dedicado à análise dos memes coletados e a 

apresentação dos resultados obtidos, assim como a contextualização de tais conteúdos com os 

acontecimentos das eleições de 2018. Por fim, apresentei as reflexões e considerações alcançadas 

com a pesquisa.  
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1. ELEIÇÕES CONECTADAS 

 

 

Embora tenha ficado mais evidente a partir do final da primeira década dos anos 2000, a 

relação entre política e internet pode ser observada antes mesmo da difusão de plataformas de 

redes sociais que conhecemos hoje em dia. Há estudos (AGGIO, 2013; BIMBER, 2003; 

CHADWICK, 2008; DAVIS et al., 2008; HENDRICKS; KAID, 2010) que apontam que a 

eleição norte-americana para Presidência de 1992 cujos principais candidatos eram o democrata 

Bill Clinton e o republicano George H. W. Bush foi a primeira a registrar o uso de ferramentas de 

internet em campanhas. Clinton lançou um site oficial, com sua biografia, propostas, posições 

políticas e textos de discursos (HENDRICKS; KAID, 2010). O envio de e-mails para disseminar 

conteúdos eleitorais foi uma estratégia empregada tanto pela campanha de Bush quanto pela de 

Clinton. 

O uso da internet em campanhas, apesar de visto como inovador para época, era bastante 

limitado. Devido a restrições de velocidade e volume de tráfego de dados, os conteúdos do site 

consistiam apenas em textos, sem imagens ou vídeos. Vale também ressaltar que o alcance dos 

conteúdos digitais era ainda mais reduzido, uma vez que poucos cidadãos consumiam 

informações políticas pela internet naquele momento (DAVIS et al., 2008). Vista disso, a 

estratégia comunicacional da campanha de Clinton baseou-se prioritariamente nos meios 

tradicionais para atingir seu público-alvo, como a televisão, o telefone e o envio de 

correspondência em massa (HENDRICKS; KAID, 2010). 

No Brasil, a utilização da internet em campanhas eleitorais pode ser observada em 1996, 

com a presença de portais de notícias e sites de candidatos em eleições municipais 

(FERNANDEZ, 2005). Os sites da época apresentavam uma dinâmica de via única de 

comunicação, disponibilizando conteúdos relacionados às campanhas, porém com poucas ou 

nenhuma oportunidade de interação com os eleitores – aspecto fundamental para o processo 

democrático. Embora reconheça a importância das informações providas pelos candidatos online, 

Stromer-Galley (2000) observa que, nesse momento, a estrutura dos sites de campanhas não 

representava o potencial e a qualidade da internet, que seria a participação e o engajamento do 

usuário, já que não disponibilizavam mecanismos para uma interação mais qualificada entre a 

sociedade civil e seus representantes. Segundo a pesquisadora, 
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para que os cidadãos participem da tomada de decisões do governo, eles 

devem ser capazes de se comunicar, interagir uns com os outros e discutir 

políticas. Esse tipo de processo não pode ocorrer em um ambiente 

midiático de via única. As tecnologias tradicionais de mídia de massa 

restringem ou, pelo menos, criam poucas oportunidades para que a 

comunicação ocorra facilmente entre os cidadãos e entre os cidadãos e os 

líderes políticos. (idem, p. 113) 

 

 

Analisando a relação das campanhas com a imprensa, Aldé e Borges (2004) apontam que, 

apesar de portais de notícias já estarem no ar antes14, a eleição de 2002 foi a primeira na qual a 

internet desempenhou um papel político relevante, sendo usada de forma estratégica pelos 

presidenciáveis para provocar notícias em tempo real. Assim, enquanto portais de notícias 

mostravam autonomia em relação às versões impressas de seus veículos, os candidatos utilizavam 

seus sites de campanha como forma de gerar visibilidade e pautar assuntos na imprensa online. 

“Em suas home pages de campanha, Lula, José Serra, Ciro Gomes e Garotinho dispuseram todo 

tipo de informação, fazendo da rede uma importante referência não apenas para eleitores, mas 

também para a imprensa” (ALDÉ; BORGES, 2004, p. 112).         

A maior interatividade, que Stromer-Galley (2000) aponta como uma característica 

primordial da internet, pode ser observada de forma mais contundente nas eleições seguintes, 

com o surgimento do Orkut e do Facebook em 2004, do YouTube em 2005 e do Twitter em 2006. 

A popularização das plataformas de redes sociais facilitou a interação dos candidatos com os 

eleitores e dos usuários entre si, possibilitando uma dinâmica mais fluida de comunicação. Isso 

permitiu que a web pudesse funcionar como uma via de mão dupla e em um processo baseado no 

modelo bottom-up15. 

Apesar do crescente uso das mídias digitais no país, a legislação eleitoral16 na época era 

limitada no que se refere à regulamentação desses ambientes para fins eleitorais, tratando apenas 

do uso de sites oficiais da campanha e não das novas plataformas que surgiram nos últimos anos. 

No início da década de 2000, os tribunais eleitorais fiscalizavam de maneira ineficaz o que as 

campanhas divulgavam na internet (MARQUES; SAMPAIO, 2011). Foi somente a partir das 

 
14 As versões digitais do Jornal do Brasil e O Globo foram lançadas, respectivamente, em 1995 e 1996. 
15 Dinâmica em que o fluxo informativo vem de baixo para cima, por exemplo, quando publicações na internet 

pautam o noticiário de mídia mainstream. 
16 Ver mais em: <9acfefc9-52cd-464a-8470-92210141218c.jpg>.  Acesso em: 02 ago. 2019. 

file:///C:/Users/yjing/Desktop/9acfefc9-52cd-464a-8470-92210141218c.jpg
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eleições de 2010, já com uma mudança na lei17 que liberava o uso de mídias sociais em 

campanhas, que o emprego dessas plataformas passou a ser uma prática comum nos pleitos. Os 

candidatos, então, começaram a explorar amplamente as ferramentas digitais de forma estratégica 

para a comunicação política, produzindo conteúdos específicos para a internet. 

Acompanhando o fenômeno da eleição conectada, pesquisadores começaram a se 

empenhar em analisar as implicações da expansão do uso da internet e das mídias sociais em 

campanhas eleitorais. Algumas das principais questões levantadas nesse debate costumam girar 

em torno da capacidade de uma campanha conectada estimular o engajamento cívico e 

participativo, ampliar a interatividade entre cidadão e candidato, facilitar a circulação de 

informações e melhorar os mecanismos de transparência acerca de informações públicas. Tais 

aspectos são mais difíceis de se alcançar em uma campanha tradicional, na qual a comunicação se 

concentra majoritariamente nas propagandas exibidas na televisão e na rádio, por meio de 

informações filtradas pela imprensa, e em materiais impressos da própria campanha ou 

publicadas no site oficial dos candidatos. 

Para melhor compreender o uso da internet durante processos eleitorais, Gomes et al. 

(2009) propuseram uma tipologia na qual classificam campanhas entre protoweb, web e pós-web. 

Protoweb representa o período do início dos anos 1990, com o uso de e-mail e computadores em 

rede, “como se fossem uma combinação de máquina de escrever e aparelho de fax, servindo 

basicamente para correspondência à distância” (GOMES et al., 2009, p. 32). Já a segunda 

nomenclatura, web, trata de campanhas focadas em sites cujos principais conteúdos eram 

discursos dos candidatos, panfletos e outros materiais da chapa eleitoral. A princípio, os materiais 

disponíveis online eram uma cópia digital do material impresso e disponibilizado offline. 

Características como hipertexto, recursos multimídia e banco de dados só foram incorporados 

posteriormente. Por fim, as campanhas baseadas no pós-web têm como característica a transição 

da centralidade dos sites para as plataformas de compartilhamento de conteúdos, interação e 

cooperação, “ao par com o espírito da internet 2.0 no que se refere a convocar e pressupor a 

participação dos internautas na produção dos conteúdos e nos procedimentos de difusão viral de 

informações e de mobilização” (idem, p. 32). 

Nessa perspectiva, é possível afirmar que a internet proporcionou maior facilidade em se 

produzir e compartilhar conteúdos. Sem a necessidade de mediação da imprensa para divulgar 
 

17  Conferir artigo 57-B da Lei 12.034/09. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2009/lei/l12034.htm>. Acesso em: 21 abr. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12034.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12034.htm
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informações, os candidatos conseguem fazer bom proveito das mídias digitais com a finalidade 

de transmitir mensagens e divulgar seu projeto de governo e pautas que defendem. E, ao mesmo 

tempo que candidatos publicam informações, os eleitores também podem produzir e compartilhar 

seus materiais – conteúdo gerado por usuário (CGU) – para opinar, questionar, apoiar ou criticar 

um candidato. 

O avanço da tecnologia desencadeou uma expectativa de que a comunicação digital 

pudesse favorecer a participação popular na política, por meio da facilidade dos cidadãos em se 

comunicar com autoridades, organizar manifestações, criar petições online, entre outros 

(RHEINGOLD, 1993; CASTELLS, 1997). Ainda que a internet incorpore mecanismos que 

facilitem a troca de informação e interatividade entre eleitores, é preciso levar em consideração 

que estas inovações proporcionadas pelo meio digital online não significam a automática 

participação e interação entre candidato e eleitorado. Dessa forma, não se pode atribuir 

isoladamente à internet a capacidade de promover modificações no comportamento dos cidadãos 

ou dos políticos (MARQUES et al., 2013). Em um contexto eleitoral, não basta apenas incorporar 

ferramentas digitais, mas também pôr em prática uma série de ações – que não dependem apenas 

da tecnologia, mas também da interação humana (STROMER-GALLEY, 2000) – para 

potencializar a capacidade de participação. 

         Críticos dessa visão mais otimista ressaltam que a internet pode também favorecer 

regimes autoritários e servir a grupos antidemocráticos, uma vez que possibilita ações mais 

coordenadas e eficazes, assim como potencializar diferenças sociais e injustiças já existentes 

(MAIA, 2011). As discussões em torno dessa questão, portanto, levam ao reconhecimento de que 

a internet não promove a participação de modo automático e tampouco sustenta a democracia. 

Em vista disso, Maia (2011) aponta a necessidade de se “olhar tanto para as motivações dos 

sujeitos quanto para os usos que eles fazem dela [da internet], em contextos específicos” (idem, p. 

67). 

O modo como as mídias sociais são incorporadas em campanhas eleitorais varia de acordo 

com cada eleição, localidade e contexto político. Por exemplo, o Facebook teve grande destaque 

na campanha de Obama em 200818; Trump fez amplo uso do Twitter em 2016; e, embora o 

 
18 As eleições presidenciais norte-americanas em 2008 ficaram conhecidas como “Facebook Election” (“Eleições do 

Facebook”, em tradução livre) devido ao amplo uso de mídias sociais nas estratégias de comunicação. Pesquisas 

como as de Fernandes, Giurcanu, Bowers e Neely (2010) e Woolley, Limperos e Oliver (2010), por exemplo, 

investigam o uso e a mobilização por meio de grupos de Facebook. 
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WhatsApp não seja especificamente um site de rede social, a campanha de Bolsonaro contou com 

o apoio de grupos nesse aplicativo de troca de mensagens para disseminar seus conteúdos. As 

distinções das mídias sociais não se dão apenas nas plataformas em si, mas também no modo 

como cada campanha se apropria delas em seu uso. Não pretendo explorar prognósticos em 

relação à forma como ferramentas de mídias sociais podem ser empregadas posteriormente, mas, 

sim, compreender o caminho que as plataformas de redes sociais traçaram dentro da comunicação 

política e sua influência o processo democrático. 

  

 

1.1 As campanhas depois do “Yes, we can” 

 

 

A primeira campanha de Barack Obama à Presidência dos Estados Unidos em 2008, que 

carregou como slogan a frase “Yes, we can” (“Sim, nós podemos”, em tradução livre), é 

considerada um divisor de águas para a comunicação digital política. A equipe de Obama adotou 

um amplo uso de mídias sociais como uma das principais estratégias de comunicação da 

campanha. Bimber (2014, p. 131) afirma que o ex-presidente norte-americano fez o uso mais 

sofisticado e intensivo dessas plataformas do que qualquer outro candidato ao cargo nos EUA, 

assim como qualquer candidato concorrendo a um cargo nacional em outro lugar do mundo. 

Além do site oficial que oferecia informações como biografia do candidato e sua posição 

política, a campanha de Obama também criou seu próprio site de rede social, chamado 

My.BarackObama.com, no qual as pessoas podiam criar eventos, organizar grupos de voluntários 

e ligar para vizinhos para falar sobre a campanha do democrata. Ao mesmo tempo, a campanha 

não deixou de explorar as plataformas online já existentes, estando presente em 16 mídias 

digitais: Facebook, MySpace, YouTube, Flickr, Digg, Twitter, Eventful, LinkedIn, BlackPlanet, 

Faithbase, Eons, Glee, MiGente, MyBatanga, AsianAve, DNC Partybuilder. A campanha focou 

nas especificidades de cada plataforma para atuar em nicho e melhor alcançar públicos 

específicos. BlackPlanet é uma rede voltada para afrodescendentes, MiGente para hispânico, 

AsianAve é para asiáticos, Faithbase para seguidores da religião católica, Eons para o público da 

terceira idade e Glee para a comunidade LGBTQI+. 

As mídias sociais atuaram de forma integrada às tarefas fundamentais da campanha 

eleitoral presencial, auxiliando no gerenciamento de voluntários, no financiamento coletivo, na 
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comunicação de informações e na ação mobilizadora aos apoiadores – engajando, assim, parte do 

eleitorado norte-americano que por muito tempo esteve desencantado com a política. 

Além disso, as campanhas online podem se beneficiar ao estimular o que Bennett e 

Segerberg (2012) chamam de ações conectivas, aquelas que são tecnologicamente mediadas, 

constituídas dentro de quadros de ações pessoais e sem a exigência de uma identidade coletiva, 

ou seja, guiadas por um engajamento político personalizado. O ponto principal da ação conectiva, 

segundo os autores, é o elemento formativo do compartilhamento: a personalização que leva 

ações e conteúdos a serem amplamente distribuídos em mídias sociais (idem, p. 760). Trata-se, 

por exemplo, de eleitores que publicam em plataformas de redes sociais seu endosso a 

determinada campanha, adicionam o selo do candidato à foto de perfil ou participam de um 

tuitaço19. 

Essa nova forma de se envolver com assuntos políticos fez com que organizações 

adaptassem o modo de se engajar com a sociedade, passando a desenvolver uma relação com o 

público mais de parceria do que como um membro. Isso atua a favor do engajamento uma vez 

que não requer um comprometimento mais forte por parte do cidadão: não é necessário, por 

exemplo, ser filiado ao partido para colaborar com uma campanha. Essa relação mais fluida entre 

as duas partes, no entanto, não compete em importância se comparada às ações baseadas em 

identificações coletivas e de laços fortes, mas atua de forma complementar na elaboração de 

estratégias eleitorais. 

Embora as práticas e ferramentas usadas na campanha não sejam pioneiras para a época, 

sendo já aplicadas na área de marketing, a comunicação digital de Obama se destacou pelo seu 

uso inédito na política (GOMES et al., 2009). Esse cenário é um reflexo da profissionalização de 

campanhas eleitorais, processo no qual partidos recrutam uma equipe especializada para realizar 

tarefas que comumente são executadas por uma militância voluntária. Essa atribuição, muitas 

vezes, é realocada para fora da sede partido (FARREL, 2009). Barack Obama, por exemplo, 

contratou Chris Hughes, um dos fundadores do Facebook, para coordenar sua campanha online 

desde a disputa das primárias e Joe Rospars, criador da Blue State Digital, empresa especializada 

em estratégia digital e captação de recursos via internet. 

 
19 Termo dado à mobilização no Twitter, na qual as pessoas publicam uma palavra-chave ou hashtag com intuito de 

alcançar os assuntos mais comentados da plataforma (Trending Topics) e trazer visibilidade a uma determinada 

pauta. 



27 

 

O uso de mídias sociais como estratégia de comunicação marcou as eleições de 2008 à 

Presidência dos Estados Unidos e em algumas eleições municipais no Brasil nesse mesmo ano 

(BRAGA; CARLOMAGNO, 2018). Na disputa à Prefeitura do Rio de Janeiro, por exemplo, 

todos os candidatos utilizaram algum site de rede social para promover sua campanha – com 

destaque ao candidato Fernando Gabeira (PV), que possuía conta no Twitter, MySpace, 

Facebook, Flickr e YouTube (HERKENHOFF; MALINI, 2009). Nos anos seguintes, as 

estratégias de comunicação nas eleições brasileiras se tornaram cada vez mais conectadas20, 

acompanhando também a popularização das redes sociais online no país. Na corrida eleitoral à 

Presidência em 2010, Marina Silva (então filiada ao PV) protagonizou um tuitaço, organizado por 

seus apoiadores, com a hashtag #euvotomarina na qual as pessoas completavam a palavra-chave 

com uma frase explicando os motivos pelos quais apoiavam a candidata. A ação teve como 

objetivo promover o nome de Marina Silva e fez com que ela atingisse a marca de 100 mil 

seguidores no Twitter. José Serra (PSBD), um dos primeiros políticos brasileiros a aderir ao 

Twitter, também utilizou a plataforma para interagir com apoiadores, divulgar sua agenda e 

promover ideias (MARQUES; SAMPAIO, 2011).  

Plínio de Arruda Sampaio (PSOL) também explorou as mídias sociais, respondendo 

perguntas de internautas e realizando transmissões ao vivo pelo Twitcam, ferramenta para 

transmissão de vídeos pelo Twitter. Apesar de ter obtido apenas 0,87% dos votos válidos ao fim 

do pleito, o modo como a campanha de Plínio se deu online fez com que o candidato atraísse a 

atenção de um público mais jovem, o que contribuiu para rejuvenescer a imagem pública do 

candidato e de seu partido (MARQUES; SAMPAIO, 2011). Observa-se, assim, que uma das 

vantagens do uso da internet e das mídias sociais é proporcionar visibilidade a candidatos que não 

teriam tanta atenção na campanha tradicional na TV e rádio, devido ao pouco tempo de 

propaganda eleitoral nesses veículos. É importante lembrar que a presença atuante na internet não 

implica, necessariamente, em êxito nas urnas, mas reforça o caráter de provimento de informação 

e interação com eleitores. Além disso, projeta a imagem do candidato, que estaria em menos 

evidência se dependesse somente das propagandas eleitorais em veículos midiáticos tradicionais 

para se promover. 

 
20 Ver mais em: <https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,estrategia-de-obama-vira-modelo,419495>. Acesso 

em: 03 ago. 2019. 

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,estrategia-de-obama-vira-modelo,419495
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A partir de então, a relação entre campanhas e plataformas de redes sociais se tornou cada 

vez mais entrelaçada. A eleição presidencial de 2014 foi bastante acirrada, marcada pela 

polarização entre PT e PSDB, representados por Dilma Rousseff e Aécio Neves, respectivamente. 

Esse cenário refletiu também no modo como os eleitores interagiam entre si e comentavam o 

processo eleitoral – movimentação ao qual os proponentes não estavam alheios. Mais do que um 

meio de propagação de informação e interação com cidadãos, as plataformas de redes sociais 

também exercem a função de “termômetro” para o que está sendo discutindo na internet, dando 

às campanhas uma noção sobre como os eleitores estão reagindo à eleição. 

Durante o debate televisivo realizado pelo SBT desse mesmo ano, por exemplo, a 

candidata Luciana Genro (PSOL) fez referências a tuítes do pastor Silas Malafaia ao questionar 

Marina Silva sobre a retirada de pautas direcionadas aos direitos da comunidade LGBTQI+ de 

seu programa de governo: “Não durou 24h, Marina, e quatro tuítes do Malafaia, teu compromisso 

de combate à homofobia nas escolas”21, afirmou a psolista na ocasião. Malafaia havia mobilizado 

seus seguidores no Twitter, majoritariamente evangélicos, a se posicionarem contrários às 

propostas de Marina Silva, chamadas por ele como “agenda gay”. Dessa forma, as campanhas 

conectadas apontam para a necessidade dos candidatos, assim como sua equipe, estarem mais 

atentos às interações e recepção das pessoa em mídias digitais. Tanto figuras públicas quanto a 

sociedade civil utilizam as mídias sociais para pressionar os candidatos em relação a 

posicionamentos e propostas de governo. Assim, sendo a internet um meio de duas vias, reforça-

se a necessidade de um feedback por parte da campanha, ainda mais se ela se propõe ao discurso 

participativo a partir das plataformas digitais. 

A campanha de 2014 também chamou atenção pelo amplo compartilhamento de piadas e 

memes sobre assuntos políticos (CHAGAS et al., 2017), o que fez este pleito ficar conhecido 

como a “eleição da zoeira” (CHAGAS, 2016). O candidato Eduardo Jorge (PV) virou meme 

inúmeras vezes durante os debates televisivos – fato que o próprio até aceitou22 e incorporou a 

sua imagem pública na eleição seguinte, em 2018. 

 
21 Disponível em: < https://www.terra.com.br/noticias/brasil/politica/relembre-as-melhores-frases-das-eleicoes-

2014,4de570c47470a410VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html>. Acesso em: 13 dez. 2020.  
22 Após virar meme durante o debate da TV Band, exibido no dia 24 de agosto de 2014, Eduardo Jorge (PV) tuitou 

“Aceito as brincadeiras com bom humor e os convido para conhecer melhor nossas diretrizes”. Disponível em: 

<https://Twitter.com/EduardoJorge/status/504722968359215104>. Acesso em: 26 mai. 2020. 

 

https://www.terra.com.br/noticias/brasil/politica/relembre-as-melhores-frases-das-eleicoes-2014,4de570c47470a410VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html
https://www.terra.com.br/noticias/brasil/politica/relembre-as-melhores-frases-das-eleicoes-2014,4de570c47470a410VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html
https://twitter.com/EduardoJorge/status/504722968359215104


29 

 

Embora cada vez mais as campanhas eleitorais estejam conectadas, é importante que os 

candidatos saibam lidar com essas novas ferramentas de modo eficaz e com o público envolvido 

no processo eleitoral. Stromer-Galley (2000) defende que a interação entre cidadãos e de 

cidadãos com elites políticas é um desafio imposto às campanhas eleitorais no sentido de 

fortalecer a democracia. A pesquisadora argumenta que somente a implementação de tecnologias 

com o potencial de estimular a participação – como doar dinheiro ou baixar materiais da 

campanha – não reflete o real trabalho da democracia, que deve consistir na interação humano-

humano, na troca de informação e feedback, que é a base da deliberação pública por identificar 

problemas, elaborar propostas e determinar como devem ser implementadas as soluções (idem, p. 

128). Essa questão se torna ainda mais evidente atualmente com as mídias sociais, nas quais o 

espaço para interação, tais como comentários nas publicações, já fazem parte de sua estrutura, o 

que demanda ainda mais interação humana entre a equipe responsável pela campanha e eleitores. 

Para Stromer-Galley (2000), por exemplo, “a falta de resposta de uma mensagem enviada por e-

mail pode ser mais prejudicial e alienante do que simplesmente não fornecer um endereço 

eletrônico. 

Nessa lógica, Gomes et al. (2009) apontam a necessidade de se investigar como as 

plataformas de redes sociais e demais dispositivos estão sendo empregados na campanha do 

ponto de vista do fortalecimento da democracia. À luz dessa questão, cabe uma ponderação 

acerca das campanhas à Presidência de Donald Trump, em 2016, e de Jair Bolsonaro, em 2018. 

Ambas foram alvo de denúncias de atividades irregulares, como uso de dados pessoais de 

milhares de cidadãos, obtidos de forma ilícita, e disparo massivo ilegal de mensagens pelo 

WhatsApp, o que coloca em risco o processo democrático. 

O primeiro caso se refere ao escândalo da Cambridge Analytica, envolvendo a eleição de 

Trump à Presidência dos Estados Unidos23. A empresa britânica coletou, indevidamente, dados 

privados de 87 milhões de norte-americanos no Facebook por meio de um teste de perfil 

psicológico das pessoas, que analisava os influenciadores de comportamento, como estilo de vida 

e personalidade. Ao realizar o teste, a pessoa permitia o acesso às informações pessoais, porém a 

empresa também coletou dados de todos os contatos dos participantes, sem consentimento dessas 

 
23 Além das denúncias envolvendo a eleição de Trump, a Cambridge Analytica também atuou na campanha do 

Brexit, a favor da saída do Reino Unido da União Europeia, em 2016. 



30 

 

pessoas. A partir de uma análise de Big Data24, a Cambridge Analytica utilizou as informações 

obtidas para segmentar públicos-alvo e indicar o perfil adequado no Facebook para receber 

anúncios divulgando pautas específicas da campanha de Trump. Assim, houve um disparo 

estratégico de mensagens que apelavam às emoções, medos e necessidades do receptor, como 

também a disseminação desinformação e fake news. Dessa forma, a Cambridge Analytica foi 

acusada de contribuir para manipular25 a opinião pública e, consequentemente, os resultados da 

eleição norte-americana. 

O segundo exemplo trata-se do disparo massivo de mensagens pelo WhatsApp durante a 

campanha de 2018 à Presidência brasileira. Embora haja evidências de que a prática tenha sido 

adotada tanto pela campanha e por apoiadores de Jair Bolsonaro quanto de Fernando Haddad26, o 

uso por parte do capitão reformado e sua militância ganhou destaque, tanto pela eficácia da 

estratégia, quanto pelas denúncias de que o aplicativo estava sendo utilizado para disseminar 

ataques contra adversários políticos. É importante ressaltar que, durante a eleição de 2018, não 

havia uma legislação específica em relação ao disparo massivo de mensagens para fins políticos – 

o que só foi proibido pelo Tribunal Superior Eleitoral a partir da Resolução nº 23.610, publicada 

em 2019. 

As denúncias envolvendo a campanha de Bolsonaro consistem no fato de que empresas 

compraram pacotes de envios em massa de mensagens contra o PT pelo WhatsApp, em uma 

evidente campanha a favor de Bolsonaro e de difamação ao adversário Haddad. Essa prática é 

ilegal por se tratar de uma doação de campanha por empresas, proibida pela Lei nº 13.165/201527, 

e por utilizar banco de dados comprados de empresas de marketing digital, uma vez que a 

legislação eleitoral só permite o uso de informações cedidas voluntariamente às campanhas. 

Outra questão que infringe as leis é a utilização de CPFs falsos para cadastro dos chips. Como o 

WhatsApp bloqueia contas identificadas como emissoras de mensagens em massa, é necessário 

utilizar vários chips para driblar o bloqueio do aplicativo. Essa ação viola os termos de uso da 
 

24 Big Data é um conceito utilizado para descrever o grande volume de dados estruturados (informações sobre o 

perfil das pessoas, contatos, localização etc.) não estruturados (textos, imagens, vídeos e áudios publicados em 

plataformas de redes sociais, portais de notícias etc.) que são gerados a cada segundo. 
25 Traçando a diferença entre persuasão e manipulação, van Dijk (2008) compreende o primeiro como o ato de se 

utilizar de argumentos para convencer o interlocutor, que são livres para tomar a decisão que melhor lhes convir. Já 

no caso na manipulação, os interlocutores são vítimas, induzidas a tomar atitudes equivocadas contra sua total 

consciência e interesses. Assim, a manipulação serve aos interesses do manipulador. 
26 Disponível em: < https://politica.estadao.com.br/blogs/estadao-verifica/whatsapp-confirma-acao-de-empresas-em-

disparo-de-mensagens-durante-eleicoes>. Acesso em: 19 mai. 2020  
27 Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13165.htm>. Acesso em: 8 mar. 

2021.  

https://politica.estadao.com.br/blogs/estadao-verifica/whatsapp-confirma-acao-de-empresas-em-disparo-de-mensagens-durante-eleicoes
https://politica.estadao.com.br/blogs/estadao-verifica/whatsapp-confirma-acao-de-empresas-em-disparo-de-mensagens-durante-eleicoes
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13165.htm
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empresa, que proíbe o disparo massivo de mensagens, considerado uma prática de spam – uma 

mensagem não solicitada e enviada massivamente. 

