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Resumo 

 

O resultado das eleições presidenciais brasileiras de 2018 foi recebido com surpresa sob 

o ponto de vista do marketing político. Até então, as estratégias de marketing 

tradicional se mostravam eficazes na construção e consolidação da imagem e do 

discurso dos candidatos. Estas preconizavam que, com grande orçamento e maior 

tempo nas transmissões de TV e rádio, um candidato conquistaria vantagem 

considerável em relação aos oponentes. Mas contrariando as regras, o então candidato 

Bolsonaro, decidiu investir em um terreno de pouca regulamentação e muita audiência: 

as redes sociais. Estabeleceu a base de sua campanha no ambiente online em 

detrimento dos media tradicionais. Com uma postura polémica, atacou oponentes, 

imprensa, adotou um discurso conservador em que pregava a defesa dos valores 

familiares e o nacionalismo. Essa pesquisa tem por objetivo analisar as interações dos 

utilizadores da rede social YouTube com as publicações realizadas na página oficial de 

Bolsonaro durante dois períodos delimitados da campanha, bem como o de analisar o 

discurso empregado pelo candidato, a fim de identificar se as estratégias de marketing 

implementadas na rede indiciam uma rutura com o marketing político tradicional.  

 

Palavras-chave: Bolsonaro; Marketing político; Populismo; Redes sociais; YouTube 
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Abstract 

 

The result of the 2018 Brazilian presidential elections was received with surprise from 

the political marketing point of view. Until then, traditional marketing strategies were 

effective in building and consolidating the candidates' image and speech. These 

advocated that, with a large budget and more time on TV and radio broadcasting, a 

candidate would get a considerable advantage over his opponents. But contrary to the 

rules, the the-candidate Bolsonaro, decided to invest in a land of little regulation and a 

lot of audience: social networks. He established the basis of his campaign in the online 

environment to the detriment of traditional media. With controversial stance, he 

attacked opponents, the press, adopted a conservative discourse in which he preached 

the defense of family values and nationalism. This research aims to analyze the 

interactions of YouTube social network users with the publications made on Bolsonaro's 

official page during two defined periods of the campaign, as well as to analyze the 

speech used by the candidate, in order to identify whether the marketing strategies 

implemented in the network indicate a rupture with traditional political marketing. 

 

Key-words: Bolsonaro; Political marketing; Populism; social media; YouTube. 
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Introdução 

Até o ano de 2018, acreditava-se que, para ser um candidato realmente competitivo na 

disputa pela presidência do Brasil, era preciso ter apoio político e muito dinheiro em 

caixa. O apoio significava mais tempo nos programas eleitorais e o dinheiro servia para 

financiar a grande estrutura construída por profissionais de renome na área do 

marketing, responsáveis por traçar estratégias e ocupar da melhor forma os espaços 

disponíveis nos media tradicionais e claro, no ambiente virtual. A base sólida da 

campanha era contruída na Tv, no rádio, nas ruas. Não na internet. Mas de repente, 

tudo mudou.  

O Brasil de 2018 apresentava um cenário de crise na área política e económica. A 

população demonstrava desinteresse pelos assuntos políticos, motivado por escândalos 

de corrupção, fato que fez aumentar ainda mais a polarização entre o grupos que 

defendiam o Partido dos Trabalhadores (PT) e os que o repugnavam a todo o custo. Além 

disso, havia também uma crescente desconfiança (fomentada nos ambientes virtuais), 

em torno dos veículos de imprensa, por vezes acusados de atuar em benefício de grupos 

considerados como pertencentes a elite. Conhecer o contexto do ambiente em que se 

pretende atuar sempre foi uma regra fundamental da comunicação política e Bolsonaro 

foi, sem dúvida, quem melhor conseguiu realizar essa leitura.   

A campanha de Bolsonaro, deputado federal que conquistou notoriedade por seus 

discursos polémicos ao longo de 27 anos como parlamentar, utilizou o ambiente online 

como terreno principal para a prática de suas estratégias de marketing, em detrimento 

dos media tradicionais. O então candidato difundiu sua imagem, ideias e as poucas 

propostas que possuía, em suas páginas nas redes sociais. Desse modo, conseguiu fazer 

com que a sua mensagem chegasse ao eleitor de forma direta, sem qualquer edição ou 

checagem de informações por parte dos veículos de imprensa. A pouca regulamentação 

no universo virtual, permitiu inclusive a divulgação de notícias falsas (mais comumente 

chamadas de Fake News), através de um famoso aplicativo de mensagem no Brasil, o 

WhatsApp. 

Com baixo orçamento e poucos apoiadores partidários, a estratégia de marketing de 

Bolsonaro conseguiu, através da antecipação da campanha no ambiente online, 
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conquistar o apoio dos utilizadores das redes sociais, (cerca de 62% da população 

brasileira utiliza as redes todos os dias)1 o que fez com que os engajamento desses 

utilizadores construísse uma verdadeira rede repleta de ramificações horizontais. A 

plataforma YouTube foi utilizada pelo então candidato para a divulgação de vídeos que 

em nada se assemelhavam com o material produzido por profissionais de marketing. O 

que parecia uma atitude amadora, escondia justamente a melhor estratégia: apresentar 

ao eleitorado cansado das práticas da “velha política”, a figura de um líder igual ao seu 

povo. Um homem que não tinha medo de dizer o que todos gostariam de dizer. Que o 

defenderia contra a corrupção, a manipulação da mídia e lutaria pelo restabelecimento 

dos valores familiares, pelos interesses do “cidadão de bem”2. 

Essa pesquisa tem como objetivo analisar se houve o aumento ou a diminuição da 

interação dos utilizadores da rede YouTube com os vídeos publicados no canal do 

candidato nos dois períodos delimitados da amostra, quais assuntos foram 

predominantes nesses vídeos, se esses assuntos foram os que despertaram maior 

interesse entre consumidores desse conteúdo. Além disso, será analisado o tipo de 

discurso empregado durante a campanha.  

O primeiro capítulo apresenta uma visão teórica do que é a comunicação política e como 

a construção de uma narrativa eficiente é importante para a formulação e 

implementação de estratégias no ambiente em que essa comunicação pretende atuar. 

A relação entre os atores políticos, a influência dos media na construção da agenda 

política, sob a luz de teorias como Gatekeeping e Agenda Setting, e o enfraquecimento 

da ideologia partidária diante do fenômeno da personalização.  

O segundo capítulo apresenta uma visão geral do que é o marketing político e como 

esse conjunto de técnicas e estratégias é utilizado por partidos e políticos, para se 

posicionarem no ambiente comunicacional e conquistarem a atenção e predileção do 

público. As campanhas de Obama em 2008 e 2012 e a de Trump em 2016, na corrida 

presidencial dos Estados Unidos, mostram que as redes sociais modificaram alguns 

conceitos pré-estabelecidos de como uma campanha deve ser estruturada para alcançar 

 

1 In (Kemp, 2018). 
2 Termo utilizado por Bolsonaro para se referir aos seus eleitores.  
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o sucesso. E é aqui que se inicia o questionamento sobre a utilização dessas redes como 

veículos de comunicação política e seu suposto impacto na democracia. 

O terceiro capítulo apresenta o populismo, suas características e discute o papel dos 

novos media enquanto espaços para a implementação e disseminação de estratégias de 

marketing político. O universo digital possui pouca regulamentação e esse fator seria 

responsável por fazer das redes sociais um meio para o fortalecimento e expansão da 

retórica populista em ambientes de crise.   

No quarto capítulo é apresentada a metodologia aplicada para a realização dessa 

pesquisa, seguida de um breve resumo da rede social YouTube -de onde foram retirados 

os dados analisados - e da biografia do então candidato Jair Messias Bolsonaro, 

personagem da campanha presidencial brasileira de 2018,  cujas estratégias de 

marketing político e discurso empregado são o foco do nosso estudo de caso.  

No capítulo final, são analisados os dados colhidos no canal oficial Bolsonaro no YouTube 

durante os dois períodos delimitados para essa pesquisa, para perceber como se deu a 

interação dos utilizadores diante do conteúdo apresentado, os assuntos predominantes 

encontrados nesses conteúdos e a análise do discurso empregado, com o objetivo de 

identificar a presença ou não de uma narrativa populista.  
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1. Governar é saber comunicar 

Os primórdios da comunicação política remontam aos tempos de Platão e Aristóteles, 

ambos com pensamentos divergentes quanto a sua utilização: Para Platão, a ignorância 

do povo servia como um instrumento de manipulação para os políticos e que estes, 

portanto, não precisavam se preocupar em convencer, pois os governantes seriam os 

detentores da verdade. A mensagem que continha esta verdade- dos filósofos- seria 

compreendida de forma idêntica por todos, respaldando-se no facto de que os homens 

são seres racionais. Aristóteles, no entanto, acreditava que a persuasão servia como 

uma ferramenta importante para a disseminação de ideologias políticas. A retórica seria, 

não uma maneira de obter a verdade, mas sim um instrumento para sua difusão de 

maneira mais eficaz (Mesa, 2009).  

A comunicação política da atualidade reúne diferentes atores políticos: os próprios 

políticos, os media e os cidadãos. Estes grupos devem ser considerados como 

colaboradores mútuos na construção da mensagem política (Perloff, 1998). Encontrar 

uma definição uníssona sobre o que significa comunicação política, entretanto, 

representa uma faina ainda complexa. Este campo de estudo é recente, mas tem sido 

explorado de maneira gradativa. Ao analisarmos as palavras em separado- comunicação 

e política- percebemos que estas possuem uma enorme gama de significados (McNair, 

1995) . Para além deste fator, é preciso ter em consideração que existe uma diferença 

no processo de análise por parte de acadêmicos e profissionais.  

Canel estabelece que a comunicação política, com as iniciais em minúsculo, é uma seara 

que “compreende a atividade de determinadas pessoas ou instituições – políticos, 

comunicadores, jornalistas e cidadãos- em que se produz uma troca de informação, 

ideias e atitudes em torno de assuntos públicos” (Canel, 2006, p. 27). Já o uso das iniciais 

em maiúsculo - Comunicação Política- denota o estudo dos acadêmicos, com dimensões 

mais amplas, posto que engloba diferentes áreas de atuação. Esta junção de saberes 

seria fundamental para uma convergência mais eficaz sobre a melhor definição do que 

significa a comunicação política (Canel, 2006). 

Sob a mesma tendência de raciocínio, Powell e Cowart (2013)  destacam a maneira como 

cada um se aproxima do tópico. Os acadêmicos o analisam como observadores, pois 
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acreditam conseguir definir o processo de forma mais exitosa. Já os profissionais de 

comunicação realizam uma análise interna, onde todos os mecanismos de comunicação 

estão em consonância. Desta forma, acreditam que se torna mais fácil identificar a 

expectativa dos cidadãos quanto aos compromissos políticos e ainda delinear as 

estratégias mais satisfatórias para a disseminação e obtenção dos resultados 

pretendidos (Powell & Cowart, 2013).  Mas há um ponto em que ambos - acadêmicos e 

profissionais- concordam: a comunicação política representa um meio importante nas 

estratégias políticas e não deve ser negligenciada pois, caso seja, implicará em erros no 

trabalho dos consultores e, consequentemente, influenciará na interpretação do campo 

para os estudiosos (Powell & Cowart, 2013). 

Para Corcoran (1979), a comunicação política é antiética. Ele argumenta que esta é 

utilizada “não para transmitir informações, mas para ocultá-las ou distorcê-las”(como 

citado em Powell & Cowart, 2013, p. 18) .Já para  Hart (2001), a comunicação política 

representa a troca de informações entre os atores políticos e que essa conversa “se 

torna uma fonte de informações sobre questões, os pontos de vista de outras pessoas e 

o processo que contribui para resultados políticos” (como citado em Powell & Cowart, 

2013, p. 18). 

Negrine e Stanyer (2007) corroboram para esta assertiva ao definirem comunicação 

política como “toda comunicação entre atores sociais em questões políticas-

interpessoais e imediatas” e que o estudo acadêmico deste campo envolve “conjuntos 

de atores- mídia, instituições, instituição política e cidadãos- em território político 

limitado, geralmente uma democracia liberal”(p.31) . Perloff também considera que a 

comunicação política pode ser definida através de interação entre esses atores, que 

produzem mensagens relacionadas às políticas públicas (1998). 

Em linhas gerais, em todas as definições podemos constatar que a comunicação política 

é um meio conveniente e satisfatório que os governantes possuem para transmitir suas 

ideias para a sociedade a que pretendem influenciar. Desta forma, se utilizam ou de 

meios próprios- através de uma comunicação direta, sem a interferência dos outros 

atores políticos- e, portanto, transmitem suas mensagens com o significado pretendido- 

ou de maneira indireta. Esta última representa um desafio para os responsáveis 
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públicos, na medida em que suas mensagens são transmitidas para um recetor 

intermediário, que pode reformular a informação recebida e repassá-la com significados 

diferentes da aspiração desejada pelo emissor para o público-alvo (Mesa, 2009). 

A comunicação política representa a união de pensamentos dos respetivos atores 

políticos em um diálogo incessante que assegura um estado democrático. O público final 

não é composto de pessoas passivas, mas sim de elementos que também contribuem 

para a construção desse diálogo através de suas respostas às ações dos governantes 

(Mesa, 2009). Enquanto processo, a comunicação política é uma atividade complexa e 

dinâmica em que todos os atores políticos interagem e influenciam-se , na composição 

dessa comunicação que precisa ser analisada no contexto em que se encontra, pois cada 

lugar possui “uma estrutura jurídica e social econômica complexa e distinta” (Perloff, 

1998, p. 10). 

 É pertinente ressaltar que essa comunicação não se limita à linguagem verbal e faz uso 

da linguagem corporal e visual ao definir modelos de oratória, roupas adequadas para a 

imagem do político, uso de slogans bem como de logotipos que remetem ao partido, de 

forma que se construa uma imagem política (Gonçalves, 2005). Estudos realizados na 

Alemanha e na Inglaterra, constataram que até o enquadramento da câmera acarretaria 

maior êxito para o candidato quando executado na altura dos olhos. Este pequeno 

detalhe produziria uma relação mais próxima e de maior confiabilidade do eleitor para 

com o candidato (McNair, 1995). 

A interação com os media é um dos pontos mais importantes (senão o mais importante) 

do fazer político, fato que, logicamente, despertou o interesse de acadêmicos. Durante 

o século XX, surgiram diferentes teorias sobre o impacto dos media nos agentes 

políticos. Oliveira (2012), nos explica os quatro períodos em ordem cronológica. O 

primeiro aconteceu até o ano de 1945, com a teoria hipodérmica. Esta teoria defendia 

a ideia de que os media poderiam apresentar qualquer conteúdo que lhes fosse benéfico 

pois o público seria passivo e concordaria com tudo. No segundo período, (entre 1945 e 

1960) surge a teoria do Two Step Flow, criada por Paul Lazarsfeld, Bernard Berelson e 

Hazel Gaudet. Esta supunha que os media teriam a capacidade de influenciar o público, 

mas de maneira seletiva. Este público possuiria opiniões pré-existentes e conexões 
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interpessoais e alguns cidadãos seriam mais influenciáveis que os outros. Além disso, a 

credibilidade do emissor ganha importância, pois quanto mais confiáveis forem estas 

fontes, maior será o poder de persuasão entre os recetores (Oliveira, 2012). 

Uma teoria, também do segundo período e que pode ainda ser relacionada aos tempos 

presentes, é a do Gatekeeping, criada em 1947 pelo psicólogo alemão Kurt Lewin. Ela 

promove uma analogia entre o trabalho de um jornalista e um guardião de barreiras. Os 

profissionais da imprensa controlam as informações e decidem quais delas se 

transformam em notícias através de suas publicações (Canel, 2006). 

O terceiro período (1960-1990) representa a continuidade e aprimoramento das teorias 

passadas, em seus novos conceitos aos avanços dos media através da tecnologia. 

Algumas teorias fazem parte deste intervalo, como a teoria do cultivo, de George 

Gerbner. Para este teórico da comunicação, os media possuem grande influência na 

perceção dos indivíduos bem como de seus valores também. Uma outra teoria, a espiral 

do silêncio, formulada pela cientista política Elisabeth Noelle-Neumann, defende que as 

opiniões majoritárias se sobrepõem sobre as minoritárias. Isto aconteceria porque, ao 

se perceber que uma opinião é majoritária, quem compartilha do mesmo pensamento 

se torna mais propenso a manifestá-la.  A minoria adota o silêncio, o que causa um 

enfraquecimento de suas ideologias e crenças. (Oliveira, 2012). 

Este intervalo de tempo  integra uma outra teoria muito conhecida: O Agenda Setting, 

criado por McCombs e Shaw (1972), onde os media concebem uma agenda com as 

notícias que consideram mais importantes e as transmitem ao público, que as tomam e 

as interpretam como os assuntos mais relevantes do momento: “os meios de 

comunicação de massa podem não ter sucesso em nos dizer o que pensar, mas são 

surpreendentemente bem sucedidos em nos dizer o que pensar sobre isso” (como 

citado em Powell & Cowart, 2013, p. 73). Canel respalda esta afirmativa ao dizer que se 

“os meios dão prioridade, por exemplo, ao desemprego e à segurança e cidadania, o 

público pensará que esses são os problemas mais importantes do país” (Canel, 2006, p. 

202).  

A composição desta agenda, portanto, influencia o mundo político ao passo que “faz 

com que o público detenha a sua atenção em determinadas questões políticas em 
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detrimento das outras. O que implica que os políticos mudem sua agenda para se 

adequar ao Agenda Setting da mídia” (Beaudoux, D'Adamo, & Slavinsky, 2007, p. 78). O 

conceito dessa teoria atraiu a atenção dos estudiosos, que promoveram a composição 

de uma base teórica que ratifica o poder de influência dos media na estruturação dos 

assuntos que se tornam relevantes para a sociedade (Perloff, 1998). 

Por fim, o quarto período (1990- dias atuais), que compreende o surgimento da internet 

e sua influência no modus operandi comunicacional de toda a esfera pública. Um 

assunto que será discutido mais adiante.    

Portanto, com base nas definição dos autores supracitados , podemos concluir que a 

comunicação política é um processo complexo, que envolve a todos os atores políticos 

e que, para ser utilizada de forma exitosa, se faz necessário identificar as 

particularidades do espaço a que se pretende atuar para empregar a comunicação mais 

adequada, pois governar é saber comunicar e como comunicar (Oliveira, 2012). 

Somente a comunicação legitima poderes. Na atualidade, não é possível obter aceitação 

da sociedade ou ainda conseguir que suas medidas sejam reconhecidas e seguidas por 

ela, sem se utilizar dos meios de comunicação. Em um processo eleitoral, o vencedor só 

obtém a legitimidade de sua conquista se a apresentação dos resultados for coordenada 

pela comunicação. É através deste canal que a sociedade busca informações para 

compor pensamentos estruturados sobre um partido ou um político. (Canel, 2006) 

1.1. Comunicação em tempos de campanha 

A comunicação política modificou o fazer político e o comportamento dos cidadãos. No 

estudo realizado por Gladys Lang e Kurt Lang (1983) sobre o caso Watergate, nos 

Estados Unidos, estes autores utilizaram a palavra “espectadores” ao fazer menção ao 

público pois, naquela época, eles eram basicamente isso. Hoje, com os novos media, 

este público deixou de ser passivo: opina, cria conteúdo e interage com os media e 

políticos (como citado em Blumler & Coleman, 2017). 

Hoje, os eleitores constituem um papel ativo como atores políticos, ao manifestar seus 

direitos democráticos através de protestos, ativismo, ideologias. Da mesma forma, o 

campo de batalha político sofreu modificações profundas ao longo do tempo pois, se 

antigamente este território era povoado por “políticas de classes e a política das 
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desigualdades de poder e recursos humanos, os dos novos tempos são de etnia, gênero 

e valores pós materiais” (Inglehart,1977 como citado em Negrine & Stanyer, 2007, p. 5). 

As novas tecnologias também influenciam esses novos tempos ao construírem um 

sistema de mídia que promove mudanças na esfera pública, de forma que todos os 

atores políticos precisam suplantar alguns contratempos para se adaptar a realidade 

atual (Negrine & Stanyer, 2007). 

A comunicação política se modificou com o passar dos anos. No século XX, 

especificamente durante o período da segunda guerra mundial, os partidos vivenciaram 

sua idade de ouro, posto que a sociedade da época confiava nas instituições. Já na 

década de 60, com a disseminação da televisão nos lares, os partidos políticos começam 

a perder prestígio, à medida em que a imagem dos candidatos se torna mais valorizada 

pelo público. A campanha de John Kennedy foi o divisor de águas pois, pela primeira vez, 

foi explorado o poder da televisão através de estratégias inovadoras.  No século XXI, a 

modernização impulsiona a cisão de interesses e identidades da organização social visto 

que, uma sociedade que preza pela imagem, abandona suas convicções políticas e atua 

como consumidora na escolha de seus governantes (Perloff, 1998; Blumler, 1999 como 

citado em Canel,2006). 

Estas alterações contribuíram para o enfraquecimento da identidade dos partidos ao 

promover a mediatização, onde os media se tornam o centro do processo político, 

responsáveis por receber as mensagens, definir o que é notícia e então repassá-las para 

o recetor final (Canel ,2006). Na política de hoje, a ideologia partidária perdeu espaço 

para o mercado da personalização. (Beaudoux et al., 2007). 

Moreira, Araújo e Souza também apoiam a convicção de que os media sustentam 

interesses próprios, que não estão relacionados com a sociedade ou com o fazer político. 

Eles privilegiam a “ideia de ‘consumidores’ em detrimento de ‘cidadãos’ promovendo 

os direitos contratuais em desfavor dos direitos civis, orientando-se por princípios de 

liberdade de mercado em substituição da liberdade de expressão” (Moreira et al.,2017, 

p.66). A mediatização produz um efeito negativo na seara política ao alimentar o cinismo 

dos cidadãos em torno deste assunto, além de privilegiar a noticiabilidade de propostas 

mais simples e de rápida resolução ao invés de propostas complexas e que demandam 
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tempo para serem solucionadas.(Iyengar; 1992, Cappella & Jamieson, 1996; Valentino, 

Beckmann & Buhr, 2001; De Vreese, 2005, como citado em Carratalá & Palau-Sampio, 

2019). Por conseguinte, a comunicação em ambiente de campanhas eleitorais precisou 

se adaptar ao novo campo de atuação. A intenção é a mesma: através de um 

emaranhado de estratégias que envolvem planejamento e atividades, as campanhas 

pretendem persuadir o maior número de eleitores para obter a vitória nas urnas 

(Nimmo, 2001; Beaudoux et al.,2007).  

Mas em uma sociedade onde a imagem torna-se cada vez mais importante do que o 

conteúdo, é preciso que, além de boa oratória, o candidato se preocupe com a sua 

apresentação. Nixon, ao comentar os motivos de sua derrota nas eleições para Kennedy, 

disse: “eu acredito que gastei muito tempo na última campanha em substância e muito 

pouco tempo na aparência”.(Nimmo, 2001, p. 16). No ambiente competitivo de uma 

eleição, os candidatos necessitam repercutir seus discursos e imagem ao máximo. 

