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Nota introdutória 
Esta é uma pesquisa no campo da Comunicação Social, no subcampo da Comunicação e 

Política, mais especificamente no ramo da internet e democracia, cujo tema é o uso do Twitter 
pelo candidato Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) em sua campanha para a Prefeitura do Rio 
de Janeiro nas eleições de 2012. A intenção foi perceber como o candidato utilizou o 
potencial interativo da internet, mais especificamente do Twitter, durante o processo eleitoral, 
o que se refere ao debate mais amplo sobre o potencial que as novas tecnologias de 
comunicação apresentam para o contexto político democrático, área específica da 
Comunicação e Política que já ganhou os nomes de “democracia digital”, “e-democracia” ou 
“ciberdemocracia”. Nesse terreno, são temas, por exemplo, a capacidade da WEB de 
aproximar o político do cidadão, fortalecer os vínculos entre o candidato e/ou representante e 
o representado, promover um debate que conte com participação mais ativa do eleitorado, de 
tornar os processos políticos mais transparentes etc. [1]. 

Vale dizer, a pesquisa se origina de uma intenção maior, proposta inicialmente, a de 
analisar a comunicação política na internet dos principais candidatos à Prefeitura do Rio em 
2012. Esse esforço pretendido, no entanto, reconhece-se aqui, não fora adequado ao prazo 
previsto de um ano para a produção deste primeiro relatório. Foi feita então uma opção de 
"estudo de caso", no campo delimitado proposto inicialmente. 

Dessa forma, com o intuito de analisar, por meio do caso escolhido, possíveis efeitos do 
uso das redes sociais na política, em particular no contexto eleitoral, foi possível perceber que, 
apesar do alto índice de responsividade de Marcelo Freixo em relação ao eleitor, na sua 
comunicação pelo Twitter durante a campanha, o candidato limitou-se a utilizar a ferramenta 
para incentivar a mobilização e o engajamento em sua candidatura, muitas vezes com uma 
fala voltada, ao que tudo indica, para seus próprios militantes. O problema, para este trabalho, 
é que, com isso, desperdiça-se o potencial de se gerar espaços voltados para uma discussão 
mais ampla com o eleitor sobre as posições do candidato e os problemas da cidade. 

Nesse sentido, este relatório traz, em primeiro lugar, uma discussão teórica sobre as 
implicações da comunicação via internet para o mundo da política, com foco específico no 
contexto eleitoral. Em seguida, faz uma descrição da metodologia utilizada no estudo de caso 
e analisa os resultados obtidos com a pesquisa. Ao fim, traz algumas considerações no intuito 
de contribuir para o debate sobre o potencial democrático do uso das redes sociais em 
campanhas eleitorais no Brasil [2].  

As eleições e a internet  
Atualmente, a sociedade está tão imersa no discurso midiático que fica difícil perceber o 

quanto a mídia e a comunicação em geral são impactantes nas mais diversas esferas da 
experiência contemporânea. Como não poderia deixar de ser, o desenvolvimento dos meios de 
comunicação em massa não interfere apenas no cotidiano da população e nas relações sociais, 
mas também leva transformações à política, alterando, por exemplo, o discurso político, a 
relação entre representantes e representados e o acesso à carreira política [3]. 

Da mesma forma, a mídia adquiriu, claro, importância fundamental nas campanhas 
eleitorais, candidatos a posições de destaque político passaram a ter cada vez mais a 
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preocupação com a sua "visibilidade midiática" [4]. Nesse contexto, agentes políticos são 
obrigados a absorver os “critérios de noticiabilidade”, no intuito de ressaltar fatos políticos 
específicos, que possam ser reconhecidos pela mídia. No mesmo sentido, políticos passam a 
utilizar recursos de espetacularização e dramatização de fatos políticos para obter 
reconhecimento público nos meios de massa [5]. A mídia, assim, acaba por exercer grande 
influência na agenda das discussões públicas e se torna uma arena crucial a ser trabalhada 
pelos agentes do jogo político.  

