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Tainá Turella Caetano dos Santos

Profo. Dr. Pedro Ferreira (Orientador pelo IFCH)

Profa. Dra. Islene Calciolari Garcia (Orientadora pelo IC)

Novembro de 2020

Resumo

Este estudo busca explorar, com base em artigos e relatórios, as transformações que
ocorreram nos processos democráticos, mais especificamente no formato e na regulamentação
de campanhas poĺıticas por conta dos avanços tecnológicos na área de comunicação. Para
tal faz-se um estudo de casos, de forma a materializar os conceitos que são criados por tais
inovações.
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1 Introdução

Para se destacar o papel significativo das redes sociais e mensageiros em campanhas eleitorais,
tendo como exemplo as disputas presidenciais de Donald Trump (2016) e de Jair Bolsonaro
(2018), é necessário não só compreender a estruturação do processo democrático, mas também
inserir as inovações nas áreas de computação e comunicação em seu devido contexto tecnológico.
Deve-se focar na construção das campanhas poĺıticas e nos riscos que são trazidos ao processo
democrático pela incorporação, não regulamentada, de novos meios de comunicação.

Com estes dois estudos de caso citados pode-se cobrir assuntos como: hipermidiatização,
câmaras de echo, uso de autômatos [11, 14], criação e veiculação de not́ıcias falsas ou descontex-
tualizadas [15], além de ser posśıvel fazer uma análise de casos reais onde uma grande interação
via internet foi uma estratégia central de campanha.

2 Contextualização

Com base no texto de Braga e Carlomagno [3] é posśıvel fazer uma separação dos formatos
de campanha em 4 fases, cada uma com sua particularidade e cada uma planejada sobre os
recursos tecnológicos dispońıveis em seu peŕıodo histórico. Para desenvolvimento deste estudo
os avanços tecnológicos e acontecimentos históricos foram analisados pela perspectiva brasileira.

Pré-web (1989 - 1996): Tendo em mente que este peŕıodo está caracterizado por uma
fase inicial da internet [10] e uma forte presença das mı́dias tradicionais, sendo estas; rádio,
televisão, e a presença dos grandes jornais impressos, não é seria estranho que este primeiro
peŕıodo seja caracterizado por campanhas poĺıticas que se utilizavam de meios de comunicação
em massa tradicionais e seguiam um modelo de criação muito centralizado, com uma grande
homogenização das not́ıcias distribúıdas.



Protoweb (1998 - 2004): Neste momento já pode-se observar as primeiras campanhas que
tinham, uma pequena presença virtual por meio de sites estáticos, cujo foco não era uma
interação ativa entre candidatos e eleitores na maioria dos casos. Ainda aqui a mı́dia tradicional
era o ponto central das campanhas eleitorais, novamente mantendo uma certa homogeneidade
da informação distribúıda, e mesmo em um ambiente virtual, por conta da Resolução no20.106,
de 4 de Março de 1998 [6], o que não era veiculado por meio das transmissões via rádio, televisão
ou jornais, era exposto apenas nos sites oficiais dos candidatos.

Web (2006 - 2010): Com o surgimento do YouTube e algumas das redes sociais, como
Facebook e Twitter, que estão presentes até hoje no ambiente virtual, pode-se perceber um
engajamento maior dos candidatos em firmar uma certa presença em rede. A existência de sites
mais dinâmicos, contribuiu para o ińıcio de uma relação entre os candidatos e a população, ainda
que o material de campanha dispońıvel na internet fosse mais voltado a nichos de eleitores mi-
litantes próximos. Ao final desse peŕıodo, com a enchente de inovações na área da comunicação
interpessoal é percept́ıvel a necessidade de atualizações na legislação no que diz respeito das
propagandas em ambiente virtual, levando a criação da Lei no12.034, de 29 de Setembro de
2009 [7].

Pós-web (2012 - dias atuais): Neste peŕıodo é posśıvel de perceber que movimentações
e posicionamentos poĺıticos, mesmo fora de peŕıodos de eleição, se tornam mais comuns no
ambiente virtual. Afirma-se que as redes sociais já fazem parte do cotidiano da população geral1

e que há uma predileção do acesso e da difusão de informações por meio da internet em relação
à mı́dia tradicional, fato que se dá pelo crescente descrédito da população na comunicação
impessoal de massa. Pode-se perceber que as redes sociais, em especial Facebook e Twitter, e
os serviços de mensageria, como Whatsapp e Telegram, se tornaram um meio de articulação
muito poderoso, além de se tornarem uma importante fonte de informação, seja ela verdadeira
ou falsa.

3 Análise do peŕıodo Pós-web

Ao analisar-se o setor da regulamentação de campanhas [5, 7, 8], pode-se dizer que o TSE
(Tribunal Superior Eleitoral) tentou, de forma mı́nima e defasada, criar leis que protegessem os
formatos pré-estabelecidos de propaganda poĺıtica.