Acreditam que quanto mais pessoas tiverem acesso às mensagens, mais possibilidades 

terão de chegar em primeiro. Na atualidade, não é fácil alcançar essa exposição. 

(Nimmo, 2001). 

A comunicação em campanha fundamenta-se na disputa por votos entre candidatos que 

tencionam chegar ao poder e cujos resultados calculados ao final deste período, 

fornecem informações sobre o trabalho durante a gestão (Canel.,2006). Já aqui 

houvemos a oportunidade de definir a teoria do Agenda Setting, que constatou o poder 

dos media sobre os assuntos políticos. A definição de agenda influencia 

significativamente as estratégias de campanha, pois uma mensagem transmitida pelos 

media é muito mais valiosa do que um comunicado realizado pelo partido durante os 

programas eleitorais (Powell & Cowart, 2013). Por consequência, as campanhas 

determinaram seus assuntos prioritários baseados na agenda dos meios de 

comunicação, já que os eleitores percebem esses temas como os mais importantes. De 

acordo com Powell e Cowart (2013), o candidato que conseguir trabalhar com a agenda 

de forma mais eficaz dificilmente será derrotado nas urnas. 

Esta seria a “teoria da mediatização”, que sugere que instituições e políticos sentem a 

necessidade de adaptar discursos aos media para que estes consigam ser divulgados e 
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assimilados pelo público. As lógicas políticas e mediáticas se misturam para a tomada 

de decisões dos partidos políticos e dos media. Enquanto a esfera política coordena, 

organiza e define decisões políticas, os media interpretam os assuntos a sua maneira, o 

que pode representar um resultado onde os assuntos estão sujeitos a ganhar novo 

contexto através da espetacularização na construção dessas notícias (Esser e Stromback, 

2014, como citado em Blumler & Coleman, 2017) . “A espetacularização se refere a 

utilização dos códigos, figuras e lógicas do entretenimento e do mundo do espetáculo 

no âmbito político. Deriva de um deslocamento dos espaços tradicionais em que se 

desenvolve a política” (Beaudoux et.al,2007, p.167). 

Em seu estudo de caso sobre personalização política na campanha presidencial 

mexicana de 2012 e na legislativa em 2015, Echeverría defende o pensamento de que o 

fato de parte da população não entender exatamente o que significa a política faz com 

que esta não se interesse pelo campo. Então os meios de comunicação “facilitam” esse 

entendimento através de matérias que combinam informação e entretenimento para 

atrair a atenção dessas pessoas, o infoentretenimento: “um conceito que prolonga uma 

série de reflexões de longa data focadas na crescente dessacralização, trivialização e 

popularização da política e dos políticos, em grande parte em virtude de sua 

mediatização” (Debray, 1992; Edelman, 2002, Sartori, 1998, como citado em Echeverría, 

2017, p. 72). 

A mediatização pode, portanto, ocasionar problemas ao criar um ambiente repleto de 

imperativos: jornalistas que pressionam políticos e colegas de redação em busca de 

dinamismo, criatividade, agilidade e cumprimento de metas, o que faz com que sejam 

priorizadas reportagens que abordam políticas de curto prazo e deixam de lado as de 

longo prazo como questões ambientais, ensino e combate às desigualdades, por 

exemplo (Blumler & Coleman, 2017).  Esta reflexão sobre os danos proporcionados pela 

mediatização no ambiente político é compartilhada por outros autores, pois este 

fenômeno contribui para a influenciar a preferência dos cidadãos em torno do assunto, 

ao privilegiar a noticiabilidade de propostas mais simples e de rápida resolução ao invés 

de propostas complexas e que demandam tempo para serem solucionadas. (Iyengar; 
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1992, Cappella & Jamieson, 1996; Valentino, Beckmann & Buhr, 2001; De Vreese, 2005, 

como citado em Carratalá & Palau-Sampio, 2019; Beaudoux et al, 2003). 

As campanhas passaram a moldar-se para os meios de comunicação através da criação 

de spots e programas que se assemelham às notícias, com o objetivo de persuadir o 

maior número de eleitores. Hoje, os eleitores que decidem pesquisar sobre candidatos, 

o fazem através dos media e não mais pelo contato pessoal (Benoit, 2007). Portanto, 

buscar diferenciar-se dos demais é fundamental, na medida em que a votação nada mais 

é do que um ato comparativo do eleitor ao depositar na urna sua predileção por um 

candidato em detrimento dos outros. Esse ato é fruto de uma escolha que este ator 

político tomou, baseada em diversos mecanismos políticos de comunicação (Powell & 

Cowart, 2013; Benoit, 2007).  

Como produzir essa diferenciação? Canel (2006), elenca alguns tópicos que precisam ser 

evidenciados para contribuir na construção dessa distinção, como as características 

particulares do candidato: as biográficas, que agregam informações básicas- como sexo, 

cor, idade- as de foro pessoal, onde critérios como currículo, poder de oratória, 

linguagem corporal e visual, experiências de governo e ideologias entram em cena. Para 

além dessas características, há também as de caráter emocional, onde perfis contém 

informações particulares sobre a família, a educação desse candidato e as de caráter 

social, onde o perfil do postulante se enquadra ao perfil dos votantes a que pretende 

influenciar (candidato se apresenta como membro da classe média se tem a intenção de 

persuadir o público da classe média). 

A comunicação política concebe o poder e precisa ser alimentada para que este não se 

desvaneça. Uma boa comunicação é feita sem interrupções (Gonçalves, 2005). Para 

dirimir falhas durante este processo, além dos jornalistas, profissionais qualificados em 

áreas de marketing e relações públicas, por exemplo, são cada vez mais necessários e 

valorizados no campo da política. Especialistas em linguagem não verbal, e que possuem 

conhecimentos sobre táticas de expressão corporal tornaram-se imprescindíveis. Em 

muitos casos existe a exacerbação da utilização desses profissionais, com políticos mais 

preocupados com oratória e linguagens corporal e visual, do que com o conteúdo que 

pretendem transmitir (Powell & Cowart,2013; Benoit,2007;Mesa, 2009). 
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O envolvimento dos consultores nas campanhas políticas produziu um grau de 

sofisticação em torno delas, pois ampliaram o uso de diferentes formas de comunicação. 

Johnson (2000) criou categorias para estes profissionais e dividiu-os em: estrategistas- 

que produzem as mensagens e campanha- especialistas, que voltam o seu trabalho para 

doações de campanha e pesquisas sobre os adversários e, por último, os fornecedores, 

responsáveis por suprir a campanha com todos os produtos e serviços(como citado em 

Powell & Cowart, 2013) . 

No âmbito dessa sofisticação, o estudo cada vez mais detalhado do cenário, político 

através de análises, se tornou importante. Destacamos a análise Swot (ou FOFA), que 

surgiu com o objetivo de antecipar prováveis situações de crise para conseguir contorná-

las com resoluções pré-definidas. Ela consiste no trabalho de perceber quais são as 

forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do candidato: as forças reúnem as 

qualidades do político, como imagem e popularidade, por exemplo. As fraquezas 

incluem, como o nome indica, os pontos fracos do candidato. As oportunidades 

representam tudo o que existe no cenário de campanha que pode ser utilizado a favor 

do candidato. Por último, as ameaças, onde os consultores medem detalhes do cenário 

político e do concorrente ao cargo e descobrem se existe qualquer histórico na carreira 

deste que pode afetar seu discurso e consequente aceitação (Powell & Cowart, 2013). 

Esta profissionalização das campanhas se fez necessária para a adaptação dos partidos 

em torno do fazer político na medida em que os media se tornaram o centro operacional 

da comunicação. Se no passado as campanhas possuíam começo, meio e fim, hoje se 

tornaram permanentes não chegam ao fim após a vitória nas disputas eleitorais. 

Blumenthal (1980), se inspirou na Revolução Permanente de Trotsky para definir esse 

conceito de permanência ao afirmar que a revolução é um processo e por isso não 

termina depois de se alcançar o poder (como citado em V. Gonçalves, 2005) . 

Campanhas são planejadas e executadas anos antes de acontecerem, com o objetivo de 

reconhecer o terreno, as necessidades do público, moldar discursos e fortalecer a 

imagem na seara política. Mesmo após a vitória nas urnas, a campanha continua nos 

gabinetes, que se convertem “numa plataforma de campanha a tempo inteiro, sendo 
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que, o primeiro dia a seguir a eleição, é o primeiro dia de campanha para a eleição 

seguinte” (Gonçalves, 2005, p.111). 

A campanha permanente pressupõe um processo contínuo das estratégias utilizadas 

pelos políticos, mesmo em períodos em que não ocorrem disputas eleitorais. Ainda 

assim, o espaço de tempo que compreende o período oficial de campanhas representa 

o momento mais oportuno para a realização de estudos sobre o comportamento dos 

atores políticos. Pesquisas identificaram que o período eleitoral pode influenciar nos 

votos de muitos eleitores, principalmente dos indecisos e que não votam seguindo 

ideologias de partido ( Rivas,  López &  Hípola, 2015, como citado em Carratalá & Palau-

Sampio, 2019)   

Os pressupostos, teorias, afirmações, conceitos e práticas para uma boa comunicação 

política, estabelecidos durante anos de pesquisa e que foram mencionados ao longo 

desse capítulo, no entanto, têm sofrido modificações após o surgimento de um novo 

espaço comunicacional: a internet. A partir dos anos 90 até o presente momento, a 

internet tornou-se pauta para o estudo de acadêmicos e ferramenta de comunicação 

para consultores, ao assumir o papel de protagonista do quarto período dessas 

transformações. Teóricos que defendem os direitos democráticos, como Habermas 

(1989), Bohman (1996) Dryzek (2002) e Putnam (2000) acreditam que a utilização da 

internet no contexto político representa um fator benéfico para todos os atores deste 

campo pois, permite maior inclusão e interatividade, além de não restringir fontes 

(como citado em Davis, 2010). 

O universo online oferece conexões antes impensáveis. Decisões políticas, no passado, 

encerradas em ambientes de acesso exclusivos dos partidos, agora se apresentam para 

todos os atores políticos. Isto posto, acende a crença por parte de alguns estudiosos de 

que este novo media promove o retorno das decisões para o seu lugar primeiro: a esfera 

pública, que hoje atua nas ruas e nas redes sociais através do ciberativismo. (Moreira, 

Araújo e Sousa,2017). O modelo unidirecional da comunicação dá lugar ao 

multidirecional, onde a partilha de informações de natureza colaborativa é concebida 

pela ação dos cidadãos em rede. Como consequência, o meio digital proporcionou a 
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ideia de sociedade cosmopolita, onde o que se fala na web influencia para além das 

fronteiras de um país (Davis, 2010). 

A web já era utilizada como ferramenta política nos anos 90, mas somente a partir de 

2008, partidos e candidatos ampliaram seu trabalho no universo online. Durante corrida 

presidencial norte americana, Barack Obama obteve recordes de doações através de 

seus canais na rede. Além disso, a internet passou a ser utilizada pelos media tradicionais 

como uma fonte de notícias, a medida em que o veículo se tornou largamente utilizado 

para divulgar anúncios dos candidatos nas redes sociais, como Facebook e Twitter 

(Powell,2013). Browning (1996) ressaltou também o facto deste novo espaço ser 

ilimitado, o que propicia a divulgação de mais informações sobre um determinado 

assunto, do que nos media tradicionais. (como citado em Powell & Cowart,2013) 

Para alguns acadêmicos, entretanto, este novo universo que proporciona a troca de 

informações e consequente influência plurilateral entre atores políticos, pode 

representar um problema para a democracia, principalmente em países cujo processo 

democrático seja recente. Negrine e Stanyer (2007) entendem que a internet pode 

proporcionar um ambiente onde o eleitorado se fragmenta, os partidos políticos 

perdem suas funções de mediação e onde políticos inescrupulosos conseguem 

manipular o público mais facilmente além do fato de que “as novas mídias podem 

facilitar a disseminação de atitudes e opiniões populistas” (p.33). Essa discussão sobre a 

influência dos novos media no ambiente democrático e sobre sua possível influência na 

disseminação de uma narrativa populista, será abordada nessa pesquisa mais adiante. 

  1.1.1. Em busca da imagem ideal 

O conceito de espaço público surgiu na Grécia Antiga quando os homens passaram a se 

reunir em praça pública (ágora) para discutir questões de interesse geral. É neste 

momento que a sociedade passa a ter “uma espécie de segunda vida, o seu bio politikos. 

Agora cada cidadão pertence a duas ordens de existência” (Jaeger, 1945, como citado 

em Pozobon & Prates, 2017, p. 2). Vida pública e privada foram, por anos, mantidas em 

separado, mas nos dias de hoje, por vezes se torna complexo identificar onde uma 

termina e a outra começa. 
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A evolução dos media proporcionou um mundo novo para todos os atores políticos. 

Hoje, decisões tomadas no início do dia se tornam conhecidas pelo público pouco tempo 

depois, graças ao acesso facilitado e disseminação rápida das notícias através dos meios 

de comunicação. Cidadãos e políticos conectados entre si, transformaram o governante 

em um “ser público, quer dizer, em alguém cujas ações estão constantemente 

submetidas ao escrutínio público (Gonçalves, 2005, p.111)”. Beaudoux et.al (2007), 

complementam esta narrativa ao apontar o processo de erosão partidária- em que 

partidos perdem o poder para os media- quando cidadãos deixam de lado ideologias e 

se preocupam com a imagem do candidato e suas propostas sobre temas que fazem 

parte do Agenda Setting. Este cenário ocasionou o surgimento do fenômeno da 

personalização. 

Autores definem a personalização de forma similar. Para Beaudoux et.al (2007), ela é o 

processo que envolve a comunicação política de organizações e instituições que são 

representadas por um pequeno número de políticos. Estes políticos são responsáveis 

por personificar o processo da comunicação ao conferir “um rosto e uma voz frente à 

opinião pública (p.133)”. Negrine e Stanyer (2007) explicam que a personalização é o 

“processo pelo qual as personalidades e a questão da personalidade passam a dominar 

a comunicação política (237)”. Para Thompson (2002) e Weber (2004), o personalismo 

aproxima políticos e público através de divulgação de detalhes pessoais e privados do 

candidato – e que, portanto, nada teriam a ver com o cargo este aspira- com o objetivo 

de conquistar votos através dessa ideia de “intimidade” entre ambos (como citado em 

Aires & Câmara, 2017). 

Powell e Cowart (2013), afirmam que a imagem do candidato representa a peça mais 

valiosa de uma campanha eleitoral, pois quanto mais poder esta imagem possuir, maior 

será a atenção da mídia. Essa predileção exacerbada pela imagem reúne críticas sobre 

o fato de os eleitores basearem suas escolhas políticas de modo superficial e não mais 

através da análise aprofundada sobre as propostas de governação do candidato.  

Miguel (2002), segue a mesma linha de pensamento ao afirmar que,  “se hoje é 

importante que o candidato tenha um rosto atraente, antes pesavam mais a técnica 

retórica, o timbre de voz ou mesmo o talhe do corpo, já que indivíduos altos e 
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corpulentos se destacavam mais em meio à multidão ou no palanque ( como citado em 

Pozobon e Prates, 2016, p.7)”.  Hoje a imagem de um candidato não está ligada 

simplesmente aos aspetos físicos e de boa oratória. Vai além: envolve a biografia desse 

candidato, a sua trajetória, família, princípios, seu partido. Envolve ser e atuar, construir 

a imagem de uma pessoa forte e com capacidade de liderança. 

 A possibilidade de conquistar êxito com eleitorado está relacionado com o quão 

próximo um candidato chega na formação da sua imagem ao que o eleitorado entende 

como a escolha mais correta pois “a política se converte a um ritual personalizado com 

vistos para um espetáculo que se vale de uma linguagem de imagens” (Beaudoux et al., 

2007,p.167).  

Em tempos de supervalorização da imagem e desvalorização do conteúdo, é importante 

entender como o fenômeno da personalização é utilizado no meio político. Para Powell 

e Cowart (2013), a imagem do candidato “é um elemento psicológico complexo que 

pode potencialmente ser descrito de várias maneiras, dependendo do ponto de vista do 

observador” (p.56).  McCroskey, Jensen e Todd (1972), identificaram cinco fatores 

importantes para a construção da imagem de um candidato para os media: caráter, 

competência, sociabilidade, compostura e extroversão, onde as duas primeiras 

características seguem o pensamento aristotélico, enquanto as três últimas 

demonstram a diversidade de características que podem ser apresentadas através dos 

media (como citado em Powell & Cowart, 2013)  

Esta construção, para muitos consultores, possui uma abordagem tridimensional, que 

reúne, como o próprio nome diz, três fatores preponderantes que um candidato deve 

possuir: força, integridade e empatia para com os eleitores. Mas o resultado do trabalho 

de pesquisadores de imagens de transações, sobre este processo de transformação do 

funcionário público em uma espécie de herói, apontou também uma quarta dimensão: 

a do candidato trabalhador. Esta nova dimensão é aceite por muitos consultores que 

acreditam que esta qualidade é imprescindível para atrair e conquistar os eleitores. 

(Powell & Cowart, 2013). 
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Sem dúvida, a centralização dos media no processo político, aumentou 

exponencialmente o uso da personalização. Centralização essa que, para Aires e Câmara 

(2017) se tornou mais forte a partir do “avanço do capitalismo industrial, da 

secularização do carisma e da transformação da personalidade numa força social” 

(p.156). Um líder carismático conquista a admiração de seu povo que enxerga nele a 

figura de única pessoa capaz de lidar com as questões de governo. (Weber, 2004, como 

citado em Aires e Câmara, 2017). Para além disso, o carisma também passou a ser 

associado a valores pessoais e políticos e com características comportamentais como 

simpatia e perseverança (Aires e Câmara, 2017). 

Para muitos acadêmicos, o uso desses artifícios com o claro interesse de manipular o 

público faz com que o personalismo seja visto como um dos efeitos perversos da 

midiatização da política. Leal e Rossini (2011) destacam que, neste processo, a “figura 

do candidato é supervalorizada e torna-se mais importante do que a identificação 

partidária/no momento das escolhas eleitorais” (como citado em Aires e Câmara, 2016, 

p.159). A busca por uma linguagem mais simples, que seja percebida pelo maior número 

de pessoas e o uso do infoentretenimento (com espetacularização da política), com 

assuntos que não precisam necessariamente estar relacionados com questões 

institucionais, provocam um empobrecimento do discurso em volta de questões 

complexas do fazer político. (Echeverría, 2017). 

Através destes estudos, concluímos que a personalização promoveu o esvaziamento do 

espaço público ao relativizar questões densas em conteúdos que lembram a lógica do 

espetáculo. Eleitores com restrito acesso às informações de fato relevantes, produzem 

uma onda onde o parecer é mais importante do que o ser. Este fenômeno, alimentado 

pelo poder central dos media nos assuntos políticos, transformou pessoas em objetos, 

em um jogo de forças onde comunicação e marketing se fundem para vender a 

personificação do candidato ideal.   

 

 

 



29 

2. Voto como moeda de troca 

Para iniciarmos nosso estudo sobre o marketing político, se faz necessário explicar, 

mesmo que de maneira sucinta, o que é o marketing tradicional. Este tipo de marketing 

utiliza técnicas de vendas com o objetivo de tornar o produto, que se pretende oferecer 

ao consumidor, mais atraente e desejado. Para isso, os profissionais dessa área realizam 

um estudo de mercado em que identificam o público alvo e suas necessidades. A partir 

da coleta dessas informações, as imagens e mensagens são elaboradas para esse objeto, 

que conquista através de todo esse processo, um valor simbólico. Este valor, estimula o 

consumidor a comprar o produto em nome da satisfação que acreditam receber através 

dessa aquisição. (Maarek, 2011b).  

Em 1969, Kotler e Levy publicaram o artigo “ampliando o conceito de marketing”, na 

edição nº 33 do Jornal de Marketing. Foi a primeira vez em que pesquisadores 

expressaram a necessidade de pensar no marketing como ferramenta impulsionadora 

também para outros setores: “Nenhuma tentativa é feita para examinar se os princípios 

do ‘bom’ marketing nas áreas tradicionais de produtos são transferíveis para o 

marketing de serviços, pessoas e ideias”(Kotler & Levy, 1969, p. 10). Os autores 

destacaram que qualquer organização é criada com a finalidade de atender aos desejos 

do seu público alvo e que é através da utilização do marketing que se “consegue manter 

um contacto constante com os seus consumidores, interpretar suas necessidades e 

construir um plano de comunicação para exprimir objetivos da organização” (p.15). 

No marketing político as engrenagens funcionam de maneira similar às do mercado 

comercial, mas no lugar de produtos físicos, o que se expõe nas prateleiras são 

conceitos, imagens, princípios. No entanto, acreditar que a definição de marketing 

político é semelhante ao marketing de produto corresponde, não só a uma visão muito 

simplista diante da complexidade que essa denominação compreende e do ambiente 

em que atua, como também é perigosa. O marketing tradicional corresponde à uma 

disciplina relacionada ao mundo dos negócios e suas técnicas não podem ser utilizadas 

sem qualquer adaptação ao ambiente político (Egan,2005, como citado em Gutekunst, 

2010). O marketing político corresponde a busca por relações políticas duradouras entre 

os atores políticos e não à compra e uso de produtos (Maarek, 1997a). 
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Entre os pesquisadores, não há consenso sobre a definição de marketing político. É 

tarefa complexa, posto que “se a ciência pressupõe, para o estudo dos seus objetos, 

resultados idênticos [. . .] eis que o conceito de marketing político surge como desafiador 

para ser entendido dessa forma” (Queiroz, 2006, p. 20). Por conseguinte, não nos causa 

estranheza perceber que diversas são as definições acerca do tema. Existem diferentes 

formas de abordagem, retiradas de diferentes áreas de atuação da política e que 

direcionam os pesquisadores a uma série de pontos de partida (Jennifer  Lees-

Marshnment, Strömback, & Rudd, 2010). Queiroz, (2006) corrobora para esta assertiva 

ao ilustrar que o marketing político compreende disciplinas como administração, 

psicologia e publicidade para a composição de toda a sua estrutura de trabalho.   

Para Shama (1975), o marketing político é como um processo em que partidos e 

candidatos expõem suas propostas com o objetivo de satisfazer as vontades do eleitor 

e, dessa forma, obter o voto (como citado em Cwalina, Falkowsky, & Newman, 2011). 

Locke & Harris (1996) e Sun (2012), definem o marketing político como um processo que 

envolve trocas entre os atores políticos e o ambiente; (como citado em Cwalina et 

al.2011; como citado em Gutekunst,2010). Wring (1997) ressalta em sua definição, as 

pesquisas de opinião como forma de análise do público e do ambiente, na composição 

das propostas e planos de governo que atendam aos desejos do público (como citado 

em Cwalina et.al, 2012).   