E não são apenas as notícias que criam visibilidade ao candidato, mas a presença em 
noticiários e talk shows, por exemplo, pode ser crucial para o sucesso ou fracasso de um 
mandato parlamentar ou exercício de um cargo executivo. De alguma forma, a "notoriedade 
midiática" passa a ser vista como condição necessária para o acesso às posições mais 
importantes do campo político [6]. Não à toa, o político passa a ser extremamente cuidadoso 
com o que torna público e a gestão do escândalo político torna-se um componente cotidiano 
das ações de governos, partidos, parlamentares e candidatos [7]. 

Acumulam-se, no entanto, os problemas em torno do papel central da mídia na política 
dos regimes democráticos contemporâneos em geral. Constantemente, são levantados temas 
como a competição entre a política e o entretenimento pela atenção do cidadão no ambiente 
midiático, a reprodução constante pelo jornalismo de uma visão cínica da política, a redução 
da política a eventos e personalidades, os problemas políticos inerentes ao sistema few to 
many da comunicação de massa tradicional e a personificação da política favorecida pelo 
ambiente midiático. De um modo geral, a literatura especializada aponta para uma 
comunicação midiatizada que afasta mais que aproxima o cidadão da política [8]. 

Afinal, seja no horário "comercial" ou "eleitoral", o indivíduo elegível fala, em geral, na 
mídia de massa, diante de um público passivo. A interação, nesse contexto, fica restrita 
basicamente ao raro contato pessoal. Nesse momento, alguns autores apontam o potencial da 
internet de suprir essa insuficiência, mostrando-se capaz de atuar como mediador mediático 
mas de modo a fomentar espaços para o estabelecimento de diálogos [9]. Sugere-se [10], por 
exemplo, que a internet surge como um locus midiático alternativo, com potencial de 
estabelecer um contato direto entre o candidato e o eleitorado, independente dos veículos 
tradicionais de comunicação [11].  

Afinal, a rede possibilita que o candidato e o cidadão troque e-mails com outros 
cidadãos, participe de chats e grupos eletrônicos de discussão ou até de grandes conferências 
[15]. Não à toa é vista com interesse não só pelos participacionistas, mas também pela 
perspectiva deliberacionista da teoria contemporânea da democracia [12].  

Não à toa, nesse contexto, há desde as eleições de 2002, no Brasil, alguma forma de 
campanha na internet. No entanto, as eleições de 2010 foram marcadas por uma atuação 
virtual dos candidatos diferente de tudo já visto no país, uma mudança não apenas percebida 
no comportamento na coordenação das campanhas, mas também no comportamento dos 
usuários, o que levou as ferramentas digitais a ganharem uma importância ainda maior do que 
já vinham tendo [13]. Segundo alguns autores, três tipos de atuação virtual se destacaram em 
2010: (1) o provimento de informação política diretamente ao cidadão/eleitor; (2) a oferta de 
mecanismos de participação; e (3) a promoção da transparência [14]. 

Um exemplo foram os fóruns promovidos pelos presidenciáveis Marina Silva e José 
Serra, que tiveram o objetivo de discutir propostas de governo diretamente com os eleitores 
[15]. Para os partidos, que pretendem atingir a maior parcela do eleitorado possível, tornou-se 
essencial lançar mão da internet como ferramenta para "agregar visibilidade às opiniões e aos 
projetos de seus candidatos" [20]. Em sites na internet, o candidato pode ir além do que se faz 
na mídia tradicional e expor seu histórico mais detalhado, sua agenda, realizações, objetivos, 
material de campanha, vídeos, fotos etc.  