Por fim, conforme a relação entre eleições e novas tecnologias se torna cada vez mais 

intrincada e os estudos sobre campanhas online se dedicam a investigar as especificidades do 

emprego de plataformas digitais, cabe também um olhar mais crítico em relação à maneira e à 

finalidade pelas quais ferramentas tecnológicas são incorporadas ao cenário eleitoral. A 

ilegalidade configurada nas duas estratégias de comunicação das campanhas de Trump e 

Bolsonaro aponta para a necessidade de um debate sobre os limites éticos e legais acerca do 

modo como as tecnologias estão sendo empregadas como instrumentos que ferem o processo 

democrático. Além disso, faz-se necessária uma discussão sobre a transparência das empresas no 

que diz respeito ao armazenamento e uso de dados pessoais dos usuários. 

  

1.2. Cidadãos conectados como influenciadores políticos 

 

           

Como mencionado na seção anterior, a popularização das plataformas de redes sociais nos 

inícios dos anos 2000 estimulou candidatos a empregá-los estrategicamente em suas campanhas 

eleitorais a fim de amplificar a divulgação de suas propostas e de se comunicar com eleitores. 

Embora essa análise seja importante para entender como as campanhas eleitorais têm 

acompanhado as novas formas de comunicação digital para interagir com os eleitores, é 

importante também lançar luz sob a outra ponta dessa relação: como a prática cotidiana dos 

cidadãos em utilizar as mídias digitais pode colaborar para o engajamento político? 

Para analisar essa questão, abordei algumas noções sobre participação cívica neste 

subcapítulo. Tradicionalmente, a participação política é expressa como ações realizadas por 

cidadãos que podem influenciar a política e as decisões do governo, como votar ou se filiar a um 

partido (MILBRATH, 1965; VERBA; NIE, 1972). Na visão mais convencional, a participação 

política é, em geral, relacionada a práticas vinculadas ao processo eleitoral. Ampliando esta 

concepção, autores como Norris (2007) e Inglehart e Welzel (2009) incluem manifestações e 

mobilizações de movimentos sociais no rol de práticas de participação política. Encaixam-se 

nessa categoria, por exemplo, aderir a um boicote, assinar uma petição, participar de piquetes e 

ocupar espaços públicos ou privados. 
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         Um fato que é relevante destacar é que a maioria das pessoas utiliza as plataformas de 

redes sociais por motivos não-políticos, seja para se comunicar com amigos e familiares, 

compartilhar conteúdos, se informar ou expressar sentimentos (DIEHL, 2015). Esses 

comportamentos e interações sociais no meio digital, no entanto, podem influenciar e facilitar o 

debate político cotidiano. Diehl (2015) afirma que o uso de plataformas de redes sociais 

proporciona uma exposição orgânica a opiniões divergentes sobre política, e o contato 

interpessoal favorece a suscetibilidade de eleitores a reconsiderar suas visões sobre determinado 

tema. Para o pesquisador, essa interação pode “estimular a persuasão por meio de atributos 

normativos da discussão: heterogeneidade da rede e diversidade da discussão política” (idem, p. 

14). A discordância exerce, portanto, um papel importante para a discussão política online e, 

consequentemente, para a persuasão. 

Essas características apresentadas por Diehl (2015) produzem impactos relevantes durante 

o período eleitoral, visto que publicizar opiniões divergentes na internet é uma forma de estimular 

o debate político e marcar posicionamentos de apoio ou crítica a um candidato. As discussões 

sobre política e pautas sociais costumam ser mais abundantes durante períodos eleitorais, uma 

vez que são nesses momentos em que a atenção ao noticiário político é ampliada. Os cidadãos 

utilizam seus perfis em plataformas de redes sociais para compartilhar conteúdos e publicar suas 

opiniões sobre o assunto. Episódios como o processo de impeachment da ex-presidente Dilma 

Rousseff e a eleição presidencial de 2018, por exemplo, apresentaram alto grau de engajamento 

de pessoas em plataformas de redes sociais. Em ambos os casos, a polarização política contribuiu 

para a mobilização de grupos antagônicos e, nessa perspectiva, pode ser considerada um 

componente chave ao engajamento político das pessoas nessas plataformas. 

Gomes (2011) defende que o ato de acompanhar notícias, ver vídeos e se informar não 

configura, por si só, uma participação política, mas uma ação que pode preceder um ato 

participativo, como escrever um blog e se mobilizar em uma campanha eleitoral. Para o 

pesquisador, a participação online passa por questões relacionadas ao desejo, ao meio, à 

motivação e a oportunidades de engajamento. Desse modo, o cidadão que faz uso intenso da 

tecnologia pode, por exemplo, estar em estágio de latência em relação à participação. Segundo 

Gomes (2011), o princípio da participação é viabilizado ao eleitor no momento em que ele 

encontra ou cria canais propícios ao engajamento. E, mesmo não participando efetivamente, ele 
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pode estar consumindo informação política, acompanhando o noticiário e formando sua opinião 

sobre determinado assunto. 

Zuckerman (2013) compartilha de uma visão similar ao analisar a capacidade latente dos 

cidadãos conectados – aqueles utilizam blogs, plataformas de redes sociais e publicam vídeos 

para se expressar – para o ativismo. Segundo o autor, quando surge uma questão que estimula o 

usuário a usar as mídias sociais para se engajar com alguma forma de ativismo, “ele estará bem 

posicionado para criar e compartilhar um conteúdo e terá um público pré-existente formado de 

seus amigos e seguidores (idem, p. 7). 

Para Segesten e Bossetta (2017), a participação política é um processo que combina dois 

tipos diferentes de expressão: a latente e a manifesta. A primeira modalidade engloba o 

acompanhamento do noticiário, a discussão política e outras modalidades que indicam atenção à 

pauta. Já a segunda se refere às atividades concretas dos cidadãos destinadas a afetar a política e 

o resultado eleitoral. Nesse sentido, a participação passa pelo processo no qual uma atividade 

latente (etapa inicial) se torna manifesta (etapa final) e isso acontece por meio da mobilização 

(etapa intermediária) do cidadão, que seria qualquer tentativa que visa incitar a ação política. 

A participação do tipo latente, segundo os autores, é relevante uma vez que buscar 

informações e comunicação relacionadas à política pode influenciar atividades e resultados 

políticos. A título de exemplo, acompanhar notícias por jornais ou pelo Twitter é uma 

participação latente, enquanto iniciar uma chamada para ação por meio de plataformas de redes 

sociais é uma forma de mobilização. Realizar uma doação para uma campanha, por sua vez, é um 

exemplo de participação manifesta. Vale destacar que o processo de participação não é linear, 

podendo, assim, uma ação de mobilização incidir na participação latente e chamadas de ação 

surgirem a partir da participação manifesta. 

Analisando o modo como as pessoas fazem uso de plataformas de redes sociais em 

contexto político, Penney (2017) apresenta o conceito de “cidadão marqueteiro”. Segundo o 

pesquisador, são aqueles que compartilham ativamente conteúdos e praticam ações simbólicas 

que reforçam seus interesses políticos, como promover uma hashtag, compartilhar uma notícia, 

repassar um meme, trocar a foto de perfil em apoio ao candidato etc. Essas ações se enquadram 

ao que o autor conceitua de “política leve” (light politics): a troca online de conteúdo políticos 

“raso” que tem o potencial de se espalhar facilmente, pela internet. Assim, esse material 

simplificado torna-se acessível a um público mais amplo e que não estaria inicialmente 
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interessado em informações políticas, mas que agora têm acesso a esses conteúdos, podendo 

redistribuí-los a baixo custo digitalmente. Penney defende que essas práticas, para além de serem 

meios de propagar as mensagens políticas, são manifestações de opiniões e de construção de um 

senso de identidade dos eleitores. Nesse sentido, ao compartilhar um conteúdo na internet 

apoiando ou rejeitando um candidato, o cidadão marqueteiro fortalece sua própria identidade para 

endossar e autenticar mensagens políticas. 

Tais práticas, portanto, podem gerar um aprofundamento das identificações partidárias do 

usuário e transmitindo a terceiros sua imagem como simpatizante ou não de determinado 

proponente ou partido. Penney ressalta o potencial de persuasão nessa relação, uma vez que a 

comunicação par-a-par – característica das plataformas de redes sociais – “convocam os cidadãos 

a atuarem como agentes à nível micro em uma rede de circulação de ideias, disseminando pacotes 

simbólicos de opinião e ideologia como meio de influenciar vários segmentos do público (2017, 

p. 5)”. Mais do que operarem como meros replicadores de mensagens da campanha, os cidadãos 

marqueteiros – por meio da demonstração simbólica de apoio – fortalecem a identificação com os 

candidatos, sendo capazes de influenciar no processo eleitoral. Essa intervenção pode ser 

ocasionada pela ampla disseminação da imagem de um candidato (positiva ou negativamente) 

nas mídias sociais, pelos cidadãos estimulando seus pares a se engajarem politicamente ou até em 

outras formas de participação, como votar em um candidato, fazer doação para a campanha e se 

voluntariar para colaborar na equipe do comitê eleitoral. 

Os debates eleitorais exibidos por emissoras de TV, por sua vez, são exemplos de eventos 

políticos que têm incentivado a atuação dos eleitores online. Nas últimas eleições, a interação na 

internet foi constantemente estimulada por meio de hashtags oficiais das emissoras, com as quais 

os cidadãos compartilhavam seus comentários sobre o debate em tempo real. Da mesma forma 

que Diehl (2015) alega que a maioria das pessoas faz uso da internet sem finalidades políticas, 

seria simplório deduzir que todos aqueles que comentam o debate online estejam, de fato, 

interessados em discutir as propostas de governo dos candidatos. A interação com o evento pode 

consistir em um compartilhamento de memes ou comentários casuais sobre a aparência ou 

gestual de um candidato. No entanto, por mais que não haja intenção de levantar questões mais 

aprofundadas, essas interações podem influenciar o modo como outras pessoas percebem 

determinada figura pública e, consequentemente, refletir em como moldam suas opiniões 

políticas. 
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Essa relação entre TV-internet coloca em xeque a oposição binária entre telespectador 

passivo, referente às mídias tradicionais, como a televisão, e o usuário participativo, presente em 

novas plataformas. Van Dijck (2009) afirma que a audiência da TV nunca foi exclusivamente 

passiva. O telespectador interage com conteúdos televisivos, seja torcendo para um personagem 

de uma novela, interagindo do outro lado da tela com um programa do tipo game show ou se 

engajando em um fã clube. O que mudou com a era digital é que agora as pessoas têm mais 

acesso a tecnologias que facilitam a interação.  

A integração entre o debate na TV e essas plataformas digitais remete ao conceito de 

segunda tela, processo no qual indivíduos assistem à televisão e utilizam um dispositivo adicional 

(smartphone, tablet ou computador) para acessar à internet e obter informações ou discutir em 

tempo real sobre o programa que estão vendo (GIL DE ZÚÑIGA et al., 2015). Nos casos 

mencionados, os cidadãos estão acompanhando o debate eleitoral na TV – que seria a primeira 

tela – e comentando em mídias sociais o que está sendo discutido entre os candidatos – propostas, 

falas e gafes, por exemplo – e, muitas vezes, fazendo com que tópicos relacionados ao debate 

alcancem o Trending Topics, lista de assuntos mais comentados do Twitter. 

É nesse sentido que Van Dijck (2013) alega que o Twitter possui a característica de 

“sensor social” para assuntos que estão acontecendo no momento. É nessa plataforma que os 

cidadãos publicam e buscam informações sobre eventos em tempo real, como desastres naturais, 

acidentes e, nesse caso específico, debates políticos. Sendo assim, o Twitter pode ser encarado 

com um instrumento de análise de sentimento das pessoas a cerca de um determinado assunto 

A dinâmica de integração entre televisão e internet como forma de consumir conteúdos 

proporciona um novo “ambiente midiático híbrido”, no qual os cidadãos são expostos tanto a 

informações obtidas na TV, como também as provenientes pelas elites midiáticas e por cidadãos 

na internet (BARNIDGE et al., 2017). A experiência de segunda tela, dessa forma, fornece mais 

caminhos para os cidadãos se envolverem em conversações públicas sobre eventos que assistem 

em tempo real pela televisão. 

Apesar de o ambiente digital possibilitar mais oportunidades para que as pessoas 

produzam conteúdos, essa participação não se dá de forma igualitária. Van Dijck (2009) aponta 

que a maioria das pessoas não apresenta o perfil de criador, encaixando-se, assim, nas categorias 

de “espectador passivo” (que consumem conteúdo, mas não produzem) e inativos (que não se 

engajam em nenhuma atividade). É nesse sentido que a noção de cultura participativa, para van 
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Dijck (2009), é relativa, uma vez que o usuário pode ser participativo tanto atuando como criador 

de conteúdo quanto como espectador. 

A autora também alega que o principal motivo de interação em sites de CGU é o 

entretenimento. Partindo dessa afirmação, é possível especular que os memes de internet se 

enquadram como conteúdos com forte apelo entre as pessoas, seja no processo de criar ou de 

visualizar as peças. Essa participação, segundo a pesquisadora, é relativa e pode ocorrer em 

diferentes níveis. Nesses sites, os cidadãos podem contribuir ativamente com conteúdos, mas 

também podem ser espectador, consumindo os materiais compartilhados por terceiros. 

Para Barnidge et al. (2017), a experiência da segunda tela faz com que os cidadãos se 

apoiem em conteúdos vistos em mídias sociais para formar ou mudar sua opinião sobre eventos 

políticos, candidatos, instituições e questões sociais. Os resultados obtidos no estudo indicam que 

o ambiente midiático híbrido é ainda mais influente que o tradicional quando se trata de persuadir 

cidadãos sobre temáticas políticas. Para eles, esse fator pode fazer com que as pessoas que 

tiveram acesso ao conteúdo sejam mais suscetíveis a serem persuadidas pela mensagem 

transmitida.  

Nesse sentido,  

 

“quando se trata de usar notícias nas mídias sociais, as pessoas tendem a prestar 

muita atenção às dicas de opinião social, que podem influenciar a exposição e a 

interpretação do conteúdo. Portanto, as pessoas que costumam se envolver com 

conteúdo de notícias em mídias sociais devem ter mais chances de usar essas 

dicas sociais para formar uma opinião política” (idem, p. 314).  

 

Essa conclusão deve-se a alguns elementos. O primeiro recai sobre o fato de conteúdos 

publicados em plataformas de redes sociais serem, tipicamente, a primeira informação que os 

cidadãos adeptos da segunda tela se deparam para além da TV, já que o debate acontece em 

tempo real. Além do mais, os autores alegam que as pessoas tendem a priorizar estas informações 

iniciais ao formar opiniões ou tomar decisões, uma vez que geralmente elas são fornecidas por 

contatos conhecidos, tais como amigos e familiares. 

O outro fator é que, além de notícias e assuntos públicos, as pessoas são expostas a 

opiniões sociais de terceiros quando utilizam as mídias sociais. Essas informações mostram quais 

assuntos estão sendo comentados e o que as pessoas acham sobre variados temas. A partir dessas 

pistas sociais, o indivíduo pode ser inclinado a formar suas considerações baseado nas opiniões 
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de pessoas em que tem mais confiança. “Essa mistura de notícias e opinião social, portanto, torna 

as pessoas mais abertas à influência das opiniões, recomendações de notícias ou conversas de 

outras pessoas que elas encontram nos ambientes de mídia social” (BARNIDGE et al., p. 325). 

De modo geral, as novas tecnologias oferecem às pessoas mais meios de se envolver em 

práticas comunicativas, que auxiliam a moldar a narrativa pública sobre eventos políticos 

(BARNIDGE et al., 2017). Ao compartilhar notícias políticas em plataformas de redes sociais, o 

usuário geralmente incorpora pistas sociais (social cues) a esses conteúdos, que podem revelar 

sua inclinação política. 

As plataformas de redes sociais também são mais propícios para o que Brundidge (2010) 

chama de “tese exposição inadvertida”, que se refere à maior heterogeneidade na discussão 

política. A exposição à informação pode acontecer por seleção (quando a pessoa se depara com 

conteúdos de fontes que optou por seguir) ou por inadvertência (quando não se pode prever ou 

controlar o tipo de conteúdo que é disseminado por meio da própria rede de contatos). A 

exposição por inadvertência é facilitada, por exemplo, por conexões de laços sociais fracos e pelo 

fato de não se evitar divergências políticas online. Esse cenário, para Rossini e Leal (2013), 

contribui para a heterogeneidade dos conteúdos e discursos online e essas atividades e interações 

fornecem atalhos informacionais que modificam a forma como as pessoas percebem a política 

(idem, p. 24). 

Esses atalhos, na visão de Popkins (1991), são baseados na racionalidade da baixa 

informação (low-information). Ou seja, são informações resumidas e mais fáceis de serem 

assimiladas, que “substituem” outras questões mais complexas. Ainda segundo o autor, um 

exemplo de atalho no campo político seria a opinião de amigos e familiares, já que eleitores 

confiam na percepção dos outros para avaliar um candidato ou partido. Isso acontece seja porque 

eles desconhecem questões relacionadas à política ou porque, mesmo com conhecimento sobre 

determinado assunto, recorrem a outras pessoas para ajudar em sua avaliação e/ou saber como 

elas interpretam o assunto. 

Desse modo, as noções de segunda tela, exposição inadvertida e atalhos informacionais 

podem, quando combinadas, capacitar pessoas a moldar narrativas públicas sobre questões 

políticas, como também ampliar a dependência das pessoas em informações fornecidas por outros 

atores em plataformas de redes sociais para formar ou mudar sua opinião. Embora organizações 

midiáticas sigam exercendo influência, essa prática faz com que os cidadãos fiquem mais 
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suscetíveis a outras fontes de persuasão política e “passam a exercer um papel cada vez mais 

proeminente na formação de narrativas públicas sem necessariamente diminuir a influência das 

elites midiáticas” (BARNIDGE et al., 2017, p. 326). Nessa visão, as campanhas eleitorais 

conseguem obter vantagens desses aspectos, uma vez que o conteúdo compartilhado por um 

usuário pode convencer outras pessoas a apoiar ou não determinado político. Dessa forma, um 

candidato é capaz de adquirir mais visibilidade midiática a partir de conteúdos a seu respeito, 

que, por sua vez, podem influenciar a opinião de outros cidadãos. 

É nesse contexto de campanha digital, conversação informal e participação que se 

apresentam os memes de internet em um cenário eleitoral – questão abordada no terceiro capítulo 

desta pesquisa. De modo geral, esses conteúdos são publicados em situações informais, como 

uma forma de comentário ou reação a um determinado acontecimento. E, cada vez mais, 

adentram o mundo político como uma nova linguagem midiática (MILNER, 2012) utilizada entre 

os eleitores e na interação entre as campanhas políticas e o público. Os debates televisivos, 

associados à experiência da segunda tela, são momentos propícios para a circulação de memes 

em plataformas de redes sociais, como o Twitter. Durante esses programas, por exemplo, os 

cidadãos tecem comentários sobre os candidatos, propostas e situações que ocorreram ao longo 

do embate, estimulando a participação e a discussão pública sobre política em mídias digitais. 

Assim, a capacidade participativa proporcionada pela internet e o uso cada vez mais 

frequente das plataformas de redes sociais podem estimular, de modo inconsciente, o lado 

influenciador do cidadão. Isso faz com que o usuário seja potencialmente o coprotagonista do 

processo comunicativo (ALDÉ, 2011b). Mesmo que essas mídias sejam utilizadas 

majoritariamente para fins de interação social e profissional, as pessoas geram conversações 

informais que facilitam o debate político, o que, por sua vez pode contribuir para a persuasão 

política (DIEHL, 2015) e para dar visibilidade – positiva ou negativa – a um candidato. Ao se 

depararem com conteúdos disponíveis nas mídias sociais, as pessoas podem se colocar em uma 

posição suscetível à persuasão, ainda mais se o conteúdo for compartilhado por alguém do círculo 

de confiança. 
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2. CAMPANHA NEGATIVA: OS ATAQUES ELEITORAIS 

 

 

“A única coisa na política pior do que estar errado é ser uma pessoa monótona” 

Roger Stone 

 

 

 

A frase acima é uma das regras do Roger Stone, consultor político do Partido Republicano 

norte-americano, que se descreve como um “agente provocador”. Stone atuou nas campanhas de 

Richard Nixon (1968), Ronald Reagan (1980) e Donald Trump (2016) e frequentemente é taxado 

como “jogador sujo”28 e “inescrupuloso”29 por adotar a estratégia política de atacar o adversário, 

sem se importar em “baixar o nível” da discussão para ganhar a eleição. A frase do estrategista 

pode ser interpretada levando em conta o contexto brasileiro recente: as corridas eleitorais no 

Brasil nos últimos anos têm sido tudo, menos monótonas. Além disso, o aumento de ofensas 

proferidas por um candidato contra seu adversário está assumindo cada vez mais influência neste 

cenário político. 

Apesar de ser cada vez mais frequente em uma realidade polarizada, o ato de ofender um 

opositor político não é novidade e remonta ao século XVIII nos Estados Unidos e Inglaterra 

(SOUSA, 2015). Nas eleições norte-americanas de 1800, por exemplo, os candidatos à 

Presidência Thomas Jefferson e John Adams trocaram inúmeras farpas e disseminaram boatos 

com intuito de prejudicar o outro. Em seu artigo à revista Forbes, intitulado “The Dirtiest 

Presidential Campaign Ever? Not Even Close!”30 (“A campanha presidencial mais suja de todas? 

Nem chega perto!”, em livre tradução), o jornalista Rick Ungar aponta que a disputa entre os Pais 

Fundadores dos Estados Unidos estabeleceu “uma tradição de campanha negativa que faria 

nossos candidatos atuais [Barack Obama e Mitt Romney, na eleição presidencial de 2012] 

corarem de constrangimento”. Com uma mídia influente e altamente partidária, notícias 

afirmavam que Adams era “pedante repulsivo” e “possuía um caráter hermafrodita hediondo” ou 

 
28 O jornal The New Yorker publicou, em maio de 2008, o artigo chamado “The Dirty Trickster: Campaign tips from 

the man who has done it all” (“O Jogador Sujo: Dicas de campanha do homem que já fez isso tudo”, em livre 

tradução). Disponível em: <https://www.newyorker.com/magazine/2008/06/02/the-dirty-trickster>. Acesso em: 20 

jun. 2019. 
29 Ver mais no documentário “Get Me Roger Stone” (“Tragam-se Roger Stone”, em livre tradução), lançado em 

2017. 
30 Disponível em: <https://www.forbes.com/sites/rickungar/2012/08/20/the-dirtiest-presidential-campaign-ever-not-

even-close/#63cf7d8f3d84>. Acesso em: 09 mar. 2019.  

https://www.newyorker.com/magazine/2008/06/02/the-dirty-trickster%3e.
https://www.forbes.com/sites/rickungar/2012/08/20/the-dirtiest-presidential-campaign-ever-not-even-close/%2363cf7d8f3d84
https://www.forbes.com/sites/rickungar/2012/08/20/the-dirtiest-presidential-campaign-ever-not-even-close/%2363cf7d8f3d84
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que caso Jefferson fosse eleito, “assassinatos, roubos, estupro, adultério e incesto serão ensinados 

e praticados abertamente”.  

No Brasil, os primeiros registros de campanha negativa são datados do final do século 

XVIII, durante a República Velha (QUEIROZ e TAVARES, 2007). Mesmo com menos 

frequência se comparados com as experiências norte-americanas (BORBA, 2012), os ataques em 

eleição continuaram desde essa época, sendo observados em estratégias utilizadas pela campanha 

de Getúlio Vargas (Aliança Liberal) à Presidência em 1930 – na qual perdeu para Júlio Prestes 

(PRP) –, e em 1945, contra Eduardo Gomes (UDN), com intuito de favorecer Eurico Gaspar 

Dutra (PSD), candidato que apoiava e também por Juscelino Kubitschek em 1955 (QUEIROZ e 

TAVARES, 2007). Desde a redemocratização, no final da década de 1980, todas as eleições 

presidenciais no Brasil apresentaram, em alguma medida, aspectos de campanha negativa 

(BORBA, 2015)31.  

É fundamental ressaltar que a maior parte da literatura sobre campanha negativa é situada 

no contexto norte-americano. Portanto, é preciso ter em mente que o sistema político brasileiro é 

diferente. No Brasil tem-se o voto obrigatório, enquanto no Estados Unidos este exercício é 

facultativo. A eleição presidencial brasileira é realizada de forma direta, enquanto o presidente 

norte-americano é eleito de forma indireta, a partir da decisão de delegados em cada estado. Além 

disso, o Brasil atualmente adota o modelo multipartidário de dois turnos, já o norte-americano é 

caracterizado pelo bipartidarismo em um único turno. 

 As diferenças também estão presentes na forma de veiculação de propaganda. Nos 

Estados Unidos as campanhas compram espaço para veicular suas propagandas na televisão. Este 

modelo favorece o candidato que tem mais verba destinada à propaganda em meio de 

comunicação. No Brasil, por sua vez, existe o Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE), 

obrigatório para todos os partidos. Criado em 1962, o HGPE é dividido em programas eleitorais e 

inserções. O tempo de duração dos programas varia de acordo com a coligação que compõe cada 

candidatura e estes são exibidas em horários definidos. Já a inserção dura de 30 a 60 segundos e é 

veiculada ao longo da programação das emissoras. Por garantir espaço gratuito para que todas as 

campanhas possam apresentar suas propostas de governo na TV e na rádio, Desposato (BORBA; 

DESPOSATO, 2013) alega que o HGPE representa uma democratização sem precedentes na 

comunicação política. 

 
31 Ver Tabela 3 do artigo “Propaganda negativa nas eleições presidenciais brasileiras” (BORBA, 2015, p. 281). 
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 As especificidades na legislação também são um fator a ser levado em conta. A liberdade 

de expressão e direitos da imprensa, garantidos pela Primeira Emenda da Constituição dos 

Estados Unidos, são valores que respaldam os discursos políticos norte-americanos. Deste modo, 

“regulamentar o discurso de campanha [nos Estados Unidos] é problemático por causa dos sérios 

perigos e riscos em permitir que o governo e os tribunais interfiram na aspereza das campanhas 

políticas” (MARSHALL, 2004, p. 286). 

Ao contrário do cenário norte-americano, a legislação brasileira é muito mais rígida sobre 

a regulamentação da campanha negativa. Segundo o Art. 53 da Lei Eleitoral - Lei 9504/199732, 

“é vedada a veiculação de propaganda que possa degradar ou ridicularizar candidatos” (BRASIL, 

1997). Se penalizado pela lei, o candidato pode ter de retirar o conteúdo do ar e conceder seu 

tempo de propaganda para o direito de resposta ao oponente atacado. Tais sanções fazem com 

que campanhas repensem a possibilidade de hostilizar o adversário. Como consequência, as 

eleições brasileiras geralmente apresentam menor incidência de ataques se comparadas às norte-

americanas (BORBA, 2015). 

O fato de as campanhas brasileiras estarem mais polarizadas e competitivas influencia na 

adoção da estratégia de atacar os adversários para conquistar mais votos. Ansolabehere et al. 

(1994), na década de 1990, já apontavam que as campanhas estavam se tornando cada vez mais 

hostis e “feias”, e “mais frequentemente, os candidatos criticam, desacreditam ou menosprezam 

seus oponentes – em vez de promover suas próprias ideias e programa de governo” (idem, p. 

829). Assim, a campanha negativa segue presente na cultura política atual, tanto em debates 

quanto em propagandas eleitorais gratuitas na TV, na rádio e na internet.  