São muitos os autores que defendem que os políticos devem ser considerados como 

verdadeiros prestadores de serviço, que atendem ao público por um período 

determinado de contrato. Desta forma, essa relação de negócios se baseia na interação 

entre essas pessoas (Newman & Bauer 1994, Huber & Herman (1996), como citado em 

Cwalina et.al,2012), afinal, o ato de votar não é parecido com o ato de compra de um 

produto. O voto representa uma escolha motivada por um conjunto de emoções, 

crenças, esperanças, promessas e se resume a um momento especial, que não faz parte 

da rotina dos eleitores (Kotler & Kotler,1999, Butler & Collins 1999, como citado 

emGutekunst, 2010). 

Verdadeiramente, quando falamos sobre o marketing político, as estratégias para 

conquistar o poder e conservá-lo já estavam presentes na estrutura política mesmo 
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antes da existência dos profissionais de marketing. Para Torquato, por exemplo, o 

“primeiro manual organizado de marketing eleitoral da história” surgiu em um passado 

distante, quando, na Roma antiga de 64 A.C, Túlio enviou carta com conselhos ao irmão 

Cícero, durante a implantação do império romano: “Quinto Túlio Orientava Cícero sobre 

os comportamentos, atitudes, ações e programa de governo sem esquecer as 

abordagens psicológicas do discurso, como a lembrança sobre a esperança” (Torquato, 

2014, para 365). 

Se no passado já se percebia a importância da criação de estratégias, na sociedade 

complexa dos dias atuais, o marketing político torna-se imprescindível. Ele possui 

ferramentas que variam de acordo com a geografia e clima políticos e cujo estudo do 

mercado consiste na análise criteriosa de contextos sociais e políticos do cenário em que 

se pretende atuar. O marketing utilizado em cada campanha é o conjunto de ciência, 

arte e técnica, onde é necessário o estudo aprofundado do ambiente (social, político e 

econômico) em que se pretende implementar esse marketing (Queiroz, 2006). Nesta 

deriva, Cacciotto (2011) diz que a análise do meio é o primeiro passo a ser tomado para 

definir quais estratégias do marketing devem ser utilizadas e Lees- Marshment (2011) 

enumera o intrincado conjunto de ferramentas que seriam necessárias na composição 

de um marketing político exitoso (Cacciotto, 2011; Jennifer Lees-Marshnment, 2011). 

2.1. Ferramentas disponíveis 

As ferramentas tradicionais utilizadas pelo marketing político não são novas. Os 

cartazes, ainda hoje utilizados, remontam das campanhas realizadas no século XIX. 

Comícios já aconteciam desde a antiguidade. Para Maarek, tais ferramentas podem ser 

divididas entre interativas e unidirecionais. As interativas compreendem o contacto 

direto do candidato com o seu público, doadores de campanha e personalidades 

influentes, que fazem uso do grande número de recetores da comunicação política 

(Maarek, 1997a)  

Já as ferramentas unidirecionais são aquelas transmitidas através da escrita. Por 

conseguinte, essas se constituem em material impresso que é transmitido de diferentes 

formas para atender a diferentes públicos: O interno e o externo. O interno compreende 
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todos os meios de comunicação, através de folhetos, panfletos, releases, sugestões de 

pauta, que são enviados para as redações jornalísticas. Já a comunicação para o público 

externo é feita através dos media, de maneira indireta através das matérias e artigos 

publicados. Este tipo de comunicação, quando favorável ao candidato, promove maior 

credibilidade acerca do assunto e, consequentemente, uma maior confiabilidade por 

parte do eleitor.  Há também a imprensa do partido, cujo material é produzido pela 

equipe de campanha e chega, sem intermediários, ao público-alvo. Este tipo de 

transmissão de mensagem é bem menos eficaz, já que não possui a credibilidade de um 

veículo de comunicação para assegurar a veracidade e certo tom de confiabilidade 

acerca da mensagem a que se pretende transmitir (Maarek, 1997a). 

Cwalina, et.al (2011) inspiraram-se em Kotler e Kotler (1999) para criar um mapa em que 

enumeram os passos principais que devem ser tomados na construção do marketing 

político de um candidato: realizar o reconhecimento do ambiente em que se pretende 

atuar, quais são os seus mercados, utilizar estratégias de marketing e definir quais 

dessas estratégias serão utilizadas para melhor atingir as metas de campanha e criar um 

plano que organize a comunicação e a distribuição das mensagens (Cwalina et al., 2011). 

A conquista de votos depende da imagem e da mensagem transmitida, onde valores, 

princípios e ideias têm de ser salientados para angariar a empatia dos eleitores e facilitar 

suas escolhas nas urnas(Maarek, 2011a; Popkin,1994, Clarke et al.,2004, Heath et 

al.,2001, como citado em Davies & Newman, 2006). 

A didática defendida pelos autores é largamente utilizada por muitos partidos e 

candidatos, principalmente durante o período eleitoral. Mas cada um, a sua maneira, 

orienta seus esforços do modo que julgam mais eficaz. Lees- Marshment (2001) 

observou que os partidos se comportam de formas distintas e, para facilitar o 

entendimento, elaborou um modelo em que identifica três tipos de partido: o orientado 

para o produto, o orientado para as vendas e o orientado para o mercado.  O primeiro 

elabora suas ideias e planos de governo sem interferência dos eleitores. Acredita que o 

público perceberá, por si só, através da análise do que foi apresentado, que suas ideias 

serão melhores para a sociedade e, desta forma, decidam votar no candidato do partido. 

Em caso de derrota, os representantes desse partido concluem que o público não foi 
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capaz de compreender que as propostas apresentadas realmente eram as melhores e, 

portanto, não modificam suas políticas para eleições futuras (como citado em Jennifer  

Lees-Marshnment et al., 2010) 

Já o partido orientado para as vendas também defende seus princípios sem a 

interferência dos eleitores, mas assume uma postura em que percebe que tais ideias 

precisam ser publicitadas. Para isso, utilizam técnicas de marketing para “vender” suas 

propostas com o objetivo de fazer com que o público se sinta atraído e convencido a 

“comprá-las” através do voto. Se o resultado nas urnas não é positivo, o partido procura 

esmerar-se para melhorar as técnicas de persuasão e marketing para as próximas 

eleições. Por fim, existe o partido orientado para o mercado. Esse utiliza o marketing 

para identificar os desejos dos eleitores e, a partir desses desejos, elabora planos de 

governo que satisfaçam as necessidades desse público. Não existe aqui o desejo de 

convencer os eleitores sobre as ideias do partido, mas sim entregar a eles exatamente 

o que anseiam. Se a vitória nas eleições não acontece, o partido se preocupa em 

melhorar a imagem do “produto”, com o objetivo de torná-lo ainda mais desejado pelos 

eleitores (Lees-Marshment, 2001, como citado em Lees- Marshment et.al, 2010; 

Cwalina et.al, 2012).   

Sob a mesma tendência de raciocínio, Newman (1999) acredita que o marketing 

orientado para o mercado compreende a análise das necessidades dos eleitores, que 

servem como base para a construção de toda a estrutura de campanha. A imagem do 

político, o tema principal da campanha, além das propostas para diversas áreas, faz com 

que o eleitor seja facilmente persuadido ao se identificar com o conjunto apresentado 

(como citado em Davies & Newman, 2006). 

2.2. Gatewatching 

Na atualidade, não se pode pensar em Marketing Político sem a utilização das 

ferramentas disponíveis na internet. Um candidato que almeja atingir seus objetivos, 

precisa saber explorar os benefícios deste espaço virtual, bem como saber controlar as 

desvantagens que nele existem: “A internet não só se tornou um aspeto vital de 

estratégia de campanha, mas revolucionou a maneira como analistas, candidatos e 

cidadãos pensam e lidam com a política.”(Panagopoulos, 2009, p. 3). Fato é que a 
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internet não elege ninguém, mas hoje ninguém é eleito sem utilizar a internet.(Holahan, 

2008 , como citado em Gutekunst, 2010, p. 81).  

Com o surgimento da World Wide Web, no início dos anos 90, a comunicação sofre uma 

grande revolução tecnológica que impacta a forma de funcionamento de mecanismos 

de diversos setores, dentre eles, o marketing político. Antes, o marketing pautava suas 

ações com a utilização em larga escala dos media tradicionais. A criação da plataforma 

digital fez com que o público, antes simples recetor da informação, se transformasse em 

produtor de conteúdos através dos chamados novos media. Bruns (2015) formula o 

conceito Gatewatching em superação ao Gatekeeping, onde o público abandona o papel 

de mero espectador e passa a ter o poder de interagir com a notícia, opinar, modificar, 

compartilhar o conteúdo que julga importante(Bruns, 2015).  

O mundo virtual derrubou barreiras da comunicação e o acesso à informação tornou-se 

mais democrático. Esta nova configuração de ambiente atraiu a curiosidade de 

pesquisadores acerca da influência dos novos media na relação entre política e 

sociedade.  Bimber e Davis (2003), foram um dos primeiros a analisar a utilização da 

internet nas campanhas políticas. Os autores concentraram seus estudos na observação 

do uso das ferramentas da web pelos partidos durante as eleições presidenciais norte 

americanas do ano 2000. A obra trazia um questionamento: “reforço ou uma 

renovação?”(Bimber & Davis, 2003). Naquela época, o poder de alcance e disseminação 

dos conteúdos existentes no universo online ainda era desconhecido, mas já era possível 

prever mudanças no contexto das campanhas do futuro: “em 1995, a representante do 

partido democrata de Carolina do Norte, Charlie Rose, previu que até os anos 2000 a 

internet se tornaria uma ferramenta de campanha indispensável”(Bimber & Davis, 2003, 

p. 3). Entretanto, o resultado obtido através desse estudo, refletiu o panorama daquela 

época: a campanha na internet pouco influenciava nos resultados das urnas. 

Mas a rapidez dos avanços tecnológicos proporcionou mudanças significativas neste 

cenário em um curto espaço de tempo. A criação de novos canais de comunicação, 

através das páginas das redes sociais, tornou a relação entre candidatos e eleitores mais 

próxima. Nelas, o público pode receber notícias através de posts escritos, vídeos de 

caráter informal (onde o candidato expõe um lado desconhecido pela maioria, ou se 
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utiliza de bom humor, por exemplo), além de interagir nestas publicações através de 

likes, comentários. Disseminar as informações que julgavam mais importantes para 

outros contatos se tornava possível graças à nova opção de compartilhamento 

(Panagopoulos, 2009). 

2.2.1. Obama, o primeiro presidente da internet 

Os avanços tecnológicos das últimas décadas produziram, sem dúvida, um novo 

ambiente de comunicação e interação virtuais. Putnam (2000) observou no final dos 

anos 90, que o relacionamento interpessoal passava por transformações significativas 

ao exemplificar que, cada vez mais, os membros da sociedade estavam “jogando boliche 

sozinhos”(como citado em Miller, 2013, p. 327) . A internet não só ampliou o acesso à 

informação como também modificou comportamentos relacionados à vida pessoal, 

profissional e lazer das pessoas (Huysman & Wulf, 2004, como citado em Miller, 2013). 

Não é possível realizar um estudo sobre o papel da internet nas campanhas políticas dos 

dias atuais, sem mencionar as eleições presidenciais norte americanas de 2008. Barack 

Obama, primeiro presidente negro eleito na história do país, também entrou para os 

livros de estudos de marketing político como exemplo de primeiro candidato a utilizar 

ferramentas de comunicação online como base considerável de uma campanha: “Barack 

Obama é inquestionavelmente nosso primeiro presidente da Internet [. . .]. Ele entende 

a Internet e o poder das novas tecnologias”(Greengard, 2008, como citado em Miller, 

2013, p. 332).  Para o cientista político Michael Cornfield, a internet foi fundamental 

para Obama, graças às estratégias online implementadas na campanha, que permitiram 

grande arrecadação de dólares e expressivo engajamento dos eleitores através de suas 

plataformas em rede (Cornfield, 2008, como citado em Gomes, Fernandes, Reis, & Silva, 

2009, p. 29). Howard (2018), reafirma esse pensamento ao analisar que a campanha foi 

feita através da integração de diversos dispositivos oferecidos pela tecnologia daquela 

época e que esses elementos teriam propiciado o aumento de apoiadores, que se 

conectaram e se organizaram para fortalecer a campanha de Obama (Howard, 2018).  

Os EUA viviam, até aquelas eleições, um crescimento do desinteresse político por parte 

da sociedade. O aumento do número de usuários no ambiente online, proporcionou a 

consolidação de um espaço onde as informações deixaram de possuir intermediários. 
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Onde o emissor passou a ter controle de suas publicações e o recetor deixou de ser mero 

expectador com o surgimento da comunicação multilateral. Essa nova perspetiva, 

segundo Howard, (2006), fez com que os cidadãos se tornassem mais interessados pelos 

assuntos políticos e mais comprometidos em colaborar com os seus candidatos através 

de doações ou voluntariado, por exemplo (Cwalina et.al, 2012).  Todos os candidatos, 

portanto, criaram estratégias de campanha na web, através de sites oficiais e páginas 

de redes sociais (SNSs).  Sete dos 16 candidatos à presidência dos EUA, utilizaram o 

YouTube para anunciar as suas candidaturas (Takaragawa & Carty, 2012).  

Os concorrentes possuíam as mesmas ferramentas para a disputa na web. Mas somente 

Obama conseguiu entender como elas deveriam ser utilizadas. Chris Hughes, 

cofundador do Facebook, foi contratado para fazer parte da equipa de campanha, o que 

demonstra a perceção da importância das redes para a disputa do meio político, onde 

boa parte dos votantes já estava presente: “Mais de 70% dos americanos entre 18 e 34 

anos têm ou usam uma conta no Facebook ou MySpace, de acordo com uma pesquisa 

recente da Harris (Harris Interactive 2010)” (Takaragawa & Carty, 2012,p.78). Desta 

forma, a equipe de Obama definiu o pensamento orientado para o mercado, posto que 

concentrou parte de seus esforços nas novas mídias, se preocupou em criar estratégias 

de comunicação adequadas para o meio e ofereceu espaço para a mobilização de 

apoiadores no espaço virtual (Jennifer  Lees-Marshnment et al., 2010a) . Segundo 

Howard (2018), “a campanha transformou a energia on-line em ação off-line, de 

comícios de bancos de telefone virtual a registos de eleitores e campanhas de obtenção 

de votos durante as primárias e as eleições gerais” (p.29).  

Os responsáveis pela campanha do então candidato criaram uma rede social exclusiva, 

o myBarackObama.com - (MyBO). Através deste site, foi possível criar um blog de 

campanha, reunir apoiadores com seus perfis, exibir páginas destinadas às doações de 

campanha, vídeos, fotos, discursos e informações para ajudar os eleitores engajados a 

produzir seus próprios materiais de campanha. O site estimulava a interação dessas 

pessoas e ainda encaminhava tarefas individuais para que cada voluntário pudesse 

adaptar seu envolvimento em ações da campanha de acordo com a flexibilidade de seu 

horário. Através do site, os usuários do MyBO encontravam links para todas as outras 
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redes sociais de Obama (Lutz, 2009, Liasson,2008, como citado em Takaragawa e Carty, 

2012; (Kiyohara, 2009) ; (Olimid, 2009). 

A estratégia de campanha inovadora rendeu frutos e entrou para a história: jovens 

eleitores, acostumados ao ambiente online, foram influenciados pelo marketing digital 

e decidiram votar: “como um movimento social, os jovens eleitores compareceram às 

urnas com o maior número de votos desde 1972” (Takaragawa & Carty, 2012, 

p.74).  Foram arrecadados US $ 200 milhões através do MyBO. (Goldberg, 2008, 

Ambinder, 2008, apud Idem, Ibidem, 2012; Cwalina et.al, 2012). Dados do Pew Internet 

& American Life Project de 2008 mostraram que, 74% dos utilizadores da internet, 

permaneceram conectados para obter informações sobre política ou ainda para 

participar de ações relacionadas ao tema. 35% dos eleitores dos EUA utilizaram a rede 

para assistir vídeos relacionados às campanhas e 29% dos adultos e 39% dos usuários 

da internet, assistiram à debates políticos e declarações dos candidatos (Smith & Raine, 

2008 , como citado em Gomes et al., 2009). 

A comunicação multilateral transformou consumidores em “prosumidores”. Em suas 

redes sociais, os eleitores recolhiam, produziam e repassavam informações para suas 

conexões. Esse tipo de conexão é resultado de como  “a geração do milênio se comunica, 

à medida que busca a aprovação e as informações de seus pares mais do que os 

“especialistas” desconhecidos, criando um ponto de inflexão contra as principais 

notícias da mídia” (Takaragawa & Carty, 2012,p.80). Por sua vez, os contatos conectados 

à rede desses “prosumidores” repetiam o padrão comportamental, o que fez com que 

múltiplos conteúdos circulassem no território da internet: “o melhor aspeto para 

campanhas e candidatos sobre a nova tecnologia, é que torna incrivelmente fácil atingir 

milhões em milissegundos, a um custo baixo” (Miller, 2013, p.332). 

A campanha de Obama evidenciou a relevância dos novos media e destacou a 

necessidade de as futuras campanhas moldarem suas estratégias em torno das novas 

tecnologias. Elas transformaram o fazer político. As técnicas de marketing, antes 

utilizadas nos media tradicionais, não podem ser aplicadas da mesma forma no 

ambiente da internet. Além disso, é preciso redobrar os cuidados com o que se divulga, 

pois, as consequências podem ser negativas e definitivas para a imagem do candidato. 
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E esse político tem de estar ciente de que cada passo, cada palavra, podem ser gravados 

e disseminados por qualquer pessoa. (Panagopoulos, 2009). 

2.2.2. Trump e os 140 caracteres 

O uso dos novos media como instrumentos de campanha política funcionaram muito 

bem durante as eleições de 2008 e 2012. Para 2016, portanto, partidos e candidatos 

acreditavam ter compreendido como utilizar as redes sociais em prol da conquista de 

votos e consequente vitória nas urnas. Mas, para a surpresa de todos, as estratégias de 

marketing digital mudariam mais uma vez e os resultados seriam inesperados: "Se você 

me dissesse há um ano que Trump seria o candidato, eu pensaria que você era louco" 

(Silver, 2016, como citado em Francia, 2018). 

A adversária de Obama durante as prévias democratas, Hillary Clinton, desta vez era a 

candidata oficial do partido na corrida para as eleições presidenciais de 2016. A sua 

equipe se preocupou em construir seus próprios sistemas através de ferramentas, cujo 

principal objetivo era o de registar eleitores e criou uma unidade em que as informações 

mais relevantes eram levadas em consideração para a formulação das decisões a serem 

tomadas durante a campanha. Clinton, assim como Obama, possuía um site oficial e se 

fez presente em todas as redes sociais. Diversas prévias indicavam que a senadora era a 

favorita para ocupar a Casa Branca, mas ao final percebeu-se que tais previsões estavam 

erradas. Do lado republicano, Donald Trump, candidato que não possuía qualquer 

experiência no mundo político ou militar, mas soube utilizar seu status de celebridade 

para criar uma relação intimista com seus seguidores através do microblog Twitter, 

ferramenta há muito utilizada por ele para tecer declarações polêmicas.(Enli, 

2017;Howard, 2018;Justel-Vázquez, Fernández-Planells, Victoria-Mas, & Lacasa-Mas, 

2018; Francia, 2018). 

O Twitter é utilizado por diversos líderes mundiais, o que originou o termo twiplomacy, 

em que chefes de estado, líderes de organizações, entre outros, utilizam essa rede para 

obter um maior contacto com o público através da divulgação imediata de informações, 

que podem ser acedidas de qualquer lugar do mundo. Dados de 2015, apontavam que 

o microblog era “a principal rede social usada por 276 chefes de Estados e governo e 

também por ministros de relações exteriores em 178 países, representando 92% de 
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todos os países-membros da Organização das Nações Unidas (ONU)” (Torrealba, 2015, 

como citado em Gonçalves, Nanci, & Assis, 2019, p. 46) Por conseguinte, a utilização do 

Twitter possui uma vertente favorável para a política externa, ao passo que incentiva 

uma troca benéfica de ideias entre políticos e sociedade civil e aumenta a capacidade 

dos diplomatas para coletar informações e antecipar, analisar, gerenciar e reagir aos 

eventos (Gonçalves et al., 2019).   

Ao contrário de Clinton, Trump planejou administrar, ele próprio, sua página no Twitter, 

com a finalidade de estreitar relações para com o seu público. Este tipo de estratégia 

rendeu ao candidato maior atenção dos atores políticos para o teor de suas postagens 

e ainda proporcionou aos seguidores uma relação de proximidade e identidade. Sem a 

interferência de mediadores, Trump moldava suas publicações com o objetivo de 

persuadir as mentes das pessoas contrárias a ele, além de reforçar a empatia e 

credibilidade junto ao seu eleitor.(Johnson, 2018). 

Uma análise superficial, descreveria as estratégias de Trump como amadoras. 

Entretanto, ao ultrapassar os primeiros julgamentos, percebe-se que o então candidato 

possuía notável conhecimento sobre como empregar os tweets produzidos para obter 

atenção de todos os atores políticos e, dessa forma, sustentar a imagem de um 

candidato confiável, ao passo que “Os políticos que se mostram muito profissionais 

podem, portanto, parecer calculados e cínicos, enquanto o amador tem o benefício de 

parecer desajeitado e imperfeito, mas autêntico” (Enli, 2017, p. 58). Ademais, o status 

de celebridade representava instrumento importante a ser explorado durante as 

eleições e Trump assim o fez. (Wallsten, 2013, Chadwick, 2014, como citado em Enli, 

2017, p. 56). 

Para Barbaro (2015), Trump “dominou o Twitter de uma maneira que nenhum candidato 

a presidente jamais fez, liberando e redefinindo seu poder como uma ferramenta de 

promoção política, distração, determinação de pontos e ataque” (como citado em 

Johnson, 2018, p.76). As menções ao então candidato na plataforma ultrapassaram a 

marca dos 6 milhões logo nos primeiros meses das primárias do partido republicano. O 

número corresponde a oito vezes mais menções do que todos os outros candidatos do 

partido e 2 vezes mais do que obteve a democrata Clinton (Johnson, 2018). 
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As postagens do candidato eram projetadas para atrair a atenção da mídia. Assim sendo, 

o conteúdo dessas publicações era, por vezes, polémico. Este tipo de estratégia 

promoveu a geração de mídia gratuita para Trump (Francia, 2018).  De acordo com a 

medida Media Quant do valor da mídia livre, durante o período de um ano, Trump 

obteve US $ 4,96 bilhões de exposição gratuita, enquanto Hillary Clinton, totalizou US $ 

3,24 bilhões. (Francia, 2018; Howard,2018; Rodríguez-Andrés, 2018) 

Trump utilizou uma agenda baseada em ataques a oponente Clinton, aos imigrantes 

ilegais e ao povo muçulmano, considerado por ele como terrorista. O objetivo desses 

posts era o de provocar no público sentimentos de ódio e medo ao alimentar suas 

fobias.(Gonçalves et al., 2019; Lewis, 2016; Moreira de Sá & Soller, 2018; Rodríguez-

Andrés, 2018)  

Gonçalves e Assis (2019) pormenorizaram tais artifícios. Uma das promessas do então 

candidato, consistia na perseguição e deportação de imigrantes ilegais- muitas vezes 

chamados por ele de bandidos e estupradores- além da construção de um muro na 

fronteira com o México: “Trump mobilizou sentimentos anti mexicanos entre os setores 

da população americana que se sentem ameaçados pela perda da sua identidade 

cultural e pelas supostas perdas de oportunidade na economia” (Gonçalves et al., 2019, 

p. 48). Trump também fomentou o medo da população dos EUA quanto a ataques 

terroristas e ainda tirou proveito do escândalo dos e-mails de Clinton para desviar a 

atenção da suposta colaboração do governo russo em sua campanha. (Gonçalves et 

al.,2019). 