O uso da internet nas campanhas, no entanto, não consiste apenas na divulgação dos 
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candidatos e de suas propostas. A rede é também um espaço disponível a ferramentas que 
permitam às equipes do político conhecer melhor seu eleitorado e assim moldar suas 
estratégias, adequando, de uma certa maneira, as campanhas às expectativas da população 
[16]. Por meio de consultas online, os candidatos podem reunir um banco de dados sobre as 
disposições dos seus eleitores ou interessados e, dessa forma, demonstrar que oferecem 
diretrizes compatíveis. Podem também ajustar suas proposições às demandas dos consultados 
(pressupostos eleitores) ou justificar a posição mantida em face do esforço de interferência 
dos eleitores [17]. 

Outro benefício que a rede pode trazer é a disposição de informações que facilitassem a 
cobrança por parte do eleitorado sobre promessas feitas durante a campanha [18]. Com meios 
para fiscalizar a atuação do governo (o Portal da Transparência1, por exemplo), os cidadãos e 
a imprensa podem fazer denúncias e colaborar com o andamento das atividades políticas.  

 
As eleições e as redes sociais 

Atualmente, no Brasil e no mundo, o uso da internet tem sido marcado pelas redes 
sociais, como o Twitter. De acordo com a revista Imprensa publicada em novembro de 2011, 
79% dos 35 milhões de internautas brasileiros regulares estão presentes em redes sociais. Em 
setembro de 2011, o Ibope Nielsen Online contabilizou 14,2 milhões de usuários únicos no 
Twitter brasileiro [19]. Em julho de 2011, pesquisas apontaram a marca de 200 milhões de 
perfis registrados nesta rede no mundo todo [20].   

Criado em 2006 nos Estados Unidos, o Twitter tem a característica básica de dar ao 
usuário um espaço de 140 caracteres para publicar mensagens curtas, os "tweets", que são 
lidos pelas pessoas que optam por "seguir" determinada pessoa ou instituição, ou seja, entrar 
para uma determinada lista de contatos. Quando assim o fazem, essas pessoas entram para o 
rol de “seguidores” de alguém ou de alguma instituição. No entanto, ao seguir alguém, o 
usuário não será seguido pela pessoa, ao menos que ela queira. Nesse quesito, o Twitter foge a 
regra das redes sociais predominantemente relacionais, como o Facebook, porque suas 
conexões não são obrigatoriamente recíprocas [21]. 

Ao fazer o login, o usuário se depara com uma página inicial repleta de mensagens de 
pessoas que ele mesmo “segue”. O internauta escolhe os perfis os quais ele quer seguir e 
recebe em tempo real as atualizações feitas por quem ele acompanha. Caso queira retransmitir 
uma mensagem de alguma pessoa que segue para os seus seguidores, o usuário pode repassá-
la (retweet) com apenas um clique. E o fato de ter à mão somente 140 caracteres não significa 
que o dono da conta no Twitter não possa postar diversas vezes até concluir sua 
argumentação, ou mesmo postar um link para um texto maior ou um vídeo sobre o qual se 
refere. 

Outra característica singular do Twitter são os Trending Topics (TT's). Essa ferramenta 
mapeia os assuntos mais discutidos na rede e o usuário pode optar por conferir os tópicos 
mais populares a nível mundial, nacional ou mesmo regional. Há também a possibilidade de 
acompanhar a repercussão de determinado assunto por meio das hashtags. Hashtags, #freixo, 
por exemplo, ou #mensalão, são palavras precedidas pelo símbolo "#" que aparecem no 
Twitter com uma cor diferenciada. Ao clicar na palavra, o usuário é encaminhado a uma 
página que junta todas as mensagens que incluíram a hashtag, mostrando assim diversas 
visões e caminhos de informação e interpretação sobre o mesmo assunto. 

