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O uso da internet como veículo de combate suplantou qualquer outra estratégia dos militantes 
das campanhas de José Serra (PSDB) e Dilma Rousseff (PT) à Presidência este ano, o primeiro 
em que a rede virtual foi maciçamente usada em uma eleição geral. No Twitter, não há uma 
hegemonia clara entre os candidatos. Segundo o monitoramente feito pelo site UOL, até as 20 
horas de ontem Dilma havia sido mencionada 98.297 vezes no Twitter e Serra tido 94.381 
citações.  
 
No You Tube e nas redes de relacionamento, militantes e profissionais que acompanham a 
internet veem uma predominância tucana. Mas todos convergem na avaliação que a internet, 
ao permitir a instantaneidade, o direcionado para grupos específicos de internaturas e o 
anonimato, favoreceu campanhas de desconstrução de imagem. "Tivemos um poderosíssimo 
instrumento de potencialização das acusações", afirmou sociólogo Antonio Lavareda, do MCI-
Ipespe. Lavareda, que atuou como consultor em algumas campanhas estaduais este ano, está 
concluindo um levantamento este ano para tentar medir a propagação de informações 
negativas por meio do spam. 
 
No dia em que a ex-ministra da Casa Civil Erenice Guerra foi atingida por denúncias de 
corrupção, as menções a Dilma chegaram a 37,6 mil em 13 de setembro e o principal link 
levava o usuário do Twitter à revista "Veja". No mesmo dia, Serra era mencionado 25,65 mil 
vezes, e o principal link também era negativo: levava o usuário a rede Brasil Atual, um portal 
de notícias antitucanas que, naquele dia, abordava o envolvimento da filha do candidato, 
Verônica Serra, com uma empresa que havia enfrentado suspeitas de vazamento de 
informações sigilosas alguns anos atrás.  
 
No dia 19 de agosto, a maioria das 24,8 mil menções a Dilma se referiam ao site humorístico 
Kibeloco, que postou momentos constrangedores para a petista do debate entre os 
presidenciáveis ocorrido na véspera. No mesmo dia, a maior parte das 21,2 mil citações de 
Serra se referiam a um cacófato cometido pelo candidato em um dos seus primeiros 
programas no horário eleitoral gratuito na televisão, em que o tucano usava repetidamente a 
preposição "como" ao se referir a uma série de pessoas.  
 
Ou seja: quem mais se refere a Serra no Twitter são petistas e quem mais menciona Dilma 
são tucanos. O uso "positivo" do Twitter por Marina Silva, a candidata que mais claramente se 
inspirou na campanha feita pelo presidente americano Barack Obama em 2008, teve pouco 
resultado: o pico de citações à candidata não passou de 10 mil citações, em 2 de setembro. 
 
Segundo dados de consultorias compilados pela Mapa Digital, a internet no Brasil contava com 
65 milhões de usuários, sendo que 8,6 milhões usavam o Twitter. A rede social mais usada no 
país é o Orkut, com 29,4 milhões de usuários. O Facebook tem no país 8,9 milhões de contas. 
Vídeos no YouTube, sites de candidatos e spams na internet compõem os outros canais na 
rede virtual para se chegar ao eleitor.  
 
Entre ativistas virtuais da campanha de Dilma, há a sensação de que os petistas conseguiram 
reequilibrar a disputa pelo Twitter, mas com descuido em relação aos demais canais. "Não se 
detectou a avalanche de spams contra a Dilma. As pessoas que militam na rede do nosso lado 
tendem a evitar a ferramenta do e-mail coletivo e anônimo", disse o cientista político Idelber 
Avelar, que já postou 4,7 mil tweets, grande parte relacionados a campanha eleitoral.  
 
Idelber cita dois movimentos que classifica como "espontâneos" bem sucedidos no Twitter no 
sentido de reverter uma hegemonia de avaliações negativas contra Dilma: a polêmica sobre o 
incidente entre militantes petistas e José Serra no Rio de Janeiro, em que as menções ao fato 
do tucano ter sido atingido por uma bolinha de papel ficou entre os "trending topics", ou as 
expressões mais citadas mundialmente no Twitter naquele dia, e os "dilmafacts", uma série de 
ironias feitas por militantes contra uma matéria crítica feita pelo jornal "Folha de S.Paulo" à 
gestão de Dilma no ministério das Minas e Energia. 
 



Mas o cientista político não tem muitas ilusões sobre o potencial do Twitter em atingir os 
indecisos. "É preciso sair da frente do computador, porque existe uma vertente endogâmica na 
internet. Quem frequenta o Twitter procura argumentos para suas opções ou para rebater 
ataques a seus candidatos. O indeciso não se move por ele", disse. Diz evitar o uso de spams 
"por uma questão ética". 
 
Spams anônimos, como o que estava circulando ontem, veiculando a suposta reprodução de 
um jornal búlgaro em que se revelaria que a candidata petista nasceu na Bulgária, sendo 
inelegível no Brasil, são de origem rastreável - o spam em questão nasceu em páginas na 
internet mantidas por militares de reserva - mas a sua propagação é de monitoramento 
impossível.  
 
"Pode se afirmar, tendo como base o que se ouve em grupos de pesquisa, que há um fluxo de 
informações negativas sobre os candidatos por e-mail mais poderoso do que o Twitter permite 
ver", comentou o sociólogo Antonio Lavareda, do MCI-Ipespe. 
 
O uso do You Tube ganhou destaque na campanha tucana a partir de um grupo de 25 
militantes tucanos arregimentados pelo presidente da Juventude do PSDB em Belo Horizonte, 
Gabriel Azevedo. Autodenominado "Turma do Chapéu", o grupo ganhou destaque na 
campanha eleitoral mineira, gerando até um pedido de prisão contra Azevedo, que recusou-se 
a parar de veicular um antigo vídeo da CUT contra o candidato derrotado do PMDB ao governo 
estadual, senador Hélio Costa, mesmo depois de uma ordem judicial.  
 
No segundo turno, a "Turma do Chapéu" foi convocada pelo senador eleito Aécio Neves (PSDB-
MG) a se engajar na campanha de Serra. Azevedo esteve em São Paulo para discutir linhas de 
ação com a coordenadora de propaganda virtual de Serra, a ex-vereadora Sonia Francine, do 
PPS. Foi com o suporte do vídeo na internet que os tucanos partiram para o contra-ataque ao 
"bolinha de papel facts": divulgaram uma gravação feita por um repórter da "Folha de S.Paulo" 
em que Serra parecia ser alvejado com mais gravidade.  
 
O uso do vídeo na internet para propaganda negativa não é novidade entre os tucanos 
mineiros. Em 2008, a imagem do candidato a prefeito de Belo Horizonte pelo PMDB, Leonardo 
Quintão, foi desconstruída no You Tube a partir de uma imitação feita pelo humorista Tom 
Cavalcante e uma gravação em que Quintão ofendia petistas em um ato político em Ipatinga 
(MG).  
 
Este ano, a produção de vídeos de campanha negativa levou a pelo menos duas iniciativas 
judiciais. A campanha de Dilma Rousseff acionou a Justiça Eleitoral para suspender a 
veiculação de um vídeo em que a Esplanada dos Ministérios aparecia tingida de vermelho e os 
petistas eram comparados a cães rottweilers e a candidata do PSC ao governo do Distrito 
Federal, Weslian Roriz, pediu a retirada dos vídeos no You Tube que faziam uma coletânea de 
seu sofrível desempenho no debate que participou no fim do primeiro turno. 
 



 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 out. 2010, Primeiro Caderno, p. A9. 