Pode-se notar também que o “trabalho sujo” tem sido realizado por terceiros em redes não 

vinculadas à chapa do candidato, como uma forma de desviar das restrições da lei eleitoral 

brasileira. Nos dias atuais podemos, inclusive, afirmar que esse trabalho se acirrara ainda mais 

com o uso frequente de sites redes sociais. Por meio de plataformas como Facebook, Twitter e 

YouTube, conteúdos gerados por usuários (CGU) – como comentários, vídeos, imagens, GIFs e 

memes – são compartilhados contendo opiniões (positivas ou negativas) dos cidadãos acerca de 

figuras políticas. 

 
32 Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11273633/artigo-53-da-lei-n-9504-de-30-de-setembro-de-

1997>. Acesso em: 21 jun. 2019.  

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11273633/artigo-53-da-lei-n-9504-de-30-de-setembro-de-1997
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11273633/artigo-53-da-lei-n-9504-de-30-de-setembro-de-1997
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Neste capítulo, procurei aprofundar a discussão sobre o tema, abordando o debate em 

torno da conceituação do termo “campanha negativa” e das diferentes perspectivas sobre os 

efeitos desta prática no processo eleitoral, bem como compreender como os ataques políticos são 

perpetrados de modo apócrifo a partir de conteúdos cuja autoria não é identificada e 

compartilhados na internet.  

 

 

2.1 O ataque como estratégia 

 

Embora atacar o adversário seja uma estratégia eleitoral utilizada há décadas por 

candidatos, as consequências de uma campanha negativa são questões de estudo e discordância 

entre especialistas do tema. Para uma vertente de pesquisa, os ataques são desaprovados pelos 

eleitores e a campanha negativa afasta os cidadãos do processo eleitoral. Outra linha de estudo, 

por sua vez, defende que a prática de ataque possui caráter informativo, sendo assim, benéfica à 

democracia. 

O conceito de negatividade também é alvo de desacordo entre pesquisadores da área. 

Divergências em relação às propostas política, por exemplo, não são consideradas como 

campanha negativa por alguns estudiosos, mas ataques pessoais ao adversário, sim (BUELL, 

SIGELMAN, 2008). Esses últimos seriam considerados difamação, enquanto os primeiros seriam 

julgados como uma forma legítima de embate de propostas. Alguns autores também estabelecem 

a diferenciação entre “ataques verdadeiros ou falsos, justos ou injustos, relevantes ou irrelevantes 

para a governança” (idem, p. 3). Neste trabalho, abordo a negatividade a partir do conceito de 

Geer (2006), que tem uma visão mais ampla sobre o que engloba campanha negativa. Para o 

autor, tecer críticas (pessoais ou políticas) ao oponente durante o período eleitoral já é 

considerado como campanha negativa (GEER, 2006). O teórico não diferencia, portanto, se um 

ataque é justo, válido, preciso ou apropriado à corrida eleitoral.  

Os primeiros estudos sobre campanha negativa nos Estados Unidos alertaram sobre o 

efeito bumerangue da prática (GARRAMONE, 1985; MERRITT, 1984). Em vez de afetar 

negativamente o alvo do ataque, quem acaba sendo mais atingido é o candidato que fez a ofensa. 

Em sua pesquisa sobre a eleição legislativa para a Assembleia Estadual do 44º Distrito da 

Califórnia no ano de 1982, Merritt (1984) realizou um survey com eleitores e os resultados 

apontaram que a campanha negativa diminuía as intenções de voto tanto do candidato atacado 
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quanto do autor da ofensa. Após entrevistas durante a eleição do Congresso no Estado de 

Michigan em 1982, Garramone (1985) concluiu que os ataques podem ter resultados inesperados, 

como o efeito bumerangue. Assim, “o impacto negativo nos sentimentos direcionados ao 

patrocinador do ataque não foi compensado pelo aumento dos sentimentos negativos em relação 

ao alvo” (idem, p. 253). Segundo Garramone (1985), o “rebote” pode acontecer quando o 

candidato é identificado como o autor da ofensa. Já quando o emissor do insulto não é 

reconhecido, as chances de a campanha negativa favorecer quem está afrontando são maiores. 

Os estudos de Ansolabehere et al. (1994) acerca dos efeitos da campanha negativa sob os 

eleitores na década de 1990 – para o governo do Estado da Califórnia em 1990, ao Senado em 

1992 e para Prefeitura de Los Angeles em 1993 – revelaram o fato de que os ataques 

desmobilizam o eleitor, afastando-o do processo político e afetando também no comparecimento 

no dia da votação. A partir de experimentos para um estudo de percepção seletiva dos noticiários 

locais, os participantes33 recrutados eram colocados em contato com conteúdos de campanha 

negativa e mensagens positivas de cada campanha eleitoral analisada. Após os resultados do 

estudo, os dados foram reproduzidos pelos autores a fim de analisar o tom – negativo ou positivo 

– das eleições para o Senado e sua relação com a taxa de ausência no dia do pleito. Os 

pesquisadores apontaram que a intenção de voto caiu 5% entre os participantes que assistiram à 

peça negativa. Também foi observado que o comparecimento à votação nas eleições para o 

Senado caiu aproximadamente 4% quando os candidatos travavam uma campanha negativa. 

Além disso, notaram que a campanha negativa tende a alienar os eleitores sem filiação política, 

enquanto os cidadãos partidarizados não costumam ser influenciados pelo ataque. 

Wattenberg e Brians (1996), aplicando um survey e utilizando dados do National Election 

Studies (NES), chegaram a conclusões que contrariam os resultados obtidos por Ansolabehere et 

al. (1994). Para os autores, ao invés de desmobilizar e alienar eleitores apartidários, a campanha 

negativa proporciona benefícios informacionais e pode promover a participação política, 

especialmente entre um público menos engajado. Em relação ao comparecimento no dia da 

eleição, os autores apontam que os eleitores que estão cientes da campanha negativa são mais 

 
33 Os participantes eram recrutados por diversas vias, como por anúncios em jornais locais, panfletos e lista 

telefônica e a eles foi prometido o pagamento de US$ 15 pela contribuição na pesquisa. 
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propensos a votar, refutando a hipótese de Ansolabehere et al. (1994)34 de que esse tipo de 

estratégia influencia no aumento da taxa de abstenção. 

Ao analisar campanhas na América Latina, Desposato (BORBA; DESPOSATO, 2013) 

observou que os eleitores não apreciam ataques entre candidatos, o que reflete no baixo nível de 

campanha negativa em eleições presidenciais. O pesquisador, no entanto, defende que a prática 

deveria ser mais frequente. Para ele, a campanha negativa é importante para assegurar a 

accountability, conceito empregado para se referir a mecanismos de prestação de contas e 

transparência. É por meio desses ataques que os eleitores teriam acesso a críticas sobre as falhas e 

defeitos dos candidatos, uma vez que os proponentes “não estão interessados em lembrar 

eleitores de seus próprios [erros]” (idem, p. 286). Assim, a campanha negativa é vista aqui como 

uma contribuição ao processo eleitoral, pois, sem essa estratégia, a sociedade só teria 

conhecimento dos pontos que favorecem o candidato. 

Geer (2006) também argumenta que é necessário, em uma democracia, que candidatos 

evidenciem falhas de seus adversários. Nessa lógica, a campanha negativa forneceria informações 

úteis ao eleitor para racionalizar qual candidato acredita ser o mais competente ao cargo, 

contrastando as qualidades e capacidades dos postulantes. Sem a campanha negativa, portanto, 

seria mais difícil determinar os custos ou benefícios de eleger um candidato ou outro. Na mesma 

visão, Mayer (1996) defende que a campanha negativa é uma parte legítima do processo eleitoral. 

O pesquisador alega que raramente os candidatos irão fornecer uma discussão completa e franca 

sobre suas próprias deficiências. Essas questões são pautadas quando o oponente coloca em 

prática a campanha negativa. Para Mayer (1996), tais estratégias de comunicação são válidas para 

atrair e informar o eleitorado, assim como questões econômicas e política externa são relevantes. 

Dessa forma, negativar uma campanha seria valioso por manter os candidatos mais honestos.  

Alguns autores partem do princípio de que a negatividade nas eleições configura uma 

parte legítima e importante para diferenciar as biografias e propostas dos candidatos (BUELL, 

SIGELMAN, 2008). Nesse sentido, Benoit (1999) afirma que o processo eleitoral é 

inerentemente comparativo. Para ele, as propagandas eleitorais exercem três funções básicas: 

aclamar as qualidades, feitos ou promessas de um candidato; atacar e desmerecer os adversários; 

e responder aos ataques recebidos. Benoit (1999) denomina essa premissa como teoria funcional 

 
34 Os resultados de Wattenberg e Brians (1996) foram questionados por Ansolabehere et al. (1999) no artigo 

“Replicating Experiments Using Aggregate and Survey Data: The Case of Negative Advertising and Turnout”. 
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do discurso da campanha negativa. Para Borba (2015), a opção do candidato entre enaltecer suas 

características e atacar o adversário busca resultados distintos. Desse modo, uma disputa eleitoral 

será um equilíbrio entre essas duas estratégias. 

A abordagem para o ataque pode se basear em questões políticas, pessoais ou um misto de 

ambas (BENOIT, 1999). O primeiro tipo se refere ao posicionamento do candidato sobre temas 

de interesse público, como economia, segurança pública, educação e saúde. O segundo é 

direcionado a aspectos como o caráter do político, questões familiares, escândalos, experiência e 

competência. O último é quando o ataque aborda tanto aspectos políticos quanto pessoais do 

candidato (BORBA, 2012; 2015). Temas morais e comportamentais, como corrupção, pautas de 

gênero e a comunidade LGBTQI+ foram temas de debate durante a eleição de 2018, que também 

serviu como munição para a estratégia de campanha negativa. Além das propostas e questões 

pessoais dos candidatos, tais temáticas eram incorporadas na agenda e narrativa das campanhas, 

de forma a defender um determinado modelo de sociedade. 

Campanhas sem candidatos incumbentes – aqueles que tentam a reeleição – são chamadas 

por Buell e Sigelman (2008) de “open races” (corridas livres, em livre tradução). Pesquisas 

indicam que os candidatos incumbentes tendem a ser mais positivos, atacando menos e optando 

por ressaltar suas qualidades e realizações de sua gestão (BENOIT, 1999; BUELL; SIGELMAN, 

2008; BORBA, 2012; KAID; JOHNSTON, 1991). Já os candidatos desafiantes praticam mais a 

campanha negativa para afetar a candidatura do mandatário, uma vez que não possuem a mesma 

visibilidade que o adversário, que já se encontra no poder. Os candidatos que estão à frente nas 

sondagens de intenção de voto costumam ser mais atacados e ofendem os adversários com menos 

frequência se comparado aos que estão atrá s. Segundo Borba (2012), os candidatos bem 

posicionados nas pesquisas usam da estratégia de acusar o adversário de ser agressivo, 

colocando-se como vítimas dos ataques cometidos pelos proponentes em posições inferiores à 

sua. 

Buell e Sigelman (2008) identificam alguns métodos de campanha negativa. Segundo os 

autores, os candidatos podem, por exemplo, atacar o adversário estimulado o medo, ou seja, 

pintando um futuro sombrio se o seu oponente ganhar. Outras táticas são a culpa por associação; 

o uso de termos pejorativos; a aposição (contrapor de modo desfavorável o adversário); a 

acusação da oposição por mentir ou ser inconsistente; e a ridicularização ou riso às custas do 

oponente.    
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 Em relação ao conteúdo dessas estratégias, Geer (2006) aponta que ataques de cunho 

pessoal contendo ofensas à conduta do candidato e assuntos familiares do oponente, por exemplo, 

são mais rejeitados pelo eleitor. Tal constatação vai ao encontro do pensamento de que o 

processo de deliberação exige o respeito mútuo entre os participantes (SANDERS, 1998). Deste 

modo, as propagandas negativas costumam tratar as pessoas como incivilizadas, indecentes e 

desagradáveis (GEER, 2006). Quando se trata de ataques ao programa de governo ou a pontos de 

vista, no entanto, as críticas são mais bem aceitas. Os cidadãos julgam ser justo quando os 

candidatos são atacados ao serem questionados sobre gastos em áreas como educação e segurança 

pública, como também sobre sua atuação política em cargos anteriores. 

 As mensagens de ataque apresentam apelos retóricos, recursos acionados para a persuasão 

da campanha negativa. Cabe ressaltar que o apelo retórico não é excludente e uma mensagem 

pode apresentar uma ou mais abordagens retóricas. Com base nos conceitos apresentados na 

literatura sobre o tema (BORBA, 2012; KAID; JOHNSTON, 1991; KLOTZ, 1998; 

LOURENÇO, 2007; SOUSA, 2015), os apelos, então, podem ser classificados da seguinte forma: 

  

(a) Apelo retórico de credibilidade de fonte: quando os conteúdos veiculados 

se pautam em evidências que sustentam os ataques, como reportagens, 

depoimentos de especialistas, dados acadêmicos, pesquisas, infográficos etc.  

 

(b) Apelo retórico ideológico: quando o conteúdo do ataque se dá na 

evidência da polarização política, no acirramento da rivalidade entre eleitores e 

na oposição de propostas de governo. 

 

(c) Apelo retórico emocional: quando o conteúdo do ataque evoca, ao eleitor, 

sentimentos como raiva, medo, indignação, patriotismo, tristeza etc. 

 

(d) Apelo retórico político: quando o conteúdo do ataque traz referência ao 

partido ou grupos políticos associados ao candidato atacado. 

 

(e) Apelo retórico lógico: quando o conteúdo do ataque produz argumentos 

para convencer racionalmente o eleitor sobre as desvantagens de votar no 

candidato atacado. 
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Analisando os ataques realizados pelos candidatos em eleições presidenciais no Brasil, a 

retórica de credibilidade das fontes é o apelo mais acionado pelas campanhas (BORBA, 2012; 

LOURENÇO, 2007). Dessa forma, a negatividade do ataque realizado pelos candidatos costuma 

ser pautada pela legitimação de terceiros. Os apelos ideológico e emocional são, historicamente, 

amplamente utilizados em ataques. O primeiro é comum em contextos polarizados, sendo 

bastante utilizado no segundo turno da eleição de 1989, entre Collor e Lula (BORBA, 2012), por 

exemplo. Nesse ano, Collor atacou o candidato petista, imputando-o a imagem de comunista e de 

uma ameaça à classe média pela possibilidade de pôr em prática medidas estatizantes caso fosse 

eleito. Já o emocional foi bastante explorado na eleição presidencial de 2010 (BORBA, 2012), 

principalmente pelo candidato José Serra (PSDB). O tucano utilizou desse recurso para se colocar 

como vítima de uma campanha do PT, representado pela candidatura de Dilma, contra sua 

família. Serra acusava que petistas haviam quebrado sigilo bancário de sua filha e de aliados 

políticos na tentativa de obter informações para incriminá-lo35. 

 Essas estratégias ocorrem de formas distintas de acordo com o sistema eleitoral. Borba 

(2015) alega que a prática de ataques em um sistema baseado no multipartidarismo, como o 

brasileiro, é menor, uma vez que há mais possibilidades de alvos a serem atacados. Isso faz com 

que o resultado não seja tão eficaz como em um sistema em que há apenas dois candidatos 

principais disputando uma eleição, como no norte-americano. Atacar um opositor no primeiro 

turno de uma eleição pode influenciar também as relações diplomáticas que poderão ser feitas em 

um possível segundo turno. Criticar oponentes que perderam na primeira fase da eleição dificulta 

o custo para barganhar apoio na próxima etapa do processo eleitoral. Na possibilidade de outro 

turno, o candidato deve se preocupar primeiro em garantir seu lugar na continuidade da disputar 

e, depois, em ser eleito. 

De acordo com Borba (2015, p. 277), os candidatos precisam eliminar os rivais à sua 

frente e preservar o posicionamento daqueles que estão atrás e “essa premissa comportamental 

prevê a disputa entre o segundo e terceiro colocados pela vaga no segundo turno”. Esse cenário 

foi observado na eleição presidencial de 2002, na qual José Serra (PSDB) e Ciro Gomes (PPS) 

 
35 Disponível em: <https://eleicoes.uol.com.br/2010/ultimas-noticias/2010/09/02/na-tv-serra-acusa-campanha-de-

dilma-de-armacao-por-quebra-de-sigilo.jhtm>. Acesso em: 23 dez. 2020.  

  

https://eleicoes.uol.com.br/2010/ultimas-noticias/2010/09/02/na-tv-serra-acusa-campanha-de-dilma-de-armacao-por-quebra-de-sigilo.jhtm
https://eleicoes.uol.com.br/2010/ultimas-noticias/2010/09/02/na-tv-serra-acusa-campanha-de-dilma-de-armacao-por-quebra-de-sigilo.jhtm
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disputavam acirradamente o segundo lugar junto a Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que liderava as 

pesquisas de intenção de voto. O pleito foi decidido entre Lula e Serra, resultando na vitória do 

candidato do PT.  

Aldé e Borges (2004) analisaram a eleição de 2002 focando em como os candidatos 

utilizaram seus sites e na repercussão que suas publicações online tiveram na imprensa, 

constatando que o uso estratégico da internet para provocar notícias em tempo real acabou 

amplificando-as por meio da mídia impressa, fortalecendo a prática de ataques contra 

adversários. Nessa eleição com seis candidatos – Lula (PT), José Serra (PSDB), Anthony 

Garotinho (PSB), Ciro Gomes (PPS), Zé Maria (PSTU) e Rui Costa Pimenta (PCO) –, as 

pesquisas indicavam que Serra, Garotinho e Ciro tinham chances reais de disputar o segundo 

turno, o que tornou o processo ainda mais acirrado. Os autores alegam que a competitividade na 

eleição foi um fator propício para que os candidatos utilizassem campanha negativa visando 

angariar votos para suas candidaturas. 

Em um estudo do HGPE nas eleições presidenciais brasileiras de 1989 a 2014, Borba 

(2015) observou que, no geral, as propagandas negativas tinham como pauta mais temas políticos 

do que questões pessoais. Comparando a prática de campanha negativa entre Brasil e Estados 

Unidos, o autor notou que a incidência de ataques nas eleições brasileiras é inferior se comparada 

às norte-americanas. Para o pesquisador, os motivos que explicam este resultado são: (a) a 

rejeição do eleitorado brasileiro à prática de ataques entre candidatos36; (b) uma legislação 

eleitoral que regulamenta e penaliza mensagens que possam ofender um candidato; e (c) o 

sistema político baseado no multipartidarismo, que dispersa os benefícios do ataque. 

Em sua dissertação, Sousa (2015) pesquisou campanhas negativas na internet – tema que 

até então era geralmente estudado a partir de materiais exibidos no HGPE. Analisando 

publicações nas páginas oficiais do Facebook de Aécio Neves (PSDB) e de Dilma Rousseff (PT) 

na disputa presidencial de 2014, o autor constatou que o índice de postagens agressivas no 

segundo turno chegou a ser maior que 39% – um percentual elevado se comparado com a disputa 

mais agressiva37 até então, travada entre Fernando Collor (PRN) e Lula (PT) em 1989, na qual o 

índice de ataque atingiu 38% (BORBA, 2015). Esse resultado, para o pesquisador, “confirma a 

 
36 Segundo pesquisa do Datafolha (2006), 44,6% dos participantes consideraram as críticas aos adversários como 

“nada importante”. Disponível em <https://www.cesop.unicamp.br/por/banco_de_dados/v/2309>. Acesso em: 15 jul. 

2019.  
37 A pesquisa de Borba (2015) analisou a campanha negativa no HGPE na TV de 1989 a 2014.  

https://www.cesop.unicamp.br/por/banco_de_dados/v/2309
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adesão maciça dos políticos a tal estratégia no espaço aberto pelos media digitais” (SOUSA, 

2015, p. 23). 

As pesquisas em torno de campanha negativa, de modo geral, focam nos candidatos como 

agentes veiculadores das ofensas. Mas e quando o autor do ataque não é reconhecido ou as 

ofensas são feitas pelo eleitorado com intuito de prejudicar o candidato? Essa questão me levou a 

discutir, a seguir, o papel da internet e das mídias sociais em campanhas negativas apócrifas, nas 

quais os ataques não são feitos pelos candidatos, mas, sim, pelos eleitores em plataformas de 

redes sociais. 

 

 

  

2.2 Quando o ataque é apócrifo 

 

 

Gil Diniz: Nada que identifique que saiu de nosso gabinete. Se 

viraliza, Neri vai ficar p***. 

Gaúcho: Esse é intuito, não? Kkk 

Gil Diniz: Viralizar sim, mas sem saber quem fez. 

 

 

 O diálogo acima foi divulgado pela Revista ÉPOCA38, mostrando trechos de conteúdos do 

grupo de WhatsApp do mandato de Gil Diniz (PSL), deputado estadual de São Paulo, conhecido 

na internet como “Carteiro Reaça”. O parlamentar foi acusado de articular, junto a seus 

assessores, uma central de produção de memes e boatos para atacar adversários. Na troca de 

mensagens destacada, Gaúcho é o funcionário que trabalha para o político e Neri é o deputado 

Sargento Neri (Avante), alvo do ataque articulado por Diniz. A conversa retrata o uso de 

conteúdos sem assinatura e de origem desconhecida para ofender adversários – prática comum na 

política, principalmente em período eleitoral. Quando questionado sobre o fato, Diniz respondeu 

que “até o presente momento não fomos informados de que a produção de memes representa 

alguma modalidade de crime, ainda mais quando produzidos de forma voluntária e distribuídos 

entre amigos”39. 

 
38 Disponível em: <https://epoca.globo.com/cinco-meses-na-central-de-memes-boatos-do-whatsapp-de-gil-diniz-

24054330>. Acesso em: 13 jan. 2020. 
39 Disponível em: <https://www.poder360.com.br/congresso/assessora-de-eduardo-atuou-em-central-de-memes-

contra-adversarios-diz-jornal/>. Acesso em: 06 jan. 2020. 

https://epoca.globo.com/cinco-meses-na-central-de-memes-boatos-do-whatsapp-de-gil-diniz-24054330
https://epoca.globo.com/cinco-meses-na-central-de-memes-boatos-do-whatsapp-de-gil-diniz-24054330
https://www.poder360.com.br/congresso/assessora-de-eduardo-atuou-em-central-de-memes-contra-adversarios-diz-jornal/
https://www.poder360.com.br/congresso/assessora-de-eduardo-atuou-em-central-de-memes-contra-adversarios-diz-jornal/
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Tais conteúdos são chamados de propaganda apócrifa. O termo “apócrifo” possui 

diferentes significados. Segundo o dicionário Michaelis (2015), a palavra pode significar “obra 

ou fato não autêntico, falsamente atribuído a determinado autor; falso, suposto”; “texto religioso 

que carece de autoridade canônica”, “aquilo que é verdade a olhos profanos; mantido na 

clandestinidade; secreto, oculto” e “obra de autor desconhecido”. Neste trabalho, utilizei essa 

última definição para caracterizar os conteúdos cujo autoria não é conhecida ou apresenta 

elementos que dificultam sua identificação. 

De acordo com a lei brasileira40, todas as propagandas e materiais eleitorais devem ser 

identificadas com informações da legenda partidária, coligação e CNPJ da campanha. Se 

identificado o responsável pela campanha apócrifa, cabe à Justiça Eleitoral adverti-lo ou solicitar 

a retirada da propaganda, porém nenhuma multa é prevista pela legislação. Para mudar esta 

realidade, foi proposto o Projeto de Lei 4.969/2013, que prevê a punição pela veiculação de 

propaganda apócrifa na televisão com multa de R$ 5 mil a R$ 20 mil ao partido ou chapa que 

cometer a infração. A iniciativa, no entanto, ainda está em tramitação na Câmara Federal.  

A falta de sanção e a dificuldade de se traçar o emissor do material eleitorais nesse caso 

podem ser vistas como fatores que favorecem a prática de campanha negativa, que, devido ao seu 

caráter de anonimato, geralmente carrega um tom mais agressivo e de ataque. Uma ação comum 

perto do dia da eleição é espalhar cartazes e panfletos com mensagens de ofensas a um candidato, 

sem identificação da autoria, em ruas, praças ou vias públicas. Segundo Menezes e Santos 

(2018), “candidatos que lançam mão desse tipo de expediente costumam fazê-lo no fim da 

campanha, não dando tempo para que o contra-ataque surta efeito” (idem, l. 716). 

Pesquisando o que chamou de “Rede Antipetista” durante a eleição presidencial de 2014, 

Santos Junior (2016, p. 26) analisou cerca de 500 páginas de Facebook que atuavam com a 

função de “produzir conteúdo panfletário antipetista, antiesquerdista e antiestablishment 

fortemente orientado contra as elites políticas e os meios de massa”. A composição da rede é 

híbrida, englobando tanto fanpages institucionais (Aécio Neves; Jair Bolsonaro; Olavo de 

Carvalho; Revista VEJA etc.) e não institucionais ou periféricos (TV Revolta; Bolsonaro Zuero 

3.0; Revoltados ON LINE; Eu era esquerdista mas, entre outros) – apontando o deslocamento da 

importância dos agentes institucionais aos atores periféricos na atuação da rede antipetista como 

 
40 Lei nº 9.504/97, art. 38, § 1º. Disponível em <https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11277568/artigo-38-da-lei-n-

9504-de-30-de-setembro-de-1997>. Acesso em: 01 ago. 2019. 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11277568/artigo-38-da-lei-n-9504-de-30-de-setembro-de-1997
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11277568/artigo-38-da-lei-n-9504-de-30-de-setembro-de-1997
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“comentarista político”. Embora não haja como afirmar se os antipetistas periféricos atuaram de 

forma orgânica, se estiveram vinculados a algum comitê eleitoral ou se foram construídos como 

estratégia de disseminação de campanha negativa extraoficial de oposição, Santos Junior (2016) 

aponta que ocultar o agente da propaganda negativa foi um fator estratégico nos ataques contra 

Dilma. Desse maneira, a rede antipetista analisada atendeu a interesses da campanha oficial do 

PSDB contra o PT. 

Tirar o foco dos candidatos como emissores do ataque pode servir para driblar as 

divergências da campanha negativa. Realizando a técnica de grupo focal, Borba et al. (2018) 

constataram que parte dos entrevistados acreditam que o ataque transmite mais credibilidade 

quando é feito pelo próprio candidato, enquanto outros preferem que as críticas sejam feitas por 

terceiros pois o candidato não deve se expor e gerar antipatia por parte do eleitorado. Uma vez 

que o emissor dos ataques é o cidadão comum – utilizando de plataformas online para tecer seus 

comentários –, a rejeição direcionada aos políticos como protagonistas do “jogo sujo” diminui, 

reduzindo o efeito bumerangue.  

Além de evitar um possível desgaste da imagem do candidato aos olhos dos eleitores, o 

ataque apócrifo também contribui para desviar das penalizações da Justiça Eleitoral. As 

campanhas recorrem a essa prática e contam com atores desvinculados da campanha oficial para 

realizar ataques ao oponente, apoiando-se, por exemplo, no meio digital e em apoiadores para 

articular ações de forma apócrifa. Esse tipo de ataque é mais difícil de se rastrear devido à falta 

de identificação, o que prejudica a descoberta de sua origem – consequentemente impedindo 

possíveis sanções judiciais. 

Durante a eleição presidencial de 2018, um vídeo apócrifo de quase três minutos, 

publicado no canal de YouTube Voto Limpo41, com crianças repetindo frases ditas por Bolsonaro, 

foi compartilhado por apoiadores de Haddad a fim de criticar o candidato do PSL. Utilizando da 

lógica “se seu candidato fala, seu filho pode falar também”, o material apresenta crianças 

reproduzindo falas como “eu tenho imunidade para falar que sou homofóbico, sim”, “eu sou 

favorável à tortura” e “o grande erro da ditadura foi torturar e não matar”. Sem assinatura, o 

material exibe uma frase na qual afirma que sua produção é independente e sem vínculos com 

chapas eleitorais, empresas, organizações não-governamentais ou movimentos sociais. Por 

determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por meio de uma ação ajuizada por 
 

41 Disponível em: <https://www.youtube.com/channel/UC0O8U1BCru-W7Ee57RH9QFA>. Acesso em: 20 jul. 

2019.  

https://www.youtube.com/channel/UC0O8U1BCru-W7Ee57RH9QFA%3e.
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Bolsonaro e sua chapa, o vídeo foi removido do YouTube sob alegação de “configurar afronta ao 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)”42. 