Uma prática comum dos usuários do Twitter é a mobilização em prol ou contra certo 
                                                
1  Iniciativa da Controladoria-Geral da União, o Portal da Transparência (www.portaldatransparencia.gov.br) 
tem o objetivo de disponibilizar informações sobre o Poder Executivo Federal, como gastos diretos do governo, 
transferências de recursos a estados e Municípios, convênios com pessoas físicas, jurídicas ou entes 
governamentais, previsão e arrecadação de receitas e servidores do governo.  
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tópico, colocando a causa no ranking dos assuntos mais comentados na rede social através da 
repetição do hashtag estabelecido. Não à toa, o Twitter é identificado por alguns como um 
espaço de identificação e discussão, que permite a pessoas desconhecidas apresentar e testar 
suas ideias em grupo [22]. Usado por um político, o microblog, como é também conhecido, se 
torna um meio potencial de aproximação e envolvimento com o eleitorado [23]. 

Nesse contexto, optou-se aqui, nesta pesquisa, por um acompanhamento do uso do 
Twitter pelo candidato Marcelo Freixo à Prefeitura do Rio de Janeiro nas eleições municipais 
de 2012. Ora, Freixo surgiu, naquela ocasião, como um candidato de perfil diferenciado: um 
político jovem, que disputava a sua primeira grande eleição, oriundo de um partido pequeno, 
inserido na cena cultural da cidade e com atuação elogiada no campo dos direitos humanos. 
Tratava-se de um candidato, como se pode ver, propício a usar a internet, em especial as redes 
sociais, como um elemento importante de sua campanha.  
 
@MarceloFreixo na campanha 

Dessa forma, com o objetivo de avaliar o potencial interativo do Twitter de Marcelo 
Freixo durante a campanha à Prefeitura do Rio de Janeiro de 2012, analisamos a conta do 
candidado e classificamos as mensagens publicadas nos últimos 15 dias de campanha, tendo 
como referência um método utilizado na análise do Twitter de José Serra durante a campanha 
presidencial de 2010 [24]. Assim, as mensagens foram classificadas em cinco categorias: 1) 
promoção de ideias; 2) promoção de eventos com o candidato; 3) campanha negativa, contra o 
candidato, quando ele se defende, ou feita pelo candidato contra um adversário; 4) 
mobilização e engajamento na campanha, mensagens de incentivo à campanha; e 5) 
mensagens alheias à política. Os tweets foram analisados também a partir dos links aos quais 
eles remetiam, o conteúdo da página a qual o leitor é direcionado também define o caráter da 
mensagem. Além disso, no que diz respeito às publicações que poderiam se encaixar em mais 
de uma categoria, foi considerada a ênfase da mensagem e o que ela quis dizer primeiramente. 

As mensagens classificadas como "promoção de ideias" foram aquelas em que o 
candidato apresentou textos e documentos temáticos, material pessoal de campanha, projetos 
políticos, ideais defendidos, mesmo quando em resposta a perguntas de seguidores. Tweets 
com links para entrevistas concedidas pelo candidato e outros materiais de campanha, como o 
próprio site do político, também foram classificados dentro dessa categoria. 

As que compõem o grupo "campanha negativa" ressaltam aquelas mensagens em que o 
dono do perfil critica ações do adversário, trazendo à tona matérias, fatos ou qualquer outra 
evidência que sugira, por exemplo, casos de corrupção envolvendo um político ou partido. 
Ou, em situação contrária, quando o candidato se defende de campanhas negativas realizadas 
pelos adversários, veiculadas na mídia ou mesmo no Twitter. 

As mensagens de "mobilização e engajamento" incentivam os partidários do candidato a 
compartilhar mensagens em prol de sua campanha, por exemplo, ou utilizar hashtags 
favoráveis. Estas se referem aos resultados da campanha e às pesquisas de opinião. Nessa 
categoria foram classificados os tweets em que Marcelo Freixo chama a todos a se engajar na 
campanha, seja no voto, na replicação do apoio público a ele (como o do chargista Aroeira e 
de Caetano Velloso), na divulgação do trabalho dele etc.  