Yaqub, Chun e Vaidya (2017,) realizaram uma investigação acerca a participação dos 

cidadãos norte-americanos no discurso político que ocorreu na rede social Twitter 

durante a corrida presidencial de 2016.  Com mais de 300 milhões de usuários ativos por 

mês, o microblog servia como mecanismo de troca e disseminação de mensagens para 

todos os atores políticos. Donald Trump e sua concorrente Hillary Clinton, possuíam 

milhões de seguidores. As publicações de ambos eram monitoradas pelos media e 

serviam como fonte de informação oficial sobre agendas, discursos e até mesmo de 

opiniões acerca de temas de interesse público. Um ambiente virtual em que era possível 

também, estabelecer diálogo com pessoas de ideias e ideologias concorrentes. Logo, o 
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Twitter passou a ser utilizado como parte substancial na construção do Agenda Setting 

dos media convencionais (Parmelee, 2013, Junkherr, 2014, Wallsten, 2014, como citado 

em Yaqub, Chun, Atluri, & Vaidya, 2017). 

Entretanto, ao contrário dos media oficiais, as publicações no microblog não possuem 

verificação de dados antes da publicação. Desta forma, o conteúdo partilhado pode, por 

vezes, ser manipulado. Informações incorretas ou falsas (fake news) são disseminadas 

com grande rapidez antes de serem corrigidas. Essa característica da rede social foi 

amplamente utilizada pelo então candidato para persuadir seguidores da maneira que 

melhor lhe convinha: “Os estudiosos argumentaram que a vitória de Trump foi 

alimentada por tudo, desde sensacionalismo, silenciosos apoiadores de Trump e o poder 

da celebridade ao populismo, sexismo, sentimento anti-establishment e divisões 

profundas ao longo de linhas raciais, de classe e culturais” (Johnson, 2018,41). A equipe 

de marketing de Trump também utilizou a coleta de dados como instrumento durante 

a campanha: realizou pesquisas online, ligações telefônicas. Montou uma base de dados 

(Projeto Álamo), que reunia informações de 14 milhões de eleitores indecisos. Além 

disso, a campanha também utilizou dados da empresa britânica Cambridge Analytica, 

que possuía informações de mais de 220 milhões de adultos norte-

americanos (Rodríguez-Andrés, 2018). 

Todos os instrumentos empregados na campanha renderam ao empresário inesperada 

vitória nas urnas: “a vitória de Donald Trump foi descrita como impressionante, 

chocante e tendo provocado um ‘grito primal’ da grande mídia” (Johnson, 2018, p.39). 

Um resultado que, para o próprio Trump, foi obtido graças ao uso de sua influência nas 

redes sociais “ ‘o fato de eu ter tanto poder em termos de números com o Facebook, 

Twitter, Instagram, etc. por outro lado, acho que me ajudou a vencer todas essas 

corridas em que estão gastando muito mais dinheiro do que eu gastei’” (60 minutes, 

2016, como citado em Johnson, 2018,p.42). 

 

2.3.  Redes de relacionamento social 
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As redes sociais surgiram no início dos anos 2000 e provocaram uma verdadeira 

revolução no ambiente virtual. Até então, a utilização da internet enquanto ferramenta 

para o acesso de conteúdos, realizava a conexão unidirecional, de pessoas a sites. A 

partir de 2002, a relação de interatividade passou a ser possível entre pessoas, com o 

surgimento da primeira rede social, a Friendster, um site de encontros online com o 

objetivo de promover a conexão entre pessoas com amigos em comum, partindo da 

premissa de que esses encontros seriam mais agradáveis e seguros.  Três meses após 

seu lançamento, a rede social já possuía três milhões de utilizadores, e isso fez com 

que novas redes sociais fossem criadas pouco tempo depois, como o MYSpace e 

Facebook. (Bryfonski, 2012).  Portanto, aplicativos que permitem ao utilizador a criação 

de um perfil e a construção de uma rede de amigos são considerados redes 

sociais (Cooper, 2019). 

A comunicação de muitos para muitos proporcionou interações antes impossíveis no 

universo offline com os media tradicionais. Os utilizadores podem conectar-se com 

amigos, conhecer novas pessoas e partilhar, nesse novo mundo, suas idéias, 

sentimentos, opiniões.  Para Couldry (2010) essas práticas configuram em “voz como 

processo” em que os discursos de todos presentes nesse ambiente obtêm maior 

destaque, devido a potencialidade da rede em ampliar o alcance dessa voz. Eles passam 

a fazer parte de forma mais influente em questões relacionadas com o espaço público, 

principalmente na política (como citado em Amaral & Santos, 2019, p. 65).  

No ambiente das redes sociais não existem mediadores como no mundo real. As 

informações não precisam de intermediários para fluírem entre os pontos de conexão 

e essa característica  pode comprometer a qualidade e a veracidade de conteúdos: 

“estes novos atores, na sua esmagadora maioria, não estão afetos a códigos 

profissionais de conduta, tendo antes tendencialmente como critérios para a avaliação 

e seleção do conteúdo a (re)publicar preferências e emoções pessoais” (Bro & 

Wallberg, 2014, como citado em Amaral & Santos, 2019, p. 67) 

Portanto, o cenário das redes “é estruturado por uma série de contradições ideológicas 

e tecnológicas”(Laiola, 2016). Sob o ponto de vista teórico, elas oferecem um ambiente 

democrático em que é permitido aos utilizadores ocuparem o espaço como desejarem, 
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através de interações baseadas em publicações, likes, comentários e 

compartilhamento de informações. Entretanto, para utilizar estas estas redes, é 

preciso estar disposto a ceder informações pessoais que são armazenadas e utilizadas 

por um sistema de algoritmos, que constroem uma espécie de realidade virtual 

personalizada, onde o conteúdo deixa de ser ilimitado e passa a ser direcionado apenas 

ao que é compatível com o desejo do utilizador. O acesso à informação, portanto, é 

construído através da lógica do consumo.(de Paula, Araujo, & Saraiva, 2020).  

Os algoritmos das redes sociais recolhem dados do utilizador a todo o momento. 

Através da análise obtida durante o uso da plataforma, os algoritmos conseguem 

delinear o perfil deste utilizador e, por conseguinte, personaliza a experiência do 

indivíduo dentro da rede social. (Amaral & Santos, 2019).  O efeito de um ambiente 

controlado, estimula o aparecimento de “bolhas de filtro” que “[...] medem 

seletivamente as informações que um utilizador deseja ver[...]” (Bakir & McStay,2017, 

p. 8, como citado em Amaral & Santos, 2019, pp. 75-76).   

Na esfera política, as redes sociais promoveram a aproximação entre candidatos e 

eleitores. A relação, antes distante, tornou-se mais informal e direta, sem a 

necessidade da adequação de imagem e discurso em modelos pré determinados pelos 

media tradicionais: “Na nova dinâmica da comunicação perderam-se referências do 

que é certo e errado, ou do que se pode ou não dizer sobre determinados assuntos, ou 

do que se pode ou não fazer na política [...]” (Fratini, 2020,p.12).  

Desta forma, as estratégias de marketing deixaram de moldar-se nos assuntos 

elencados como importantes pelo Agenda Setting, para atender aos anseios dos 

eleitores. Novas narrativas de poder puderam ser estruturadas, onde o discurso de um 

líder carismático, que emprega técnicas de persuasão e conteúdos personalizados, 

suplanta a capacidade de convencimento e, consequentemente, de propagação dos 

conteúdos elaborados pelos media tradicionais: “A internet junto às redes sociais, 

promoveu a maior cisão entre indivíduos e  instituições das quais se tem notícia no 

mundo contemporâneo” (Fratini, 2020, p. 12). 

A comunicação política nas redes sociais acontece sem interrupções. Como boa parte 

dos utilizadores costuma aceder ao conteúdo dessas redes todos os dias, políticos e 
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eleitores estabelecem relação de influência mútua, que promovem mudanças 

estruturais. Tomemos como exemplo as eleições presidenciais do Brasil em 2018 

(cerne de nosso estudo de caso). Ao contrário das eleições anteriores, cujo foco dos 

debates compreendia assuntos relacionados à economia, infraestrutura, 

educação,  saúde,  a campanha de 2018 debateu questões relacionadas à ideologia de 

gênero, racismo, valores morais, entre outros assuntos de natureza comportamental, 

graças à perceção obtida através de análise dos dados fornecidos pelas redes sociais, 

que identificaram os pontos estabelecidos pelos internautas como mais 

relevantes.(Brusadin & Graziano, 2020).  

O então candidato Jair Bolsonaro foi o que melhor soube aproveitar as funcionalidades 

oferecidas pelas redes sociais para consolidar sua estratégia de marketing político. 

Bolsonaro iniciou sua campanha com anos de antecedência e conseguiu construir em 

torno de si a imagem de um candidato anti conceitual e anti intelectualista (Fratini, 

2020), ao adotar posicionamentos polêmicos, “isto é, tudo o que um político 

tradicional evita normalmente”(Vitorino, 2020, p. 63). Além disso, Bolsonaro 

aproveitou a ausência dos porteiros jornalísticos para difundir discursos inverídicos, 

que despertaram a atenção e a simpatia de seus apoiadores, como o “kit gay”: A 

“eleição da desinformação” “permitiu que as mentiras prevalecessem, mesmo as mais 

estapafúrdias, estimuladas por candidatos que não tiveram o menor pudor em mentir” 

(Gracher, 2020, p. 119).   

As eleições de 2018 comprovaram que as redes sociais são hoje estruturas 

indispensáveis para as campanhas eleitorais, e que é preciso saber ocupar e utilizar os 

espaços oferecidos para não concorrer em desvantagem. Bruzadin & Graziano (2020) 

identificam essas eleições como uma nova fase do marketing estratégico na internet: 

o Darwinismo digital. Os autores identificaram que os políticos mais bem-adaptados ao 

meio digital, possuem mais chances de vitória. Os que não conseguirem se adequar a 

nova realidade, tornam-se vítimas da seleção natural. 

 

2.4. Novos media e democracia 
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O Marketing digital utilizado para promover partidos e políticos, tornou a imagem do 

fazer político mais atrativa para o público. A equipe responsável por esse trabalho de 

promoção e persuasão dos eleitores, percebeu que utilizar e transformar algumas 

técnicas do marketing tradicional e introduzir novos conceitos para criar o marketing 

político, representava uma peça chave para alcançar os objetivos. Mas tais técnicas 

poderiam causar danos à democracia? Muitos estudiosos acreditam que sim. 

Em uma democracia, subentende-se que todos possuem o direito de acesso à 

informação, bem como a de transmiti-la para outras pessoas. Por conseguinte, ao 

analisar essas informações, a sociedade adquire pensamento crítico e desenvolve 

conhecimento em torno dos assuntos. O marketing político, no entanto, cria cenários 

em que os mundos real e virtual se confundem, o que faz com que a chamada 

“sociedade da informação” seja manipulada por notícias que lhes são transmitidas neste 

contexto: “As informações criam uma nova categoria de produtos de mercado que 

podem ser vendidos para gerar lucros. Portanto, as pessoas podem ser tentadas a usar 

as informações como uma ferramenta para obter poder e controle sobre a sociedade” 

(Cwalina et.al,2012, p.280). Para O'Shaughnessy (1990), o marketing político fez com 

que as pessoas enxergassem a política por um viés inverídico na medida em que as 

ferramentas do marketing transformam assuntos políticos complexos em supostamente 

simples e de fácil resolução.  

O uso do marketing digital na política divide a opinião de estudiosos. Autores como 

Nixon (2003), Grossman (1995) e Barber (1999), por exemplo, possuem uma visão 

otimista de que o acesso facilitado à informação representa a oportunidade para que 

grupos, antes excluídos, consigam obter maior representatividade política através da 

interação (como citado em Panagopoulos, 2009).  Já a corrente pessimista (Davis,1999; 

Norris 2001; Kavanaugh,2002), considera a internet como um instrumento que ajuda a 

reforçar o envolvimento de pessoas que já se interessavam anteriormente pelos 

assuntos políticos e, dessa forma, contribui para a manutenção do status quo (como 

citado em Panagopoulos, 2009). Há ainda uma terceira corrente: a dos céticos. Para 

Bimber (2001), Resnick (2000), Uslaner (2004), entre outros, a internet reflete a 

realidade já existente da política. Para eles, a facilidade de acesso à informação não 
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possui qualquer relação com o aumento do interesse e da participação pública na seara 

política (como citado em Panagopoulos, 2009).  

Em um contexto de campanha política, a utilização dos novos media modificou a 

interação dos partidos e candidatos com os voluntários e doadores de campanha o que, 

para alguns autores, permitiu maior acesso à informação e mais espaço para o ativismo 

político. (Poster, 1995, Castells, 2006, como citado em Takaragawa & Carty, 2012, p. 

75). A forma unidirecional de comunicação foi substituída  por mídias cujo 

compartilhamento Peer to peer e outras formas de comunicação horizontal se fizeram 

presentes :“Dado o papel cada vez mais crucial das tecnologias da informação e 

comunicação na vida social e política contemporânea [. . .] a maneira como o 

desenvolvimento de sistemas de comunicação afeta o discurso público é de grande 

importância (Jenkins, 2006, Langman, 2005,Castells, 2007, 2006; Harvey 1998, como 

citado em Takaragawa & Carty, 2012,p.75) 

Panagopoulos analisou o uso das novas tecnologias durante as eleições presidenciais 

norte americanas de 2008, com o objetivo de entender o poder de influência da internet 

durante o período de campanha e provocar o debate em torno do quanto a utilização 

do espaço digital pode afetar a democracia. Para ele, a criação de novos canais de 

comunicação, através das páginas das redes sociais, tornou a relação entre candidatos 

e eleitores mais próxima. Nelas, os eleitores puderam receber notícias através de posts 

escritos ou vídeos com caráter informal e interagir através destas publicações através 

de likes, comentários, além de disseminar as informações que julgavam mais 

importantes para outros contatos, através do compartilhamento (Panagopoulos, 2009).  

Muitos autores acreditam que as campanhas têm como principal objetivo fazer com que 

os eleitores “comprem” as ideias e conceitos que os partidos pretendem vender. A 

questão é que “o mercado do voto está cada vez mais fragmentado pois possui público 

heterogêneo, com diferentes pensamentos e crenças” (Kotler e Kotler,1999, Schneider, 

2004, como citado em Gutekunst, 2010, p.19). Parmelee e Bichard (2012), ressaltam a 

preocupação com o facto de os usuários das redes priorizarem a interação virtual em 

detrimento de interação direta, o que acarretaria danos para a habilidade social destes 

indivíduos. Além disso, muitos usuários passam a acompanhar apenas a visão dos 
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partidos ou candidatos cujo discurso lhes agrada e criam as chamadas “bolhas de filtro” 

(Gerbaudo, 2018). Esse tipo de comportamento faz com que suas visões acerca dos 

assuntos políticos se tornem limitadas a apenas um ponto de vista e não sejam 

estimulados a ponderar e refletir sobre suas próprias opiniões  (Pamerlee & Bichard, 

2012). 

Lees-Marshment et.al, (2010a)  argumentam que, em vez de ajudar no desenvolvimento 

de democracia, o marketing político digital provocou o seu esvaziamento: “A ênfase nos 

principais eleitores e objetivos de curto prazo significa que a esfera pública é menos 

informada, inibindo a capacidade da política de responsabilizar as elites políticas e as 

decisões não são mais tomadas tendo em conta o interesse da sociedade como um 

todo” (p.273) . O fazer político na internet contribui para enfraquecer o engajamento 

político e social ao criar um ambiente artificial em que a sociedade se estabelece (Nie & 

Erbring, 2000; Kraut et al., 1998, como citado em Takaragawa & Carty, 2012). Este facto, 

produz a diminuição de participação desses indivíduos em organizações civis e políticas: 

“[. . .]as próprias redes que permitem que indivíduos e grupos trabalhem juntos podem 

criar uma divisão entre interesses individuais e coletivos” (Putnam, 2000, como citado 

em Takaragawa & Carty 2012, p.76)  

Por fim, as poucas regulações do território virtual contribuem para um dos principais 

problemas promovidos pelo marketing político digital: As Fake News.  Os custos sociais 

causados pela disseminação de notícias falsas preocupam, na medida em que os 

usuários das redes tendem a interpretar as informações publicadas neste ambiente 

como confiáveis, verídicas. Tal comportamento pode acarretar uma perda para a 

democracia pois os consumidores de notícias podem se tornar céticos em relação ao 

que é publicado pelos media convencionais. Os baixos custos de produção da notícia 

falsa contribuem para a diminuição dos investimentos em torno de fontes confiáveis, o 

que prejudica a manutenção do estado democrático: “Esses efeitos negativos são 

compensados com qualquer ganho, de bem-estar causado por consumidores que 

gostam de ler notícias falsas que sejam consistentes com as anteriores” (Allcott & 

Gentzkow, 2017). 

3. Deus ex machina 
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No dicionário Michaelis Brasileiro da Língua Portuguesa é possível encontrar facilmente 

o significado mais alargado para a palavra “populismo”, cuja definição no viés político é 

essa: “Prática política que se baseia em angariar a simpatia das classes menos 

favorecidas e de menor poder aquisitivo pregando a defesa de seus interesses, 

geralmente através de ações paternalistas e assistencialistas” (Michaelis, 2020). Em 

2016, após a vitória inesperada de Donald Trump nas eleições presidenciais norte 

americanas e a campanha bem-sucedida do Leave no referendo que decidiu a saída do 

Reino Unido da União Europeia, inúmeros foram os artigos publicados na tentativa de 

esclarecer para o público “o que é populismo”. O interesse pelo assunto fez com que 

“populismo” fosse eleita pelo Dicionário Cambridge de Led como a “palavra do ano em 

2017”(Chou, Moffitt, & Bryant, 2020, p. 24) . 

Entretanto, encontrar uma definição precisa de populismo no ambiente de pesquisa é 

tarefa árdua, complexa e, para muitos, considerada impossível, dado que a prática 

populista pode acontecer em diversos modelos de países, com diferentes realidades 

econômicas, políticas e culturais. Laclau, por exemplo, entende o populismo como uma 

prática discursiva, “um conceito ilusório e recorrente” e constata que “poucos termos 

foram tão amplamente utilizados na análise política contemporânea, embora poucos 

tenham sido definidos com menos precisão” (Laclau, 1977, p. 143). Para Mudde (2004), 

o populismo é entendido como uma ideologia tênue,“ que considera a sociedade 

separada em dois grupos homogêneos e antagônicos, 'o povo puro' 'versus' 'a elite 

corrupta  e que defende que a política deve ser uma expressão da volonté générale 

(vontade geral) do povo”(como citado em Rooduijn & Pauwels, 2011, p. 1273). 

Para Kriesi (2014), essa ideologia “fina” possibilita aos protagonistas desse ambiente 

populista, a flexibilidade de acrescentar outras ideologias mais densas ao movimento, 

como nacionalismo, por exemplo (como citado em Engesser, Ernst, Esser, & Büchel, 

2017, p. 1111).  Honório (2018), concorda com a ideia de sociedade dividida em dois 

grupos distintos e cujo contexto histórico definirá os significantes dos elementos desse 

populismo. Pensamento compartilhado por Priester (2007), que ratifica ainda a 

impossibilidade de única definição do populismo pelo “fato de que ele se manifesta de 
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forma diferente, dependendo das condições contextuais” (como citado em Engesser et 

al., 2017, p. 1111). 

Colliot- Thélène (2019) acredita que o termo “populismo” não deve ser sequer utilizado, 

já que este pode ser aplicado nos mais diversos cenários: “Os populistas são formas 

heterodoxas de politização; [. . .]. É essa ortodoxia que deve ser questionada em cada 

caso, em vez de procurar identificar posições [. . .]” (Colliot- Thélène 2019, p. 25). Judis 

(2017), segue a mesma tendência de raciocínio ao afirmar que o populista não detém 

características exclusivas, posto que possuem semelhanças, mas também diferenças 

entre si (Judis, 2017).  Müller (2017) complementa ao dizer que, para além dessas 

diferenças, o populismo diz defender a moral e o pensamento unificado, o que em 

termos reais, não é possível. 

A tentativa de elucidar o que de facto seria o populismo não é um movimento recente. 

No final dos anos 60, uma conferência realizada na London School of Economics reuniu 

diversos politólogos com o determinado objetivo de encontrar uma definição uníssona 

para o tema. A reunião com o nome “para definir populismo”, não conseguiu alcançar o 

resultado pretendido, na medida em que os estudiosos envolvidos produziram vasto 

material que incluía uma sucessão de descrições do que seria o populismo e que se 

aplicavam em diferentes tipos de casos (Canovan, 1981; Chou et al., 2020).  

Tomemos alguns exemplos. Nessa conferência, Andrzej Walick (1968) definiu populismo 

como “o socialismo que [surge] nos países camponeses atrasados que enfrentam o 

problema da modernização” (como citado em Canovan, 1981 p.4). Peter Calvert (1968) 

também reduzia o populismo à uma corrente pertinente à classe agrária, pois defendia 

que o populismo era “basicamente um movimento rural que busca realizar valores 

tradicionais na sociedade tradicional” (como citado em Canovan,1981, p.4). Percebemos 

que os autores reduziram a definição para uma realidade da época, em locais com 

características específicas e não de forma abrangente e plural. Nesse mesmo encontro, 

Sir Isaiah Berlin (1968) apontou para a intrincada tarefa de definir populismo e sobre a 

tal diversidade de cenários em que este pode existir, ao compará-lo com o que batizou 

como “complexo de Cinderela”: “Existe um sapato- a palavra populismo- para o qual em 

algum lugar existe um pé. Existem todos os tipos de pés em que quase cabem, mas não 
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devemos ficar presos por esses pés que quase cabem” (como citado em Canovan, 1981, 

p.7). Sendo assim, constatamos que o populismo consegue reunir diferentes definições 

que se baseiam em diferentes abordagens.  

3.1. Os tipos de abordagem 

Todo material produzido durante a conferência dos anos 60 na London School of 

Economics resultou em uma importante coletânea: “De facto, um dos primeiros textos 

fundamentais no estudo do populismo foi a coletânea editada em 1969 de Ionescu e 

Goellner, ‘populismo e suas características nacionais’” (Chou et al., 2020, p. 24). Desta 

coletânea instituiu-se, pois, diferentes abordagens: a abordagem ideacional, a 

estratégica e a discursivo performativa.  