 

Figura 3 - Paulo Pimenta, parlamentar do PT, compartilha vídeo apócrifo de ataque a Bolsonaro 

 

Fonte: Twitter 

 

Na disputa pela Prefeitura de São Paulo em 2012, um site chamado “Propostas Haddad 

13”, também apócrifo, foi divulgado apresentando a mesma identidade visual do site da 

campanha do PT, porém contendo boatos e propostas falsas, como “Haddad vai aumentar o 

IPTU”, “Haddad vai voltar com a Taxa do Asfalto” e “Haddad vai criar 50 novas Escolas de 

Lata”. À época, a provedora de internet GVT informou que o material havia sido criado, na 

verdade, na sede da empresa Soda Virtual, contratada pela campanha de José Serra (PSDB), 

adversário de petista. A equipe de Serra, quando questionada sobre o fato, respondeu que o site 

não era iniciativa da campanha, alegando que a comunicação do candidato se manifestava apenas 

por veículos oficiais. 

 Uma questão a ser levantada é que o ataque pode ser realizado por apoiadores 

independentes e desassociados à coligação do candidato ou articulado e/ou encomendado pela 

 
42 Ver mais em: <https://static.poder360.com.br/2018/10/decisao-TSE-video-criancas-26out2018.pdf>. Acesso em: 

20 jul. 2019.  

https://static.poder360.com.br/2018/10/decisao-TSE-video-criancas-26out2018.pdf
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própria campanha. O primeiro tipo de ataque possui um caráter mais orgânico, no qual cidadãos 

tecem suas próprias considerações sobre determinado candidato, publicizando suas opiniões 

negativas sobre o político. Já a segunda opção se assemelha à lógica de astroturfing, conceito 

definido por Leiser (2016, p. 2) como “uma prática enganosa, muitas vezes utilizada por 

profissionais de marketing para criar a falsa impressão de que uma campanha se desenvolveu de 

forma orgânica”. O termo faz referência a “Astro Turf”, uma marca norte-americana de grama 

artificial, e é empregado em oposição ao “grassroots movements43” (movimentos de base,em 

tradução livre), como são chamados os movimentos que nascem de forma espontânea. Assim, 

astroturfing é entendido, no meio político, como a criação de uma falsa militância por meio de 

uma ação formulada por marqueteiros, cuja contratação é ocultada pela campanha. 

Leiser (2016) também apresenta o termo “cyberturfing”, equivalente à prática de 

astroturfing, porém, na internet.  

 

Como a fonte por trás de uma campanha online não é identificável, a 

versão online do fenômeno [de astroturfing] não apenas rompe a busca 

por informação do ator racional durante as transações comerciais, mas 

tem o potencial de interromper o discurso político genuíno, capacitar 

os “empreendedores da informação” que querem espalhar 

desinformação e facilitar incêndios digitais e formas virtuais de pânico 

moral. (idem, p. 3) 

 

O uso de robôs – os chamados bots – durante campanhas eleitorais para inflar a 

quantidade de menções a um candidato no meio digital também se enquadra como uma prática de 

cyberturfing. Bradshaw e Howard (2017) relatam o uso de grupos de bots criados 

institucionalmente (pelo governo ou por partidos e organizações paramilitares) com o intuito de 

manipular a opinião pública por meio de mídias sociais em países, tais como Argentina (2012), 

Irã (2016), México (2017), Rússia (2016) e Arábia Saudita (2013). Segundo os autores, “o 

anonimato da internet permitiu que a propaganda produzida pelo Estado fosse apresentada como 

se não fosse produzida pelos atores estatais” (idem, p. 273).  

Pesquisas apontam a presença de bots no Twitter nas eleições presidenciais de 201444 e de 

201845. Apoiando-se em hashtags para se conectarem a outros agentes legítimos, os bots iniciam 

 
43 Em inglês, “grass” significa grama e “roots” é raiz. 
44 Pesquisa da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas (FGV-Dapp). Disponível em: 

<http://dapp.fgv.br/wp-content/uploads/2017/08/Robos-redes-sociais-politica-fgv-dapp.pdf>. Acesso em: 20 jul. 

2019. 

http://dapp.fgv.br/wp-content/uploads/2017/08/Robos-redes-sociais-politica-fgv-dapp.pdf
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ou participam de conversas que já estão em andamento (idem, p. 4). Eles podem ser empregados 

tanto para disseminar mensagens positivas quanto negativas relacionadas a um tema ou 

candidato, manipulando a opinião pública e agindo como se fossem participantes de conversas 

orgânicas. Nas eleições de 2018, o uso de robôs pela campanha de Bolsonaro para impulsionar 

hashtags relacionadas ao então presidenciável, endossando sua campanha ou criticando 

opositores, foi alvo de críticas e noticiado pela imprensa46. Os apoiadores do candidato do PSL, 

por sua vez, se apropriaram do termo “robô do Bolsonaro” para refutar a afirmação e usar o 

termo como elemento de orgulho e declaração de apoio ao capitão reformado. Um vídeo gravado 

por supostos eleitores que simulavam os movimentos de um robô e diziam a frase “eu sou robô 

do Bolsonaro” chegou a ser compartilhado na página oficial do candidato no Facebook. 

Como é possível observar, os ataques não são realizados apenas pelos candidatos ou pela 

chapa eleitoral, mas também por cidadãos comuns e redes sem vínculos partidários. Todavia, é 

importante ressaltar que a identificação de agentes não oficiais em ataques é complexa. Santos 

Junior (2016) apontou em sua pesquisa que, acerca da campanha negativa não-oficial, por 

exemplo, não era possível afirmar se os ataques promovidos pela rede antipetista eram, de fato, 

orgânicos ou se pensados estrategicamente com o comitê de campanha do candidato atacante.  

Nesta pesquisa, analisei o ataque cuja autoria não é identificada – o que defini como 

campanha negativa apócrifa. Essa proposta se difere do conceito de Santos Junior (2016), uma 

vez que um ataque pode fazer parte de uma estratégia de campanha negativa não-oficial e ter sua 

origem identificada – não sendo, portanto, apócrifa. Dessa forma, optei por trabalhar com os 

ataques a partir de conteúdos gerados por usuário, em oposição à campanha negativa de origem 

identificada, considerando os memes que não apresentam assinatura ou marca d’água – elementos 

que indicam a origem do conteúdo – como campanha negativa apócrifa. 

  

 
45 Análise do Trending Botics. Disponível em: <https://congressoemfoco.uol.com.br/trendingbotics>. Acesso em: 20 

jul. 2019. 
46 Ver mais em: <https://veja.abril.com.br/politica/o-exercito-virtual-e-camuflado-de-bolsonaro>. Acesso em: 21 jul. 

2019. 

https://congressoemfoco.uol.com.br/trendingbotics
https://veja.abril.com.br/politica/o-exercito-virtual-e-camuflado-de-bolsonaro
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3. MEMES E CAMPANHA NEGATIVA APÓCRIFA 

 

 

Os memes de internet são definidos, na linguagem vernacular, como peças midiáticas que 

são compartilhadas e remixadas pela internet e que podem assumir diversos formatos, tais como 

imagem, vídeo, GIF, bordão ou hashtag. No senso comum, muitas vezes os memes são 

considerados como um “besteirol” por não abordarem questões relevantes. Nos últimos anos, no 

entanto, pesquisadores estão observando-os de forma a entendê-los não somente pelo seu caráter 

de entretenimento digital, mas como “um artefato cultural que está ganhando novo significado e 

função, à medida que se torna cada vez mais popular” (BÖRZSEI, 2013, p. 2). 

Tay (2014) argumenta que virou hábito os cidadãos responderem a determinadas 

situações online por meio de memes. Cabe ressaltar que o uso do humor pode ser eficaz para 

compreender processos sociais e culturais e isso os torna também uma poderosa ferramenta 

política, temática que será abordada neste capítulo. Quando criados dentro do contexto de 

notícias e da cultura política, a pesquisadora denomina esses memes como “LOLitics”47. São 

categorias de textos digitais elaborados por internautas que, assim como a maioria do conteúdo de 

humor político, geralmente são reações a um evento ou gafe cometido por uma figura política. Os 

memes relacionados à pauta geralmente colocam em questão os próprios políticos, que viram 

alvo de deboche, crítica ou apoio. Seja como forma de diversão ou protesto, os memes 

representam uma maneira de manifestar opiniões e disputar narrativas. 

Para pesquisar as interfaces entre humor, política e internet, Shifman et al. (2007) 

analisaram três tipos de mobilizações durante as eleições no Reino Unido em 2005: (1) a “Vote 

for us” (“Vote em nós”, em livre tradução), (2) “Don’t vote for them” (“Não votem neles”, em 

livre tradução) e (3) “Just vote” (“Apenas votem”, em livre tradução). A primeira categoria 

representa a tradicional campanha eleitoral dos partidos e candidatos que buscam o apoio dos 

eleitores. A segunda mobilização se refere a uma “anti-campanha”, geralmente administrada por 

“cidadãos preocupados (idem, p. 474), com o propósito de atacar e apresentar aspectos negativos 

sobre determinando candidato. Já a terceira categoria tem o objetivo de promover a participação 

política, sem endossar um proponente ou outro.  

 
47 O termo se refere à junção de “LOL” e “politics” (política, em tradução para português). LOL é a abreviação de 

“laughing out loud” (rindo muito alto, em livre tradução) e é utilizada para se referir a algo engraçado.  
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Os pesquisadores apontaram que, embora o humor tenha sido instrumentalizado nas três 

campanhas, foi amplamente utilizado como estratégia altamente agressiva na campanha “Don’t 

vote for them”. Isso pode ser explicado pelos riscos de se recorrer ao uso do humor, que pode ser 

ofensivo a determinados grupos de eleitores em potencial. Para Shifman et al. (2007), esse fator 

impede que o humor seja amplamente explorado. Por essa lógica, é mais seguro simplesmente 

usar conteúdos cômicos para mobilizar mais eleitores, tendo como alvo seus oponentes políticos. 

Isso, por sua vez, promove um estímulo à campanha negativa.  

Os memes políticos são utilizados com intuito de expor manifestações de variados pontos 

de vistas ideológicos. Podem ser, portanto, expressões de polivocalidade (MILNER, 2012), uma 

vez que são apropriados por perspectivas divergentes, tanto progressistas quanto conservadoras. 

A capacidade de remixagem de um meme proporciona um discurso polivocal, exercida por um 

enorme quantitativo de pessoas. Na eleição de 2018, por exemplo, a hashtag #EleNão48 foi 

empregada como repúdio a Bolsonaro, mas passou a ser readaptado e aplicado para atacar outras 

candidaturas. Assim, os memes não se limitam a uma ideologia ou outra, mas conseguem retratar 

vozes de variadas vertentes políticas, progressistas ou conservadoras, que competem entre si. 

Nessa lógica de disputa de narrativa e de polivocalidade, os memes podem ser 

compreendidos como uma ferramenta comunicacional que acirram a polarização política. Em um 

contexto eleitoral, os ataques contra candidatos, partidos ou ideologia política podem ser 

incorporados por meio desses conteúdos. Por serem geralmente criados de forma anônima ou 

terem uma autoria de difícil rastreio, os memes de ataques atuam como instrumentos de uma 

campanha negativa apócrifa. 

Para desenvolver esse debate, dividi este capítulo em três partes. A primeira dela traz uma 

discussão acerca dos memes, desde o conceito apresentado por Richard Dawkins na década de 

1970 – que faz uma relação da cultura sob um viés biológico – até à noção de memes no meio 

digital, como conhecemos nos dias de hoje. Em seguida, fiz uma análise do uso dos memes em 

contexto político, realizando um levantamento bibliográfico sobre o papel persuasivo e retórico 

desse material e buscando compreender seu uso como estratégia comunicacional. Por fim, 

termino este capítulo abordando os memes como instrumento para campanha negativa apócrifa. 

Nessa seção, analisei o humor, a crítica política, o caráter generativo (a capacidade de gerar um 

 
48 O movimento #EleNão começou com o compartilhamento da hashtag em repúdio a Bolsonaro. A iniciativa surgiu 

a partir de um grupo de Facebook chamado “Mulheres contra Bolsonaro”, que ganhou notoriedade após sofrer uma 

invasão que acarretou na mudança do nome do grupo e na expulsão de várias participantes. 
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novo conteúdo a partir do inicial) como um facilitador para ocultar a autoria da ofensa e o 

anonimato para promover ataques a adversários políticos. 

 

3.1. Da memética à internet 

 

Embora seja frequentemente associado ao contexto digital como peças imagéticas de 

humor, o termo “meme” surgiu muito antes da internet e das mídias sociais. Na década de 1970, 

o biólogo evolucionista Richard Dawkins apresentou o conceito de meme em seu livro O Gene 

Egoísta (1976), propondo um estudo para a evolução cultural baseado na seleção natural 

darwinista. Nessa abordagem, a palavra “meme” é definida como uma abreviação de “mimeme”, 

vocábulo de raiz grega antiga que significa “aquilo que é imitado”. Fazendo uma analogia à 

evolução genética, Dawkins conceitua meme como sendo o gene da cultura, capaz de se 

transmitir de cérebro para cérebro, do mesmo modo em que um gene é transmitido de organismo 

para organismo. Assim, memes seriam unidades de informação e cultura, passadas a diante, de 

pessoa a pessoa, por processo de imitação – podendo ser, por exemplo, uma melodia, uma ideia, 

um slogan, uma moda, maneiras de fazer potes ou de construir barcos (DAWKINS, 1976, p. 

112). 

Nessa perspectiva, três fatores determinam a sobrevivência e o sucesso de um meme: (1) 

longevidade, (2) fecundidade e (3) fidelidade de cópia. A longevidade é a capacidade de persistir 

ao passar do tempo. Um meme longevo, por exemplo, é a calça jeans, uma peça indumentária que 

perdura no cenário da moda. Já a fecundidade é o potencial de se replicar, gerando cópias. É o 

caso de uma música que, ao ser tocada na rádio repetidas vezes, passa a ser cantada pelas 

pessoas. Por fim, a fidelidade da cópia é a aptidão em produzir cópias semelhantes ao original. A 

digitalização da informação, por exemplo, é um fator que proporciona maior fidelidade, como 

também privilegia a propagação do conteúdo ou objeto reproduzido. 

A analogia evolucionista proposta por Dawkins para traçar a teoria da memética, no 

entanto, é criticada por reduzir a cultura à biologia e simplificar a complexidade do 

comportamento humano (SHIFMAN, 2014). Além disso, o pesquisador coloca o papel do 

humano apenas como vetor da transmissão cultural, e não como ator que influencia esse 

processo, ignorando também aspectos socioculturais do fenômeno.  
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Shifman (2014) apresenta sua própria definição sobre meme: ao invés de compreendê-los 

como unidades de informação, como Dawkins (1976) os define, a autora argumenta que devem 

ser entendidos como um conjunto de unidades informacionais. Nesse sentido, os memes contém 

características comuns de conteúdo, forma e posição, que são criadas com consciência uma das 

outras, e que apresentavam vários aspectos que podem ser imitados e/ou transformados pelas 

pessoas (idem, p. 8). 

A pesquisadora elenca três características relevantes dos memes para analisar a cultura 

digital contemporânea: a propagação gradual de informações disseminadas inicialmente de 

indivíduo a indivíduo até alcançar a escala de um fenômeno socialmente compartilhado; a 

reprodução por cópia ou imitação; e a difusão através de competição e seleção. A propagação de 

conteúdo entre pessoas, agora, pode atingir escalas massivas em poucas horas. A replicação por 

cópia e imitação foi facilitada com ferramentas de edição e manipulação de imagem e vídeo e a 

difusão através da competição e seleção converge com a noção de uma internet colaborativa, na 

qual as pessoas produzem conteúdos e também são ativas na curadoria das informações que 

pretendem consumir. 

Trazendo o debate para o ambiente conectado, o conceito de meme passou a ser 

apropriado por cidadãos da internet principalmente para descrever a rápida disseminação de uma 

determinada ideia apresentada como texto, imagem, linguagem ou outra forma de unidade 

cultural (KNOBEL; LANKSHEAR, 2007). Dessa forma, os autores mencionados exploram esses 

conteúdos sob uma perspectiva cultural, tratando-os como um novo gênero midiático, cuja 

compreensão depende de uma nova forma de letramento. Seguindo essa lógica, não basta apenas 

possuir o conhecimento técnico das ferramentas necessárias para se criar um meme (por exemplo, 

softwares de edição de imagem ou sites específicos para gerar memes) ou saber ler o que o meme 

está dizendo. É preciso conhecer a referência e contexto do meme para melhor compreender a 

piada e o significado que está sendo transmitido, assim como para perceber a criação de novos 

sentidos e interações sociais existentes no compartilhamento dos memes.  

Assim sendo, os memes envolvem muito mais do que simplesmente compartilhar ou 

adicionar uma legenda a uma imagem. Estão diretamente ligados às formas de interagir com os 

outros, à construção de significado e às formas de ser, saber, aprender e fazer. Para produzir e 

compreender a mensagem transmitida através de um meme, logo, são necessárias novas 

habilidades e práticas sociais, bem como um letramento adequado.  
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Os memes de internet geralmente são referenciados como conteúdos replicados diversas 

vezes. Se baseiam, assim, no padrão generativo (WIGGINS; BOWERS, 2014): uma ideia se 

origina e é submetida a outras contribuições/remixagens, gerando assim um novo conteúdo 

diferente do inicial. Ao ser replicado e readaptado em sua forma e/ou conteúdo, surge uma nova 

peça memética. Segundo Phillips (2015), um conteúdo é compartilhado a partir de uma 

experiência anteriormente partilhada entre pessoas, depois, passa a ser integrado a um tecido 

subcultural coletivo. Assim, “o novo conteúdo é subsequentemente (re)criado e (re)implantado, 

precipitando simultaneamente mais criação memética e fortalecendo um senso de comunidade 

entre os participantes” (PHILLIPS, 2015, p. 27).  

É comum que um conteúdo replicado diversas vezes e que gere grande repercussão na 

internet seja chamado de “viral”. E, muitas vezes, os termos “viral” e “meme” são confundidos e 

tidos como sinônimos. Jenkins et al. (2009) criticam a forma como a indústria publicitária tem 

utilizado essas expressões por colocarem ênfase na noção da replicação da ideia original. Para 

eles, tal abordagem é falha, pois não leva em consideração a realidade do dia a dia da 

comunicação, na qual as ideias se transformam e são ressignificadas ou distorcidas no momento 

em que são repassadas de mão em mão. Shifman (2014) também aponta a diferença entre virais e 

memes: enquanto o primeiro remeteria à tendência do usuário em replicar um determinado tipo 

de conteúdo, o segundo se referiria à resposta criativa à uma peça ao recriá-la ou remixá-la. 

Dessa maneira, a interferência do usuário sobre o conteúdo – que pode se dar por meio de edição 

ou readaptação de elementos – é característica chave na definição de meme para Shifman (2014). 

Apresentadas a origem do termo “meme” e as atualizações sobre o conceito para explicar 

seu uso em um contexto de avanços tecnológicos, abordo mais a fundo nos próximos tópicos a 

apropriação dos memes, focando na sua implicação no meio político e como instrumento de 

ataques a oponentes. 

 

3.2. A política por meio do meme 

 

 

 Muitos memes incorporam elementos de humor, o que faz com que frequentemente sejam 

associados a um conteúdo de piada na internet em determinados nichos culturais (MILTNER, 

2012). Em razão dessa característica, frequentemente são considerados como peça midiática que 

não informa, apenas entretêm. Pesquisadores – como Börzsei (2013), Chagas (2017), Lankshear e 
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Knobel (2007), Milner (2012) e Shifman (2014) –, no entanto, têm se empenhado em analisar as 

variadas funções que esse tipo de conteúdo pode exercer. Para esses autores, seu humor é muito 

mais do que uma forma de entretenimento passageiro, mas uma ferramenta comunicacional e 

persuasiva. 

Shifman (2014) explora os memes políticos a partir do aspecto da participação. A autora 

argumenta que, embora a ciência tradicional tenha focado na participação política como práticas 

facilmente mensuráveis (como o ato de votar ou se filiar a um partido), recentemente essa noção 

tem sido ampliada para incluir práticas “mundanas”, tais como comentar em blogs e postar piadas 

sobre figuras políticas. O uso cada vez mais frequente de novas mídias tem oferecido maneiras 

atraentes e convenientes de participação aos cidadãos mais jovens, que não se engajavam em 

ações políticas tradicionais. 

A pesquisadora alega que, embora o humor seja um elemento frequentemente incorporado 

aos memes, nem todos exploram essas características. Os memes políticos, por exemplo, servem 

para marcar uma posição. Shifman (2014) destaca a possibilidade de constituírem instrumentos 

de persuasão, mobilização em ação popular e incentivo à discussão pública.  

Baseado nestes aspectos, Chagas et al. (2016) propõem uma taxonomia de memes 

políticos, de acordo com suas possíveis funcionalidades. Segundo os pesquisadores, esses 

conteúdos podem ser enquadrados como (1) memes de persuasão; (2) memes de ação popular e 

(3) memes de discussão pública. Os primeiros são conteúdos criados estrategicamente para serem 

compartilhados e visam o convencimento e a conquista de apoio a um político ou uma causa. 

Geralmente apresentam elementos que os assemelham a conteúdos de marketing, como 

infográficos, e possuem mais características de um viral do que um meme, uma vez que não 

pretendem ser remixado ao serem disseminados. 

Os memes de ação popular, por sua vez, têm como característica a mobilização do 

cidadão comum através do uso das mídias sociais. Essa noção baseia-se na ideia de ação 

conectiva de Bennett e Segerberg (2012, p. 15): “conjuntos de processos muito mais 

individualizados e tecnologicamente organizados que resultam em ação sem a exigência de 

enquadramento de identidade coletiva”. Shifman (2014) defende que a internet facilita o 

engajamento coletivo a partir de ações conectivas, que surgem a partir do enfraquecimento da 

influência de organizações formais. A autora usa como exemplo os memes compartilhados 
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durante a mobilização do Occupy Wall Street49, em 2011, movimento majoritariamente 

organizado por meio da internet e que mobilizou cidadãos a compartilharem seus próprios memes 

– como o “We Are The 99%”50 (“Nós somos os 99%”, em livre tradução).   

Por último, os memes de discussão pública funcionam como comentários ou reações 

sobre determinada situação. Costumam incorporar o elemento do humor e piada e apresentam 

facilidade de criação e consumo. Pode-se dizer que estas características favorecem sua 

espalhabilidade, fazendo com que este tipo de conteúdo seja mais rapidamente reconhecido como 

um meme do que os demais. São os casos dos conteúdos compartilhados durante um debate 

político na televisão e que são destacados em um portal de notícias sob a chamada de “Veja os 

melhores memes do debate”51. 

Chagas (2016) propõe uma análise dos memes como uma nova experiência de letramento 

político, que se distancia da perspectiva que considera apenas as ações formais e os processos 

decisórios. O humor incorporado a esse tipo de conteúdo e a discussão pública gerada a partir da 

sua repercussão nas redes facilitam a familiarização do usuário com assuntos políticos, tornando 

o tema mais abordável em conversações. Desta forma, memes que apresentam comentários 

políticos têm o potencial de estimular o debate político, mesmo que superficialmente.  

Decker-Maurer (2012) analisa as mensagens transmitidas em formato de image macro 

humorísticos a partir do viés da retórica. Segundo a autora, os conteúdos empregam humor para 

alterar a estrutura retórica pela qual a imagem ou problema é visualizado. Assim, a internet 

reduziria os custos de criação e disseminação de conteúdos, estando repleta de oportunidades 

para a retórica. Quando incorporada ao humor, torna-se uma potente ferramenta para entreter e 

persuadir o público. Os cidadãos, então, devem estar preparados para pensar criticamente ao 

consumir as mensagens transmitidas em image macro, visando entender as implicações as quais 

estão sendo transmitidas. 

 

Ao assistir um debate político ou ver uma propaganda, as pessoas sabem 

que alguém está tentando persuadi-las. Elas esperam ser bombardeadas 

 
49 O Occupy Wall Street foi um movimento, iniciado em setembro de 2011 contra a desigualdade econômica dos 

Estados Unidos. Centenas de manifestantes acamparam durante semanas no parque Zuccotti, próximo a Wall Street, 

centro financeiro em Nova Iorque. 
50 O meme “We Are The 99%” era um apoio às ocupações de Wall Street, no qual os indivíduos escreviam os 

motivos pelos quais se opunham aos 1% da população que detinham a riqueza do país. 
51 Ver mais em: <https://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2018-08-10/memes-do-debate.html> e 

<https://exame.abril.com.br/brasil/veja-os-melhores-memes-do-2o-debate-entre-os-presidenciaveis>. Acesso em: 09 

jan. 2020. 

https://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2018-08-10/memes-do-debate.html%3e
https://exame.abril.com.br/brasil/veja-os-melhores-memes-do-2o-debate-entre-os-presidenciaveis
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com mensagens tentando mudar suas mentes sobre um assunto ou 

influenciá-las a comprar algo. Com a image macros, no entanto, a questão 

da persuasão não é tão evidente. Disfarçado pelo humor, o viés retórico 

dessas mensagens pode não ser tão aparente. É importante que as pessoas 

entendam que o que estão vendo é outra forma de persuasão – 

incorporada dentro de seu entretenimento (idem, p. 8). 

 

Quando abordam questões políticas, os memes podem expressar sentimentos e opiniões 

sobre o governo ou um candidato e, dessa forma, representam um poderoso método de reforçar 

pontos de vistas. Ao serem compartilhados com amigos e familiares em uma conversa casual ou 

publicados em perfis nas mídias sociais, podem ter a capacidade de persuadir, uma vez que as 

pessoas tendem a ouvir mais o que vizinhos, familiares e membros de sua comunidade têm a 

dizer sobre política (SHIFMAN, 2014). A influência pessoal, desse modo, segue a Teoria de 

Fluxo Duplo (Two-Step Flow) de Lazarsfeld (1955). Uma mensagem é enviada por meio de um 

veículo de meio de comunicação de massa, mas pode não ter capacidade de influência. Esse 

mesmo conteúdo, ao ser comentado por meio de um meme compartilhado por um conhecido, tem 

maior chance de persuasão. Esses contatos mais próximos atuam como “líderes de opinião”, 

podendo influenciar outras pessoas escolherem determinado candidato (KATZ; LAZARSFELD, 

1955). 

Assim, o uso das mídias sociais, mesmo que para fins não políticos, pode contribuir para a 

persuasão e influenciar a opinião pública. Pesquisas52 mostram que, embora a televisão ainda 

apresente uma audiência consolidada, cada vez mais os cidadãos estão utilizando a internet, em 

especial as plataformas de redes sociais, para se informar. De acordo com um levantamento do 

Instituto DataSenado53, 45% dos entrevistados afirmaram ter decidido seu voto na eleição de 

2018 levando em consideração alguma informação publicada nessas plataformas. 