Por fim, a rubrica "promoção de eventos" reúne mensagens postadas no Twitter em que 
o político informou sua agenda de atividades e convidou a eventos específicos em que estaria 
presente, sempre incentivando o compartilhamento das informações nas redes sociais. 
Passados os eventos, ele algumas vezes chegou a agradecer publicamente a presença ou o 
apoio de determinados amigos da rede social e publicou também registros (fotos e vídeos) 
desses acontecimentos.  

As mensagens "alheias à política" de Marcelo Freixo no Twitter, ou sem classificação 
específica, são aquelas em que o político manteve contato com amigos pessoais e familiares 
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através do microblog. Mensagens não necessariamente aleatórias ou desprovidas de conteúdo 
político. Por trás delas pode estar a mensagem essencialmente política de que o candidato é 
um bom pai, engajado no noticiário não-político e apenas mais um amigo na internet. Ou seja, 
as mensagens alheias à política humanizam o personagem e isso pode ser estratégico para esta 
ou aquela campanha. 

Após a classificação dos tweets por assunto, os mesmos foram categorizados em três 
grupos: "tweets", "retweets" ou "conversas", no intuito de se analisar o grau de interatividade 
da comunicação ali estabelecida, o nível de vinculação do político com o público. O "tweet" é 
a publicação feita originalmente pelo prório usuário. O "retweet", como já foi visto, é o ato de 
um perfil republicar, a seus seguidores, o tweet que recebeu de outra. Significa, de fato, que 
seus seguidores receberão o que você recebeu de alguém que você segue. Além disso, no 
retweet, é possível acrescentar uma mensagem pessoal à original que você quer replicar. Esta 
ferramenta foi muito usada por Freixo para divulgar vídeos, fotos e outros eventos da 
campanha eleitoral postados por seus seguidores. Um perfil, vale dizer, pode replicar e ser 
replicado ao mesmo tempo. 

Por fim, na categoria "conversas" foram consideradas as respostas que Freixo deu a 
perguntas e observações de seus seguidores, fossem elas relacionadas à campanha ou não, que 
gerassem duas ou mais mensagens trocadas. Nas conversas, o nome do perfil com quem se 
conversa vem normalmente no texto da mensagem, antecedido pelo símbolo @, como 
@MarceloFreixo, por exemplo. Isso permite que o perfil saiba que alguém está falando 
diretamente com ele. A subclassificação dos tweets em conversas, claro, é importante para 
avaliar a interação do candidato com o público. Os cruzamentos permitem analisar essas 
interações qualitativa e quantitativamente. 

Com tudo isso em mente, esta pesquisa notou que, em outubro de 2012, em plena 
campanha eleitoral, a conta @MarceloFreixo possuía 59.150 seguidores, seguia 501 pessoas e 
tinha produzido desde que foi criada 12.873 tweets. Dentre eles, 207 mensagens foram 
publicadas ou republicadas pela conta nos últimos 15 dias de campanha à Prefeitura do Rio de 
Janeiro, antes do primeiro turno das eleições, ou seja, entre os dias 23 de setembro e 7 de 
outubro de 2012. 

A Tabela 1 apresenta o levantamento e a classificação das mensagens nas cinco 
categorias: 1) promoção de ideias; 2) campanha negativa; 3) promoção de eventos; 4) 
mobilização e engajamento; e 5) mensagens alheias à política. 
 

Tabela 1 
Assunto Nº de tweets Porcentagem 

promoção de ideias 11 5,3% 
campanha negativa 24 11,6% 

promoção de eventos 60 29% 
mobilização e engajamento 65 31,4% 

alheias à política 47 22,7% 
Total: 207 100% 

 
A tabela 2 apresenta a classificação final dos tweets do candidato levando em conta a 

subclassificação nas outras três categorias: "tweets", "retweets" e "conversas". 
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Tabela 2 