A primeira delas é a mais comumente utilizada e aborda a questão do populismo do 

ponto de vista ideológico: Luta de classes entre o povo e a elite pré-estabelecida, com o 

firme propósito (ao menos, do ponto de vista teórico), de perseguir e concretizar desejos 

e necessidades da vontade geral (Cachanosky & Padilla, 2019). Mudde e Kaltwasser 

(2017) são estudiosos que utilizam a abordagem ideacional em seus trabalhos, ao 

considerar o populismo como um ambiente político em que dois grupos diferentes 

digladiam-se (como citado em Prior, 2019, p. 127).  

Todavia, a perspetiva ideacionista não analisa atores políticos que podem possuir certas 

características populistas, apenas aqueles que reúnem a característica de luta de 

classes, dado que tal abordagem “enxerga o populismo como uma categoria binária: 

“um claramente ‘é’ ou ‘não é’ populista” (Chou et al., 2020, p. 26).  A radicalidade dessa 

abordagem faz com que ela seja alvo de críticas frequentes, por ser considerada 

demasiado superficial.(Chou et al., 2020) . Müller (2017) diz que a simples crítica às elites 

não pode configurar como definição de um governo populista pois, “caso contrário, 

qualquer pessoa que critique o status quo, por exemplo na Grécia, na Itália ou nos 

Estados Unidos, por definição, seria populista”(Müller, 2017, p. 2) . 

Já a abordagem estratégica é utilizada por grupos de estudiosos para definir o populismo 

como uma estratégia política de conquistar o poder baseado na personalização do líder. 

Este tipo de tratamento não se preocupa em analisar discursos ou eventuais crenças de 
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um candidato, mas sim a estratégia personalista utilizada por ele para alcançar ou se 

manter no poder. Os estudiosos que utilizam este tipo de interpretação, procuram 

entender a capacidade desse líder de não necessitar de mediadores (como instituições, 

media, etc.) para governar. Entretanto esta estratégia também possui falhas, posto que 

parte do princípio que o populismo só pode surgir em cenários cujos ambientes políticos 

sejam fracos e os partidos políticos pouco organizados, o que não condiz com realidade. 

O foco exclusivo no líder personalista, deixa de lado questões importantes a serem 

analisadas, como discursos de cunho populista dentro das sociedades, “que nós 

acreditamos que são duas as prováveis manifestações do populismo que podem surgir 

nas meritocracias políticas” (Chou et. al, 2020, p.28)  

A última abordagem é a discursivo- performativa, que analisa o populismo tendo em 

conta diferentes e importantes aspetos, relacionados não só à personalização do líder, 

como também à linguagem empregada, os gestos utilizados, todo o aparato elaborado 

para construir o personagem político ideal. Essa interpretação estuda a linguagem 

discursiva de estratégia ideacional (povo contra elite) mas vai além, ao investigar como 

esse ambiente é criado e caracterizado, o tipo de linguagem verbal e não verbal utilizado 

através do comportamento, a estética, entre outros. Não há também distinção entre 

cenários políticos mais ou menos organizados, como acontece na abordagem 

estratégica. Os autores que trabalham com essa análise, também observam a postura 

do líder populista em cenários de crise e ameaças e como ele consegue beneficiar-se 

desses momentos ao induzir conflitos e crises para justificar falhas de desempenhos do 

governo (Chou et. al, 2020).  

3.2. Características  

O populismo desenvolve-se em ambientes heterogêneos e antagônicos. Isto posto, faz-

se necessário identificar, em cada cenário, características comportamentais de líderes, 

governo e população, bem como as estratégias empregadas no campo político, antes de 

categorizar determinados países como populistas. Primeiramente, é considerável 

destacar que um regime populista acontece em qualquer tipo de governação, seja 

de  direita, esquerda ou centro, pois este não está atrelado à qualquer tipo de ideologia 
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partidária, mas sim representa o reflexo de uma maneira estratégica de pensar e de 

empregar conceitos e atitudes, em uma lógica política que divide a sociedade em dois 

campos distintos: o povo, injustiçado e explorado, contra uma elite corrupta e sem 

escrúpulos (Judis, 2017; Müller, 2017). Tal divisão, segundo académicos, acontece em 

cenários de crises políticas, económicas e sociais, na medida em que essas 

desestabilizam a confiança da sociedade em relação às instituições (Chou et al., 2020; 

Honório, 2018; Moreira de Sá & Soller, 2018; Müller, 2017).  

Ambientes de crise são extremamente favoráveis para a ascensão do discurso populista 

e disseminação do pensamento ilusório coletivo de que medidas radicais podem 

resolver problemas complexos. Parte da população tem a convicção de que, através do 

rompimento do status quo e estabelecimento de luta entre o “povo” e a “elite”, crises 

serão sanadas através da figura central de um líder. (Chou et al., 2020; Honório, 2018; 

Müller, 2017). Para Honório (2018) o movimento populista ganha protagonismo em 

cenários cujo povo é “vago, sociológica e economicamente indefinível, que se positiva 

pelos inimigos que identifica, e pelo seu reconhecimento num líder definido” (p.33).   

No entanto, Chou et.al (2020), mostram que o populismo não depende disso para 

prosperar, ao afirmar que este consegue se infiltrar através das falhas encontradas em 

sistemas liberal- democráticos consolidados, ao expor o deficiente viés democrático em 

projetos “como a União Europeia, a falta de escolha real oferecida aos cidadãos em 

sistemas partidários altamente limitados[...] ou a corrupção, conclusão ou falsidades 

que às vezes são oferecidas em nome da democracia liberal” (p.1). Nesta deriva, 

poderíamos concluir que as deficiências nesses sistemas atribuem ao populismo certo 

caráter democratizante, ao apontar que existem problemas que precisam ser resolvidos 

nas doutrinas vigentes. Entretanto, o populismo se torna antidemocrático quando 

“começa a desrespeitar as regras da contestação pública e acaba promovendo a criação 

de um campo de jogo desigual entre titulares e oposição”(Kaltwasser, 2019, p. 73). Ele 

não representa, de forma alguma, um processo necessário para aprimorar a 

democracia, mas serve, de facto, como um alerta de que existem parcelas de população 

que não se sentem representadas (Müller, 2017). 
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A figura do líder é primordial para o estabelecimento do populismo e sua manutenção. 

Esse líder é visto aos olhos da sociedade como um grande salvador, na medida em que 

se apresenta como único e verdadeiro representante e defensor dos direitos do povo. 

Uma pessoa que inspira, através do uso de linguagem (verbal e não verbal) e medidas 

radicais - de natureza conservadora - o rompimento com a conjuntura das instituições: 

“Pense, por exemplo, no presidente turco Recep Tayyip Erdogan, declarando em um 

congresso do partido desafiando seus numerosos críticos nacionais: ‘nós somos o povo. 

Quem é você?’” (Müller, 2017, p.3). 

Portanto, o governante populista não segue as regras estabelecidas pelo establishment 

e sente-se confortável para se expressar da maneira que lhe convém. Faz uso de 

discursos de tom moralizador, que se mostram muito eficazes para angariar a simpatia 

e o voto dos eleitores descontentes (Moreira de Sá & Soller, 2018). Mineiro (2018), 

acredita que a espetacularização da política concebeu o fomento do populismo posto 

que inseriu no imaginário de sociedade a ideia de imediatismo, em que problemas 

sociais, estruturais, económicos, podem ser resolvidos a curto prazo, desde que se 

escolha a pessoa certa para governar: “Esse é o terreno social mais fértil para a chegada 

de um salvador, qual deus ex-machina3, qual messias, herói ou anti-herói, pronto a 

encarnar, como nenhum outro, o  espírito da nação, do povo e de pátria maltratada” (p. 

196). 

O endeusamento do líder por parte do povo faz com que este consiga centralizar o poder 

e eliminar intermediários que possam prejudicar os objetivos e metas de governo. Desta 

forma, o populista tenciona diminuir o poder das instituições vigentes para estabelecer 

uma relação mais próxima com o povo. O estadista também promove o ataque à setores 

da imprensa, com o objetivo de enfraquecer o trabalho destes como intermediadores 

entre o governo e o povo além de combater a influência dos media como formadores 

de opinião. Para isso, faz uso de sua representatividade moral e simbólica incontestáveis 

para desacreditar o trabalho da comunicação através de acusações de distorção e até 

 

3 Expressão em língua latina que significa “Deus saído da máquina”. É comumente utilizada para 
encerrar obras ficcionais, oferecendo soluções mirabolantes ou inesperadas.  
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de manipulação de informações (Müller, 2017). Tal comportamento suscita ainda mais 

a “batalha” entre o povo e a elite, visto que estabelece um ambiente de conflitos e 

desconfianças contra o inimigo idealizado pelo movimento populista (Judis, 2017; 

Müller, 2017; Prior, 2019). 

Por certo o advento da internet tornou o ambiente comunicacional mais democrático 

em termos de acessibilidade. O surgimento dos novos media encurtou, portanto, a 

distância entre políticos e o povo, ao possibilitar a eliminação de intermediários para 

transmitir mensagens, sem qualquer interferência ou edição de conteúdo (Prior, 2019). 

Sem indagações impertinentes, sem a censura de órgãos da imprensa oficial e sem 

praticamente qualquer regulação na esfera virtual, as redes sociais se tornaram 

ambiente fértil para a disseminação de informações nos moldes mais convenientes do 

emissor para o público-alvo (Gerbaudo, 2018). Tal perspetiva única torna-se 

potencialmente prejudicial à democracia posto que os líderes aumentam seu poder com 

a divulgação de conteúdos com apenas um ponto de vista, sem qualquer viés de 

contrariedade ou reflexão em detrimento das notícias de órgãos oficiais de 

comunicação, “... o populismo ‘flerta’, muitas vezes, com estratégias de desinformação 

e manipulação da realidade” (Gerbaudo, 2018, p. 136).  Em concordância com essa 

perspetiva, Fitzi, (2019) afirma que o ataque do populismo às instituições compromete 

a democracia ao promover a divisão de poderes e, consequentemente, ampliar a rutura 

da sociedade com a conjuntura atual.(Fitzi, 2019)  

Para Colliot- Thèléne (2019), os trabalhos acadêmicos sobre populismo nos últimos anos 

falharam ao não dedicarem a atenção devida para características formadoras do 

populismo que interferem de forma impactante no sistema democrático, “... como o 

crescimento impressionante das desigualdades económicas, a tecnocratização de 

governança ou as restrições individuais e liberdades públicas em nome de segurança” 

(pp.25-26).  Desafios internos estruturantes que, apesar de claros, não costumam ser 

identificados como um grande problema para o sistema democrático, mas que foram e 

são utilizados com perspicácia por governantes populistas que aproveitam-se de 

“...procedimentos democráticos para interromper normas liberais enraizadas e padrões 
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de competição partidária que, eles argumentam, impedem o povo de realizar seus 

próprios interesses democráticos” ( Chou et.al, 2020,p.1).   

Müller (2017), ressalta que é preciso entender o populismo em sua totalidade para, 

assim, conseguir combatê-lo. Somente desta maneira será possível identificar, 

compreender e buscar soluções para as deficiências que existem no processo 

democrático que tornam o fenômeno populista possível. Uma dessas deficiências, de 

acordo com o autor, seria certamente o distanciamento político entre governantes e 

povo. Ele exemplifica a questão inspirado por Arditi (2005), ao dizer que o populista age 

como um convidado de um jantar que fica embriagado e torna-se inconveniente ao 

desrespeitar os códigos de boa conduta, mas que este “pode estar deixando escapar a 

liberdade por uma democracia liberal que se tornou esquecida de seu ideal fundador de 

soberania popular”(Müller, 2017, p. 8). Em concordância com essa perspectiva, Mineiro 

(2018) afirma que a melhor forma de combater o populismo está em “reconstruir um 

protagonismo social que resgate a política do espetáculo e que devolva, a esse mesmo 

povo, a sua capacidade soberana de decisão” (Mineiro, 2018, p. 196). Rotular o 

populismo, portanto, é reflexo de que as elites liberais se recusam a descortinar a 

realidade de que há algo de errado no sistema e é preciso realizar mudanças (Colliot- 

Thélène 2019). 

3.3. As “bolhas de filtro” 

Nessa pesquisa já evidenciamos o surgimento das redes sociais e o quanto estas 

propiciaram o estabelecimento de um ambiente virtual em que se permite a troca de 

informações, através da interação entre pessoas, e o quanto essas interações permitem 

com que essas pessoas se sintam pertencentes a um grupo ou comunidade.  A 

informação divulgada nas redes pode ser percebida, interpretada e compartilhada pelo 

emissor sem que o conteúdo sofra qualquer intermediação antes de chegar ao recetor 

(Bobba & Roncarolo, 2018). Características como essa, fizeram das redes sociais um 

terreno fértil para a prática das estratégias da comunicação política, com a utilização 

das ferramentas do marketing político no universo digital. Nas últimas décadas, 

pesquisadores investigaram a utilização e influência desse ambiente virtual nas 
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campanhas políticas, como instrumento de aproximação entre candidatos e eleitores e 

disseminação de conteúdos. 

Apesar de representar, teoricamente, um espaço mais democrático para o acesso à 

informação, os novos media também contribuem para a disseminação de conteúdos 

que podem contribuir para o esfacelamento da democracia, como por exemplo, através 

da propagação de discursos de caráter excludente e preconceituoso, tão enraizados no 

estilo populista. Para Gerbaudo (2018), os novos media possuem uma “afinidade 

eletiva” com o populismo, posto que “a mídia social favoreceu os movimentos 

populistas contra o establishment ao fornecer à primeira um canal adequado para 

invocar o apoio das pessoas comuns contra o último” (p.746). 

Gerbaudo (2018) acredita que crises de natureza econômica ou política são peças 

fundamentais que favorecem o aparecimento ou fortalecimento de um governo 

populista, visto que um dos aspetos facilitadores para o populismo é o da desconfiança 

ou descrédito da sociedade com relação às elites vigentes, às instituições, entre elas, as 

mídias tradicionais. Populistas procuram enfraquecer o poder de influência dos veículos 

de informação oficiais, colocando-os como favorecedores dos interesses das elites: 

“Ataques contra as mídias tradicionais  são uma característica comum de muitas 

conversas online ligadas a movimentos populistas, assim como convites para pessoas 

compartilharem notícias alternativas, com base na persuasão de que a mídia tradicional 

‘não quer que você saiba a verdade’” (Gerbaudo, 2018,p.749) .  

Para Postill (2018), entretanto, é preciso ainda acrescentar um outro fator para justificar 

o surgimento de líderes populistas: a questão cultural. Uma identidade cultural 

desestabilizada em que muitos votantes escolhem os partidos populistas como forma 

de retroagir à um passado em que identificavam-se como socialmente melhores, mais 

respeitados: “Na Europa e nos Estados Unidos, geralmente são eleitores brancos mais 

velhos e menos instruídos que sentem que seu status social e seus valores foram 

corroídos e que "eles não são mais respeitados" (2018, p. 757) 

Com relação ao modus operandi dos novos media, Gerbaudo exalta o design das redes 

sociais como altamente favoráveis para a disseminação do conteúdo populista, haja 
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vista a utilização de algoritmos que oferecem maior visibilidade à publicações com maior 

número de interações e que também ocasionam efeitos de “bolhas de filtro”, onde os 

indivíduos descontentes com as mesmas questões, sejam reunidos por sugestões dos 

algoritmos, em páginas e grupos de interesses em comum, proporcionando dessa 

forma, o fortalecimento desses grupos que passam a fazer parte de multidões online: 

“essas multidões têm desempenhado um papel crucial no fornecimento de apoio 

militante a candidatos anti-establishment”. (Gerbaudo, 2018, p.746). A este respeito, 

Postill (2018) também realiza uma contra-argumentação. Para o autor, o conceito de 

bolha defendido por Gerbaudo para determinar o ambiente digital como ferramenta 

propícia para a difusão do populismo, não torna esse ambiente exclusivo para o uso dos 

populistas. Ele é utilizado também por partidos do próprio establishment. 

 Postill (2018) ressalta ainda que os populistas ocupam espaços online, mas também 

offline -em espaços públicos como igrejas, praças, por exemplo- com outros atores 

populistas ou não populistas e desenvolvem táticas de mídia com a real noção de que o 

ambiente é dividido com todos os atores. O autor aponta outra questão: Para ele, novos 

e velhos media são parte integrante de um sistema de mídia total, teorizado por 

Chadwick (2013), como um “sistema de mídia híbrida”. Este sistema seria explicado pela 

retroalimentação de informações em que a “mídia social e de massa alimentam-se 

mutuamente em loops recursivos de ‘realidade viral’ em que líderes populistas e seus 

seguidores cocriam notícias e opiniões, [...]  que dividem o social versus o de divisão de 

massa da mídia” (Postill, 2018,p.761)  

Fato é que, ao contrário das redes de massa, as redes sociais permitem que seus 

utilizadores “ganhem voz” estabeleçam uma relação de pertencimento junto ao meio 

virtual, e nelas consigam identificar-se como membros de um grupo que normalmente 

é originado através da união de interesses e pensamentos em comum. Isso faz com que 

os ambientes de social media sejam repletos de teor personalizado (Ernst, Blassnig, 

Engesser, Büchel, & Esser, 2019). Partidos e candidatos oferecem aos apoiadores a 

idealização de um contato direto, a sensação de proximidade entre eles  que, com os 

media tradicionais, não é possível: “A possibilidade de contornar os jornalistas de 

notícias e a capacidade dos atores políticos de se comunicarem diretamente com seus 
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públicos aumenta as chances de autopromoção bem-sucedida” (Lilleker & Koc-

Michalska, 2013, como citado em Ernst et al., 2019, p. 5).  Em concordância com essa 

perspectiva, Engesser et.al (2017), afirmam que “enquanto a mídia de massa adere às 

normas profissionais e aos valores das notícias, a mídia social serve como um vínculo 

direto com as pessoas e permite que os populistas contornem os porteiros jornalísticos 

(gatekeepers) (p. 1110). 
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4. Metodologia 

Esta dissertação tem por objetivo analisar se estratégias de marketing político utilizadas 

pela equipa do então candidato à presidência, Jair Messias Bolsonaro, em seu canal na 

rede social YouTube, podem ter indiciado uma rutura com o marketing político 

tradicional. Para isso, levamos em conta a questão da interatividade em rede e o tipo de 

discurso empregado no contexto político em que o material está inserido. 

 A escolha pela plataforma de vídeos como base para a recolha de dados, justifica-se 

pelo facto de esta ser a terceira rede com maior número de acessos no país4, atrás 

apenas do Google e do Facebook. O período para a recolha foi escolhido com o intuito 

de traçar comparativos temporais entre dois períodos de campanha: Os primeiros 15 

dias (16 a 30 de agosto de 2018), quando as eleições se encontravam ainda na primeira 

volta e os último 15 dias (14 a 28 de outubro de 2018), que culminam com o dia das 

eleições e divulgação dos resultados. Ao todo, foram analisados 95 vídeos ao longo dos 

meses de maio, junho e julho de 2020.  

Nosso trabalho, portanto, concentra-se em responder à seguinte pergunta:  

O canal de Bolsonaro no YouTube, indicia uma rutura com o marketing tradicional de 

campanha?  

Para reunir informações que nos ajudem a chegar a uma conclusão, elaboramos as 

seguintes perguntas de partida: 

• A plataforma possibilita uma compreensão sobre o interesse de seu publico para 

com a sua mensagem? 

• Desta forma, a narrativa implementada se percebe como populista? 

• O material de campanha publicado em rede, assumiu status de notícia oficial? 

4.1. Estudo de caso 

O estudo de caso oferece a possibilidade de aprofundar a análise ou o conhecimento 

em torno de um assunto específico, através da utilização de metodologias quantitativas 

e (ou) qualitativas para analisar as mais diversas informações que possam existir no 

 

4 In Kemp,2018. 
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objeto de pesquisa. Para uma metodologia eficaz, o estudo de caso precisa ser aplicado 

com rigor e oferecer a construção de hipóteses que, ao final do processo, possam 

corroborar para descobertas no campo científico ou ainda, para contribuir como ponto 

de partida para o aprofundamento de futuras pesquisas acerca do mesmo objeto (Yin, 

2001). 

Becker (1993) e Goode e Hatt (1979), também ressaltam o aprofundamento permitido 

pela análise de conteúdo, na medida em que este permite a organização dos dados 

sociais sem comprometer a identidade singular do objeto estudado. (como citado em 

Braga, 2008; como citado em Duarte, 2005) 

O estudo de caso pode ser feito sobre um indivíduo, grupo de pessoas, sociedade, país, 

política, um acontecimentos, enfim, sobre uma grande gama de assuntos, o que fez com 

que vários autores elaborassem diferentes métodos de estudo para facilitarem os seus 

trabalhos (Stake, 1995, Bogdan e Bliken, 1994, como citado em Coutinho, 2018). 

Métodos que foram reunidos em grupos por Bruyne, Herman e Schoutheete (1991) 

quanto às suas tipologias: a tipologia da exploração, a descritiva e a do objetivo prático 

(como citado em Duarte, 2005, p.217).  A primeira reúne as metodologias de estudo que 

pretende produzir novas problemáticas e sugerir novas hipóteses ao objeto de pesquisa 

escolhido, com o intuito de abrir no campo da ciência, o espaço para que mais pesquisas 

e descobertas sejam feitas em torno desse objeto. A pesquisa descritiva, segundo os 

autores, é identificada quando se percebe que o estudo assume a forma “de uma 

monografia, quando se empenham em descrever toda a complexidade de um caso 

concreto”, sem pretender generalizações.  Por último, o objetivo prático, que procura 

“estabelecer um diagnóstico de uma organização ou fazer sua avaliação, seja porque 

procuram prescrever uma terapêutica ou mudar uma organização.” (como citado em 

Duarte,2005, p. 217). 

Presumimos, portanto, que o presente estudo de caso pertença a tipologia descritiva, 

na medida em que assume a forma de uma monografia e investiga “um caso concreto 

sem absolutamente pretender o geral”. (idem, ibidem) 
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Desta forma, nosso caso em questão é o marketing político digital utilizado por 

Bolsonaro durante a campanha presidencial brasileira de 2018. Dividimos as análises em 

dois conjuntos. No primeiro deles, realizamos uma análise de conteúdo dos dados 

relacionados à interação obtidos no canal oficial do candidato no YouTube. No segundo 

conjunto, aplicamos uma análise de discurso com o intuito de aferir se o discurso do 

então candidato enquadrava-se na temática populista.  

4.1.1. Análise de conteúdo 

A análise de conteúdo permite a descrição do conteúdo das amostras, onde é possível 

extrair indicadores que proporcionam alcançar um resultado através das variáveis 

percebidas após a análise dos elementos contidos no objeto de estudo (Bardin, 1995).  