Em vista disso, os memes acabam desempenhando um papel de mais destaque para a 

transmissão uma mensagem persuasiva. Por ser um conteúdo popular em plataformas de redes 

sociais e de fácil consumo e leitura, utilizá-los como ações de convencimento e influência está 

gradativamente sendo incorporado nas estratégias de comunicação política. Assim, pode-se 

apontar que os comentários políticos em formato de memes não atuam apenas para provocar o 

 
52 Ver mais em: <https://www.poder360.com.br/midia/72-dos-brasileiros-leem-noticias-nas-midias-sociais/> e 

<https://olhardigital.com.br/noticia/pesquisa-aponta-sete-em-cada-dez-brasileiros-se-informam-pelas-redes-

sociais/82274>. Acesso em: 09 jan. 2020. 
53 Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/12/12/redes-sociais-influenciam-voto-de-45-

da-populacao-indica-pesquisa-do-datasenado>. Acesso em: 09 jan. 2020. 

https://www.poder360.com.br/midia/72-dos-brasileiros-leem-noticias-nas-midias-sociais/
https://olhardigital.com.br/noticia/pesquisa-aponta-sete-em-cada-dez-brasileiros-se-informam-pelas-redes-sociais/82274
https://olhardigital.com.br/noticia/pesquisa-aponta-sete-em-cada-dez-brasileiros-se-informam-pelas-redes-sociais/82274
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/12/12/redes-sociais-influenciam-voto-de-45-da-populacao-indica-pesquisa-do-datasenado
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/12/12/redes-sociais-influenciam-voto-de-45-da-populacao-indica-pesquisa-do-datasenado
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riso, mas são formas de marcar um posicionamento do eleitor, persuadi-lo em relação a 

determinada visão política, podendo também influenciar outros cidadãos e, em escala maior, a 

opinião pública. 

 

Os usuários de mídias sociais criam redes de informação com curadoria e 

cultura, por meio de suas conexões profissionais e amizade e interesses 

pessoais. Eles podem servir como líderes de opinião para outras pessoas 

em suas redes, fornecendo informações e comentários e compartilhando-

os através de suas próprias contas nas redes sociais, e ter seu 

envolvimento com a política e conscientizar sobre questões moldadas 

pelo que os outros compartilham (HIGHFIELD, 2016, p. 78). 

 

 

Figura 4 - Meme “Aquele salgado é de que?”, fazendo referência à política armamentista de Bolsonaro 

 

Fonte: Twitter54 

 

O meme acima, compartilhado no Twitter no dia do primeiro turno das eleições de 2018, 

faz referência ao possível sucesso eleitoral do então candidato Jair Bolsonaro, que, segundo o 

criador do meme, resultaria na implementação de sua proposta de flexibilização da posse e do 

porte de arma de fogo, após a posse do presidente, no dia 1º de janeiro de 2019. O comentário 

político aborda a questão do imaginário de uma sociedade armada, na qual os problemas seriam 

resolvidos com o uso de armas de fogo. O humor do meme reside na referência a outro meme, 

 
54 Ver mais em: <https://Twitter.com/daysofmarlon/status/1048954957322285057>. Acesso em: 08 jan. 2020. 

https://twitter.com/daysofmarlon/status/1048954957322285057
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conhecido como “aquele salgado é de que?”, demonstrado na legenda da image macro. Na 

relação entre humor e retórica, Decker-Maurer (2012) ressalta a importância da intertextualidade 

– que ocorre quando um texto depende de algo externo a si para a compreensão mais completa da 

mensagem. Nesse caso, além da referência a outro meme, é possível também identificar a 

imagem da personagem Viúva Negra, do universo Marvel, segurando uma arma e perguntando 

por informações do salgado.  

 A incorporação de elementos da cultura pop em memes para comentar assuntos políticos é 

explorado por Milner (2012). O pesquisador alega que os memes já são, em si, artefatos da 

cultura popular, normalmente empregados com o propósito de entreter, mas que têm potencial de 

mobilização para fins políticos. Assim como ocorre com as formas de letramento abordadas por 

Knobel e Lankshear (2007) e Chagas (2017), Milner (2012) argumenta que a capacidade de saber 

vincular um texto ou imagem da cultura pop mais ampla representa a habilidade de fazer ligações 

politicamente aguçadas. 

 Os memes políticos não são exclusivos de um determinado viés político, mas expressões 

polivocais (MILNER, 2012), que abordam variadas visões ideológicas. Em um ambiente que 

estimula a participação e facilita a interação entre cidadãos, é mais comum que haja maior 

variedade de vozes contrastantes, demonstrando ampla perspectiva vocal. Em sua dissertação, 

Milner (2012) analisa a polivocalidade dos memes usando como exemplo o movimento Occupy 

Wall Street. O autor apontou como diferentes redes e conteúdos abordavam a manifestação de 

forma antagônica: enquanto os memes de apoio circulavam mais em sites como Reddit, Tumblr e 

Cheezburger Network, no fórum 4chan as críticas eram mais frequentes. Tratando-se de memes 

que circularam durante período eleitoral, a polivocalidade é ainda mais evidente de ser observada, 

uma vez que já é esperada, sobretudo em um contexto polarizado. 

 A popularização dos memes políticos não se limitou a conteúdos gerados pelos eleitores e 

apoiadores dos candidatos. Acompanhando o fenômeno e observando o potencial que este tipo de 

conteúdo tem em atrair mais audiência e, possivelmente, mais votos, campanhas eleitorais 

começaram a incorporar elementos de memes como estratégia de comunicação. Esses conteúdos 

apresentam semelhanças aos pôsteres políticos online – online political posters (OPP) –, peças 

imagéticas formuladas pelas campanhas para circular em mídias sociais (LEE; CAMPBELL, 

2016) e que possuem funções persuasiva e organizacional. A primeira se refere ao objetivo 

tradicional da comunicação política, que é alcançar e convencer eleitores. Já a segunda trata do 
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caráter organizacional das mídias sociais, que permite que partidos políticos se comuniquem com 

eleitores e cidadãos que já demonstram apoio – o que Norris (2003) chama de “pregar para 

convertidos”.  

  O uso de OPPs pode ser visto como uma forma de apropriação de estratégias de 

comunicação usadas em outros contextos. Para Lee e Campbell (2016, p. 3), os “pôsteres 

políticos online são, sem dúvida, uma tentativa de explorar esse potencial de disseminação 

generalizada pelos usuários”. A diferença é que, ao contrário dos memes, os OPPs são mensagens 

produzidas pelos partidos e chapas eleitorais sem a intenção de serem remixadas por outras 

pessoas – embora os conteúdos, assim como qualquer outro material compartilhado na internet, 

estejam sujeitos à apropriação e manipulação. 

Eduardo Jorge (PV) foi um candidato que recorreu à estratégia. Sua campanha 

presidencial de 2014, que ficou conhecida por virar meme na eleição – o candidato foi até 

chamado de “presidente da internet” –, aproveitou este reconhecimento e criou uma página no 

Facebook chamada “Yes, We Quero” (“Sim, nós ‘quero’”, em livre tradução), fazendo referência 

ao bordão “Yes, We Can” (“Sim, nós podemos”), da campanha do ex-presidente norte-americano 

Barack Obama em 2008, e também ao meme “Quero”, relacionado ao candidato do Partido 

Verde. O intuito da fanpage era compartilhar memes do candidato, que não visassem apenas 

fazer as pessoas rirem, mas também apresentar suas propostas de governo (FREIRE, 2016).  

Na eleição presidencial de 2018, quando Eduardo Jorge foi candidato a vice na chapa com 

a candidata Marina Silva (Rede), a campanha resgatou o meme “Quero” para produzir um vídeo 

oficial divulgado na internet. A produção se assemelha a um tipo de vídeo popular que consiste 

em celebridades respondendo a buscas que internautas fazem ao seu respeito. Nele, a pergunta 

feita era “Marina Silva presidente?”, a qual Eduardo Jorge responde com seu bordão: “quero”. 
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Figura 5 - Meme do Eduardo Jorge na eleição presidencial de 2014

 
Fonte: Museu de Meme55 

 
Figura 6 - Vídeo da campanha de Marina Silva faz referência ao meme “Quero” de Eduardo Jorge 

 

Fonte: Facebook - Eduardo Jorge56 

 

A campanha de Luiza Erundina (PSOL) à Prefeitura de São Paulo, em 2016, por exemplo, 

fez referências a memes, como o “John Travolta confuso” e o ex-velocista jamaicano Usain Bolt, 

em uma inserção de TV. Segundo a candidata, a estratégia foi adotada devido ao pouco tempo de 

televisão destinado à coligação: “tem de ser criativo para aproveitar o melhor que a gente puder 

 
55 Disponível em: <http://www.museudememes.com.br/museudememes-entrevista-eduardo-jorge/>. Acesso em: 09 

jan. 2020. 
56 Ver mais em: <https://www.facebook.com/watch/?v=292570338228866>. Acesso em: 09 jan. 2020.  

http://www.museudememes.com.br/museudememes-entrevista-eduardo-jorge/
https://www.facebook.com/watch/?v=292570338228866
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esse tempo. De fato, em dez segundos não dá para passar muita mensagem. Temos poucos meios, 

não temos quase recursos, mas temos muita gente jovem ajudando e criando novidade”57. 

O Movimento Brasil Livre (MBL), que alcançou maior visibilidade após o processo de 

impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) em 2016, passou a investir na comunicação 

digital, principalmente na produção de memes. O grupo faz uso da função persuasiva, geralmente 

apelando ao teor agressivo e emocional para transmitir as mensagens contra a gestão do PT (DOS 

SANTOS; CHAGAS, 2018). Analisando os memes criados pelo MBL durante o impeachment de 

Dilma, Santos (2019) constatou que a frequência de publicações de memes aumentava 

consideravelmente em dias anteriores a votações sobre o procedimento de impedimento da então 

presidente, de forma a convocar os cidadãos a se mobilizarem e pressionar os representantes no 

Congresso para se posicionarem favorável ao golpe contra Dilma Rousseff. 

 

Figura 7 - Meme do MBL contra Dilma Rousseff 

 

Fonte: Facebook - MBL58 

 

 

Embora o grupo afirme ter caráter apartidário, o MBL elegeu membros para 

representantes no parlamento nas eleições de 2016 e 2018. Um deles foi Kim Kataguiri, eleito 

 
57 Disponível em: <http://g1.globo.com/sao-paulo/eleicoes/2016/noticia/2016/08/temos-de-ser-criativos-diz-

erundina-sobre-meme-em-programa-eleitoral.html>. Acesso em: 08 jan.2020. 
58 Disponível em: <https://www.facebook.com/mblivre/photos/a.204296283027856/383961791727970>. Acesso em: 

10 jan. 2020. 

http://g1.globo.com/sao-paulo/eleicoes/2016/noticia/2016/08/temos-de-ser-criativos-diz-erundina-sobre-meme-em-programa-eleitoral.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/eleicoes/2016/noticia/2016/08/temos-de-ser-criativos-diz-erundina-sobre-meme-em-programa-eleitoral.html
https://www.facebook.com/mblivre/photos/a.204296283027856/383961791727970%3e.
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deputado federal pelo DEM em 2018. Para montar sua equipe, o parlamentar contratou dois 

designers gráficos cuja função é criar memes para pautar questões políticas, assessoria que ficou 

conhecida como “Departameme”59. Além da profissionalização e institucionalização da 

elaboração desse tipo de conteúdo, o fato demonstra que a política está sendo pensada de maneira 

a adaptar o debate formatos diferentes dos padrões tradicionais da comunicação, ou seja mais 

midiático e atraentes aos olhares de um público que não está habituado ao noticiário. 

Ao analisar a noção de convergência entre o midiático e o político, Jenkins (2006) 

relaciona a incorporação de elementos de entretenimento, da comunidade de fãs e da cultura pop 

à participação e engajamento. Nesse sentido, a incorporação de elementos midiáticos e da cultura 

pop em um meme pode facilitar a compreensão de assuntos ligados à pauta, mesmo que essa não 

seja a intenção da peça imagética. Segundo o autor, esse tipo de conteúdo aproximaria o discurso 

político das experiências de vida dos cidadãos. Jenkins (2006) salienta também que as campanhas 

inspiradas na cultura popular podem não ter a pretensão de fazer uma revolução digital, mas têm 

o potencial de mudar o papel do público no processo político. Essa convergência, portanto, 

favorece a inserção dos memes na política e estimula o uso desse material na comunicação 

estratégica eleitoral, uma vez que amplia o alcance da mensagem a um público que inicialmente 

poderia não se engajar com determinadas questões. 

Da mesma forma que esses fatores auxiliam o uso de memes de internet para 

democratizar informações políticas, esses conteúdos também podem ser apropriados para afetar 

positiva ou negativamente a imagem de um candidato. O uso do humor satírico, muitas vezes 

incorporado nos memes, não é empregado meramente para provocar riso, mas também como uma 

forma de crítica a uma pessoa ou instituição. Nesse sentido, exploro no próximo subcapítulo a 

utilização de memes como recurso de campanha negativa apócrifa durante períodos eleitorais. 

 

 

3.3. Memes ao ataque 

 

Muitos memes incorporam o humor satírico. Esse elemento não é empregado somente 

para fazer as pessoas rirem, mas também para tecer críticas sociais, depreciar um político ou uma 

instituição. Embora no senso comum o meme seja visto como algo que possa esvaziar o debate, a 

comicidade não diminui a relevância da mensagem transmitida. Gray, Jones e Thompson (2009) 

 
59 Disponível em: <https://exame.abril.com.br/brasil/departameme-conheca-o-novo-departamento-de-kim-

kataguiri/>. Acesso em: 08/01/2020. 

https://exame.abril.com.br/brasil/departameme-conheca-o-novo-departamento-de-kim-kataguiri/%3e.
https://exame.abril.com.br/brasil/departameme-conheca-o-novo-departamento-de-kim-kataguiri/%3e.
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argumentam que o humor tem o potencial de desafiar e criticar normas sociais e, nesse sentido, 

brincar com a política proporciona ao cidadão um senso de propriedade sobre o tema – o que lhe 

confere mais liberdade para se engajar com esse tipo de assunto. O riso satírico, assim, permite 

que a pessoa questione a política, em vez de apenas consumi-la como uma “verdade” oriunda de 

fontes autorizadas. 

A relação da sátira e política em veículos midiáticos para comentar pautas políticas é 

observada em programas de televisão, como o The Daily Show, Last Week Tonight, Saturday 

Night Live e The Colbert Report, que fazem esquetes com comentários políticos. A partir do uso 

da internet, observo também o uso desse tipo de crítica política em sites, como The Onion, 

Sensacionalista e a seção The Piauí Herald, da revista Piauí, que produzem notícias 

intencionalmente falsas, com o objetivo de questionar a lógica e a integridade das práticas 

jornalísticas contemporâneas, ao mesmo tempo que satirizam políticos e instituições (REILLY, 

2012). 

Para Baym (2005), os programas de TV satíricos são formas emergentes de mídia que 

funcionam simultaneamente como fontes de entretenimento e informação, tornando-se centrais 

para a comunicação política. Essa definição também pode ser aplicada aos memes de internet. A 

popularização desse tipo de conteúdo, sua abordagem satírica em relação à política e a 

incorporação de elementos da cultura popular podem estimular discussões sobre questões 

políticas, mesmo que de uma forma não aprofundada. Segundo van Zoonen (2005), isso faz dos 

memes fontes importantes de cidadania, já que permitem o engajamento cívico ao produzir 

conteúdos na lógica bottom-up. Esse processo, portanto, torna a cidadania mais agradável e 

inclusiva para a sociedade, sendo, assim, um recurso informativo que também entretém. Dessa 

forma, Milner (2012) defende que os memes sejam encarados como uma forma participativa e 

populista de se engajar com o discurso público. 

A compreensão da mensagem transmitida por um meme, de modo geral, passa pelo 

entendimento do humor e da piada que este constitui. Phillips (2015, p. 27) diz que “reconhecer 

uma piada interna é participar da formação de uma comunidade, e participar da formação de uma 

comunidade é garantir o crescimento dela”. Assim, eleitores que compartilham um meme 

relacionado a uma afinidade em comum – no caso, um candidato, partido ou causa social – 

podem nutrir, mesmo que não intencionalmente, uma noção de pertencimento a uma comunidade 

ao produzem memes demonstrando apoio ou atacando o oponente. 
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O fortalecimento do senso de comunidade entre os participantes, apontado por Phillips 

(2015), é um elemento que estimula o engajamento de cidadãos conectados em prol de uma causa 

política e eleitoral. A consolidação da uma rede de suporte a um candidato estimula que mais 

agentes se prontifiquem a apoiá-lo, como também a atacar seus adversários quando necessário. O 

crescimento desses grupos pode ser caracterizado como uma ação conectiva (BENNET; 

SEGERBERG, 2013). Esse pertencimento é pautado no compartilhamento mediado por mídias 

sociais, por intermédio de agentes que não precisam necessariamente ter um senso de identidade 

coletiva forte (por exemplo, filiação a um partido político), mas que têm afinidades em comum.  

 

O ponto de partida da ação conectiva é o compartilhamento automotivado 

(embora não necessariamente autocentrado) de ideias, planos, imagens e recursos 

já internalizados ou personalizados com redes. de outros. Esse 

“compartilhamento” pode ocorrer em sites de redes sociais como o Facebook, ou 

através de mais mídias públicas, como Twitter e YouTube, por exemplo, 

comentários e retweets (idem, p. 18). 

 

 

Tal noção de acolhimento a um determinado grupo perpassa pelo sentimento de afeto 

entre cidadãos que partilham de interesses comuns. Em um contexto eleitoral, as práticas de 

disseminação de conteúdos políticos por parte dos eleitores em plataformas de redes sociais 

dialogam com práticas da cultura do fã, o que é capaz de estimular o engajamento cívico do 

cidadão (JENKINS, 2006; PENNEY, 2017). Essa forma de participação, para Penney, pode 

proceder mais de estímulos emocionais – característico de um fã – do que do debate político 

substancial em si. Segundo o pesquisador, essa ligação afetiva pode levar à manipulação por 

parte das elites e à polarização política. Ou seja, ao mesmo tempo que o compartilhamento de 

conteúdos políticos na internet promove conhecimento e informa os eleitores, também pode gerar 

um cenário fortemente agonístico, no qual o confrontamento de ideias não é centrado na 

deliberação e congruências de pensamentos. 

É assim que, da mesma forma que os memes podem ajudar a endossar uma candidatura ao 

responder ofensas, eles também podem operar de forma ativa para promover ataques, criando um 

clima de hostilidade no âmbito eleitoral. Essa última lógica tem sido adotada pela comunicação 

política nos últimos anos e vem ganhando progressivamente mais força em eleições com o uso de 

mídias sociais e aplicativos, como WhatsApp e Telegram, utilizados para espalhar ataques contra 
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rivais políticos e ideologias opostas60. Por serem usados principalmente para interações pessoais, 

entre amigos e familiares, esses recursos se mostram eficazes para a circulação de memes com 

críticas a políticos, dado que “a proximidade afetiva e de compartilhamento dos mesmos temas de 

interesse faz com que ocorra certa propensão para que o interlocutor leve a argumentação, de 

alguma maneira, em conta” (MENEZES; SANTOS, 2018, l. 775). 

Outra característica dos memes a ser destacada é o seu caráter generativo, que dificulta a 

identificação de sua autoria. Como consequência, na maioria das vezes esses conteúdos circulam 

de forma a ocultar sua origem – fator que defendo ser favorável para a estratégia de campanhas 

negativas apócrifas. Assim, torna-se difícil para as campanhas e para Justiça identificarem o autor 

do ataque e responsabilizá-lo. A justificativa de que o meme foi compartilhado por voluntários ou 

por eleitores independentes, e não nas páginas oficiais do candidato, favorece a isenção de 

culpabilidade da campanha oficial.  

Portanto, quanto mais um meme for readaptado e replicado em mídias sociais, mais se 

observa a criação de novos conteúdos a partir do objeto original. Isso se deve ao fato de que, ao 

serem reproduzidos, os memes estão sujeitos a modificações de acordo com a função criativa e a 

mudança de narrativa. Para Wiggins e Bowers (2014), os memes representam uma parte do 

processo discursivo que constitui a capacidade generativa da cultura digital participativa. 

O aspecto do anonimato se relaciona à falta de atribuição, ou seja, a identificação do autor 

para uma mídia (DAVISON, 2012). Muitos memes de internet evitam apresentar sua autoria e/ou 

frequentemente são “incorporados aos sistemas e entre práticas que ativamente previnem e 

desmantelam a atribuição” (idem, p. 132). Dessa forma, o anonimato acaba favorecendo a 

disseminação desses conteúdos devido à ausência propriedade intelectual61. Outro ponto 

mencionado por Davison (2012) é que o anonimato protege os cidadãos de regulação ou possível 

sanção judicial. É nesse sentido que, nesta pesquisa, explorei o uso de memes como estratégia de 

campanha negativa apócrifa durante período eleitoral. A utilização desse conteúdo para ofender 

apresenta aspectos semelhantes aos ataques apócrifos que geralmente acontecem de forma 

discreta, de modo a ocultar sua ocorrência, mas com a diferença de que o custo de produção e 

disseminação desses materiais são consideravelmente menores. Isso torna a prática mais viável e 

 
60 Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/10/deputado-do-psl-montou-central-de-dossies-e-

ataques-apocrifos-na-assembleia-de-sp.shtml>. Acesso em: 08 jan. 2020. 
61 Cabe ressaltar que nem todos memes de internets são isentos de propriedade intelectual, como indica Chagas 

(2018a). O pesquisador entrevistou criadores dos memes Dinofauro Azul, Dinofauvo Fanho, Baby George Te 

Despreza e Homem-Aranha dos Anos 60. 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/10/deputado-do-psl-montou-central-de-dossies-e-ataques-apocrifos-na-assembleia-de-sp.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/10/deputado-do-psl-montou-central-de-dossies-e-ataques-apocrifos-na-assembleia-de-sp.shtml
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atrai mais cidadãos para executar o ataque. Quanto menos barreiras existirem para elaborar um 

meme62, mais pessoas poderão criar este tipo de conteúdo nas redes. Além disso, a dificuldade 

para identificar a autoria do conteúdo pode ser um fator vantajoso para evitar o efeito rebote da 

campanha negativa. 

Considerando que os ataques sobre questões pessoais são mais rejeitados pelo eleitorado 

enquanto os que abordam propostas são mais aceitos (GEER, 2006), os memes de internet 

também conseguem tirar dos políticos o ônus da ofensiva. As campanhas, assim, aproveitam-se 

dos memes que contém críticas inerentes à vida particular dos adversários, livrando-se dos 

impactos negativos que tal estratégia pode provocar à imagem do autor do ataque. Isso pode 

reduzir o efeito rebote da campanha negativa, uma ponderação importante que as chapas 

precisam fazer antes de atacar o oponente. 

As campanhas também podem contar com a espontaneidade dos memes. As pessoas 

colocam seus pensamentos e opiniões nesse tipo de conteúdo sem ter a obrigação de se preocupar 

com possíveis consequências que a mensagem pode gerar. Isso, por sua vez, não acontece com a 

campanha oficial, já que toda ação do candidato deve avaliar a possível da iniciativa. Qualquer 

ataque requer cautela e revisões para que o objetivo almejado seja alcançado (por exemplo, 

influenciar negativamente a imagem do adversário e angariar mais votos para si) e evitar o efeito 

boomerang. Isso retira o caráter espontâneo do ataque oficial, que, diferentemente dos memes, 

costuma ser meticulosamente pensado para ser apresentado em números limitados de ofensivas. 

O meme criado pode ser produzido de forma variada e ampla, com diferentes mensagens 

negativas sobre o alvo. Portanto, a estratégia de campanha do candidato precisa ser certeira, 

enquanto os memes de campanha negativa apócrifa têm a vantagem de poder testar seu repertório 

de narrativas e analisar resultados mais eficazes. 

Os memes de campanha negativa podem, portanto, representar momentos de rupturas de 

performances – conceito apresentado por Polivanov e Carrera (2009). A noção de performance 

empregada pelas autoras parte da perspectiva de Goffman e Latour: “os sujeitos não 

performatizam a si mesmos sós, mas junto a actantes não humanos, que, mais do que meramente 

compor cenários, mediam e efetivamente transformam as práticas sociais” (idem, p. 77). No meio 

digital os candidatos performam – e são performados por meio de plataformas de redes sociais 

 
62 Por exemplo, sites do tipo “Meme Generator” facilitam a criação de meme, fazendo com que não seja necessário o 

usuário saber utilizar um programa de edição de imagem. 
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(actantes não humanos) – a imagem de figura política de modo a conquistar votos. Os ataques por 

intermédio de memes, dessa forma, configuram o exato oposto: representam uma ruptura 

performática através da quebra da construção e apresentação da identidade projetada pelo político 

– uma vez que não é do interesse do postulante ressaltar suas falhas (BORBA; DESPOSATO, 

2013). Tal ruptura pode ser dimensionada uma vez que a “espalhabilidade” desse tipo de material 

é ampliada, prejudicando ainda mais a projeção da performance do candidato e potencializando 

os efeitos da campanha negativa apócrifa.  

O formato dos memes também deve ser considerado para entender a eficácia dessa 

abordagem. Conteúdos com recursos visuais costumam alcançar um público maior do que 

publicações que apresentam apenas elementos textuais (BERGER; MILKMAN, 2012). Memes e 

vídeos seriam, portanto, mais efetivos para transmitir uma mensagem política com intuito 

persuasivo do que uma nota oficial publicada pela campanha. Segundo Klein (2019), os aspectos 

visuais são eficazes para a propagação de visões políticas, uma vez que as imagens são menos 

ameaçadoras e podem atingir um público maior. A incorporação do humor é outro aspecto que, 

somado ao recurso visual, faz com que os memes simplifiquem a informação, podendo, assim, 

garantir o acesso ao debate e estimular a participação política (SHIFMAN, 2011). 

O lado cômico, no entanto, nem sempre é carregado de leveza. Muitas vezes o humor 

apresentado nos memes é agressivo – característica que Phillips (2015) também entende como 

generativa. Na subcultura da internet, esse tipo específico de humor é conhecido como “lulz”, 

uma lógica baseada na diversão por meio do sofrimento dos outros, típica da prática de trollagem 

na internet (MILTNER, 2012; PHILLIPS, 2015). A existência de uma piada implica a 

necessidade de uma audiência: um “nós”, que ri, e “eles”, que não riem – e que geralmente são o 

alvo desse tipo de humor. Segundo Phillips, o “nós” é marcado pelo reconhecimento e apreciação 

de lulz. O riso resultante desse processo gesticula e agrega valor a uma teia de conteúdo 

previamente compartilhada. De modo geral, os trolls – como são chamados os agentes que 

praticam a trollagem – riem da existência e sustentam essa existência com mais risadas (idem, p. 

27). 

Por esse ângulo, os memes são manifestações estéticas do lulz e podem estimular o 

antagonismo excludente entre categorias de identidade e política (MILNER, 2012). Para o 

pesquisador, isso deve ser observado com preocupação, já que ideologias excludentes e 

dominantes enfraquecerem a participação cultural mais ampla. No entanto, quando essas 
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categorias de identidade se entrelaçam em discurso público polivocal, o autor vê utilidade pública 

na lógica. Em uma linha semelhante, Mouffe (2005) conceitua a relação saudável entre 

adversários perante suas divergências como agonismo, enquanto o antagonismo se referiria à 

ligação entre inimigos.  

Para Dahl (2012), a diversidade é um aspecto essencial dos Estados democráticos 

modernos, uma vez que, quanto maior e mais inclusiva uma unidade política, mais a sociedade 

tenderá a exibir diversidade de modos pertinentes à vida política. Em razão dessa pluralidade, as 

divisões políticas se multiplicam e o conflito se torna um aspecto inevitável e natural da 

democracia. Contudo, quando o discurso proferido incita a intolerância a divergências político-

partidárias e tem como causalidade um estímulo à violência, vai de encontro aos princípios 

democráticos. 

A liberdade de expressão e o acesso a fontes alternativas de informação, segundo Dahl 

(2012), são garantias institucionais indispensáveis, que condicionam a democracia. Van Aelst et 

al. (2017, p. 5) alegam que, para que esse sistema político funcione bem, os cidadãos devem ser 

informar sobre política para “vincular da melhor forma seus interesses a suas atitudes, escolher 

representantes políticos que são consistentes com suas próprias atitudes e para participar do 

processo político”. As novas tecnologias de informação (como a internet, as plataformas de redes 

sociais e as plataformas digitais) proporcionam maior fluxo e mais fontes de notícias, se 

comparadas aos meios de comunicação tradicionais. O ambiente de informação política, conceito 

apresentado por Van Aelst et al. (2017), foi se redefinindo conforme o aumento da oferta (e da 

demanda) de conteúdo informativo no espaço digital. Nesse sentido, quanto mais informações 

políticas estiverem disponíveis, maior é a probabilidade de as pessoas se engajaram a partir delas. 