      tweets     retweets    conversas        total            % 

promoção de 
ideias 1 3 7 11 5,3% 

campanha 
negativa 3 6 15 24 11,6% 

promoção de 
eventos 20 12 28 60 29% 

mobilização e 
engajamento  18 23 24 65 31,4% 

alheio à 
política 4 10 33 47 22,7% 

Total 46 54 107 207 100% 

% 22,2% 26% 51,6% 100%  
 
O cruzamento da análise mostra que, ao menos de uma certa forma, houve algum tipo de 

interação entre o candidato e eleitores, seja por meio de tweets, conversas ou hashtags. Mais 
de 2/3 da comunicação de Marcelo Freixo no Twitter são retweets (26%) e conversas 
(51,6%). Entretanto, uma análise qualitativa do mesmo material mostra que a troca ficou 
limitada à tentativa de mobilização e engajamento (31,4%) e promoção de eventos (29%), 
com foco na tentativa de levar as eleições ao segundo turno. Ou seja, houve pouco ou quase 
nulo incentivo ao debate político através de troca de ideias e divulgação e discussão de planos 
de governo com os eleitores (5,3%). Ao mesmo tempo, foi possível perceber que o microblog 
não foi usado em geral para atacar adversários e manteve seu caráter pessoal, com alta 
incidência de publicações e conversas alheias à política (22,7%).  

Apesar da maior parte dos tweets ser interativo, o caráter das mensagens, e não apenas a 
quantidade, importa na análise. A divulgação e o debate de ideias, por exemplo, não parecem 
ter sido objetivo de Marcelo Freixo no Twitter, durante a campanha. A conta 
@MarceloFreixo foi utilizada principalmente para incentivar a mobilização e engajamento do 
público (65 tweets, ou seja, 31,4% do total), tentando convencer que o Rio poderia ter um 
segundo turno. 

 
Mobilização, engajamento, divulgação 

Esta pesquisa, ao menos, confirma a tese de que mobilização e engajamento são 
propósitos já recorrentes no uso político da internet [25]. A “militância” de Marcelo Freixo, 
como o candidato chamava seus eleitores, foi muito ativa nesse sentido, tentando mobilizar o 
público a mudar o resultado previsto pelas pesquisas, de derrota no primeiro turno do pleito. 
Clamando pelo segundo turno, seguidores de Marcelo Freixo fizeram campanha através das 
redes sociais e muitas das mensagens chegaram ao próprio político, que as republicou em seu 
perfil. 
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disponível em: https://twitter.com/MarceloFreixo 

acessado em: nov/2012 
 
Outro recurso para a mobilização utilizado pelos seguidores do candidato foram as 

hashtags (#). Como explicado anteriormente, o símbolo é usado antes de uma palavra ou 
grupo de palavras escritas juntas para dar destaque ao que está sendo dito e, com a repetição 
constante, conseguir levar as palavras para a lista de tópicos mais comentados e citados do 
twitter, os “trending topics”, o que traria mais atenção para a campanha.  

Os trending topics são considerados um termômetro da opinião pública, uma referência 
para a popularidade de um tópico, ou no caso das eleições, de um candidato ou proposta de 
governo. Durante a campanha de José Serra à presidência, a hashtag #pergunteaoserra foi 
muito usada e divulgada pelo candidato para responder a perguntas dos internautas, o que 
demonstra de um certo modo o potencial participativo da ferramenta. 

Na campanha de Marcelo Freixo, durante o período analisado, o recurso foi pouco 
explorado pelo próprio candidato, que só utilizou uma hashtag (#Freixo50), mas retweetou as 
que seus seguidores utilizavam. As hashtags #Freixo50, #fechocomfreixo, #NãoaReeleição, 
por exemplo, tinham o objetivo de encorajar eleitores a votarem no candidato. 