A análise de conteúdo não é um instrumento, mas sim “um leque de apetrechos; ou com 

maior rigor, será um único instrumento, mas marcado por uma grande disparidade de 

formas e adaptável a um campo de atuação muito vasto: o das comunicações” (Bardin, 

1995, p.37). Demo(1995), define a análise de conteúdo como uma maneira de perceber 

as informações com outros olhos: “saborear as entrelinhas, porque muitas vezes o que 

está nas linhas é precisamente o que não se queria dizer” (p.25). Para o autor, a análise 

de conteúdo permite a investigação avançar para o campo das vivências que, sendo 

exploradas no campo da vida cotidiana durante a pesquisa, oferecem informações que 

não poderiam ser compreendidas através da “formulação cuidada gramatical”: “Levar 

ao depoimento tão espontâneo que a diferença entre teoria e prática se reduza ao 

mínimo possível” (1995, p. 25). 

Sob o ponto de vista organizacional, nos baseamos nos três polos cronológicos 

apontados por Bardin (1995): a pré-análise; a exploração do material; o tratamento dos 

resultados; a inferência e a interpretação.  Tais diretrizes fundamentam o trabalho 

realizado no primeiro e segundo conjuntos de dados dessa dissertação, que procurou, 

através da abordagem qualitativa, selecionar os períodos delimitados específicos para 

melhor aproveitamento dos resultados obtidos em cada etapa da análise. 

4.1.2. Análise de discurso 
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A análise de discurso (AD) pressupõe, assim como a análise de conteúdo, a coleta dos 

dados e a análise dos mesmos. Estas características são vitais para ambas. Mas na 

análise de discurso, essa definição não representa a sua totalidade (Nogueira 2008). Isso 

porque a análise de discurso não é feita sob procedimentos de pesquisa metodológicos, 

como na análise de conteúdo, já que aqui, o que interessa é analisar a “(re)construção 

do efeito de sentidos nos textos”, (Barros, 2015).  

 Isto se deve ao facto de que a análise discursiva leva em consideração o contexto em 

que o objeto de estudo está inserido para determinar o significado particular de cada 

elemento presente nas palavras e no ambiente do discurso. Para Caregnato (2006), a AD 

procura “interrogar os sentidos estabelecidos em diversas formas de produção, que 

podem ser verbais e não verbais, bastando que sua materialidade produza sentido para 

interpretação”. (p.680).  Orlandi (2007), contribui para esse pensamento ao dizer que a 

AD reflete “sobre a maneira como a linguagem está materializada na ideologia e como 

a ideologia se manifesta na língua”. (como citado em Barros, 2008, p.106) 

De acordo com Van Dick (2004), “a linguagem, o discurso e o conhecimento são 

essencialmente sociais” (p.9, como citado em Nogueira, 2006, p.236). A união entre 

esses conceitos, na análise de discurso, produz uma espécie de “rede” que está em 

constante fase de aprimoramento, na medida em que está “sempre passível de 

mudanças provocadas pelas ideologias e pela história, além de mudanças na ordem do 

sentido e na ordem do próprio discurso” (Barros, 2008, p.76)  

Nesse estudo de caso, a AD foi aplicada no segundo conjunto de recolha dos dados, que 

consistiu em identificar, no discurso de Bolsonaro em seu canal oficial no YouTube, a 

presença da temática populista no contexto em que a campanha de 2018 estava 

inserida, atribuindo às expressões, termos e palavras, o significado que lhes foi dado 

nesse contexto.  

4.2. YouTube  

A rede social YouTube foi fundada nos EUA em 2005, com o objetivo de fornecer aos 

utilizadores, um espaço em que fosse possível a criação de conteúdos de vídeos.  Hoje, 

o YouTube possui mais de dois bilhões de usuários, o que corresponde a cerca de um 
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terço dos utilizadores de internet em todo o mundo. Através de uma interface de fácil 

utilização, qualquer pessoa pode desenvolver o seu próprio canal e publicar assuntos 

que considerem interessantes. Nessa rede social a interação acontece através de botões 

como gostei/não, gostei, comentários e compartilhamentos para as outras redes sociais. 

A gratuidade da utilização e o grande número de acessos, fez com que a plataforma 

passasse a ser utilizada pela comunicação política como ferramenta para a divulgação 

de material de campanha e engajamento de apoiadores: “Ao contrário do que se pode 

esperar de um canal de televisão tradicional que, em geral, tem uma determinada linha 

editorial e a segue, o YouTube é potencialmente uma arena de conflito e renegociação 

entre diferentes formas de poder”(Siri, 2008, como citado em Gil-Ramírez, Travesedo-

Rojas, & Almansa-Martínez, 2019, p. 1548) . 

Em 2018 o YouTube era o terceiro site com maior número de acessos no Brasil, atrás 

apenas do Google e do Facebook e o segundo meio mais utilizado para assistir vídeos 

no país, com uma diferença de apenas três pontos percentuais para a segunda maior 

emissora do mundo, a Rede Globo (Kemp, 2018). Em comparação às outras emissoras 

de televisão brasileiras, o YouTube é maior que todas elas somadas, em relação ao 

número de vídeos assistidos (Marinho, 2018).  Em 2018, ano em que os vídeos de nossa 

análise foram publicados, um evento marcante entrou para a história desta rede social 

no país:  O primeiro debate presidencial das eleições brasileiras daquele ano, exibido 

pelo canal de uma emissora de TV no YouTube, correspondeu a maior audiência da 

plataforma em vídeos em direto no Brasil até o presente momento. A transmissão 

atingiu um pico de 387 mil visualizações e permaneceu na posição número 1 das trend 

tabs no Brasil por 36 horas (Marinho, 2018). 

A importância do YouTube enquanto meio de difusão de conteúdo no ambiente de 

comunicação política já foi percebida por alguns autores que utilizaram a plataforma 

para pesquisar os mais diversos aspetos governamentais em diferentes ambientes 

geopolíticos. Notamos a predominância de estudos acerca de eleições norte americanas 

como nas obras de Gueorguieva, (2008), Gulati & Williams,(2010), Klotz (2010), mas já 

é possível encontrar pesquisas sobre o uso da plataforma como instrumento de 

comunicação política em outras parte do globo, como Sohal e Kaur (2019), que 
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estudaram o uso da rede social nas eleições parlamentares na Índia, Lev-On (2012), que 

procurou aferir o poder de uso da plataforma como meio de difusão de informação em 

eleições de baixa visibilidade mediática, (eleições municipais em Israel) e Lian (2018) que 

pesquisou a utilização do YouTube como ferramenta de marketing político pelos 

partidos nas eleições estaduais na Malásia de 2006. No entanto, percebemos que a 

potencialidade da rede social YouTube enquanto instrumento de fonte de pesquisa 

ainda é pouco explorada no ambiente académico, se comparada ao volume de trabalhos 

publicados encontrados que utilizaram outras redes (Facebook e Twitter) como fonte de 

pesquisa.  

Os números extremamente expressivos que demonstram a relevância do YouTube no 

ambiente virtual do Brasil e do mundo, bem como sua utilização como ferramenta de 

marketing político aplicado por Bolsonaro em sua campanha digital, foram 

determinantes para a escolha da rede social como fonte para as análises pretendidas 

por essa pesquisa. 

4.3. Bolsonaro 

 Jair Messias Bolsonaro nasceu em 21 de março de 1955 na pequena cidade de Glicério, 

interior de São Paulo. Em 1977, formou-se pela Academia Militar das Agulhas Negras 

(AMAN) e iniciou sua carreira nas forças armadas, que ficou marcada por dois episódios 

polêmicos. Em 1986, o então capitão do exército, escreveu um artigo para a Revista Veja 

em que reclamava dos baixos salários. O ato lhe rendeu um processo disciplinar que 

resultou em 15 dias de prisão. Este episódio fez com que Bolsonaro ganhasse a simpatia 

de militares insatisfeitos. No ano seguinte, a mesma revista publicou uma reportagem 

cujo conteúdo informava que Bolsonaro, juntamente com um colega de farda, 

pretendiam explodir bombas em quartéis e vilas militares, como também na própria 

AMAN, com o intuito de pressionar o comando do exército para aumentar os salários. 

O ato de deslealdade foi levado ao Superior Tribunal Militar em 1988, mas as provas 

foram julgadas inconclusivas e o capitão foi absolvido. (Chapola, 2018; CPDOC, 2018; 

Mazui & Calgaro, 2018). 

Neste mesmo ano, Bolsonaro abandonou a carreira militar e entrou para a política. Seu 

primeiro cargo público foi como vereador da cidade do Rio de Janeiro, mandato que 
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cumpriu por apenas dois anos, quando decidiu abdicar do posto para concorrer à uma 

vaga para deputado Federal. Eleito, Bolsonaro deu início a 27 anos de carreira como 

parlamentar (sete mandatos consecutivos), período em que apresentou 176 projetos de 

lei, sendo apenas dois aprovados. Enquanto deputado, Bolsonaro trocou de partido oito 

vezes: PDC (1989-1993), PPR (1993- 1995), PPB (1995-2003), PTB (2003-2005); PFL (jan. 

2005- abril 2005), PP (2005- 2014), PSC (2014- 2018), PSL (2018-2019). Atualmente, o 

presidente não possui filiação partidária. 

O trabalho inexpressivo na Câmara dos Deputados, entretanto, não o afastou dos 

holofotes: a construção da imagem fundamentada em uma postura radical de extrema 

direita e o envolvimento em episódios polêmicos, contribuíram para a notoriedade de 

Bolsonaro junto ao eleitorado. Através de seu comportamento considerado 

inadequado, o parlamentar conseguiu moldar discursos e divulgar a imagem política 

pretendida. Bolsonaro teceu declarações em atacava homossexuais, negros, índios, 

mulheres, imigrantes, e os direitos humanos (Kokay, 2018). Bolsonaro também negou a 

existência da ditadura no Brasil e ainda homenageou torturadores. Em 2014, ao 

apresentar seu voto a favor do Impeachment de Dilma, fez menção ao torturador da 

presidente durante os anos de ditadura: “Pela memória do Coronel Carlos Brilhante 

Ustra, o pavor de Dilma Rousseff [. . .] meu voto é sim” (Kokay, 2018; Mazui & Calgaro, 

2018).  

4.3.1. A campanha de Bolsonaro 

Bolsonaro priorizou o uso das redes sociais em detrimento dos media tradicionais, 

estratégia de comunicação política nunca realizada na história das eleições brasileiras. 

Até então, manuais de marketing político tradicional, destacavam a necessidade de um 

orçamento de campanha vultoso para a contratação de profissionais especializados e 

produção de materiais altamente elaborados, de modo a ocupar o máximo de espaço 

possível nos ambientes disponíveis dentro e fora dos media tradicionais. (Cacciotto, 

2011; Torquato, 2014). Contudo, Bolsonaro obteve êxito mesmo sem tempo e dinheiro. 

À época, o então candidato não possuía um número de coligações partidárias suficiente 

que lhe assegurasse um período de exposição satisfatório nos programas eleitorais 

veiculados nos media tradicionais. No primeiro turno das eleições, Bolsonaro possuía 
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apenas oito segundos de espaço de fala nas emissoras de televisão e rádio durante a 

exibição do horário eleitoral gratuito (Simões, 2018). Para além desse fator, o 

orçamento de campanha também era reduzido. Enquanto seu principal adversário, 

Fernando Haddad, do PT, declarou ter utilizado R$ 34.400.867,06 milhões durante o 

período eleitoral, Bolsonaro comunicou ao Superior Tribunal Federal o gasto de R$ 

2.452.212, 91 milhões (Gullino, 2018). A campanha direcionada para o ambiente online, 

ofereceu, através de baixo custo orçamentário, uma alta capacidade de penetração em 

um espaço superpovoado, mas ainda de escassa regulamentação. As redes sociais 

representaram um terreno fértil que contribuiu para que o então candidato alcançasse 

projeção necessária para disputar as eleições e vencesse nas urnas (Chagas-Bastos, 

2019).  

Bolsonaro decidiu que concorreria à presidência nas eleições de 2018 quatro anos antes, 

ou seja, em 2014. (Barretto, 2014; De Moraes, 2014 ). A partir daí, passou a se comportar 

como candidato em campanha permanente e construiu, ao longo dos anos, a imagem 

de um líder único, capaz de resolver os problemas complexos do país. O marketing 

político de Bolsonaro conseguiu identificar, antes dos seus oponentes, como aproveitar 

o ambiente de crise económica e política no país e assim, construir uma narrativa 

eficiente. Nessa narrativa Bolsonaro conseguiu identificar os anseios e também o 

descontentamentos do povo brasileiro em relação à “velha política”, atrelada a rejeição 

crescente em torno do Partido dos Trabalhadores (PT), devido à escândalos de 

corrupção. Dessa forma, a estratégia de marketing de Bolsonaro investiu em uma 

mobilização horizontal, com a criação de uma rede de apoio de influenciadores comuns. 

Estes, através de mensagens e interações no universo online , replicaram conteúdos 

para sua rede de conexões que, por conseguinte, também passaram a compartilhar 

material. (Pereira, 2018). A similaridade de estratégias de disseminação do conteúdo e 

da utilização de discurso polémico fez com que Bolsonaro fosse comparado à Trump 

(Weizenmann, 2019). 

De acordo com Sims (2018), para a realidade de um país como o Brasil, que possui um 

número extremamente alto de pessoas que utilizam as redes sociais todos os dias (62% 

da população) e que fazem delas um dos principais meios para a coleta de informações, 
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essa relação pode provocar mudanças profundas no ambiente comunicacional e 

ocasionar sérios riscos à democracia (Kemp, 2018; Sims, 2018).  

4.3.2. O Brasil em 2018 

Em 2018, o Brasil passava por uma crise política motivada pelo impedimento da então 

presidente Dilma Rousseff (ocorrido em 2016). Este facto, promoveu a polarização do 

eleitorado: de um lado, os defensores do Partido dos Trabalhadores (com ênfase no Ex 

presidente Lula) e, do outro, pessoas totalmente contrárias ao antigo governo de 

esquerda. Além dos problemas políticos, o país também enfrentava uma crise 

econômica. A junção dos dois fatores produziram o descontentamento de boa parte da 

população, que inflamada por escândalos de corrupção, desconfiava cada vez mais do 

caráter de políticos e instituições (Brito, 2016). O discurso Bolsonarista, conservador e 

despudorado, rendeu a ele a alcunha de “mito”. Bolsonaro se colocava como única 

opção para promover mudanças radicais, resolver problemas complexos e assim, 

eliminar a inconformidade dos brasileiros com o cenário do país. Após uma primeira 

volta com votos fragmentados entre os candidatos, o segundo turno entre Haddad e 

Bolsonaro culminou com a vitória do capitão.  
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5. Análise dos resultados 

Nosso estudo de caso sobre o marketing político de Bolsonaro na rede social YouTube, 

durante a corrida presidencial brasileira de 2018, foi delimitado em dois períodos 

distintos: O primeiro período, que compreende os 15 primeiros dias de campanha 

eleitoral (16 a 30 de agosto de 2018), será identificado como P1, e o segundo período 

como P2, que corresponderá aos 15 últimos dias de disputa ,incluindo o dia das eleições 

(de 14 a 28 de outubro de 2018). Ao todo, foram analisados 95 vídeos publicados no 

canal oficial do candidato durante os intervalos delimitados. A recolha   dos dados se 

deu entre os meses de maio, junho e julho de 2020). Neste primeiro momento do nosso 

estudo, serão apontados os dados gerais relacionados ao engajamento dos eleitores em 

torno destas publicações, como também o engajamento do marketing de Bolsonaro na 

produção de conteúdos entre os dois períodos. Após concluirmos esta etapa, serão 

categorizados os assuntos predominantes no discurso do candidato nas publicações 

analisadas, de modo a identificar se houve utilização da prática discursiva populista.    

As redes sociais, mencionadas aqui enquanto instrumentos para a aplicação da 

comunicação política, possibilitam a conexão direta entre eleitores e candidatos, uma 

realidade antes impensável no ambiente comunicacional dos media tradicionais. 

Através da análise dos mecanismos disponíveis nessas redes, criados justamente com o 

intuito de promover interação entre os utilizadores, é possível recolher indícios 

relacionados ao engajamento do eleitor frente à estratégia de comunicação política 

aplicada no ambiente online. O YouTube, rede escolhida como fonte de nossa pesquisa, 

oferece aos utilizadores a possibilidade de interagirem através da visualização e 

compartilhamento do material publicado, cliques em botões que indicam a aprovação 

ou reprovação do conteúdo (“gostei” / “não gostei”) e também através de um espaço 

dedicado a comentários.  

Antes de iniciarmos a apresentação dos dados, se faz necessário apresentar uma 

informação que não consta no período delimitado para essa pesquisa, mas que 

promoveu mudanças do ponto de vista formal entre P1 e P2.  Em 6 de setembro de 
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2018, Bolsonaro sofreu um atentado5, enquanto realizava um comício na cidade de Juiz 

de Fora, em Minas Gerais. O candidato precisou ser submetido a duas cirurgias para 

reparar os danos causados pela agressão. O quadro de saúde de Bolsonaro fez com que 

o cenário dos vídeos publicados entre os períodos fosse modificado. Se na primeira 

parte da amostra, Bolsonaro aparece interagindo diretamente com grandes grupos de 

eleitores em oito dos 35 vídeos publicados, em P2 essa conexão é reduzida a zero. Em 

P1, não há qualquer publicação em que o candidato esteja inserido em seu ambiente 

familiar, enquanto em P2, Bolsonaro aparece em casa em 16 dos 60 vídeos postados no 

período.  

Gráfico 1- Interações diretas e vídeos em casa 

 

Fonte: Elaborado pela eleitora com dados extraídos do YouTube 

Isto posto, levaremos em consideração que todos os resultados obtidos na segunda 

amostra analisada, podem refletir a influência do episódio nas estratégias de marketing 

de campanha de Bolsonaro.  

5.1. Os dados 

Os primeiros dados a serem apresentados são os relacionados a interatividade. No 

quadro abaixo, estão os valores obtidos através da análise da utilização das ferramentas 

 

5 In Jornal Nacional, (2018). 
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interativas pelos utilizadores no canal de Bolsonaro, entre os dois períodos delimitados 

da nossa amostra. É importante ressaltar que, apesar de fornecer a ferramenta 

“compartilhar” como opção de interação, o YouTube não apresenta o número de 

compartilhamentos que foram realizados em cada publicação. Por esse motivo, essa 

forma de interação não pôde ser mensurada.   

Tabela 1 – Interações 

Periodo6 “Gostei” Comentários Visualizações 

P1 311.500 25.920 1.581,061 

P2 1.831,600 120.128 10.300,272 

Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos do YouTube 

Percebemos que houve um aumento extremamente significativo no número de 

interações dos utilizadores da plataforma frente às publicações realizadas no canal 

oficial de Jair Bolsonaro, entre os dois períodos da amostra. O número de cliques em 

“gostei” aumentou em 488% de P1 para P2.  O número de comentários também 

cresceu: 363,45% de um período a outro. O número de visualizações foi, sem dúvida, o 

que sofreu maior incremento: 551% entre P1 e P2. Podemos inferir que, a medida que 

a campanha avançava, os eleitores interagiram em maior intensidade com as 

publicações de Bolsonaro no YouTube. 

A plataforma de vídeos também permite identificar se o conteúdo postado desagradou 

aos utilizadores:  o botão “não gostei” é um indicativo que contribui para essa análise. 

A tabela abaixo apresenta o número de cliques de rejeição aos vídeos do então 

candidato entre P1 e P2. Repetiremos também os números obtidos de cliques em 

“gostei” para facilitar o entendimento de nossa argumentação: 

Tabela 2 – “Gostos” 

Período7 “Gostei” “Não gostei” 

 

6 P1- Entre 15 e 30 de agosto de 2018. P2- entre 16 e 28 de outubro de 2018. 
7 P1- Entre 15 e 30 de agosto de 2018. P2- entre 16 e 28 de outubro de 2018. 
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P1 311.500 cliques 2.719 cliques 

P2 1.831,600 cliques 103.685 cliques 

Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos do YouTube 

Em comparação com a quantidade de cliques em “gostei”, percebemos que o número 

de pessoas insatisfeitas com o conteúdo, é muito inferior nos dois períodos da amostra, 

principalmente em P1. Entretanto, ao traçarmos um comparativo entre P1 e P2, levando 

em conta apenas os cliques em “não gostei”, constatamos um aumento de quase 

4.000% de rejeição ao material analisado. Em um primeiro momento, poderíamos 

concluir que o índice de desagrado entre os utilizadores que consumiram o conteúdo 

publicado no canal oficial do candidato aumentou gradativamente ao longo da 

campanha. Mas, durante a recolha dos dados, notamos que no segundo período, apenas 

cinco vídeos foram responsáveis por 93.300 cliques de rejeição ao conteúdo, tendo um 

desses vídeos, recebido o equivalente a 66 mil cliques em “não gostei”. Por questões de 

organização dessa pesquisa, tais publicações serão analisadas mais adiante. 

Paralelamente à essa análise, verificamos se o marketing de Bolsonaro ampliou a 

utilização da plataforma YouTube, enquanto ferramenta de difusão de conteúdo de 

campanha entre P1 e P2. Descobrimos um reforço considerável ao compararmos o 

número de vídeos publicados nos dois períodos, um acréscimo de 67% entre as duas 

amostras: foram 35 postagens no primeiro período, contra 60 no segundo. Além do 

aumento da quantidade de vídeos, procuramos perceber se o canal de Bolsonaro 

também investiu em mais tempo de conteúdo por vídeo. Para isso, separamos as 

publicações de acordo a duração das mesmas e criamos as seguintes categorias para 

obtenção de uma conclusão mais detalhada: “menos de um minuto”, “entre um e dois 

minutos”, “mais de dois minutos” e mais de quatro minutos”.  Obtivemos os seguintes 

resultados: 

Tabela 3 – Tempo de duração dos vídeos 

 
P1 P2 

menos de um minuto 13 11 
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entre um e dois minutos 7 12 

mais de dois minutos 8 14 

mais de quatro minutos  8 23 

horas de conteúdo 2h57M52S 6H15M 

Total de vídeos por período8 36 60 

Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos do YouTube 

No primeiro período da amostra, o canal de Bolsonaro publicou uma quantidade maior 

de vídeos de menor duração, com a predominância de reproduções com menos de um 

minuto de conteúdo. Durante os 15 últimos dias de nossa análise, entretanto, é 

percebida uma inversão: os vídeos com mais de 4 minutos ultrapassam todas as 

categorias e representam a maioria das publicações. Essa constatação é ratificada pelo 

número de horas de conteúdo publicado, com um acréscimo de mais de três horas de 

em P2. Dessa forma, o marketing de Bolsonaro investiu não só na quantidade de vídeos 

postados, como também no acréscimo de horas de conteúdo na rede YouTube. A estes 

dados podemos inferir que, quanto mais interações acontecem, mais conteúdos são 

produzidos para suprir esse aumento.  