No contexto da era da informação, a disputa de memes se tornou uma batalha geopolítica 

(LASN, 1999), cenário ao qual Lasn (1999) se refere como “meme warfare” (guerra de memes, 

em tradução livre), uma estratégia de uso de memes para o acirramento político. Em sua visão, as 

pessoas deveriam produzir e compartilhar ideias (contramemes) para refutar pensamentos 

dominantes (memes).  É importante apontar que o uso do termo “meme” por Lasn se alinha à 

noção proposta por Dawkins (1976) e Blackmore (2000), referindo-se a ideias que são replicadas 

e repassadas de pessoa para pessoa. Embora seja diferente do sentido de meme de internet que 

trabalho nesta pesquisa, é possível traçar um paralelo com o entendimento sobre o potencial 

comunicativo e informativo como recurso para o tensionamento político. 
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O termo contrameme surge na década de 1990, quando o advogado norte-americano Mike 

Godwin cunhou a “Lei de Godwin”. Tratava-se de uma resposta ao que chamou de “meme-

Nazi”, invocado quando, em uma discussão acalorada, uma das partes fazia referência ou 

comparação a Hitler ou aos nazistas. Este momento, segundo o advogado, era a sinalização de 

que a conversa havia chegado ao limite. A “Lei de Godwin”, portanto, foi criada para neutralizar 

uma referência ofensiva, partindo da premissa de que um meme negativo deve ser combatido 

com um contrameme positivo. 

Para Knobel e Lankshear (2007), os contramemes podem ser recursos dinâmicos para 

desenvolver pontos de vista informativos sobre diferentes questões sociais. Adaptando essa 

lógica ao contexto da disputa política nos dias atuais, tais recursos são utilizados para rechaçar 

visões divergentes em geral, independentemente se são oriundas de grandes corporações ou não. 

Tendo as mídias sociais como palco, a capacidade de estabelecer narrativas e contranarrativas 

para abordar assuntos políticos é ampliada (HIGHFIELD, 2016). Em uma estratégia de campanha 

negativa apócrifa, um meme pode ser rebatido com outro meme de ataque. Isso reformula a 

lógica de Godwin de que um meme negativo deve ser combatido com um meme positivo. Neste 

caso, um meme de ataque – portanto, negativo – pode ser rebatido com outra ofensiva. 

 Baseando-se em contranarrativas, os contramemes geralmente utilizam a mesma estrutura 

do meme inicial para contraditar a mensagem inicialmente transmitida. Esse recurso é observado 

quando um movimento tem o objetivo de deslegitimar um grupo adversário, usando elementos 

semelhantes – ou o mesmo elemento – para criar o efeito de oposição à ideia da outra 

mobilização. Um exemplo desta prática é a reação à mobilização Black Lives Matter (“Vidas 

Negras Importam”, em livre tradução). A hashtag #blacklivesmatter foi primeiramente usada em 

2013, após a absolvição do segurança acusado de matar um adolescente negro na Flórida 

(EUA)63, e virou uma mobilização para dar visibilidade à violência contra a população negra. O 

contrameme do #blacklivesmatter surgiu com a hashtag #alllivesmatter (Todas as Vidas 

Importam, em livre tradução), iniciativa conservadora e reacionária que critica a luta do 

movimento negro, afirmando que a campanha se trata de uma “mobilização segregadora” e que 

todas as vidas importavam – ignorando, assim, a desigualdade racial presente e persistente na 

sociedade. 

 
63 Conhecido como Caso Trayvon Martin, refere-se ao assassinato de jovem Trayvon Martin, que acontecem em 

2012, na Flórida (EUA). 
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Quadro 1 - Meme #blacklivesmatter e seu contrameme #alllivesmatter 

  
Fonte: Flickr - Elizabeth Brossa64 e Montreal Gazzete65 

 

Na política brasileira, pode-se mencionar o meme “Fecho com Freixo”, de apoio ao 

deputado federal Marcelo Freixo (PSOL), que também teve seu contrameme. Criado por 

apoiadores durante a campanha do psolista à Prefeitura do Rio de Janeiro em 2012 e incorporado 

pela campanha oficial nas eleições seguintes, o meme consistia na frase “sou... e fecho com 

Freixo”, a ser preenchida com palavras que representassem a identidade do eleitor (referentes a 

gênero, profissão, orientação sexual, time de futebol, local de origem, entre outras 

características). O contrameme, nesse caso, consistia em completar a frase com elementos 

negativos aos quais o candidato e seu partido são associados, tais como “bandido”, “traficante”, 

“maconheiro”66 e termos geralmente relacionados às críticas à esquerda e aos defensores de 

Direitos Humanos. 

 

 

Quadro 2 - Meme “Fecho com Freixo” e seu contrameme 

 
64 Disponível em: <https://www.flickr.com/photos/elizabethbw/15691065493>. Acesso em: 09 jan. 2020. 
65 Disponível em: <https://montrealgazette.com/opinion/columnists/boshra-all-lives-matter>. Acesso em 09 jan. 

2020. 
66 Cidinha Campos (PTD), candidata à vice-prefeita do Rio de Janeiro na chapa com Pedro Paulo (MDB) na eleição 

de 2016, compartilhou o contrameme em sua página oficial no Facebook e foi condenada pelo TRE-RJ a retirar a 

publicação. Ver mais em: <https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/tre-ordena-que-cidinha-campos-retire-do-

facebook-ofensas-marcelo-freixo.html>. Acesso em 09 jan. 2020. 

https://www.flickr.com/photos/elizabethbw/15691065493%3e.
https://montrealgazette.com/opinion/columnists/boshra-all-lives-matter
https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/tre-ordena-que-cidinha-campos-retire-do-facebook-ofensas-marcelo-freixo.html
https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/tre-ordena-que-cidinha-campos-retire-do-facebook-ofensas-marcelo-freixo.html
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Fonte: Facebook - Marcelo Freixo67 e jornal O Globo68 

 

As opiniões divergentes apontadas por meio de memes são usuais na internet, já que 

muitas vezes esses conteúdos são utilizados como expressões polivocais (MILNER, 2012). Esse 

cenário se torna mais evidente em momentos polarizados, o que pode dar margem a debates 

incivilizados – sintomas de muita polivocalidade, segundo Milner (2012). Esse contexto converge 

com as ideias apresentadas por Penney (2017), que argumenta que a demonstração de posição 

política em plataformas de redes sociais pode estimular o conflito simbólico entre eleitores. 

Assim, os memes se enquadram como ferramentas eficazes em disputar narrativas e, 

principalmente, em ataques a figuras políticas – favorecendo ainda mais para o exacerbamento da 

polarização. 

Ao analisar o contexto polarizado nos Estados Unidos, principalmente com a eleição de 

Donald Trump, Journell (2017) argumenta que o termo fake news tem duas definições, sendo 

uma técnica e outra coloquial69. A primeira possui o mesmo sentido defendido por McComiskey 

(2017), ou seja, uma estratégia retórica política baseada na disseminação de notícias 

intencionalmente falsas. Já o conceito em sua forma coloquial se refere à noção de que qualquer 

informação que contraria a ideologia de alguém é automaticamente considerada ilegítima ou falsa 

(JOURNELL, 2017).  

Essa versão, segundo o autor, é empregada amplamente por Trump nos Estados Unidos e 

pode ser observada também em Bolsonaro, no Brasil. Quando o capitão refuta a imprensa e 

 
67 Disponível em: <https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MarceloFreixoPsol&set=a.1288765347830385>. 

Acesso em: 09 jan. 2020 
68 Ver mais em: <https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/tre-ordena-que-cidinha-campos-retire-do-facebook-

ofensas-marcelo-freixo.html>. Acesso em 09 jan. 2020. 
69 Disponível em: <https://www.tcpress.com/blog/tssp-journell_qa>. Acesso em: 03 jul. 2020. 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=MarceloFreixoPsol&set=a.1288765347830385
https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/tre-ordena-que-cidinha-campos-retire-do-facebook-ofensas-marcelo-freixo.html
https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/tre-ordena-que-cidinha-campos-retire-do-facebook-ofensas-marcelo-freixo.html
https://www.tcpress.com/blog/tssp-journell_qa
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adversários que publicam algum material desfavorável ao governo ou contrário a sua perspectiva 

ideológica, costuma apresentar um “fato alternativo” para a questão, geralmente oriundo de 

fontes duvidosas e sem fundamento (idem, p. 9). Nesse sentido, Journell (2017) alerta para o 

perigo da utilização do termo por Trump e Bolsonaro, uma vez que os discursos dos presidentes 

deixam as pessoas mais suscetíveis a acreditar nas fake news de fato, estimulando-as a descartar 

automaticamente informações contrárias à sua visão de mundo, sem avaliar sua veracidade.  

Disseminar ofensas e fake news contra políticos em formato de memes (notícias falsas ou 

informações que contrariam uma ideologia) se tornou uma prática comum, principalmente em 

períodos eleitorais. A incorporação do humor, muitas vezes agressivo, e de elementos que fazem 

alusão à cultura popular tem o potencial de ampliar o alcance da mensagem, atingindo públicos 

variados. Os memes de campanha negativa apócrifa não alcançam somente indivíduos engajados 

com questões políticas, mas também quem quer apenas se entreter e não compreende 

necessariamente o contexto da mensagem, embora entenda as referências culturais por fazer parte 

de uma comunidade de fãs (seja de um filme, série televisiva ou grupo musical). 

Como os memes são peças midiáticas compartilhadas, podem influenciar a formação de 

opinião, construindo pontos de vista negativos em relação a determinadas figuras públicas. 

Assim, potencializa-se a eficácia da estratégia: apresentando a crítica ou a ofensa como opinião 

de cidadãos exercendo seu direto democrático, expondo considerações a cerca de um candidato. 

Dessa forma, tais conteúdos podem não ser percebidos como ataques entre políticos – uma 

prática já esperada durante o período eleitoral e que nem sempre é vista de forma positiva pelos 

eleitores. 

 Outro fator a ser levado em conta é a pauta abordada durante o ataque. O indivíduo pode 

não conhecer o candidato e suas propostas de governo, mas associá-lo a determinados temas 

(legalização das drogas; ofensas a grupos minoritários; aborto e violência, por exemplo) já é 

suficiente para gerar rejeição. Descolado da trajetória política dos candidatos, o meme de ataque 

pode transmitir a mensagem de que um determinado postulante vai incentivar os jovens a usarem 

drogas ou promover agressões contra a população LGBTQI+. 

A característica generativa dos memes (WIGGINS; BOWERS, 2014; PHILLIPS, 2015) é 

um fator propício para a estratégia de campanha negativa apócrifa. À medida que esses conteúdos 

são replicados, remixados e se espalham pela internet, fica mais difícil identificar sua autoria, 

conferindo-lhes o elemento do anonimato. O desconhecimento do autor proporciona a proteção 
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contra regulamentações e penalizações da Justiça Eleitoral e inviabiliza o direito de resposta por 

parte do candidato ofendido.  

Apontei no capítulo anterior que essas estratégias podem contribuir para a democracia por 

fornecer informações adicionais para que o eleitor delibere qual candidato é mais competente ao 

cargo. É necessário, no entanto, compreender uma campanha negativa dentro dos limites 

democráticos. Davison (2012) alega que o anonimato dá ao usuário uma certa sensação de 

liberdade, principalmente àqueles que se divertem com o humor agressivo, criando e 

compartilhando conteúdos racistas, sexistas ou preconceituosos. É nesse sentido que cabe uma 

reflexão mais cautelosa sobre a campanha negativa apócrifa a partir dos memes de internet. 

Mensagens ofensivas, que ataquem grupos minoritários ou baseiem-se em informações 

deliberadamente falsas, por exemplo, devem ser analisadas como recursos que atuam de forma 

antidemocrática no jogo político. 
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4. METODOLOGIA 

 

 

A metodologia adotada nesta pesquisa consistiu na análise de conteúdo de memes que 

circularam no Twitter durante os debates eleitorais televisivos nas cinco principais emissoras 

abertas: TV Band, RedeTV!,  SBT, TV Record e TV Globo. Para tal, utilizo a base de dados do 

Laboratório de Pesquisa em Comunicação, Culturas Políticas e Economia da Colaboração da 

Universidade Federal Fluminense (coLAB/UFF). Os conteúdos foram coletados com o software 

RStudio, a partir das hashtags oficiais de cada debate – #DebateBand, #DebateRedeTV, 

#DebateSBT, #OVotonaRecord e #DebateNaGlobo. A amostra inicial foi composta por 3.843 

imagens que fazem parte de uma amostra aleatória, oriunda de uma base mais ampla de dados. 

Para chegar a esse número, foram selecionados apenas os conteúdos com imagens e, a partir 

dessa base, foram criadas amostras segmentadas para cada debate. 

Na definição de Krippendorf (2004), a análise de conteúdo é uma técnica de pesquisa que 

viabiliza inferências de dados – texto, imagem, mapa, símbolos etc. – em um determinado 

contexto. Para além da análise descritiva, é necessário interpretar o objeto a partir das 

perspectivas em que este se apresenta, a fim de verificar seu significado e provável efeito. Nesse 

sentido, a escolha do método revelou-se adequada à análise dos memes que se inserem na prática 

de campanha negativa. 

A partir das classificações propostas por Borba (2012, 2015), Chagas et al. (2018); Kaid; 

Johnston (1991); Klotz (1998), Lourenço (2007) e Sousa (2015), elaborei um livro de códigos 

(Anexo A) para auxiliar a análise das imagens que compõem a amostra. Na primeira etapa da 

investigação, identifiquei as imagens classificadas como memes e que apresentavam elementos 

que as enquadravam como campanha negativa, tendo como alvo Haddad ou Bolsonaro. Os 

conteúdos que não se encaixavam nessas categorias foram descartados nos próximos 

procedimentos de codificação. 

Foram considerados como memes as publicações que faziam alusão a outros memes e 

bordões (como, por exemplo, “Tá ok?”, de Bolsonaro, e “Quero”, de Eduardo Jorge), que 

utilizavam hashtags (como, por exemplo, #EleNão) ou que incorporavam elementos 

característicos dessa linguagem, tais como uso de legendas, justaposição de imagens, montagens 

etc. 
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Em relação ao teor negativo dos conteúdos, utilizei como base o conceito de campanha 

negativa de Geer (2006), para quem o ataque consiste em qualquer tipo de confronto entre 

candidatos, tanto no aspecto pessoal quanto político. Nesse sentido, compreendi como memes de 

campanha negativa os conteúdos que apresentavam ofensas ou ridicularização de um candidato, 

críticas a propostas de governo, posicionamentos ideológico e político, filiação partidária e 

figuras públicas que estavam fora do pleito, mas que são diretamente relacionadas a algum 

candidato ou ator político (por exemplo, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e Flávio, 

Carlos e Eduardo Bolsonaro).  

A variável Alvo indicou qual candidato foi o destinatário do ataque. Como o foco da 

presente pesquisa é a análise da campanha negativa apócrifa entre eleitores de Bolsonaro e 

Haddad, as críticas aos demais candidatos do pleito não foram consideradas na etapa seguinte da 

análise. Assim sendo, essa variável auxiliou a investigar a hipótese (H1) de que Haddad era o 

alvo mais frequente de campanhas negativas por meio de memes, acumulando ataques tanto do 

eleitorado do candidato do PSL quanto de Ciro Gomes.  

É importante ressaltar que a hostilização, tanto à campanha de Haddad quanto a de 

Bolsonaro, não se restringiu aos candidatos, mas também se direcionou a figuras políticas aliadas 

e aos partidos dos postulantes. É o caso, por exemplo, das ofensas contra Lula – que chegou a ser 

candidato à Presidência nas eleições de 2018. Considerei para esta análise, portanto, os ataques 

ao ex-presidente como uma campanha negativa contra Haddad, por visar atingir a candidatura 

petista.  

Se as imagens coletadas correspondessem às variáveis supracitadas (meme e campanha 

negativa contra Haddad ou Bolsonaro), a codificação prosseguia de modo a identificar se os 

conteúdos eram apócrifos, isto é, se não era possível identificar sua autoria. Também analisei se o 

material possuía características que dificultavam a identificação de sua origem ou se não 

apresentava elementos que o relacionassem a alguma campanha oficial. Assim, a variável 

Apócrifo foi pensada com intuito de avaliar se é possível traçar uma relação entre o anonimato e a 

campanha negativa, uma vez que a prática de atacar um oponente, quando perpetrada pelo 

candidato, pode provocar um efeito indesejável, prejudicando mais quem produz a ofensa do que 

aquele que é atacado. Essa variável, portanto, ajudou a investigar a hipótese (H2) de que a 

maioria dos memes que atacam políticos é anônima. 
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Durante o debate é comum a circulação de memes do tipo Reaction Face ou Reaction 

GIF, um formato que expressa uma reação e/ou sentimento do usuário a uma determinada 

situação ou comportamento no embate entre os candidatos. No entanto, a análise isolada desses 

memes não oferece elementos suficientes para identificá-los como recursos explícitos de ataque. 

Assim sendo, esse material foi enquadrado na variável Campanha Negativa, na categoria Dúvida 

ou Ambiguidade. 

A variável Natureza do Ataque indicou se a campanha negativa possui conotação política, 

pessoal ou uma combinação de ambos. Essa classificação auxiliou a verificar a hipótese (H3) de 

que os memes de campanha negativa apócrifa abordam mais as questões particulares. O ataque de 

natureza política se refere a comentários negativos sobre a proposta de governo do candidato, sua 

trajetória política, pronunciamentos, filiação partidária etc. Críticas que têm como alvo evidentes 

aliados políticos, como é o caso de Lula, também foram consideradas ataques políticos. Já o 

ataque de natureza pessoal consiste em ofensas à personalidade ou à família; comentários sobre a 

ética, características físicas e vida privada; ridicularização da imagem etc. Por fim, a combinação 

de ambos os ataques mescla as facetas pública e privada dos postulantes.  

Os ataques também foram classificados de acordo com o apelo retórico, com a variável 

Retórica, a partir dos critérios: (a) credibilidade da fonte, recurso utilizado quando a crítica se 

sustenta em informações fornecidas pela imprensa, dados de pesquisas de opinião, pesquisas 

acadêmicas, argumentos de especialistas etc.; (b) retórica emocional, quando o conteúdo provoca 

no eleitor sentimentos como raiva, medo, indignação, patriotismo, tristeza etc.; (c) retórica 

ideológica, utilizada para evidenciar a polarização política, a oposição de propostas, as concepção 

de governos distintas e a rivalidade entre eleitores; (d) retórica lógica,  quando o ataque apresenta 

argumentos para convencer racionalmente o eleitor sobre as desvantagens de votar no candidato 

atacado; e (e) retórica política, que faz referência ao partido ou a grupos políticos associados ao 

candidato atacado. Essa variável contribuiu a explorar a hipótese (H4) de que a retórica 

ideológica é mais empregada nos memes de ataque apócrifo. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1. Apresentação dos dados 

 

A partir de uma amostra inicial de 3.843 imagens, pude identificar que 62,37% delas 

(2.397 imagens) apresentavam a linguagem de memes com mais evidência e que 12,18% dessa 

amostra filtrada (292) mostravam elementos de ataque a um candidato e/ou figuras relacionadas 

aos postulantes – sendo, portanto, consideradas memes de campanha negativa apócrifa. Entre 

esses 292 memes, 214 tinham como alvo Fernando Haddad, Jair Bolsonaro ou ambas as 

campanhas. Esse valor representa o corpus empírico da pesquisa e indica que 73,29% dos memes 

classificados como campanha negativa foram direcionados às duas principais candidaturas da 

eleição. O restante do material tinha como alvo os demais proponentes do pleito e, portanto, foi 

descartado nas análises posteriores por não serem o foco desta pesquisa. 

 

5.1.1. Ocorrência de ataques a Haddad e Bolsonaro 

 

 Dos 214 memes de campanha negativa destinados aos candidatos do PT e do PSL, 

identifiquei 83 imagens de ataques a Haddad e 131 contra Bolsonaro. Isso mostra que a 

conversação situada no Twitter, a partir da experiência de segunda tela associada aos debates 

televisivos, estimulou mais a circulação de memes de ataques ao militar do que ao petista.  

 

Tabela 1 - Ocorrência de memes de campanha negativa entre os candidatos 

Conteúdo N % de memes 

Memes de campanha negativa a Haddad e Bolsonaro 214 8,93 

Memes de campanha negativa a Haddad 83 3,46 

Memes de campanha negativa a Bolsonaro 131 5,46 

Fonte: Elaboração própria, com base em dados fornecidos pelo coLAB/UFF 

 

5.1.2. Temática dos ataques 

 

As tabelas na sequência foram formuladas a partir da variável “Tema” e mostram as 

questões mais identificadas na campanha negativa apócrifa desta análise. A Tabela 2, por 
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exemplo, aborda os temas dos ataques a Jair Bolsonaro nos memes coletados. Nesta análise70, 

notei que Bolsonaro foi majoritariamente atacado devido à ausência em debates televisivos. As 

ofensas focavam na ridicularização da sua imagem e na demonstração de repúdio a sua 

candidatura. 

 

Tabela 2 - Temática dos ataques a Bolsonaro 

Tema n % 

Armamento 3 2,29 

Ausência de Bolsonaro nos debates 50 38,17 

Capacidade enquanto gestor 9 6,87 

Corrupção 6 4,58 

Referência à hashtag #EleNão 15 11,45 

Ética do candidato 3 2,29 

Denúncia de fake news 1 0,76 

Questão de gênero 10 7,63 

Habitação 2 1,53 

Intervenção militar 3 2,29 

Ofensas diretas ao candidato 3 2,29 

Questões partidárias 7 7,34 

Preconceito às minorias 7 7,34 

Políticas públicas em geral 1 0,76 

Reformas 1 0,76 

Demonstração de repúdio à candidatura 19 14,5 

Ridicularização da imagem do candidato 75 57,25 

Saúde 1 0,76 

Segurança pública e violência urbana 1 0,76 

Outros 1 0,76 

Fonte: Elaboração própria, com base em dados fornecidos pelo coLAB/UFF 

 

 
70 Não foram identificados ataques a Bolsonaro com os seguintes temas: Criminalização do aborto; Meio ambiente; 

Perigo do comunismo; Defesa da criminalidade; Cultura e lazer; Ideologia à direita; Ideologia à esquerda; Educação; 

Combate ao desemprego; Investimentos; Combate à fome e miséria; Mobilidade urbana; Imprensa e Prisão do Lula. 
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Fernando Haddad, por sua vez, sofreu mais críticas relacionadas a questões partidárias e 

acusações de corrupção envolvendo o Partido dos Trabalhadores e a prisão de Lula. Considerei os 

escândalos políticos envolvendo questões partidárias também como temática de ataque à ética do 

candidato. Reapropriações da hashtag “#EleNão”, originalmente criada para fazer oposição à 

candidatura do PSL, foram empregadas por eleitores bolsonaristas como um contrameme para 

atacar outros postulantes. Os resultados constam na Tabela 3 logo abaixo71. 

 

Tabela 3 - Temática dos ataques a Haddad 

Tema N % 

Criminalização do aborto 1 1,20 

Armamento 1 1,20 

Capacidade enquanto gestor 1 1,20 

Perigo do comunismo 7 8,43 

Corrupção 25 30,12 

Defesa da criminalidade 1 1,20 

Ideologia à esquerda 4 4,82 

Referência à hashtag #EleNão 10 12,04 

Ética do candidato 12 14,46 

Questão de gênero 5 6,02 

Intervenção militar 1 1,20 

Ofensas diretas ao candidato 3 3,61 

Questões partidárias 57 68,67 

Preconceito às minorias 1 1,20 

Prisão do Lula 14 16,87 

Demonstração de repúdio à candidatura 16 19,28 

Ridicularização da imagem do candidato 8 9,64 

Segurança pública e violência urbana 3 3,61 

Fonte: Elaboração própria, com base em dados fornecidos pelo coLAB/UFF 

 
71 Não foram identificados ataques a Haddad com os seguintes temas: Cultura e Lazer; Ideologia à direita; Educação; 

Combate ao desemprego; Denúncia de fake news; Habitação; Investimentos; Combate à fome e miséria 

Mobilidade urbana; Imprensa e Saúde. 
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 A temática de questões partidárias focou em críticas ao PT, assim como na formação de 

aliança entre partidos, que é o caso do meme que faz referência a Renan Calheiros (MDB) e 

Eunício de Oliveira (MDB). Além de terem seus nomes envolvidos em denúncias de corrupção, 

ambos foram tachados de golpistas por apoiarem o impeachment da ex-presidente Dilma 

Rousseff, no entanto, em ano eleitoral, estavam juntos em campanha com o PT. Alguns exemplos 

desses memes estão dispostos no Quadro 3 abaixo. 

 

Quadro 3 - Memes de ataque a Haddad sobre questão partidária 

   

Fonte: coLAB 

 

 Lula foi uma referência constante na campanha negativa voltada a Fernando Haddad, 

sendo alvo de ataques em 24 dos 83 memes contra a candidatura do PT (Quadro 4, na p. 86). Nos 

memes do Quadro 5 (p. 86), Haddad é colocado em uma posição secundária em relação ao cargo 

que competia, seja enquadrando-o como vice de Lula ou como um candidato que estava 

concorrendo apenas para eleger o ex-presidente, considerado pelos opositores como o “real 

candidato do PT”. Essa linha de argumentação estimulou ofensas que tachavam Haddad como 

“poste” ou “marionete” do ex-metalúrgico.  
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Quadro 4 - Memes de ataque a Haddad sobre a prisão de Lula 

  

Fonte: coLAB 

 

 

Quadro 5 - Memes que colocavam Haddad como candidato manipulado por Lula 

 

 

Fonte: coLAB 

 

Memes apontando denúncias de corrupção envolvendo partidos também foram utilizados 

como tema de campanha negativa. No exemplo da primeira imagem do Quadro 6 (p. 87), a 

referência ao #EleNão é usada como uma readaptação da hashtag, invertendo a posição de 

rejeição pela qual ela foi inicialmente criada. Em vez de ser apropriada como manifestação de 

repúdio a Bolsonaro, o meme perguntava qual dos candidatos da imagem era investigado por 
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corrupção, identificando Geraldo Alckmin, Ciro Gomes e Fernando Haddad com a hashtag 

#EleSim, atestando positivo para o fato de que esses postulantes eram envolvidos com 

ilegalidades em sua carreira política. Nesse meme, o #EleNão foi atribuído a Bolsonaro para 

caracterizá-lo como um político honesto, de modo a passar a mensagem de que ele não tinha 

histórico de relação fraudulenta em sua vida pública. Na segunda imagem do Quadro 6, o 

#EleNão foi utilizado como demonstração de repúdio a Haddad como também a Bolsonaro, 

atacando ambas as canditaduras. 