 

 
disponível em: https://twitter.com/MarceloFreixo 

acessado em: nov/2012 

 
Outro item de divulgação da campanha no Twitter foi o boom relativo de usuários que 

adotaram o sobrenome "Freixo". Isso, por exemplo, pode ser observado na mensagem que a 
eleitora @Annabel_Rio (que possuía “AnnabelFreixo50” como nome de exibição na época) 
publicou em seu microblog e que foi retweetada por Freixo, onde ela destaca o aumento do 
número de visualizações na página oficial do candidato no YouTube. Vale dizer que o nome 
do perfil varia quando o usuário muda e a nova identidade passa a aparecer em todas as 
mensagens postadas, mesmo aquelas que foram publicadas antes da mudança. 
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disponível em: https://twitter.com/MarceloFreixo 
acessado em: nov/2012 

 
A repercussão da campanha na imprensa estrangeira também foi divulgada no 

microblog, através de um retweet de @MarceloFreixo. O tweet original, escrito por uma 
eleitora, teve a intenção de mostrar como o candidato estava com visibilidade e como a 
campanha promovida por ele e por seus partidários deveria continuar.  

 

 
disponível em: https://twitter.com/MarceloFreixo 

acessado em: nov/2012 

Também puderam ser vistas na página de Freixo tweets de celebridades apoiando sua 
candidatura. Tornar esse apoio público é uma forma de atrair engajamento e novos eleitores. 
O ator Mateus Solano e sua mulher, também atriz, Paula Braun demonstraram o desejo de ver 
Freixo comandando a Prefeitura do Rio de Janeiro. O candidato também publicou em sua 
conta do microblog um vídeo feito pelo chargista e cartunista Aroeira, e um texto de apoio do 
cantor Caetano Veloso. Republicar materiais como esses, ou até releases e textos de 
campanha, pode ser considerado uma “pseudomobilização”, o que economiza tempo e 
dinheiro do candidato. 

 

 
disponível em: https://twitter.com/MarceloFreixo 

acessado em: nov/2012 

 
Depois de anunciada a vitória do adversário Eduardo Paes, Marcelo Freixo agradeceu 

aos eleitores pelo apoio e demonstrou satisfação com a campanha. Nas mensagens, ele 
afirmou que seguiria com os mesmos planos de vitória, ou de ida ao segundo turno, de 
encontrar os militantes e eleitores no bairro boêmio da Lapa, encorajando-os a manter a 
postura política da campanha. O candidato do PSOL ainda retweetou mensagens de 
seguidores que possuíam o mesmo tom. 
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disponível em: https://twitter.com/MarceloFreixo 

acessado em: nov/2012 

 
Outra forma muito presente de engajar e mobilizar o público foi o incentivo à 

participação em eventos públicos com o candidato. Sessenta mensagens, ou 29% (um valor 
bem próximo ao de “mobilização e engajamento”), postadas no twitter de Marcelo Freixo, 
estavam relacionadas aos eventos de campanha. Dentre eles, uma caminhada no bairro da 
Tijuca ao lado do candidato a vice-prefeito, Marcelo Yuka, um “abraço” ao estádio do 
Maracanã, uma caminhada na Avenida Rio Branco, no centro do Rio, entre outros. Além de 
divulgar os eventos antes da data de realização, muitos seguidores compartilharam imagens e 
impressões dos encontros, que foram repassadas por Freixo em seu próprio microblog.  

 
disponível em: https://twitter.com/MarceloFreixo 

acessado em: nov/2012 

  
Durante a campanha, Freixo criou comitês em vários bairros, em diversas áreas da 

cidade. Não à toa, o candidato fez questão de chamar o público para seus eventos, bem como 
agradecer e publicar fotos após o encerramento.  

  

 
disponível em: https://twitter.com/MarceloFreixo 
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acessado em: nov/2012 

 
Ao menos na análise feita, diametralmente oposto ao uso do microblog para a 

mobilização e engajamento está seu uso para o debate e a promoção de ideias do candidato. 
De um total de 207 tweets, Freixo utilizou o Twitter para apresentar posicionamentos de 
campanha apenas 11 vezes, o que representa somente 5,3% do total. O resultado torna-se 
ainda mais surpreendente quando observamos as subcategorias. Entre os onze, três foram 
retweets de mensagens postadas por partidários os quais o candidato seguia, com links, por 
exemplo, de entrevistas dadas por Freixo. 