Um outro dado importante para a análise da relevância do YouTube na campanha de 

Bolsonaro, é o do número de inscritos no canal oficial do candidato. Como a coleta dos 

dados para essa pesquisa foi realizada em 2020, não foi possível traçar o comparativo 

entre os dois períodos da amostra através da observação das informações oferecidas 

pelo YouTube. No entanto, recorremos a publicações de sites de notícia para identificar 

se o número de inscritos aumentou ou diminuiu entre P1 e P2. O site “UOL notícias” 

publicou em junho de 2018, dois meses antes do início do período de campanha- que 

Bolsonaro possuía pouco mais de 537 mil usuários inscritos em seu canal no YouTube.9 

Em 24 de outubro de 2018- cinco dias antes do dia de votação- o site “Gazeta do Povo” 

publicou matéria com print da página principal de Bolsonaro na rede YouTube. De 

acordo com a imagem, o então candidato possuía neste período, mais de dois milhões 

de seguidores.10 

 

8 P1- Entre 15 e 30 de agosto de 2018. P2- entre 16 e 28 de outubro de 2018. 
9 In Uol Notícias. 
10 In Ribas (2018). 
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Através dos resultados obtidos nesse conjunto de análises, podemos inferir que a rede 

social YouTube, enquanto ferramenta de difusão do discurso de Bolsonaro, passou a ser 

utilizada em maior escala pelo marketing do candidato. É percebida acentuada 

discrepância entre a realidade dos dois períodos da amostra. Nos primeiros 15 dias de 

campanha há sim o engajamento dos eleitores, mas este ainda é pouco expressivo. A 

utilização da plataforma de vídeo em P1 resumiu-se a uma média de dois vídeos 

publicados por dia e cuja duração, em sua maioria, não ultrapassou os 2 minutos. A este 

cenário podemos deduzir que a rede YouTube, no início da campanha, não era utilizada 

pela campanha de Bolsonaro de forma intensa e que não havia naquele momento a 

intenção de incrementar o conteúdo publicado na plataforma de vídeos. No entanto, tal 

cenário se transformou nos 15 dias que antecederam ao dia das eleições. A média de 

postagens diárias dobrou, a duração dos vídeos triplicou e os números coletados sobre 

o engajamento dos utilizadores, mostrou que a estratégia de marketing em explorar 

ainda mais potencialidades da plataforma, funcionou. A rede social YouTube se tornou, 

portanto, uma relevante ferramenta na disseminação de conteúdos da campanha online 

do candidato Bolsonaro. 

5.2. O discurso 

O segundo conjunto de dados que será apresentado nesse estudo de caso, foi obtido 

através da análise do discurso empregado nos vídeos publicados no canal de Bolsonaro 

no YouTube, nos dois períodos de nossa amostra. Através dessa investigação, 

objetivamos identificar o uso de características inerentes ao populismo enquanto 

prática discursiva da campanha em questão. Reiteramos que os resultados desses dados 

também foram analisados dando importância ao atentado sofrido pelo candidato 

durante o período de campanha. Neste sentido, observamos a mudança de cenário 

entre P1 e P2 para identificar se este influenciou o conteúdo presente nas narrativas das 

publicações.  

Apesar de receber a permissão dos médicos para participar de debates e outros eventos 

relacionados ao ambiente de campanha, Bolsonaro preferiu manter-se recluso. Essa 

nova condição fez com que o candidato fosse apresentado de forma mais humanizada 

para o eleitorado, já que em parte das publicações, o então candidato é visto em sua 
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casa e utilizando uma vestimenta informal (anexo)11. Mas, sob o ponto de vista da 

análise de discurso, o teor dos vídeos postados nos dois períodos manteve-se 

praticamente inalterado. No gráfico a seguir, são exibidos os cinco assuntos 

predominantes identificados na maior parte das postagens em P1:  

Gráfico 2- Assuntos predominantes em P1 

 

Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos do YouTube 

É percebido, na primeira parte da amostra, que a estratégia implementada nas 

publicações visa o ataque à oposição com o objetivo de enfraquecer os oponentes e, 

com os vídeos de apoio, supomos que o intuito é o de mostrar aos visualizadores do 

conteúdo, que o candidato possui uma base sólida de pessoas que estão ao seu lado na 

disputa, que compactuam com seus ideais. As propostas de governo foram pauta, 

assunto que é esperado configurar nos materiais de campanha. No entanto, a presença 

da temática “imprensa” entre os assuntos predominantes, não é algo esperado. Para 

inferir sobre o porquê desse resultado, é preciso analisar o discurso dessas publicações. 

 

11 O anexo apresenta uma série de tabelas que trazem informações sobre todos os 95 vídeos analisados. 
Eles encontram-se numerados, na ordem em que foram publicados no canal oficial de Bolsonaro.  
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Por fim, o termo “kit gay” (que será explicado logo adiante), figura em quinto lugar entre 

os assuntos mais comentados pelo candidato. Como se trata de um assunto polémico e 

por muitos considerado uma fake news, o gráfico aponta indícios de que Bolsonaro pode 

ter feito uso de elementos populistas em seu discurso, na medida em que a manipulação 

ou distorção de mensagens, faz parte das características de um governo considerado 

populista. Prosseguimos agora com os dados obtidos através da análise de discurso 

empregado no segundo período delimitado:  

Gráfico 3- Assuntos predominantes em P2 

 

Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos do YouTube 

Os resultados apresentados pelo gráfico 2 nos mostram que os assuntos mais abordados 

permanecem os mesmos, inclusive nas posições ocupadas por esses temas no ranking 

de ocorrências. Contudo, é possível perceber de forma clara, um grande aumento na 

incidência de publicações cuja narrativa envolve o ataque à oposição. A este resultado, 

podemos inferir que esta seja uma estratégia de marketing do candidato, com o intuito 

de conter o aumento das intenções de voto ao oponente Fernando Haddad, fato 
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percebido através dos resultados divulgados por pesquisa do IBOPE12 em reportagens 

publicadas nos media tradicionais13 

Por conseguinte, procuramos identificar através da análise de discurso se os assuntos 

predominantes possuíam características populistas. Mas antes, para que a compreensão 

desta análise seja facilitada, se faz necessário explicar duas expressões utilizadas no 

discurso de Bolsonaro e de seus apoiadores, na medida em que estas fazem parte do 

universo particular da campanha de 2018: “mito” e “kit gay”.  

A palavra “mito” é utilizada por apoiadores como uma alcunha de Bolsonaro. Portanto, 

o seu significado nesse ambiente de estudo, deve ser entendido como uma reverência 

ao candidato, identificado por seus eleitores como um ser fantástico, capaz de realizar 

feitos que outros candidatos não seriam capazes de atingir.  

O termo pejorativo “kit-gay” é utilizado por Bolsonaro para se referir ao material “Escola 

sem Homofobia”, criado pelo Ministério da Educação com o objetivo de debater a 

sexualidade no ambiente escolar. Os apontamentos, de acordo com a apuração 

realizada e publicada pelos media tradicionais14, eram voltados para a formação de 

educadores e não para a distribuição aos alunos. O material, que seria implementado 

em 2011, foi alvo de críticas por parte de parlamentares das bancadas conservadoras da 

Câmara Federal dos Deputados, entre eles, Bolsonaro, que o considerava o material uma 

tentativa do governo PT de estimular a homossexualidade em crianças. No período 

delimitado de nossa amostra Bolsonaro expõe, inclusive, um exemplar do livro 

“Aparelho Sexual e Cia- um guia inusitado para crianças descoladas”, que não fazia parte 

do conteúdo do projeto, com o intuito de chamar a atenção dos utilizadores do YouTube 

ao abordar o assunto durante a campanha. Devido as polémicas levantadas à época, a 

então presidente Dilma Rousseff suspendeu a distribuição do “kit” antes destes 

chegarem às escolas.  

Com as expressões devidamente esclarecidas, iniciaremos a análise de discurso das 

cinco categorias elencadas como assuntos predominantes nos vídeos publicados por 

 

12 O IBOPE é o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística. 
13 In DW (2018) 
14 In G1 (2018). 
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Bolsonaro no YouTube. Reiteramos que o nosso intuito é de identificar características 

inerentes do populismo enquanto prática discursiva. Para isso, reuniremos exemplos 

do discurso populista em cada assunto predominante. Os vídeos serão identificados por 

números que podem variar entre 1 e 95, que correspondem a ordem cronológica de 

publicação dos 95 vídeos de nossa amostra. Os resultados obtidos na análise dessas 

categorias serão divididos em subcategorias que representam características presentes 

no populismo: 1- personalização do líder; 2- povo contra a elite; 3- vulgarização do 

discurso; 4- ataques à imprensa; 5- discurso conservador e/ou preconceituoso. 15 

A personalização do líder corresponde à ideia da necessidade da figura de um salvador, 

um único representante capaz de atender aos anseios do povo, resolver os problemas 

da sociedade e de defendê-lo das injustiças cometidas por uma elite corrupta.  Essa ideia 

de povo ‘puro’ contra uma ‘elite’ corrupta, é outra característica típica do discurso 

populista. Ela caracteriza-se por dividir a sociedade em dois grupos que se digladiam na 

busca pelo poder. Na visão do marketing político de Bolsonaro, o povo é representado 

por ele próprio e seus apoiadores e os inimigos em comum são a violência, a corrupção- 

associada aos governos do PT e à pessoa de Lula- o regime socialista e a imprensa, 

caracterizada como manipuladora.  

A vulgarização do discurso compreende não só a utilização de uma linguagem simples 

e muitas vezes rudimentar para transmitir o discurso, mas também a forma de 

apresentar soluções radicais para problemas complexos. O ataque aos veículos de 

imprensa oficial é uma forma de enfraquecer o poder de influência desses meios na 

opinião do grande público. Bolsonaro priorizou o uso das redes sociais na campanha de 

2018 e, sempre que possível, procurou estimular a desconfiança do eleitorado às 

informações publicadas pelos media tradicionais.   

Por fim temos o discurso conservador. O populismo de direita adota uma postura 

nacionalista, que preza, pelo restabelecimento de uma suposta “ordem” e de valores 

morais. Na campanha de 2018, Bolsonaro defendeu em seu discurso “o cidadão de 

 

15 Características presentes no discurso populista. Os números serão usados como correspondência a esses 

termos.  
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bem”, “a família brasileira” e atacou minorias. Outra característica desse tipo de 

discurso consiste em distorcer e/ ou manipular as informações.  

5.2.1. Vídeos de apoio 

A categoria “vídeos de apoio” aparece nos dois períodos da amostra como assunto 

predominante. Ao todo, identificamos 23 vídeos cujo conteúdo apresenta pessoas ou 

grupo de pessoas (públicas ou não), que demonstram apoio à candidatura de Bolsonaro. 

Em 12 desses vídeos, não foi verificado qualquer traço do discurso populista. Abaixo, 

reunimos exemplos extraídos das 11 publicações que, em nosso entendimento, reúnem 

elementos populistas. Eles estão agrupados de acordo com as subcategorias 

anteriormente especificadas.  

Quadro 1- Análise de discurso de “apoio” 

VD  SUB 
“Vídeos de apoio” - Análise de discurso 

3  1 “Pelo amor de Deus, salva o nosso país” 

4  1 

4 

“Você não precisa da mídia corrupta…você vai conseguir a 
ordem e o progresso que a gente tanto espera nesse país” 

16  1 “Mito! Mito!” 

20  1 

2 

4 

(música) “o mito chegou! Tv, rádio, revista, jornal, artistas, 
atores da Globo passam mal…mamaram na teta do governo 
marginal” 

21  1 

5 

Narrador- “apoiando Bolsonaro, apoiando a nação!” 

28  1 Narrador- “Já corre pelas redes depoimentos de bandidos que 
temem a vitória do único candidato que vejo que tem a 
coragem de encarar essa desordem social” 

32  5 “Pra nós não ter (sic) que gastar mais dinheiro… ordem, 
progresso, dignidade, disciplina. Bolsonaro 1º turno!” 
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33  1 “Mito! Mito! Mito” 

68  5 “…o senhor consiga fazer a diferença trazendo de volta os 
valores familiares…” 

85  1 “você é a nossa esperança, a única! O último suspiro” 

92  1 Mito! Mito! Mito! 

Fonte: YouTube. Legenda: VD- número dos vídeos- SUB- Subcategorias16 

Podemos inferir que, na categoria “vídeos de apoio”, a mensagem empregada por 

apoiadores do candidato está atrelada à personalização do líder. Estes acreditam que 

Bolsonaro é o único capaz de resolver os problemas do país. Foi percebido também que 

algumas publicações refletiram o ataque à imprensa, com mensagens que acusam os 

veículos de comunicação de manipulação da informação e de serem tendenciosos em 

troca de dinheiro. O discurso conservador, com elementos nacionalistas e moralistas 

também esteve presente no teor dos vídeos de apoio.  

5.2.2. “Oposição” 

A categoria “oposição” está presente em P1 e P2 como um assunto recorrente no 

discurso empregado nos vídeos de Bolsonaro. Dos 42 vídeos em que identificamos falas 

sobre a oposição, 19 não apresentaram indícios de linguagem populista. Na tabela 

abaixo apresentamos exemplos de discurso populista extraídos dos outros 23 vídeos 

remanescentes.  

Quadro 2- Análise de discurso de “oposição” 

VD SUB 
“Oposição” - Análise de discurso 

 

16 Subcategorias 1- personalização do líder; 2- povo contra a elite; 3- vulgarização do discurso; 

4- ataques aos media; 5- discurso conservador. 16 
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8 2 

5 

Eleitor em vídeo: “ninguém doutrina mais para o nacionalismo, 
mas sim para o esquerdismo e para a anarquia. É assim que 
caminha nosso país.” 

9 2 

5 

Narrador fala sobre a oposição: “… Todos eles pertencem ao 
mesmo grupo ideológico criminoso que sucateou nossa 
educação, nossa cultura, nossos valores, nossas empresas e a 
sua dignidade” 

10 5 Bolsonaro em debate interpela uma adversária: “temos aqui 
uma evangélica que defende um plebiscito para o aborto e para 
a maconha”.  

11 5 Bolsonaro: “eles trabalham contra a família e são favoráveis à 
ideologia de gênero” 

18 2 Militante esquerdista discursa: “com a direita e o 
conservadorismo, nenhum diálogo. Luta”.  

22 3 

5 

Bolsonaro sobre governo da oposição: o que interessa para o 
governo? Esculachar os valores familiares” 

29 2 Bolsonaro: “as forças armadas foram sucateadas no governo do 
PSDB e do PT. Porque nós, somos o último obstáculo para o 
socialismo” 

30 2 

5 

Narrador: “Um homem honesto, corajoso, patriota e que não 
está comprometido com este projeto nefasto de poder 
marxista…” 

31 1 

2 

Bolsonaro: “eles podem ter muita coisa, menos o que eu tenho, 
que é o povo do meu lado”.  

35 2 

5 

Bolsonaro: “eles querem legalizar a pedofilia, eles querem 
sexualizar nossas crianças”.  

38 2 

3 

Bolsonaro sobre Haddad: “tem gente que acredita que esse 
cara seja democrata? Que esse cara pensa em democracia?” 

47 2 

3 

Bolsonaro deputado discursa sobre comissão da verdade: “eu 
quero que a comissão também apure a grana recebida por 
Fidel Castro pra financiar a luta armada no Brasil”.  
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51 2 

3 

Bolsonaro segura livro de Haddad com título: “Em defesa do 
socialismo” - “Eu fui obrigado a gastar um dinheirinho pra 
comprar esse lixo aqui. Devia estar com luvas para folheá-lo”.  

56 2 Intelectual Olavo de Carvalho sobre Haddad: “Haddad é 
cientista político? Cientista político na USP é um sujeito que é 
assim, ele imita a linguagem acadêmica, mas no meio ele se trai 
e começa a falar a palavra “nós” e “nós” significa militância 
comunista”.  

59 5 Bolsonaro sobre Haddad: Ele foi receber hóstia com sua vice 
que publicamente diz que não acredita em Deus, que é 
favorável ao aborto, que é favorável à descriminalização das 
drogas.  

61 2 

3 

5 

Bolsonaro: “Essa turma, se quiser ficar aqui, vai ter que se 
colocar sobre a lei de todos nós […] Ou vão pra fora, ou vão pra 
cadeia. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa 
pátria”.  

67 3 Bolsonaro sobre Haddad: “Ele não é um poste. Ele é um pau 
mandado do Lula. Quem manda nele é o presidiário”.  

71 2 Bolsonaro: “O PT sem mentir, não é o PT”.  

79 2 Bolsonaro: “o que eles (petistas) querem sim é fazer com que o 
Brasil seja realmente um país ditatorial, obviamente com eles 
no poder”.  

80 3 Narrador: “o segundo poste de Lula mente como um fantoche. 
Durante toda a sua campanha, Haddad foi a Curitiba pedir a 
bênção ao presidiário”.  

82 5 Bolsonaro: “O Brasil é um país cristão. O candidato do PT, 
Fernando Haddad, foi a Curitiba pedir a bênção ao presidiário 
[…] Haddad é inimigo da família brasileira.  

91 2 Bolsonaro: Aos poucos as instituições foram aparelhadas […] 
trabalham para o projeto de poder do PT.  

93 2 Bolsonaro: O PT quer voltar pra fazer uma nova constituição 
igual a da Venezuela de Maduro e Chaves, censurar a imprensa 
e soltar presos […] agora é o Brasil contra o PT. 
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Fonte:  YouTube. Legenda: VD- número dos vídeos- SUB- Subcategorias17 

As descobertas obtidas através da análise de discurso da categoria “Oposição” indicam 

a presença de elementos populistas. A oposição é retratada como uma grande ameaça 

à democracia e responsabilizada pelos problemas do país. Em muitos momentos, a 

narrativa escolhida é de baixo calão e também se encontram presentes exemplos de 

uma temática conservadora, a medida em que são abordadas situações relacionadas à 

valores morais e religiosos.  

5.2.3. Imprensa 

O próximo assunto predominante nos vídeos do canal de Bolsonaro a ser abordado é o 

da “Imprensa”.  Uma das táticas de um governo populista reside na intenção de diminuir 

a influência dos meios de comunicação sobre a opinião pública. Para isso, os populistas 

tendem a depreciar o valor dos media enquanto veículos de comunicação confiáveis, ao 

afirmarem que estes distorcem as notícias com o objetivo de manipular o povo. 

“Imprensa”, destacado nos dois períodos de nossa amostra, foi abordado em 12 vídeos. 

Em apenas dois deles não identificamos características da temática populista. O quadro 

abaixo apresenta trechos extraídos das publicações com as devidas subcategorias de 

análise apontadas: 

Quadro 3- Análise de discurso de “imprensa” 

VD SUB 
“Imprensa” - Análise de discurso 

1 4 Walderice, apontada por jornal Folha de São Paulo de ser 
funcionária fantasma de Bolsonaro: “a gente fala uma coisa, 
eles dizem outra. Não colocam nada daquilo que você fala”.  

5 4 Bolsonaro: “Tem boas notícias na mídia e infelizmente as más 
também, como as fake news” 

 

17 Subcategorias 1- personalização do líder; 2- povo contra a elite; 3- vulgarização do discurso; 4- ataques 

aos media; 5- discurso conservador. 17 

 



83 

9 4 Narrador: “Saiba que não existe jornalismo no Brasil. Existem 
apenas grupos de lobistas que usam suas concessões federais 
para manter o mesmo esquema de poder” 

18 4 Narrador: “Está sendo no grito que estamos conseguindo 
desmascarar toda a manipulação da grande mídia contra o 
povo brasileiro”.  

34 4 Bolsonaro segura livro infantil sobre sexualidade: “O Jornal o 
Globo de hoje diz que esse livro não foi distribuído nas escolas 
[…] mas esse livro sim, chegou a grande parte das bibliotecas 
das escolas do ensino fundamental de todo o Brasil 

60 2 Bolsonaro sobre matéria publicada na revista Veja: “a empresa 
contacta o senhor Diego Denícole, professor em Portugal, 
brasileiro, que é também jornalista de esquerda”.  

66 4 Título do vídeo: Deputado do PT e Ex presidente da OAB18 
(Ordem dos Advogados do Brasil) do Rio de Janeiro, pede o 
fechamento do STF19. Será que vai sair na Globo? 

67 4 Bolsonaro: “A grande origem de Fake News no Brasil é a própria 
Folha de São Paulo”  

79 4 Bolsonaro: “As mídias sociais também, por outro lado, 
libertaram do monopólio da mídia do mal, muitos que 
acreditavam no que viam na televisão ou liam nos num pedaço 
de papel”. 

91 4 Bolsonaro: Folha de São Paulo, vocês humilharam uma 
senhora. Estou aguardando a retratação por parte de vocês.  

Fonte: YouTube. Legenda: VD- número dos vídeos- SUB- Subcategorias20 

Percebemos de forma evidente em alguns dos trechos destacados, que há a intenção no 

discurso utilizado, de desacreditar a credibilidade do trabalho da imprensa brasileira. 

Inclusive é possível inferir que a narrativa de Bolsonaro procura estimular a população 

 

18 Ordem dos Advogados do Brasil 
19 Superior Tribunal Federal 

20 Subcategorias 1- personalização do líder; 2- povo contra a elite; 3- vulgarização do discurso; 4- ataques 

aos media; 5- discurso conservador. 20 
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a buscar informações através das redes sociais.  Quanto aos vídeos 1 e 91, se faz 

necessário esclarecer que o episódio mencionado se refere a uma publicação realizada 

à época pelo jornal Folha de São Paulo, de que Bolsonaro teria uma funcionária 

fantasma21. O vídeo 1 rendeu desdobramentos ao ser utilizado como fonte de 

informação pelos media tradicionais, para rebater as acusações de notícia falsa por 

parte de Bolsonaro, assunto que abordaremos mais adiante.  

5.2.4. “Propostas” 

A apresentação de propostas de governo faz parte de toda campanha política. Espera-

se que o candidato procure apresentar aos eleitores os planos de governação e como 

pretende colocá-los em prática. O tema é abordado em 15 dos 95 vídeos de nossa 

amostra. Em nove deles não encontramos resquícios da temática populista. Entretanto, 

em seis vídeos, percebemos que há a prática do discurso populista, ao serem 

apresentadas medidas radicais para a solução de problemas estruturais complexos na 

educação, na saúde e em soluções de combate ao preconceito contra minorias. 

Quadro 4- Análise de discurso de “propostas” 

VD SUB 
“Propostas” - Análise de discurso 

7 4 Repórter: “Qual o seu projeto para a educação infantil?” - 
Bolsonaro: “Como exemplo que nós temos para isso daí, é 
fazer, em grande parte das escolas do ensino fundamental, a 
militarização das escolas, ou seja, colocar diretores do meio 
militar para que possa, via disciplina e hierarquia, essa garotada 
aprender algo para o futuro”.  

23 4 (Sobre investimento em educação de base) Bolsonaro: o que eu 
pretendo é […] capital de estado que porventura não tenha 
uma escola, um colégio militar do exército, nós vamos criar um. 