 

Quadro 6 - Memes contra Haddad sobre corrupção e reapropriação da hashtag “#EleNão” 

  

Fonte: coLab 

  

 Os ataques destinados a Bolsonaro, por sua vez, foram mais focados na ridicularização da 

figura do candidato, na ausência nos debates, no uso e/ou referência à hashtag “#EleNão” e em 

questões de gênero. O deboche ao então candidato centrou-se na lógica da “zoeira”, com 

montagens e uso de filtros de aplicativo para distorcer sua imagem. Essa categoria se assemelha 

aos memes de discussão pública (SHIFMAN, 2014), servindo como comentários sobre um 

determinado fato, incorporados ao elemento do humor. Os exemplos abaixo (Quadro 7) mostram 

dois memes do tipo faceswap – montagens em que o rosto de uma pessoa é sobreposto ao de 

outra para efeito de paródia –: uma com o filme Debi e Lóide: Dois Idiotas em Apuros e com a 

imagem dos candidatos Jair Bolsonaro e Cabo Daciolo e outra com o rosto de Bolsonaro no 

corpo do palhaço Bozo, com a palavra “Bozonaro” na legenda do meme, um apelido dado ao 

candidato pelos seus opositores.  
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Quadro 7 - Memes contra Bolsonaro sobre ridicularização da imagem do candidato 

   

Fonte: coLAB 

 

A ausência de Bolsonaro nos debates, principalmente o da TV Globo, foi destaque entre 

os temas da campanha negativa ao candidato do PSL. Os demais postulantes também destacaram 

o não comparecimento nos programas ao vivo, o que pode ter estimulado os eleitores a fazerem o 

mesmo nas plataformas de redes sociais. Em determinado momento do debate, Marina Silva 

atacou o militar dizendo que “Bolsonaro, mais uma vez, amarelou”72 – termo também empregado 

nos ataques online. Também incorporado ao humor, esses memes referenciaram o candidato 

como alguém que “amarelou”, “arregou” e fugiu do debate por não ter capacidade de discutir 

suas propostas de governo e políticas públicas para o país.  

 

Quadro 8 - Memes contra Bolsonaro sobre a ausência em debates 

  
 

 
72 Disponível em: <https://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/eleicoes/2018/10/05/no-debate-final-haddad-sobe-

tom-e-bolsonaro-e-atacado-por-ausencia.htm>. Acesso em: 05 jun. 2020. 

https://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/eleicoes/2018/10/05/no-debate-final-haddad-sobe-tom-e-bolsonaro-e-atacado-por-ausencia.htm
https://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/eleicoes/2018/10/05/no-debate-final-haddad-sobe-tom-e-bolsonaro-e-atacado-por-ausencia.htm
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Fonte: coLAB 

 A hashtag “#EleNão”, que marcou a mobilização contra Bolsonaro, foi incorporada 

amplamente nos memes imagéticos de campanha negativa. As respostas se deram tanto nas 

mídias sociais (por meio do compartilhamento de publicações textuais com a hashtag e memes 

no formato de imagens com referência à campanha) quanto em manifestações presenciais, que 

ocorreram em 114 cidades brasileiras no dia 29 de setembro73. Na análise dos memes, observei 

que o #EleNão foi empregado com elementos humorísticos; piadas com eventos (no caso, o 

programa Roda a Roda Jequiti, exibido pela emissora SBT, característico de um meme de 

discussão pública); e também na forma de memes persuasivos, produzidos estrategicamente para 

serem viralizados e visando informar o eleitor. 

 

 

Quadro 9 - Memes contra Bolsonaro com referência a #EleNão 

   

Fonte: coLAB 

 

 Os memes de ataque a Bolsonaro também focaram no debate sobre questões de gênero, 

pautando frases machistas e homofóbicas ditas pelo candidato ao longo de sua vida pública, 

assim como seu projeto político de acabar com a suposta “ideologia de gênero” dentro das 

escolas. Nesse último caso, por exemplo, identifiquei o uso do humor como forma de deboche 

diante da persistência do candidato em encarar a promoção da igualdade racial, regional e de 

gênero nas escolas como iniciativas a serem urgentemente combatidas – exemplificado na 

primeira imagem do Quadro 10 a seguir. 

 
73

 Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45700013>. Acesso em: 05 jun.2020. 

 

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45700013
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Quadro 10 - Memes contra Bolsonaro sobre questão de gênero 

 
 

Fonte: coLAB 

 

 

5.1.3. Memes de campanha negativa por debate 

 

Explorando os memes de ataque contra Bolsonaro e Haddad, identifiquei que Bolsonaro 

foi alvo de ataques por memes em mais debates do que seu adversário petista. O militar recebeu 

mais ofensas no Twitter durante os debates da TV Band, RedeTV! e TV Globo, enquanto a 

campanha negativa apócrifa contra Haddad foi observada com mais intensidade no programa da 

TV Record. Nessa análise, constatei que o percentual de memes de ataques contra os dois 

candidatos foi igual no debate exibido pelo SBT. 

 Nos 214 conteúdos de ataques aos candidatos, identifiquei o total de 23 memes de 

campanha negativa durante o debate da TV Band, 25 na RedeTV!, 50 no SBT, 38 na TV Record 

e 78 na TV Globo. No Gráfico 1, abaixo, apresento a porcentagem da distribuição dos memes 

contra Haddad e Bolsonaro, relativo a cada debate. 
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Gráfico 1 - Memes de campanha negativa a Haddad e Bolsonaro por debate 

 
Fonte: Elaboração própria, com base em dados fornecidos pelo coLAB/UFF 

 

Embora a investigação sobre o alvo dos ataques seja calculada de forma quantitativa, cabe 

também uma análise qualitativa sobre esta variável, para termos um olhar mais aprofundado 

sobre as mensagens e o resultado obtido. Primeiramente, cabe destacar o fato de que Haddad e 

Bolsonaro não participaram de todos os debates televisivos de 2018. Os dois primeiros encontros 

(TV Band e RedeTV!) não contaram com o candidato do PT, que só passou participar a partir do 

terceiro embate, exibido pelo SBT. Isso aconteceu porque a primeira opção de chapa do PT, com 

Lula como candidato à Presidência e Fernando Haddad como vice, foi registrada no Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE) no dia 15 de agosto de 2018 – um dia antes do início da campanha 

eleitoral –, sendo indeferida no dia 31 de agosto. A nova chapa, formada por Haddad e Manuela 

d'Ávila, só foi registrada no dia 25 de setembro, quando as atividades eleitorais já estavam em 

curso.  

Jair Bolsonaro, por sua vez, participou apenas dos encontros da TV Band e RedeTV!. No 

dia 22 de agosto, o então presidente do PSL Gustavo Bebianno afirmou que Bolsonaro não 

participaria mais de debates televisivos74. Após ser atingido por um golpe de faca75 em um 

 
74 Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/08/22/bolsonaro-decide-nao-

participar-de-novos-debates-com-adversarios.htm>. Acesso em: 03 jun. 2020. 

https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/08/22/bolsonaro-decide-nao-participar-de-novos-debates-com-adversarios.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/08/22/bolsonaro-decide-nao-participar-de-novos-debates-com-adversarios.htm
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comício em Juiz de Fora/MG no dia 6 de setembro, o candidato se afastou das atividades de 

campanha por recomendações médicas. Mesmo quando já estava liberado do ponto de vista 

clínico para participar das discussões, Bolsonaro optou por não comparecer. Essas informações 

auxiliaram na análise do contexto no qual estão inseridos os ataques por meio de memes durante 

os debates. 

Ainda que o candidato petista não tenha participado dos programas da TV Band e da 

RedeTV!, considerei como memes de campanha negativa a Haddad aqueles que atacavam o 

Partido dos Trabalhadores, suas figuras públicas (como Lula e Dilma) ou questões ideológicas 

(fazendo referências ao socialismo, por exemplo). Optei por essa análise por compreender que 

esses memes são ataques políticos à campanha petista, mesmo sem a definição do candidato do 

partido: independentemente da figura escolhida para a disputa, os ataques à campanha do PT 

existiam. Tais fatos justificam a ausência de ataques a Haddad.  

 É importante chamar atenção aos dados dos debates do SBT, TV Record e TV Globo. A 

partir do debate do SBT, o primeiro que o petista participou, foi possível observar o aumento das 

ofensas direcionadas a ele e uma redução dos ataques a Bolsonaro, que recentemente foi 

hospitalizado por ser atingido por um golpe de faca – conforme aponta o Gráfico 1 (p. 91). Nessa 

ocasião, os demais oponentes também evitaram mencionar o nome de Bolsonaro no debate, o que 

pode também ter influenciado na queda dos ataques online.  

O embate da TV Record representou a primeira e única sobreposição dos ataques a 

Haddad em relação a Bolsonaro: 65,79% contra o petista e 34,12% contra o militar. Esse cenário 

pode ser consequência da ausência de Bolsonaro no debate e da maior visibilidade do candidato 

do PT. Sendo os dois principais candidatos da corrida eleitoral – logo, os alvos frequentes de 

campanha negativa –, o ônus dos ataques recaiu sobre Haddad por ser o único a ter sua imagem 

exposta em rede nacional no momento. 

Por fim, os memes que circularam durante o debate da TV Globo tiveram como alvo 

prioritário Jair Bolsonaro, que recebeu 71,79% dos ataques contra 28,21% contra Haddad. Apesar 

desse programa ter ocorrido em situação semelhante ao da TV Record, com apenas a presença de 

um dos dois principais candidatos, a campanha negativa concentrou-se mais no proponente 

ausente. Isso pode ser explicado pelo fato de que, no momento em que acontecia o embate, a TV 

Record exibia uma entrevista inédita com o candidato. Isso gerou o compartilhamento de memes 
 

75 Fonte: <https://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2018/09/06/ato-de-campanha-de-bolsonaro-em-juiz-de-

fora-e-interrompido-apos-tumulto.ghtml>. Acesso em: 12 jan. 2021. 

https://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2018/09/06/ato-de-campanha-de-bolsonaro-em-juiz-de-fora-e-interrompido-apos-tumulto.ghtml
https://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2018/09/06/ato-de-campanha-de-bolsonaro-em-juiz-de-fora-e-interrompido-apos-tumulto.ghtml
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atacando Bolsonaro, chamando-o de “amarelão” e “cagão” por fugir do embate. Nessa ocasião, 

eleitores do candidato do PSL se mobilizaram nas plataformas de redes sociais para boicotar a 

audiência do debate da TV Globo. Eles convocavam os apoiadores a acompanharem a entrevista 

na TV Record e utilizar a hashtag #BolsonaroNaRecord, disputando visibilidade com a hashtag 

do outro programa no Twitter – o que pode ter deslocados ataques a Haddad para uma hashtag 

que não fosse aquela impulsionada pela TV Globo.  

Ademais, ao contrário da minha suposição inicial de que Haddad acumularia ataques de 

eleitores de Bolsonaro e Ciro Gomes, identifiquei uma quantidade relevante de memes destinados 

exatamente à candidatura do PDT. Embora a análise desse conteúdo não seja o foco da pesquisa, 

essa percepção dá pistas de que, durante os debates televisivos, houve uma mobilização por parte 

dos apoiadores de Ciro mais focada em criar uma imagem positiva do candidato do que em atacar 

seu principal oponente. 

Os resultados obtidos nessas análises, portanto, contradisseram a hipótese (H1) de que 

Haddad receberia mais ataques do que Bolsonaro. Essa suposição partia da suspeita de que 

eleitores de Ciro Gomes (terceiro colocado nas pesquisas de intenção de voto) também atacavam 

Haddad visando conquistar o voto útil de uma parcela de seu eleitorado. Esse resultado indica 

que a campanha negativa apócrifa por meio de memes circulados no Twitter seguiu o padrão 

apresentado pela literatura da campanha negativa tradicional: o candidato que está à frente nas 

pesquisas de intenção de votos costuma ser mais atacado pelos seus oponentes. 

 

5.1.2. Conteúdos apócrifos 

 

Na análise desta pesquisa, observei também que a maioria dos materiais analisados não 

apresentava elementos como assinatura ou marca d’água, dificultando a identificação de sua 

autoria. Dos 214 memes de campanha negativa, 173 foram enquadrados como apócrifos. Nessa 

análise, notei que dos 83 memes de campanha negativa a Haddad, 56 não tinham identificação. Já 

em relação a Bolsonaro, 117 das 131 imagens podem ser consideradas apócrifas. Os conteúdos 

com identificação, por exemplo, indicavam autoria de páginas como Movimento Brasil Livre 

(MBL), Vem Pra Rua, Corrupção Brasileira Meme, Bolsonéas, Ação Libertadora Estudantil, 

além de figuras políticas e outros candidatos.  
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Tabela 4 – Memes apócrifos 

Conteúdo N % de memes 

Total de memes apócrifos 173 80,84 

Memes apócrifos contra Haddad 56 26,17 

Memes apócrifos contra Bolsonaro 117 54,68 

Fonte: Elaboração própria, com base em dados fornecidos pelo coLAB/UFF 

 

 

Os Gráficos 2 e 3, abaixo, se referem ao percentual de memes que não apresentam 

elementos de identificação de sua autoria. Nos 83 conteúdos de ataques contra Haddad, 67% 

eram apócrifos, enquanto 32,53% eram identificados com marca d’água ou assinatura (Gráfico 

2). Já nos 131 memes de campanha negativa a Bolsonaro, essa correlação ficou em 89,31% de 

memes com autoria apresentada e 10,69% anônimos (Gráfico 3).  

 

Gráfico 2 - Memes apócrifos e não apócrifos contra Haddad 

Fonte: Elaboração própria, com base em dados fornecidos pelo coLAB/UFF 
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Gráfico 3 - Memes apócrifos e não apócrifos contra Bolsonaro 

 

Fonte: Elaboração própria, com base em dados fornecidos pelo coLAB/UFF 

 

Ao investigar a relação entre conteúdo apócrifo e campanha negativa, pude notar que 

costumeiramente os memes não apresentaram identificação de autoria76. Essa característica pode 

ser um elemento favorável para a estratégia de campanha negativa, uma vez que dificulta o 

reconhecimento do criador do conteúdo. Assim, evitar-se-ia uma possível responsabilização, caso 

a parte atacada exigisse direito de resposta ou entrasse com uma ação judicial contra o autor da 

ofensa. Soma-se a isso o fato de que não há uma legislação que incida precisamente sobre esta 

questão, bem como as fragilidades que esse enfrentamento implicaria à democracia, com a 

investigação e violação da privacidade de um cidadão comum que não tenha cometido qualquer 

ilegalidade. 

O ataque pode consistir, por exemplo, em apontar divergências sobre propostas de 

governo ou escândalos políticos e/ou pessoais nos quais o oponente estivesse envolvido. Como 

expus anteriormente, essa prática é importante para o processo eleitoral, uma vez que fornece 

conhecimentos extras que poderão ser úteis ao cidadão na escolha do voto (DESPOSATO, 2007). 

 
76 Apontar a autoria de memes pode soar improvável devido ao caráter de remixabilidade do material ao ser 

compartilhado. No entanto, é possível ler mais sobre o assunto no estudo de Chagas (2018a) Entre criadores e 

criaturas: uma investigação sobre a relação dos memes de internet com o direito autoral. 
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A repressão a esses conteúdos, portanto, fere o direito à liberdade de expressão e ao acesso à 

informação, pilares de um sistema democrático. Assim sendo, e ainda indicando a necessidade de 

uma discussão mais qualificada sobre o assunto, é possível apontar um cenário favorável para o 

uso do meme como recurso de campanha negativa apócrifa. Isso comprova a hipótese (H2) de 

que a maioria dos memes não é identificável, mas que há memes com autoria assinalada e que 

também reproduzem ataques aos candidatos. 

 

 

5.1.3. Natureza do ataque 

 

Em relação à natureza dos ataques, identifiquei mais memes de campanha negativa que 

abordavam questões pessoais do que os que atacavam o oponente politicamente, conforme 

evidenciado na tabela abaixo: 

 

 

Tabela 5 - Natureza dos ataques 

Natureza do ataque n % 

Pessoal 118 54,21 

Político 86 40,19 

Misto 5 2,80 

Dúvida ou ambiguidade 5 2,80 

Fonte: Elaboração própria, com base em dados fornecidos pelo coLAB/UFF 

 

 

Esse resultado confirmou a hipótese (H3) ao constatar que os ataques por meio de memes 

no primeiro turno da eleição de 2018 abordaram mais aspectos pessoais do que políticos. É 

importante, no entanto, ressaltar a discrepância entre a natureza da hostilização direcionada a 

cada candidato. Os ataques a Haddad eram majoritariamente relacionados ao PT e ao ex-

presidente Lula e menos voltados à imagem do postulante em si.  

Ao analisar as críticas aos candidatos separadamente, observei que Fernando Haddad 

recebeu mais ataques políticos, enquanto as ofensas de cunho pessoal foram mais destinadas a 
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Jair Bolsonaro. O Gráfico 4 abaixo apresenta a correlação da natureza dos ataques por candidato. 

Os ataques políticos contra Fernando Haddad representavam 80,72% dos memes de campanha 

negativa ao petista, enquanto 14,46% das ofensas eram de cunho pessoal. Os resultados da 

análise dos memes contra Jair Bolsonaro, por sua vez, foi inversamente proporcional a de 

Haddad: 80,92% dos ataques ao militar eram de natureza pessoal, enquanto 14,5% abordaram 

questões políticas. Os ataques mistos – aqueles que atacam o candidato tanto no âmbito pessoal 

quanto político – foram identificados em 3,61% dos memes contra Haddad e em 1,52% contra 

Bolsonaro. 

 

 

Gráfico 4 - Natureza dos ataques por candidatos 

 

Fonte: Elaboração própria, com base em dados fornecidos pelo coLAB/UFF 

 

 

Como apontado anteriormente, Haddad era alvo frequente de ataques em relação ao PT e 

à gestão do partido à frente do Governo Federal nos últimos anos. Cabe ressaltar também que os 

ataques a Lula, apesar de apresentarem elementos pessoais (como o uso da imagem de uma mão 

com quatro dedos e referências a sua escolaridade, por exemplo), foram classificados, nesse 
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contexto, como ataques de natureza política a Haddad, já que se tratavam de uma questão ligada à 

filiação partidária. Nesse caso, os eleitores faziam alusão a aspectos pessoais do ex-presidente 

para realizar um ataque político ao candidato petista. 

Esse resultado pode ser justificado por dois fatos. O primeiro é a ausência da participação 

do petista nos primeiros debates, o que fez com que os memes, neste momento, focassem mais no 

PT e no então candidato Lula. O segundo fato é que, embora Haddad tenha sido prefeito da 

cidade de São Paulo entre 2012 e 2016, sua figura era desconhecida no país. Diferentemente de 

Lula, sua imagem ainda estava sendo projetada no cenário nacional.  

Isso foi apontado também por uma pesquisa do Datafolha, divulgada no dia 22 de agosto 

de 2018, que indicava que 59% dos entrevistados sabiam quem era o petista77. Outros 

levantamentos da mesma instituição 78 publicados no dia 10 e 17 de setembro mostraram o 

crescimento do candidato, que passou a ser conhecido por 65% dos entrevistados e 

posteriormente por 71%. Em comparação, Lula era conhecido por 99% dos participantes, Marina 

por 93%, Alckmin por 88% e Bolsonaro, por 79%. Em um panorama geral, as sondagens 

apontaram Haddad como o menos conhecido entre os candidatos mais bem colocados na disputa 

para a Presidência da República. Assim, pode-se especular que os ataques pautados em questões 

políticas, direcionados especialmente ao PT e Lula, apresentavam mais apelo do que críticas a 

aspectos particulares de um candidato ainda pouco conhecido. Essa abordagem também foi 

potencializada pelo antipetismo, movimento que cresceu nos últimos anos e que era estimulado 

pelos discursos da maioria dos adversários de Haddad, principalmente por Bolsonaro. 

Na primeira imagem do Quadro 12 abaixo, o meme faz referência ao universo de Star 

Wars, fazendo referência aos dois principais candidatos como pertencentes ao “lado sombrio da 

Força”, enquanto Ciro Gomes está caracterizado como um Jedi. Haddad é representado com a 

estrela do PT na esta, sendo esse o ponto negativo associado ao candidato. Nesse meme, o ataque 

consiste meramente no fato de Haddad ser petista. A segunda imagem do Quadro 12, por sua vez, 

faz críticas à sua trajetória política e gestão enquanto prefeito de São Paulo, colocando-o como 

um candidato incapaz para assumir o cargo ao qual estava concorrendo em 2018. 

 

  

 
77 Disponível em: <https://media.folha.uol.com.br/datafolha/2018/08/22/dca656b8f2c41be5d125ec4e51b9e513.pdf>. 

Acesso em: 06 jun. 2020.  
78

 Disponível em: <https://media.folha.uol.com.br/datafolha/2018/09/17/501a65cd6ae31a1a0e3d0721f729ba69-

cnmnt.pdf>. Acesso: 06 jun. 2020. 

https://media.folha.uol.com.br/datafolha/2018/08/22/dca656b8f2c41be5d125ec4e51b9e513.pdf%3e.
https://media.folha.uol.com.br/datafolha/2018/09/17/501a65cd6ae31a1a0e3d0721f729ba69-cnmnt.pdf
https://media.folha.uol.com.br/datafolha/2018/09/17/501a65cd6ae31a1a0e3d0721f729ba69-cnmnt.pdf
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Quadro 11 - Memes contra Haddad de natureza política 

  

Fonte: coLAB 

 

Já os memes contrários a Bolsonaro no primeiro turno foram pautados por questões 

pessoais, com comentários e piadas que visavam debochar de sua imagem e despreparo sobre 

questões políticas. Um exemplo foi o meme com uma montagem que colocava o rosto de Jair 

Bolsonaro no corpo da atriz Glória Pires, fazendo referência à frase “Não sou capaz de opinar”79 

(primeira imagem do Quadro 12, na p. 100), dita durante sua participação como comentarista da 

premiação do Oscar, pela TV Globo, em 2016. A imagem do candidato do PSL também foi 

vinculada a regimes ditatoriais, como o nazismo (primeira imagem do Quadro 11, na p. 99, e 

segunda imagem do Quadro 12, na p. 100). Um fator que pode ter influenciado os ataques 

pessoais é a ausência de Bolsonaro nos debates televisivos, esvaziando, assim, a discussão sobre 

as propostas do candidato.  

Outro argumento para esse resultado pode ser o fato da carreira política de Bolsonaro 

também ser marcada pela inconstância partidária: até o momento da eleição de 2018, o militar já 

havia trocado de partido oito vezes80. Esse histórico serve como limitante no repertório de 

ataques no campo político pela falta de uma associação partidária sólida. 

 

 
79 A frase “Não sou capaz de opinar” foi a resposta de Glória Pires à pergunta da jornalista Maria Beltrão sobre a 

possibilidade de a cantora Lady Gaga vencer na categoria Melhor Canção Original com a música “Til it happens to 

you”, do documentário “The Hunting Ground”. 
80 Bolsonaro foi filiado ao PDC (1989-1993), PPR (1993-95), PPB (1995-2003), PTB (2003-2005), PFL (2005), PP 

(2005-2016), PSC (2016-2017), PSL (2018-2019) e, até o presente momento da escrita desta pesquisa, o militar está 

sem partido. 
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Quadro 12 - Memes contra Bolsonaro de ataques pessoais 

  

Fonte: coLAB 

  

 

5.1.4. Apelo retórico do ataque 

  

 Observei ainda que o apelo retórico ideológico foi o recurso mais utilizado nos memes de 

campanha negativa a Haddad e Bolsonaro, seguida pelo viés político e emocional, como aponta a 

Tabela 6 abaixo. É importante ressaltar que uma mensagem pode apresentar mais um de apelo 

retórico para atacar o adversário. Isso posto, a soma do “n” da variável dos apelos pode ser 

superior à quantidade de memes analisados. A porcentagem da tabela foi calculada em relação ao 

total de memes (214 imagens). 

 

Tabela 6 - Retórica do ataque 

Apelo retórico N % 

Credibilidade da fonte 8 3,74 

Emocional 50 23,36 

Ideológica 188 87,35 

Lógica 39 18,22 

Política 71 33,18 

Dúvida e ambiguidade 7 3,27 

Fonte: Elaboração própria, com base em dados fornecidos pelo coLAB/UFF 
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O gráfico abaixo mostra como o apelo retórico foi utilizado na campanha negativa 

apócrifa direcionada para cada candidato. O percentual do apelo retórico foi medido em cima do 

total de memes destinados a cada candidato: 83 de Haddad e 131 de Bolsonaro. O apelo 

ideológico esteve presente na maioria dos memes de ataques, tanto contra Bolsonaro quanto 

contra Haddad: 91,6% e 81,92%, respectivamente. Esse resultado evidenciou que acentuação da 

polarização política e a rivalidade entre eleitores foram amplamente explorados na estratégia de 

ataque por meio de conteúdo gerado por usuário. 

 

 

Gráfico 5 - Retórica dos ataques por candidato 

  
Fonte: Elaboração própria, com base em dados fornecidos pelo coLAB/UFF 

 

Abaixo exemplifico os apelos retóricos identificados nos memes de campanha negativa 

contra Haddad. A retórica ideológica, a mais observada na análise dos memes contra o petista, 

reforça a polarização política que marcou o contexto eleitoral de 2018. Nesse sentido, considerei 

o contrameme “PT NÃO” (Figura 8, na p. 102), em oposição à hashtag #EleNão, como parte 

dessa categoria, já que intensifica a rivalidade entre os eleitores.  

 



103 

 

Figura 8 - Apelo retórico ideológico utilizado nos memes de campanha negativa a Haddad 

 

Fonte: coLAB 

 

A retórica política foi a segunda mais explorada nos ataques contra Haddad, estando 

presente em 75,9% dos memes, e se concentrou principalmente nas críticas por associação a sua 

filiação partidária, na gestão do Partido dos Trabalhadores no Governo Federal de 2003 a 2016 

(Figura 9, na p. 102), nas alianças partidárias com políticos investigados por corrupção (terceira 

imagem do Quadro 3, na p. 84) e na figura do ex-presidente Lula (Quadro 4 e 5, na p. 85).  

 

Figura 9 - Apelo retórico político utilizado nos memes de campanha negativa a Haddad 

 

Fonte: coLAB 

 

Os apelos retóricos lógico, emocional e de credibilidade da fonte foram menos observados 

nos memes contra Haddad. A retórica da lógica esteve presente em 22,9% dos memes, 

apresentando argumentos negativos sobre o petista utilizados para convencer o eleitor que, pelo 

seu histórico, o candidato não seria um bom presidente. A Figura 10 abaixo é um exemplo dessa 
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abordagem, apontando questões sobre a gestão de Haddad na Prefeitura de São Paulo para atacar 

sua ética e competência ao cargo. 

 

Figura 10 - Apelo retórico lógico utilizado nos memes de campanha negativa a Haddad 

 
Fonte: coLAB 

 

Já o apelo emocional foi identificado em 18,07% dos conteúdos analisados. Um exemplo 

é o meme que faz alusão à crise na Venezuela (Figura 11, na p. 104), quando jornais noticiariam 

que prateleiras de supermercados e farmácias estavam vazias devido à falta de abastecimento no 

país81. Esse meme dialoga com o sentimento de medo e com o patriotismo, muitas vezes 

reforçado pela frase “O Brasil não vai virar a Venezuela”, dita diversas vezes por Bolsonaro e 

reproduzida por seus eleitores.   

 

 

 

 

 

 

 

 
81 Disponível em: < https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2018/08/27/produtos-somem-de-mercados-e-

farmarcias-da-venezuela-apos-pacote-economico.htm>. Acesso em: 18 ago. 2020.  

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2018/08/27/produtos-somem-de-mercados-e-farmarcias-da-venezuela-apos-pacote-economico.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2018/08/27/produtos-somem-de-mercados-e-farmarcias-da-venezuela-apos-pacote-economico.htm
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Figura 11 - Apelo retórico emocional utilizado nos memes de campanha negativa a Haddad 

 

Fonte: coLAB 

 

 

O apelo retórico de credibilidade da fonte, por sua vez, foi o menos presente nos 

conteúdos analisados nesta pesquisa, sendo explorado em 6,02% dos memes de ataque a Haddad. 

Um exemplo notado foi no conteúdo que abordava também a crise na Venezuela. A Figura 12 (p. 

105) apresentou a retórica de credibilidade da fonte – contrastando um pronunciamento de 

Haddad favorável ao país sul-americano com uma manchete do jornal Folha de S. Paulo referente 

a uma matéria sobre o uso da violência do Estado, indicando um governo venezuelano 

antidemocrático –, como também a emocional, que evoca os sentimentos de indignação e medo. 
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Figura 12 - Apelo retórico de credibilidade da fonte utilizado nos memes de campanha negativa a Haddad 

 

 
Fonte: coLAB 

 

 

Assim como os ataques a Haddad, os memes de campanha negativa contra Bolsonaro 

apresentaram, em sua maioria, o apelo retórico ideológico. Essa abordagem foi observada 

principalmente pelos memes que criticavam sua ausência dos debates chamando-o de “amarelão” 

e “arregão” por não comparecer ao debate (Quadro 8, na p. 88). Ao mesmo tempo que 

estimularam o acirramento do cenário político, também remeteram ao escárnio por Bolsonaro. 