 

 
disponível em: https://twitter.com/MarceloFreixo 

acessado em: nov/2012 

 
Outros sete tweets foram respostas a questionamentos da população, mas em poucos 

Freixo explicita propostas reais de governo.  
 

disponível em: https://twitter.com/MarceloFreixo 
acessado em: nov/2012 

Freixo debateu pouco via Twitter e também fez pouca campanha negativa, que foram 
apenas 11% das mensagens analisadas. Nesse quesito, é verdade, o candidato do PSOL 
chamou atenção para matérias em jornais e revistas que denunciavam desvios de dinheiro do 
governo ou algum tipo de escândalo. Afinal, uma de suas grandes bandeiras era a de combate 
à corrupção. Na época em que a pesquisa foi feita, estavam em voga na mídia os casos de 
suspeita de desvio de dinheiro público por empreiteiras em obras da cidade na Zona Norte, o 
que foi abordado pelo candidato em alguns tweets e conversas públicas no perfil. 
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disponível em: https://twitter.com/MarceloFreixo 

acessado em: nov/2012 
 
Por outro lado, também foram consideradas na categoria de “campanha negativa” as 

defesas que o candidato fez de acusações que recebeu da oposição ou mesmo de internautas. 
Em um dos casos, Freixo aproveitou a rede social para prestar esclarecimentos sobre uma foto 
que estava sendo divulgada na internet, em que ele estava ao lado de um miliciano. 

  

 
disponível em: https://twitter.com/MarceloFreixo 

acessado em: nov/2012 
 

Além do uso para assuntos estritamente políticos, o twitter de Marcelo Freixo não 
deixou de lado seu caráter pessoal. Um total de 47, ou 22,7% das mensagens, foram dedicadas 
a assuntos alheios à política ou sem classificação definida, como um tweet em que Freixo 
lamentou a morte de Eric Hobsbawm e outro em que retweetou uma mensagem otimista do 
jornalista André Trigueiro.  
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disponível em: https://twitter.com/MarceloFreixo 
acessado em: nov/2012 

 
Algumas mensagens foram enviadas diretamente a amigos e familiares, como os 

recados para a filha, com quem Freixo se comunicava constantemente pelo Twitter.  
 

 disponível em: https://twitter.com/MarceloFreixo 
acessado em: nov/2012 

 
Além disso, o candidato compartilhou tweets de pessoas que pediam ajuda para divulgar 

alguma coisa, como nos exemplos abaixo. 
 

 
disponível em: https://twitter.com/MarceloFreixo 

acessado em: nov/2012 
 
Conclusões 

A análise do perfil @MarceloFreixo no Twitter durante os últimos 15 dias antes das 
eleições para a Prefeitura do Rio de Janeiro em 2012 demonstra um uso prioritário da 
ferramenta pelo candidato para mobilização e engajamento de eleitores em sua campanha. 
Apesar de apresentar um alto grau de interação com o público, seja respondendo a perguntas 
diretas ou retweetando mensagens que outros usuários postavam sobre a campanha, o perfil 
de Freixo mostrou baixo comprometimento com a divulgação e o debate de ideias e planos do 
candidato, não contemplando assim todo o potencial que a literatura especializada aponta no 
uso político da internet. 

Além disso, esta pesquisa ressalta a necessidade de se fazer observações qualitativas em 
análises deste tipo. Uma análise puramente quantitativa poderia concluir que o potencial 
interativo da internet teria sido contemplado na comunicação política de Marcelo Freixo no 
Twitter. O problema que se coloca, do campo deliberativo, é o de que não basta haver 
interação, é preciso atentar para a qualidade da comunicação estabelecida. 
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