Entretanto, tais leis, não conseguem definir responsáveis pela fonte da informação sobre
candidatos, muito menos conseguem conter sua difusão por meio de redes sociais ou mensageiros
eletrônicos. A legislação atual se encontra em uma encruzilhada entre os direitos individuais dos
cidadãos [4], as barreiras que devem ser criadas contra a desinformação e uma certa prevenção
para que que os dispositivos legais [8] não sejam usados de forma leviana ou mal intencionada [9].
Outro ponto que é levantado em muitos dos textos, mesmo que sob nomes diferentes, é a
hipermidiatização das campanhas e a formação de câmaras de eco [13].

Um dos pontos que mais atraem a população nas redes sociais é o fato de que o conteúdo é
personalizado para cada indiv́ıduo. Mas não é surpresa nenhuma que estas coletam os dados de
seus usuários, entretanto o tratamento que é feito sobre este nem sempre é tão claro. O docu-
mentário Privacidade Hackeada de 2019 [2] traz uma discussão extremamente relevante sobre
a questão do tratamento dos dados, segmentação e análise de público, além de demonstrar du-
rante todo o tempo como os dados coletados são utilizados na criação de marketing direcionado,
não apenas para de vendas de artigos, mas também da venda de posicionamento poĺıtico.

A partir do momento que existem ferramentas que analisam as particularidades de grupos
espećıficos, pode-se presumir que estes grupos podem ser delimitados por algoritmos de filtro de

1Valores podem ser encontrados em https://educa.ibge.gov.br/jovens/materias-especiais/

20787-uso-de-internet-televisao-e-celular-no-brasil.html
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conteúdo nas redes sociais [16], que levam a um redirecionamento dos usuários para o conteúdo
que se adéqua a seus perfis de consumo de informação.
Sabendo portanto que essa filtragem é feita sobre uma divisão do público em grupos afins, pode-
se facilmente visualizar a criação de uma tendência dos indiv́ıduos a criar grupos homogêneos.
O conceito de hipermidiatização se torna relevante aqui, pois este movimento gera um tipo de
atomização poĺıtica da sociedade.

Ao notar-se que esta estratégia de campanha é efetiva, inicia-se portanto uma luta poĺıtica
pelo maior alcance e maior ńıvel de persuasão em suas campanhas. Sob este contexto de
comunicação poĺıtica, gestores de campanha recorrem ao uso de contas automatizadas [11, 14]
em larga escala na questão do; alcance, engajamento e supressão de pautas desfavoráveis. Além
de uma produção descomunal de conteúdo, nem sempre verificado para aumentar o ńıvel de
persuasão das campanhas.

Com o olhar voltado para a criação de not́ıcias, admite-se que é um conceito complexo de-
mais para ser colocado sob a alçada de um único termo tal como ”Fake news”. O texto ”Desin-
formação na era digital: amplificações e panorama das eleições 2018” trata dessa temática des-
membrando este conceito em três tipos; informação enganosa, desinformação e má informação.

Tendo em mente estas definições, juntando com todo o contexto dado sobre contas auto-
matizadas e hipermidiatização de campanhas, cria-se uma nova arma no que se diz respeito
a manipulação de massas. Com maior alcance, com menor rastreabilidade e com brechas le-
gislativas a internet, em espećıfico as redes sociais, se tornaram o pior pesadelo de sociedades
democráticas.

3.1 Estudos de caso

Atualmente todas as campanhas, em suas devidas proporções, fazem uso das redes sociais em
sua divulgação. Entretanto nas campanhas da extrema direita estes artif́ıcios de manipulação
de público se fazem bem mais presentes. A corrida presidencial estadunidense, a campanha
para a sáıda do Reino Unido da União Europeia e a campanha de Jair Bolsonaro são exemplos
de algo que acontece ao redor do mundo [2].

Eleições de 2016, o caso Trump: A campanha de Donald Trump para a presidência dos
EUA é a prova do quão necessária é a regulamentação do uso das redes sociais em eleições,
se o objetivo é a sobrevivência da sociedade democrática. Sabendo que esta foi desenvolvida
conjunto com a empresa Cambridge Analytica, não é surpresa alguma que teve como palco as
redes sociais de milhões de norte-americanos e que uma quantidade assombrosa dinheiro foi
investida em anúncios direcionados no Facebook.

Em uma matéria publicada no portal de not́ıcias do G1, é apontado que ”Not́ıcias falsas
sobre eleição nos EUA têm mais alcance que not́ıcias reais. [...] Vinte falsas not́ıcias tiveram
desempenho superior ao conteúdo de jornais” [1] e que, as duas not́ıcias que tiveram maior
engajamento na rede, favoreciam o candidato Donald Trump.