Assim como nos ataques contra Haddad, a retórica ideológica também foi explorada para 

estimular a polarização política entre os eleitores dos dois campos políticos divergentes, como 

demonstrado na Figura 13 (p. 106). Nesse meme, o apoiador de Bolsonaro é colocado em uma 

posição de deboche por votar no militar, acirrando os ânimos de rivalidade entre os eleitores.  

 O apelo retórico emocional foi o segundo mais frequente nos ataques ao militar (26,71% 

dos memes), explorando principalmente o sentimento de medo. Tal fato é exemplificado nos 

memes que faziam referência à possibilidade de uma nova ditadura militar com a vitória de 

Bolsonaro. A Figura 14 (p. 106), inclusive, se refere à prática de se criar memes nas eleições, 

com pastas no computador contendo imagens a serem compartilhadas caso Ciro Gomes, 

Fernando Haddad, Marina Silva ou Bolsonaro ganhasse. No caso de Bolsonaro, a pasta foi 

nomeada como “músicas tristes p (sic) quando a ditadura começar e eu me ver perdendo todos os 

meus amgs (sic) e um dia e possa lembrar q (sic) já fui felis (sic)”. 
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Figura 13 - Apelo retórico ideológico utilizado nos memes de 

campanha negativa a Bolsonaro 

 

Fonte: coLAB 

Figura 14 - Apelo retórico emocional utilizado nos 

memes de campanha negativa a Bolsonaro 

 

Fonte: coLAB 

 

 

O apelo retórico lógico na campanha negativa contra Bolsonaro foi observado em 15,27% 

dos memes contra o capitão, que, de modo geral, indicavam a falta de conhecimento e capacidade 

do candidato em apresentar as propostas de seu governo, como no meme com a legenda “Não sou 

capaz de opinar” (primeira imagem do Quadro 12, na p. 100). Na Figura 15 (p. 107), por 

exemplo, fez-se uma comparação entre a Direita Raiz, caracterizada pelo candidato Cabo 

Daciolo, e a Direita Nutella, ilustrada por Bolsonaro. O meme debocha do capitão da reserva, 

imputando-lhe uma imagem “frouxa” e menos agressiva do que se propunha ser. Esses memes 

citados incorporaram o uso do humor para ridicularizar a imagem de Bolsonaro e produzem 

argumentos contra o candidato. 
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Figura 15 - Apelo retórico lógico utilizado nos memes de campanha negativa a Bolsonaro 

 
Fonte: coLAB 

 

Ao contrário dos memes de campanha negativa contra Haddad, a retórica política nos 

ataques a Bolsonaro foi notada em apenas 6,11% dos conteúdos analisados. Ela se apresentou, 

por exemplo, no meme sobre os aliados de Bolsonaro (Figura 16, p. 107): o pastor Silas Malafaia 

e o ex-deputado federal Eduardo Cunha (MDB). Malafaia foi denunciado pela Polícia Federal por 

lavagem de dinheiro em 201782 e Cunha está preso desde 2016, também por lavagem de dinheiro 

e corrupção passiva83. O ataque desse meme consiste em colocar em xeque a pauta anticorrupção 

de Bolsonaro, um dos motes da narrativa de sua campanha eleitoral. 

 

Figura 16 - Apelo retórico político utilizado nos memes de campanha negativa a Bolsonaro 

 
Fonte: coLAB 

 
82 Disponível em: <https://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/pf-indicia-pastor-silas-malafaia-em-inquerito-da-

operacao-timoteo.ghtml>. Acesso em: 18 ago. 2020. 
83 Disponível em: <http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2017/03/eduardo-cunha-e-condenado-mais-de-15-

anos-de-prisao-na-lava-jato.html>. Acesso em: 18 ago. 2020. 

https://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/pf-indicia-pastor-silas-malafaia-em-inquerito-da-operacao-timoteo.ghtml
https://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/pf-indicia-pastor-silas-malafaia-em-inquerito-da-operacao-timoteo.ghtml
http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2017/03/eduardo-cunha-e-condenado-mais-de-15-anos-de-prisao-na-lava-jato.html
http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2017/03/eduardo-cunha-e-condenado-mais-de-15-anos-de-prisao-na-lava-jato.html
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Já a retórica da credibilidade da fonte, observada em apenas 3,29% dos memes de ataque 

a Bolsonaro, foi exemplificada pela Figura 17 (p. 108), faz referência à ausência de Bolsonaro 

nos debates televisivos – tema amplamente abordado nos memes de campanha negativa. O ataque 

faz uma comparação com Ciro Gomes, que também foi hospitalizado durante a corrida eleitoral, 

mas participou do debate do SBT no mesmo dia em que teve alta hospitalar. Bolsonaro, por sua 

vez, foi criticado nas mídias sociais por não comparecer aos debates, mesmo com o aval médico. 

 

 

Figura 17 - Apelo retórico de credibilidade da fonte utilizado 

nos memes de campanha negativa a Bolsonaro 

 

Fonte: coLAB 

 

 

Essa análise, portanto, confirmou a hipótese (H4) de o uso do apelo retórico ideológico 

ser mais frequente em memes de campanha negativa. Enquanto a ofensiva realizada pelos 

candidatos contra seus adversários costuma fazer mais o uso do apelo retórico de credibilidade da 

fonte e lógica, baseando-se em evidências e argumentos para sustentar o ataque (BORBA, 2012; 

SOUSA, 2015), os memes de campanha negativa apócrifa durante os debates televisivos de 2018 

foram adotados com outra abordagem, principalmente focada no acirramento da rivalidade entre 

eleitores – representado pela retórica ideológica. 

Para além da investigação do apelo retórico mais utilizado nos ataques a Haddad e 

Bolsonaro, explorar quais outras retóricas são exploradas nos memes que criticam os dois 

candidatos auxiliam a compreender as especificidades da campanha negativa apócrifa destinada a 
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cada um dos candidatos. Enquanto o apelo retórico político foi mais explorado para ofender 

Haddad, o emocional foi mais utilizado para destacar os aspectos negativos de Bolsonaro e sua 

possível vitória. Desse modo, os apelos retóricos foram incorporados de modo não excludente por 

meio de memes com a finalidade de prejudicar a imagem dos proponentes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta dissertação teve como objetivo compreender de que modo os memes de internet 

foram instrumentalizados para atacar um candidato político durante a eleição presidencial de 

2018. Até o presente momento no qual esta análise foi desenvolvida, a abordagem entre memes e 

campanha negativa não havia sido explorada em outras pesquisas acadêmicas. O fato desse tipo 

de conteúdo circular pela internet por meio de um processo generativo, dificultando o 

rastreamento de sua autoria, lhe confere a característica do anonimato. Nessa lógica, apresentei o 

conceito de campanha negativa apócrifa para tipificar a estratégia de ataques a partir de 

conteúdos cuja origem não é identificável. 

Embora tanto Bolsonaro quanto Haddad tenham sido alvos de campanha negativa 

apócrifa, os ataques baseados em conteúdos gerados por usuários (CGU) foram usados de forma 

qualitativamente distinta entre os candidatos. Os memes contra Bolsonaro, apesar de mais 

frequentes, apresentavam diferenças evidentes na abordagem e na conotação, se comparados com 

as ofensivas sofridas por Haddad. 

Para desenvolver esta pesquisa, analisei 214 imagens, coletadas no Twitter durante os 

debates televisivos nas cinco principais emissoras de TV aberta. Na análise desse conteúdo 

encontrei com mais evidência elementos de memes e de campanha negativa contra Fernando 

Haddad e Jair Bolsonaro. O petista foi alvo de 83 memes de ataque, enquanto 131 memes eram 

destinados ao militar. 

Optei por utilizar uma amostra coletada no Twitter durante os debates pelo fato de serem 

eventos que movimentam a produção de conteúdo gerado por usuários nas mídias sociais, 

possibilitando, assim, a experiência de segunda tela. Observei que os memes que abordam 

assuntos políticos, mesmo que de forma superficial e para fins cômicos, apresentam elementos 

que podem ser favoráveis à prática de campanha negativa apócrifa. Ao contrário da estratégia de 

campanha negativa, que geralmente é minuciosamente pensada pelos partidos para obter 

vantagem frente ao adversário político, a circulação de memes utilizados para criticar e atacar 

adversários se dá de modo (supostamente) orgânico e a partir da produção de eleitores. 

Quando compartilhados em plataformas de redes sociais como comentários dos debates 

televisivos durante a eleição, os memes seguem a lógica da experiência da segunda tela, na qual a 

mensagem compartilhada pode contribuir para a formação de uma opinião pública online. Nesse 
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sentido, quando a opinião pública é predominantemente negativa em relação a um candidato, os 

memes podem favorecer a tática de campanha negativa apócrifa.  

A falta de identificação do autor foi uma característica presente na maioria dos conteúdos 

analisados nesta pesquisa. Essa característica é vista como um ponto favorável dos memes como 

recurso de campanha negativa, uma vez que “protege” o responsável pelos ataques. Soma-se a 

isso o fato de que o senso de anonimato também é decorrente da forma generativa pela qual os 

memes circulam na internet. Ao serem remixados e/ou compartilhados, cria-se um novo 

conteúdo, distanciando-se do autor da peça e dificultando o rastreamento de sua origem. Desse 

modo, um candidato ou figura pública pode compartilhar um meme atacando seu adversário e se 

respaldar, muitas vezes, sob o argumento de que apenas repassou um conteúdo que recebeu em 

conversas privadas, sem se responsabilizar pela sua autoria. Assim sendo, os memes podem ser 

conteúdos complementares à campanha negativa realizada pelos candidatos, abordando questões 

que não seriam adequadas para serem comentadas pelo postulante, como também isentando-o do 

ônus do ataque.  

Ao contrário da minha hipótese inicial de que Haddad seria o maior alvo dos memes, 

identifiquei que o candidato que recebeu a maior quantidade de ofensas no Twitter foi Bolsonaro. 

Esse resultado chama atenção pelo fato de que a campanha de 2018 foi marcada por constantes e 

agressivos ataques oriundos de eleitores bolsonaristas – o que não foi refletido necessariamente 

na análise desta pesquisa.  

Minha suspeita inicial baseava-se na suposição de que eleitores de Ciro Gomes acirrariam 

os ataques contra Haddad em busca de votos válidos, visando abrir vantagem sobre o candidato 

do PT. Embora os memes relacionados ao pedetistas não tenham sido o foco do presente estudo, 

foi possível notar que os conteúdos voltados ao postulante se concentraram mais no reforço de 

uma imagem positiva. 

Assim, os memes compartilhados durante os debates no primeiro turno das eleições de 

2018 foram apropriados de modo distinto entre os eleitores para atacar os candidatos Jair 

Bolsonaro e Fernando Haddad. Uma diferença se deu na natureza da ofensiva: a campanha 

negativa contra Bolsonaro abordou mais temas pessoais, como a ridicularização de sua imagem, e 

explorou elementos que apontavam para uma incompetência do candidato ao cargo de maior 

responsabilidade do país. Outra razão que pode elucidar os ataques pessoais ao militar foi o 

esvaziamento do debate de propostas de governo que circundou a campanha do candidato. Como 
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Bolsonaro participou apenas de dois dos cinco debates televisivos, os eleitores não possuíam os 

materiais necessários para produzir memes em relação a pautas políticas. 

 Já Haddad foi alvo majoritariamente de ataques que tinham como elemento principal sua 

relação político-partidária com o Partido dos Trabalhadores, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva e à corrupção associada ao PT. Dessa forma, a campanha negativa sofrida foi caracterizada 

por ataques políticos, uma lógica diferente da estratégia de ofensas ao oponente – que ressaltou 

mais aspectos particulares do candidato, explorando recursos humorísticos como manipulação e 

montagem de imagem. 

Em decorrência do cenário polarizado – somado à falta de discussão sobre as divergências 

em relação às propostas dos candidatos, verifiquei que os memes de campanha negativa foram 

amplamente utilizados como forma de aumentar a rivalidade entre os eleitores de campos 

antagônicos. Esse contexto, aliado à característica do meme ser um conteúdo de “rápido 

consumo”, contribui para estimular uma narrativa que não necessariamente apresenta razões 

fundamentadas para validar um argumento – no caso, a defesa e/ou ataque de um candidato. Tal 

explicação, por exemplo, a predominância de imagens de apelo retórico ideológico e político, 

sendo esse último fortemente atrelado ao crescimento do sentimento antipetista nos últimos anos. 

  

A radicalização da polarização ideológica também é outro ponto de distinção na forma 

como os ataques ocorreram. Embora os memes contra Bolsonaro tenham sido observados em 

maior quantidade, os ataques sofridos por Haddad incorporaram uma narrativa mais agressiva e 

com maior evidência da polarização acirrada entre bolsonarismo e petismo. A campanha negativa 

contra o candidato do PSL por meio de conteúdo gerado por usuário, por sua vez, pautou-se de 

modo geral em elementos humorísticos e no deboche direcionado à figura de Bolsonaro. Essa 

diferença, portanto, pode indicar particularidades de cada campo ideológico se relacionados com 

a produção de memes e CGU no meio digital. Ademais, a mobilização online de ataque contra 

Bolsonaro no Twitter não refletiu no resultado eleitoral, que deu a vitória ao candidato do PSL. 

Desse modo, os memes de campanha negativa apócrifa analisados nesta pesquisa foram 

compreendidos mais como um recurso para publicizar o voto de rejeição do eleitor, e menos 

como um meio de aprofundar o debate político e persuadir terceiros a votar em um determinado 

candidato. 
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A simplificação da temática política incorporada aos conteúdos gerados por usuários 

contribui para o confronto de ideias e narrativas e tensiona ainda mais a polarização em um 

contexto eleitoral. A redução do conteúdo, no sentido da profundidade do debate eleitoral, 

também facilita a sua disseminação por variadas camadas e faz circular ideias políticas em 

espaços não-políticos – o que gera um potencial para democratizar a política (PENNEY, 2017). 

Nesse cenário, além de ampliar o alcance da mensagem a um público mais abrangente, os memes 

possuem características vantajosas para estratégia de campanha negativa apócrifa, uma vez que 

esses ataques intensificam a visão agonística da política por parte dos cidadãos e isentam, de 

certa forma, os próprios candidatos da responsabilidade da ofensiva.   

Posto isso, cabe destacar algumas limitações desta pesquisa. A primeira delas consiste no 

fato de que os debates televisivos ocorreram apenas no primeiro turno da eleição. De acordo com 

a literatura sobre campanha negativa, a estratégia de atacar a adversário é mais recorrente quando 

há dois candidatos. Quando se tem diversos postulantes, de diferentes partidos, na disputa pelo 

cargo do chefe do Poder Executivo Federal, a possibilidade de alvos para ataque é maior, 

diluindo o confronto direto entre presidenciáveis. Isso reduz a frequência de campanha negativa 

no primeiro momento da eleição e, consequentemente, pode influenciar na produção de memes 

de ataques aos candidatos.  

Cabe ressaltar que a eleição presidencial de 2018 não ficou fortemente marcada pela 

circulação de memes no Twitter durante os debates televisivos, como aconteceu em 2014. Memes 

sobre a Ursal84 e “Glória de Deux”85 (sic), do Cabo Daciolo, e de “tirar o nome do Serviço de 

Proteção ao Crédito (SPC)”, de Ciro Gomes, por exemplo, foram alguns destaques, mas não se 

sobressaíram no debate político em relação à campanha presidencial anterior. Para Chagas 

(2018b), isso pode ser explicado pela falta de debate de propostas durante o período eleitoral, o 

que esvaziou a produção de memes86. 

 
84 O meme Ursal surgiu a partir de uma fala de Cabo Daciolo, que afirmo que o adversário Ciro Gomes seria o 

fundador do Foro de São Paulo e o questionou sobre a Ursal, a “União das Repúblicas Socialistas da América 

Latina”. Em sua resposta, Ciro nega a acusação de Daciolo e diz desconhecer a Ursal. Na internet, eleitores passaram 

a compartilhar memes da Ursal, por exemplo, fazendo referências ao desenho Ursinhos Carinhosos e outras fotos de 

ursos, adicionando o elemento da foice e do martelo. 
85 A frase “Glória a Deus” era frequentemente dita por Daciolo em seus pronunciamentos. Isso fez com que virasse 

um bordão, também incorporado em memes, que ressaltava o sotaque carioca do presidenciável na grafia do texto, 

trocando “Deus” por “Deux”. 
86

 Disponível em: <https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2018/11/06/nem-ursal-e-elenao-esvaziada-de-ideias-

eleicao-2018-foi-fraca-de-memes.htm>. Acesso em: 06 jun. 2020. 

https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2018/11/06/nem-ursal-e-elenao-esvaziada-de-ideias-eleicao-2018-foi-fraca-de-memes.htm
https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2018/11/06/nem-ursal-e-elenao-esvaziada-de-ideias-eleicao-2018-foi-fraca-de-memes.htm
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Também é preciso fazer uma ressalva sobre a classificação dos memes atacando aliados 

de Fernando Haddad (como Lula, Dilma e o PT) como campanha negativa apócrifa contra o 

candidato petista. Embora tenha observado ao longo desta pesquisa que as críticas a Haddad se 

concentraram majoritariamente em referências a sua filiação partidária, é possível que esse 

enquadramento adotado seja enviesado justamente por associar as duas figuras políticas como um 

único destinatário do ataque. Essa é uma limitação interpretativa e que é importante de ser levada 

em conta. 

Ademais, o fato de ter analisado apenas a imagem isoladamente, e não em conjunto com o 

texto que acompanha o conteúdo na publicação no Twitter, inviabiliza de ter uma visão mais 

precisa do contexto no qual o meme foi compartilhado. Existe, assim, a possibilidade de um 

meme contra um dos candidatos ter sido compartilhado por seu eleitor como forma de iro e 

criticar o conteúdo, e não como um ataque efetivamente. 

Outro ponto que limitou a análise foi o uso do WhatsApp como plataforma de 

mobilização, principalmente por apoiadores de Bolsonaro. É notório que a campanha do 

candidato do PSL explorou de forma mais ampla o aplicativo de troca de mensagens, contando 

com uma rede de eleitores que se organizava por meio de grupos no aplicativo de troca de 

mensagens para apoiar sua campanha. Os demais proponentes – mesmo que também tenham 

utilizado o recurso – concentraram suas estratégias comunicacionais em plataformas de redes 

sociais, como Facebook, Twitter e Instagram. Sendo assim, é possível que vários ataques contra 

Haddad tenham circulado por plataformas digitais que não foram mapeadas nessa investigação. 

Em vista disso, é possível especular que a primeira hipótese desta pesquisa, de que Haddad 

receberia mais ataques que Bolsonaro, não pode ser sustentada devido às limitações apontadas. 

É importante também salientar que as ofensivas podem ter pesos diferentes de acordo com 

o alvo, o nível de organização de seus membros e a plataforma digital utilizada. Um ataque que 

consiste em argumentos falsos e que ofendem princípios democráticos carrega uma conotação 

distinta daqueles que se concentram em críticas a aspectos políticos, como questões partidárias e 

propostas de governo. Assim como a campanha negativa no Twitter pode se diferenciar da 

ocorrida no WhatsApp, que, por sua vez, não é a mesma do Facebook. 

Por fim, esta pesquisa não tem a pretensão de se dar como encerrada nesta etapa, uma vez 

que o uso de memes para ataques políticos tem se mostrado cada vez mais frequente. A troca de 

ofensas, tanto entre figuras públicas quanto entre cidadãos, acaba sendo estimulada em meio ao 
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cenário de acirramento político. Espero que essa investigação possa contribuir e incentivar o 

debate sobre os usos desses recursos no contexto político, buscando compreender como as 

estratégias de campanha negativa podem ser repensadas a partir da circulação de conteúdos 

gerados por usuários nas mídias sociais. 
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ANEXO A - LIVRO DE CÓDIGOS 

 

 

O livro de códigos formulado para este trabalho teve como base o livro de código dos 

debates da eleição presidencial de 2018 do grupo de pesquisa Laboratório de Pesquisa em 

Comunicação, Culturas Políticas e Economia da Colaboração da Universidade Federal 

Fluminense (coLAB/UFF). Para esta dissertação, foram feitas modificações a fim de concentrar 

os esforços nas análises da campanha negativa apócrifa no formato de memes compartilhados por 

eleitores durante os embates televisivos nas emissoras Band, TV Record, RedeTV!, SBT e Globo. 

 

 

● FORMATO 

 

VARIÁVEL DESCRIÇÃO  

MEME_ 

 

Se a imagem analisada faz referência a algum meme, bordão 

e/ou incorpora elementos que poderiam ser caracterizados 

como uma linguagem típica dos memes, como a utilização de 

legenda, montagem, manipulação de imagem ou vídeo etc.  

(0) Não 

(1) Sim 

(9) Dúvida ou 

ambiguidade 

 

Se a variável foi positiva, o codificador deve prosseguir com as categorizações a seguir. Caso 

negativo, a imagem não será considerada para o corpus deste trabalho. 

 

 

● ALVO 

 

VARIÁVEL DESCRIÇÃO  

ALVO_ 

 

Se a campanha negativa é destinada à 

campanha de Jair Bolsonaro ou Fernando 

Haddad. 

(BOLSO) Jair Bolsonaro 

(HADDAD) Fernando Haddad 

 

 

● CAMPANHA NEGATIVA 

 

VARIÁVEL DESCRIÇÃO  

NEGAT_ 

 

Se o meme transmite alguma mensagem negativa em relação 

a algum candidato, partido ou ideologia. Encaixam-se nesta 

(0) Não 

(1) Sim 
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categoria mensagens que inferiorizam o adversário, 

desqualificam suas capacidades, associam de forma negativa 

seu partido ou ideologia etc. 

(9) Dúvida ou 

ambiguidade 

 

Se a variável foi satisfeita, o codificador deve prosseguir com as categorizações a seguir. Caso 

negativo, a imagem não será considerada para o corpus deste trabalho. 

 

 

● NATUREZA DO ATAQUE 

 

VARIÁVEL DESCRIÇÃO  

ATAQ_ 

 

Se o meme apresenta ataque de natureza pessoal (ofensas à 

sua personalidade, família, comentários sobre sua ética, 

características físicas, vida particular etc); de natureza 

política (comentários negativos sobre sua proposta de 

governo, trajetória política, declarações, filiação partidária 

etc); ou misto (combinação de ambos de ataques de 

natureza pessoal e político). 

(PES) Pessoal 

(POL) Político 

(MIST) Misto 

(DUV) Dúvida 

ou ambiguidade 

 

 

● RETÓRICA 

 

VARIÁVEL DESCRIÇÃO  

RET_ 

 

Se o meme de ataque faz uso de alguma 

retórica mencionada ao lado. 

 

Retórica de credibilidade da fonte: 

recurso utilizado quando o ataque se 

sustenta em informações fornecidas pela 

imprensa - reportagem, matéria ou 

entrevista -, dados de pesquisas de 

opinião, pesquisas acadêmicas, 

argumentos de especialistas sobre 

determinada área etc.  

Retórica ideológica: recurso utilizado 

quando o ataque consiste em evidenciar a 

(1) Credibilidade de fonte 

(2) Ideológica  

(3) Emocional 

(4) Política 

(5) Lógica 

(9) Dúvida ou ambiguidade 
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polarização política, a oposição de 

propostas e concepção de governos 

distintas e a rivalidade entre eleitores. 

Retórica emocional: recurso utilizado 

quando o ataque provoca, no eleitor, 

sentimentos como raiva, medo, 

indignação, patriotismo, tristeza etc. 

Retórica política: recurso utilizado 

quando o ataque faz referência ao partido 

ou grupos políticos associados ao 

candidato atacado. 

Retórica lógica: recurso utilizado quando 

o ataque apresenta argumentos para 

convencer, racionalmente, o eleitor sobre 

as desvantagens de votar no candidato 

atacado. 

Dúvida ou ambiguidade: nenhum dos 

recursos anteriores 

 

 

 

 

● TEMÁTICA 

 

VARIÁVEL DESCRIÇÃO  

TEMA_ 

 

Se o ataque apresenta ataques relacionados aos 

seguintes temas. Nesta variável, um meme 

pode conter mais de uma temática de ataque. 

(ABO) Criminalização do 

Aborto 

(AMB) Meio Ambiente 

(ARMAM) Armamento 

(AUS) Ausência de Bolsonaro 

nos debates 

(CAPAC) Capacidade 

enquanto gestor 

(COMUNA) Perigo do 

comunismo 

(CORR) Corrupção 
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(CRIM) Defesa da 

criminalidade 

(CUL) Cultura e lazer 

(DIR) Ideologia à direita 

(ESQ) Ideologia à esquerda 

(EDU) Educação 

(ELENÃO) Referência à 

hashtag #EleNão 

(EMP) Combate ao 

Desemprego 

(ETIC) Ética do candidato 

(FAKE) Denúncia de Fake 

News 

(GEN) Questão de gênero 

(HAB) Habitação 

(INV) Investimentos 

(MIL) Intervenção militar 

(MIS) Combate à fome e 

miséria 

(MOB) Mobilidade urbana 

(OFENS) Ofensas diretas ao 

candidato 

(PART) Questões partidárias 

(PREC) Preconceito às 

minorias 

(PRESS) Imprensa  

(PRIS) Prisão do Lula 

(PUB) Políticas públicas em 

geral 

(REF) Reformas 

(REPUD) Demonstração de 

repúdio  

(RID) Ridicularização da 

imagem do candidato 

(SAU) Saúde 

(SEG) Segurança pública e 

violência urbana 

(OUT) Outros 
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ANEXO B - EVENTOS DO PRIMEIRO TURNO DA CAMPANHA DE 2018 

 

 

● 9 de agosto de 2018 - Debate entre presidenciáveis na TV Band. 

● 15 de agosto de 2018 - Partido dos Trabalhadores registrou no Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE) a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com Fernando Haddad (PT) como 

vice da chapa, à Presidência da República. 

● 16 de agosto de 2018 - Início da propaganda eleitoral. 

● 17 de agosto de 2018 - Debate entre presidenciáveis na RedeTV!. 

● 31 de agosto de 2018 - Tribunal Superior Eleitoral (TSE) indeferiu, com seis votos a um, 

o registro da candidatura de Lula. A decisão pela inelegibilidade foi baseada no 

entendimento de que o petista se enquadra na Lei da Ficha Limpa.  

● 6 de setembro de 2018 - Jair Bolsonaro (então filiado ao PSL) foi esfaqueado na região 

do abdômen durante uma atividade de campanha em Belo Horizonte, em Minas Gerais.   

● 11 de setembro de 2018 - Partido dos Trabalhadores apresentou a candidatura da chapa 

formada por Fernando Haddad e Manuela d'Ávila (PCdoB) à Presidência da República. 

● 25 de setembro de 2018 - Tribunal Superior Eleitoral aprovou o registro da candidatura 

de Fernando Haddad à Presidência da República. 

● 26 de setembro de 2018 - Debate entre presidenciáveis no SBT. 

● 29 de setembro de 2018 - Jair Bolsonaro recebe alta do hospital. 

● 29 de setembro de 2018 - Protestos do movimento #EleNão, contrários a Bolsonaro e 

protagonizados majoritariamente por mulheres, aconteceram em 114 cidades brasileiras. 

● 30 de setembro de 2018 - Debate entre presidenciáveis na TV Record. 

● 4 de outubro de 2018 - Debate entre presidenciáveis na TV Globo. 
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● 7 de outubro de 2018 - Primeiro turno da eleição de 2018. Jair Bolsonaro e Fernando 

Haddad foram ao segundo turno do pleito, com 46,03% e 29,28% dos votos, 

respectivamente.  