No artigo ”DE DONALD TRUMP A JAIR BOLSONARO: democracia e comunicação
poĺıtica digital nas eleições de 2016, nos Estados Unidos, e 2018, no Brasil” [12] o dado de
que ”No Facebook, estima-se que a equipe de Parscale foi capaz de publicar até 100 tipos dife-
rentes de anúncios direcionados no espaço de 24 horas.” complementa um cenário complexo e
assustador.

A condução imoral e ilegal da campanha de Trump se tornou um fenômeno mundialmente
conhecido. Mesmo com seu caráter difamatório, xenofóbico, racista e misógino, a campanha do
candidato republicano foi efetiva em garantir sua eleição como 45o presidente norte-americano,
além de ter sido responsável pela popularização do termo Fake news.
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Eleições de 2018, o caso Bolsonaro: Tendo em mente todo o contexto poĺıtico brasileiro
pode-se afirmar que havia uma polarização nas eleições de 2018 e infelizmente o, resultado da
corrida presidencial no Brasil, seguiu a onda mundial de eleições a favor de representantes de
extrema direita.

Não é segredo que o candidato do PSL se espelhou na candidatura do republicano esta-
dunidense. Assim, sua campanha seguiu padrões similares as utilizadas em 2016 por Trump,
entretanto o diferencial foi a interferência do aplicativo de mensageria Whatsapp, da empresa
Facebook. Com as mesmas caracteŕısticas de facilidade de difusão de not́ıcias, mas com o
adendo do aumento da dificuldade do rastreamento de mensagens, o aplicativo foi utilizado
como forma de comunicação entre os eleitores, muitas vezes de not́ıcias não verificadas. Unindo
a participação, não assumida oficialmente [2], da empresa Cambridge Analytica e a forte pre-
sença de contas automatizadas em redes sociais a favor de Bolsonaro, cria-se um cenário em que
o marketing direcionado a eleitores indecisos era ainda mais prejudicial do que na campanha
norte-americana.

Durante as leituras foram encontrados os seguintes dados:

“Em um relatório publicado durante as eleições, entre o primeiro e o segundo turno
do pleito presidencial, as interações provocadas por robôs no Twitter chegavam a
10,4%, com 13,8% entre os apoiadores de Bolsonaro. Os robôs em prol do candi-
dato movimentaram 70,7% das interações automatizadas no momento, no Twitter.
Nesse ponto da eleição, havia uma média de 1,5 milhão de tweets por dia sobre os
candidatos. Entre 10 e 16 de outubro, houve 852,3 mil publicações de robôs, 602,5
mil na base de apoio de Bolsonaro.” [12].

“Sobre as fake news, elas aparecem mais ligadas, no contexto brasileiro, ao What-
sApp do que ao Facebook, como foi o caso das eleições de 2016, nos Estados Unidos.
Nesse contexto, um monitoramento feito pelo jornal El Páıs, em setembro de 2018,
das postagens em três grupos públicos de WhatsApp favoráveis a Jair Bolsonaro,
afirma que dois deles distribúıam desinformação de forma evidente. Na ocasião havia
pelo menos 100 grupos públicos de WhatsApp a favor do candidato” [12]

Com base nisso, afirma-se que a campanha de Jair Bolsonaro foi baseada na desinformação
de massa e na manipulação de massa.

4 Conclusão

A sociedade atual vive em uma era onde a tecnologia não só serve, mas também molda as
interações sociais e por conta de um descrédito da mı́dia tradicional, no contexto brasileiro,
as redes sociais se tornaram a fonte principal de informação da população. Esta modificação
na estrutura de comunicação foi responsável por transportar o debate poĺıtico para as redes
sociais, principalmente Twitter e Facebook. Entretanto, como foi repetidamente apontado por
este estudo, a legislação não foi preparada para suprir as necessidades deste novo cenário.

Tendo como exemplos as eleições presidenciais no Brasil e nos Estados Unidos, é posśıvel
perceber que tal falha na regulamentação de plataformas dá brecha para uma série de estratégias
de campanha imorais. É posśıvel perceber uma tentativa de evolução da legislação para que um
certo grau de equidade e moralidade fosse mantido no âmbito eleitoral, mas os estrategistas de
campanha da extrema direita tem explorado falhas na lei a ponto de fazer, das redes sociais,
uma arma contra todo o processo democrático.

Colocando sobre um ponto de vista técnico, as contas automatizadas, a personalização de
conteúdo e as redes sociais como um todo, em seu cerne, não tem como objetivo prejudicar
o processo democrático. Inclusive as plataformas sociais, com um uso consciente, podem ser
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utilizadas para o fortalecimento da democratização de espaços. Entretanto a união entre estas
tecnologias e a dispersão desinformação tem se tornado rotina que é extremamente prejudicial.

Em conclusão, o queria ser levantado por este estudo é o fato de que a inovação tecnológica
tem causado impactos sérios na sociedade de forma a ameaçar todo o sistema democrático. A
questão que fica no ar é como e o que pode ser feito para diminuir o estrago já causado antes
que seja tarde demais?
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