25 4 (sobre captação para investimentos em saúde) - “Se nós 
conseguirmos fazer com que as pessoas competentes e com 
responsabilidade sejam ministros sem indicação política, acho 

 

21 Funcionário fantasma é uma pessoa nomeada para um cargo público, mas que jamais exerceu a função 

que lhe cabe.  
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que 30% no mínimo a gente vai economizar dos recursos que 
vai (sic) pro ralo da corrupção e teria como atender melhor a 
questão da saúde”. 

49 5 Apresentadora em propaganda eleitoral: “A esquerda defende 
a legalização do aborto e da maconha. Bolsonaro é 
radicalmente contra as drogas e a favor da vida”. 

57 5 (Educação)”. É preciso reestabelecer a autoridade do professor 
em sala de aula. Ter um ministro da Educação que tenha 
competência, autoridade, que seja patriota”.  

71 4 

 

(sobre combate racismo): “Eu lembro do Morgan Freeman, um 
ator negro americano. Perguntaram para ele, né, (sic) como 
combater o racismo. Ele falou: não tocando no assunto!” 

(sobre planos de combate ao preconceito contra minorias: 
Você não tem que ter uma política pra isso. Isso não pode 
continuar existindo. Tudo é coitadismo! Coitado do negro, 
coitada da mulher, coitado do gay. Tudo é coitadismo no Brasil. 
Vamos acabar com isso! 

 

Fonte: YouTube. Legenda: VD- número dos vídeos- SUB- Subcategorias22 

5.2.5. Kit Gay 

Esta categoria, por si só, revalida nossa teoria sobre a presença da temática populista 

no discurso da campanha de Bolsonaro. Já aqui houvemos oportunidade de esclarecer 

o significado deste termo pejorativo, utilizado pelo candidato para denominar um 

projeto que tinha por objetivo debater a sexualidade nas escolas e cujo material era 

destinado para os professores da rede pública de ensino. O “Kit Gay” aparece como 

assunto predominante em P1 e P2.  Apresentamos os exemplos extraídos dos oito 

vídeos em que ele é abordado.  

 

22 Subcategorias 1- personalização do líder; 2- povo contra a elite; 3- vulgarização do discurso; 4- ataques 

aos media; 5- discurso conservador. 22 
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Quadro 5- Análise de discurso de “Kit Gay” 

VD SUB 
“Kit Gay” - Análise de discurso 

9 5 Narrador: “[…] A ideologia de gênero, que sexualiza crianças de 
cinco anos de idade na sala de aula, veio do Foro de São Paulo”. 

18 5 Narrador: “[…] descortinar a trama, ao tentarem implementar 
cartilhas de orientação sexual para crianças de seis anos de 
idade”.  

35 5 Bolsonaro: “Esse livro, ele estimula precocemente as crianças 
para o sexo e mais ainda, escancara as portas do nosso país 
para a pedofilia”.  

44 5 Bolsonaro: “O ministro Aloísio Mercadante23 oficiou estados e 
municípios para que fosse incluir nos planos da educação dos 
municípios e dos estados, a ideologia de gênero […] O nome kit 
gay pode parecer um tanto pesado, mas houve um projeto 
nesse sentido que continua vivo até hoje”.  

67 5 Bolsonaro: “Na verdade, existiu esse programa de combate à 
homofobia, mas que na verdade, estimulava o sexo entre as 
criancinhas”. 

71 5 Bolsonaro: “hoje em dia (o setor da educação) se preocupa com 
sexo em sala de aula, ideologia de gênero. Aquela história do 
kit gay lá atrás.” 

75 5 Bolsonaro: “[…] (o PT) não tem qualquer respeito com criança 
em sala de aula. É a questão do sexo em sala de aula. Sim! O kit 
gay existiu!” 

82 5 Bolsonaro: “Esse candidato, Fenando Haddad, é inimigo da 
família brasileira! Queria sim implementar o kit gay nas escolas 
[…]” 

Fonte: YouTube. Legenda: VD- número dos vídeos- SUB- Subcategorias24 

 

23 Ministro da educação do Governo Dilma em 2012. 

24 Subcategorias 1- personalização do líder; 2- povo contra a elite; 3- vulgarização do discurso; 4- ataques 

aos media; 5- discurso conservador. 24 
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As publicações dessa categoria apresentam atributos de um discurso conservador, na 

medida em que Bolsonaro denomina um plano que pretendia discutir a sexualidade nas 

escolas, como algo perverso. O termo “kit gay” é empregue sob o ponto de vista 

comportamental e, significa nesse contexto apresentado, a ideia de que falar sobre 

homossexualidade nas escolas influenciaria crianças a se “tornarem” homossexuais, ou 

seja: a homossexualidade é vista como uma opção e não como uma orientação sexual. 

Além disso, a abordagem de temas relacionados a sexo em sala de aula, de acordo com 

o discurso do marketing de Bolsonaro, estimularia crianças a iniciarem de maneira 

precoce suas vidas sexuais. Portanto, percebemos indícios de que houve a manipulação 

das informações, com a distorção do sentido real do projeto “Escola sem Homofobia”.  

5.2.6. Vídeos com mais interações 

Com a intenção de verificar se os assuntos predominantes na narrativa de Bolsonaro 

correspondem também aos assuntos que proporcionaram maior interesse entre os 

utilizadores, estabelecemos um ordenamento dos cinco vídeos em cada uma 

ferramentas oferecidas pelo YouTube para esse propósito, (gostos, visualizações e 

comentários).    

No quadro abaixo, os títulos das publicações que receberam maior número de “gostos”:  

Quadro 6- vídeos com mais cliques em “gostei” 

 

Título “gostei” Assunto 
Predominante 

1º VIDEO 78  
“Ibope não apenas divulga fake news, mas dá um 
tapa na cara de inteligência do paulistano” 

91 mil Ataque às 
instituições 

2º VIDEO 76 
“Agradeço a consideração do empresário 
Roberto Justus” 

70 mil Apoio 

3º VIDEO 55 
“José Nêumanne Pinto fala sobre a tentativa do 
PT de inviabilizar a candidatura de Bolsonaro” 

59 mil Oposição 

4º VIDEO 61 
“Via transmissão de celular, Bolsonaro fala com a 
população na Avenida Paulista” 

54 mil Oposição 

5º VIDEO 42 53 mil Oposição 
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“A que ponto chegarão as mentiras do pau 
mandado do corrupto preso?” 

Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos do YouTube 

A exceção da postagem que ocupa a primeira colocação no ranking entre vídeos com 

mais cliques em “gostei”, todos os outras se encaixam nas temáticas destacadas nos 

gráficos 2 e 3 dos assuntos predominantes mais recorrentes. Desta forma, nos parece 

que a narrativa escolhida por Bolsonaro em maior número nos dois períodos da amostra 

(Oposição), agradou aos visualizadores do canal. O próximo quadro apresenta as 

publicações que obtiveram o maior número de comentários:  

Quadro 7- vídeos com mais comentários 

 
Video /Título Comentários Assunto 

Predominante 

1º VIDEO 48  
“Haddad ameaça a justiça, a população e a 
democracia brasileira”  

15.129 Oposição 

2º VIDEO 42 
“A que ponto chegarão as mentiras do pau 
mandado do corrupto preso?” 

8.530 Oposição 

3º VIDEO 61 
“Via transmissão de celular, Bolsonaro fala 
com população na Avenida Paulista” 

5.267 Oposição 

4º VIDEO 95 
“Bolsonaro é eleito o 38º presidente do 
Brasil!” 

5.090 Agradecimentos 

5º VIDEO 90 
“Militantes de esquerda, incluindo MST, 
desafiam a justiça e fazem ato chamando o 
juiz Sérgio Moro de corrupto” 

4.831 Protestos 

Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos do YouTube 

Entendemos que a narrativa de ataque à oposição estimulou nos utilizadores da 

plataforma, a interação por meio de comentários. As publicações que configuram em 

primeiro e terceiro lugares também estavam presentes no quadro 9, onde foram 

mensurados os números de cliques em “gostei”. Por fim, apresentamos o quadro com 
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as cinco publicações que obtiveram mais visualizações no canal oficial de Bolsonaro no 

YouTube: 

Quadro 8- vídeos com mais visualizações 

 
Vídeo25/ Título Visualizações Assunto 

Predominante 

1º VIDEO 78  
“Ibope não apenas divulga fake news, mas dá 
um tapa na cara de inteligência do paulistano”  

824.072 Ataque às 
instituições 

2º VIDEO 42“ 
A que ponto chegarão as mentiras do pau 
mandado do corrupto preso?”  

689.754 Oposição 

3º VIDEO 48  
“Haddad ameaça a justiça, a população e a 
democracia brasileira”  

635.356 Oposição 

4º VIDEO 61  
“Via transmissão de celular, Bolsonaro fala 
com a população na Avenida Paulista” 

598.314 Oposição 

5º VIDEO 36 
Maquiador Lili Ferraz visita e vota em Jair 
Bolsonaro 

415.107 Apoio 

Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos do YouTube 

Entre os vídeos com maior número de visualizações, apenas um não havia configurado 

também nos quadros 9 e 10, que elencaram as publicações com maior número de gostos 

e comentários: “Maquiador Lili Ferraz visita e vota em Jair Bolsonaro”. Ainda assim, ele 

está inserido entre os cinco assuntos predominantes já identificados nessa pesquisa 

(como vídeo de apoio).   

No entanto, mais do que quantificar o número de interações dessas postagens, nos 

interessa perceber se a narrativa populista estava presente entre os vídeos que 

aparecem no ranking. Nos vídeos 36, 48, 55,76,90 e 95 não percebemos indícios de 

 

25 Os números correspondem à ordem cronológica de publicação dos vídeos de nossa amostra. Os links de 

todos os 95 vídeos que a compõem, estão disponíveis no anexo 1.  
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características populistas no teor do discurso. Entretanto, nos vídeos 42, 61, 78 foram 

identificados elementos característicos ao discurso populista:  

Quadro 9- temáticas populistas: vídeos com mais interações 

VD26 SUB27 
Temáticas populistas- vídeos com mais interações 

42 * Haddad sobre Bolsonaro: “Ele tem um projeto pra (sic) 
regularizar as milícias no país. Imagina você, se o Brasil se 
tornar um país de milicianos”.  

*o discurso possui temática populista na medida em que 
distorce e/ ou manipula a informação. Como não Haddad não 
pratica um discurso conservador, determinamos que este seja 
um exemplo de discurso populista de esquerda.  

61 2 

3 

5 

Bolsonaro: “Essa turma, se quiser ficar aqui, vai ter que se 
colocar sobre a lei de todos nós […] Ou vão pra fora, ou vão pra 
cadeia. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa 
pátria”. 

78 3  Apresentador sobre Haddad: “para um poste de Lula, sem 
autoridade para autorizar o braço direito do presidiário, nem 
sinceridade para criticá-lo como faz com adversários, só resta 
mesmo se fazer de sonso”.  

Contextualização: apresentador fala sobre a reação do então 
candidato Haddad, da divulgação de um vídeo antigo em que 
um deputado do PT defendia o fechamento do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) 

95   

Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos do YouTube 

 

26 Os números correspondem a ordem cronológica de publicação dos vídeos de nossa amostra. Os links de 

todos os 95 vídeos estão disponíveis no anexo 1.  

27 1- Personalização do líder; 2- povo contra a elite; 3- vulgarização do discurso; 4- ataques à imprensa; 5- 
discurso conservador. 27 
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Durante o primeiro conjunto de nossa análise, mencionamos o aumento de mais de 

4.000% no número de cliques em “não gostei” entre P1 e P2 (vide página 82) e 

ressaltamos que, apesar do que poderia ser deduzido através da aferição dos números, 

os visualizadores de conteúdo do canal de Bolsonaro não aumentaram o engajamento 

negativo de forma gradual, ou seja, a medida em que a campanha avançava. A 

constatação se deve ao facto de que, três publicações que estão presentes nos quadros 

10 e 11 (relativos às publicações com maior número de visualizações e comentários), 

reuniram grande parcela do total de cliques que demonstram a desaprovação diante do 

conteúdo apresentado, são elas: “Militantes de esquerda, incluindo MST, desafiam a 

justiça e fazem ato chamando o juiz Sérgio Moro de corrupto”, “Haddad ameaça a 

justiça, a população e a democracia brasileira” e “A que ponto chegarão as mentiras do 

pau mandado do corrupto preso?”. 

 As postagens mencionadas apresentam um elevado número de cliques em “não 

gostei”, duas delas, inclusive, possuem mais cliques negativos do que positivos. A 

publicação do protesto dos militantes contabilizou 9,3 mil cliques em “não gostei” 

(contra 9,2 mil cliques em “gostei”) e o vídeo intitulado “Haddad ameaça a justiça”, 

somou 66 mil negativas (e 44 mil cliques positivos). O terceiro vídeo mencionado, “A 

que ponto chegarão as mentiras do pau mandado do corrupto preso?” que também 

inclui a presença do candidato do PT, apresenta 10 mil cliques em “não gostei”, mas 55 

mil cliques em “gostei” (anexo 1). Essas publicações pertencem ao segundo período de 

nossa amostra e são as únicas entre todos os 95 vídeos analisados, que possuem 

números expressivos de interações negativas.  

Todas as outras postagens no canal do candidato no YouTube reúnem uma quantidade 

ínfima de cliques que desaprovam o conteúdo apresentado. Podemos inferir algumas 

possibilidades para justificar o número de cliques nessas publicações: a natureza da 

mensagem (que apresenta membros da oposição em evidência, como os protesto 

contra um aliado de Bolsonaro e a reprodução de vídeos em que o candidato Haddad 

interage com a câmera); o aumento da polarização política na sociedade brasileira. Uma 

terceira hipótese, seria a de que os utilizadores de Bolsonaro confundiram o sentido que 

gostariam de apresentar através dos cliques como reação ao material.      
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5.2.6. Slogan e partido político 

Na campanha de Bolsonaro no YouTube não encontramos a existência de jingles, 

músicas rotineiramente utilizadas como estratégia de marketing para promover um 

produto e, no caso do ambiente político, promover um candidato. Mas o marketing de 

Bolsonaro utilizou o slogan “Brasil acima de Tudo, Deus acima de todos” como marca 

registada, presente em 11 dos 95 vídeos publicados. Ao analisarmos a mensagem que 

este slogan transmite, argumentamos que o mesmo se encaixa na temática populista, 

na medida em que exalta o nacionalismo e, através da referência à Deus, denota um 

tom conservador no discurso. Quanto à menção do partido do candidato nas mensagens 

de campanha, percebemos que o nome PSL aparece em apenas duas publicações de 

nossa amostra (vídeos 23 e 25): em reproduções de matérias de televisão, quando as 

emissoras fazem uso de letterings28 para identificar o candidato em entrevistas.  Dessa 

forma, entendemos que este fato também demonstra uma característica populista 

através da personalização, em que a figura central do líder é destacada em detrimento 

da ideologia partidária.  

5.3. Redes sociais como fonte oficial 

Até este ponto da pesquisa, tivemos a oportunidade de esgotarmos as análises em torno 

da interação dos utilizadores da rede social YouTube, diante das publicações realizadas 

no canal oficial de Bolsonaro, durante a corrida presidencial brasileira, nas eleições de 

2018. Através da comparação entre os dois períodos delimitados para nossa amostra, 

pudemos inferir sobre o aumento do engajamento, ao longo da campanha, por parte 

dos consumidores do conteúdo publicado pelo então candidato, como também por 

parte da equipe de marketing de Bolsonaro. Através da análise de discurso, esmiuçamos 

também a narrativa implementada em cada um dos 95 vídeos que fazem parte do corpo 

de nossa amostra, em busca da presença de uma temática populista na campanha de 

Bolsonaro.  

 

28 Lettering são artes gráficas inseridas para identificar entrevistados, locais ou divulgar informações em 

manchete.  



93 

Como a campanha de Bolsonaro priorizou o uso das redes sociais em detrimento dos 

media tradicionais como fonte de disseminação de seu discurso, estratégia inovadora 

para as campanhas brasileiras, decidimos expandir um pouco nossa pesquisa para 

verificar se os media tradicionais recorreram em algum momento às publicações de 

Bolsonaro nas redes para obter informações e, com esta atitude, elevaram o status de 

tais publicações para fontes de notícia oficiais. Para isso, recorremos à página de 

pesquisa do Google e encontramos algumas evidências: 

Quadro 10- vídeos que se tornaram fontes de notícia para os media tradicionais 

Título Media tradicionais 

“Conheça a 
Wal”  
 
(VIDEO 1) 

  
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/08/bolsonaro-exibe-video-em-que-
wal-nega-ser-funcionaria-fantasma.shtml 
 

https://pleno.news/brasil/eleicoes-2018/em-video-bolsonaro-mostra-wal-
acusada-de-ser-fantasma.html  

“Dois gigantes 
do varejo- 
Havan e Gazin, 
juntos com Jair 
Bolsonaro”  
 
(VIDEO 32) 
 

 

 
 

https://catracalivre.com.br/cidadania/empresarios-admitem-injetar-dinheiro-na-
campanha-de-bolsonaro/ 
 

https://odia.ig.com.br/eleicoes/2018/10/5585127-declaracao-de-empresario-
levanta-duvidas-sobre-suposto-gasto-irregular-em-campanha-de-bolsonaro.htm 
 

https://www.sul21.com.br/ta-na-rede/2018/10/em-video-empresario-pede-
vitoria-de-bolsonaro-no-1-turno-para-nao-ter-que-gastar-mais-dinheiro/ 
l 

“Jair Bolsonaro 
visita o BOPE”   
 
(VIDEO 40) 

https://globoplay.globo.com/v/7091174/ 
 

https://recordtv.r7.com/jornal-da-record/videos/bolsonaro-visita-o-bope-no-rio-e-
promete-valorizar-policia-militar-15102018 
 

https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/10/15/em-visita-
ao-bope-bolsonaro-diz-que-teremos-um-dos-nossos-la-em-brasilia.htm  

“Via 
transmissão de 
celular, 
Bolsonaro fala 
com população 
na avenida 
paulista”  

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/22/actualidad/1540162319_752998.html   

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/08/bolsonaro-exibe-video-em-que-wal-nega-ser-funcionaria-fantasma.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/08/bolsonaro-exibe-video-em-que-wal-nega-ser-funcionaria-fantasma.shtml
https://pleno.news/brasil/eleicoes-2018/em-video-bolsonaro-mostra-wal-acusada-de-ser-fantasma.html
https://pleno.news/brasil/eleicoes-2018/em-video-bolsonaro-mostra-wal-acusada-de-ser-fantasma.html
https://catracalivre.com.br/cidadania/empresarios-admitem-injetar-dinheiro-na-campanha-de-bolsonaro/
https://catracalivre.com.br/cidadania/empresarios-admitem-injetar-dinheiro-na-campanha-de-bolsonaro/
https://odia.ig.com.br/eleicoes/2018/10/5585127-declaracao-de-empresario-levanta-duvidas-sobre-suposto-gasto-irregular-em-campanha-de-bolsonaro.html
https://odia.ig.com.br/eleicoes/2018/10/5585127-declaracao-de-empresario-levanta-duvidas-sobre-suposto-gasto-irregular-em-campanha-de-bolsonaro.html
https://www.sul21.com.br/ta-na-rede/2018/10/em-video-empresario-pede-vitoria-de-bolsonaro-no-1-turno-para-nao-ter-que-gastar-mais-dinheiro/
https://www.sul21.com.br/ta-na-rede/2018/10/em-video-empresario-pede-vitoria-de-bolsonaro-no-1-turno-para-nao-ter-que-gastar-mais-dinheiro/
https://odia.ig.com.br/eleicoes/2018/10/5585127-declaracao-de-empresario-levanta-duvidas-sobre-suposto-gasto-irregular-em-campanha-de-bolsonaro.html
https://globoplay.globo.com/v/7091174/
https://recordtv.r7.com/jornal-da-record/videos/bolsonaro-visita-o-bope-no-rio-e-promete-valorizar-policia-militar-15102018
https://recordtv.r7.com/jornal-da-record/videos/bolsonaro-visita-o-bope-no-rio-e-promete-valorizar-policia-militar-15102018
https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/10/15/em-visita-ao-bope-bolsonaro-diz-que-teremos-um-dos-nossos-la-em-brasilia.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/10/15/em-visita-ao-bope-bolsonaro-diz-que-teremos-um-dos-nossos-la-em-brasilia.htm
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/22/actualidad/1540162319_752998.html
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(VIDEO 61) 

Fonte: Sites de notícia 

Podemos, mesmo com essa pequena amostra, deduzir que as publicações realizadas por 

Bolsonaro na internet, constituíram fonte de informação para os media tradicionais. 

Este fato evidencia a importância das redes sociais para a comunicação política do 

candidato e regista, talvez, uma mudança nas regras do jogo do marketing político.   
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Conclusões 

O presente estudo de caso teve por objetivo identificar, através da análise das 

interações e do conteúdo das publicações na página oficial de Bolsonaro no YouTube, a 

relevância desta rede social na disseminação das estratégias de marketing político, na 

campanha do então candidato à presidência do Brasil, em 2018. Além disso, essa 

dissertação também realizou uma análise do discurso de Bolsonaro a procura de 

elementos presentes na temática populista. O nosso intuito, com a reunião de todos os 

resultados obtidos durante a coleta de dados, era o de perceber se o uso das redes 

sociais como base principal da campanha do candidato, indiciavam uma rutura com o 

marketing político tradicional. 

Destacamos, antes de realizarmos a análise dos dados, o atentado sofrido por Bolsonaro 

no intervalo entre os dois períodos da amostra sendo que o incidente seria levado em 

consideração na interpretação dos resultados. Dessa forma, podemos inferir que o facto 

do candidato conduzir sua campanha no ambiente doméstico durante a segunda volta 

das eleições, pode ter contribuído para o aumento do número de publicações e também 

para o aumento do número de horas do conteúdo produzido, talvez como forma de 

compensar a ausência do candidato na campanha de rua, que proporcionava o contato 

direto entre ele e seus apoiadores. A inserção de vídeos em que Bolsonaro aparece em 

seu ambiente familiar, pode ter contribuído também para o aumento da identificação 

dos utilizadores com o capitão, na medida em que este mostrou simplicidade na maneira 

de se vestir e de se portar durante as gravações.  

Os períodos delimitados para a amostra foram escolhidos de modo que fosse possível 

perceber a evolução do comportamento dos utilizadores da rede e das estratégias de 

marketing político no decorrer da campanha. No início da disputa, o YouTube foi pouco 

explorado enquanto veículo de comunicação. Constatamos que o candidato realizou a 

publicação de uma média de dois vídeos por dia e que o investimento no conteúdo 

desses vídeos era pequeno, com a predominância de postagens com menos de um 

minuto de duração. Os assuntos predominantes focavam o ataque à oposição, à 

imprensa, a divulgação de vídeos de apoio, de propostas e o debate em torno de um 

assunto polêmico: o kit gay, termo pejorativo de um projeto que nunca foi 
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implementado e que pretendia debater a sexualidade no ambiente escolar. Portanto, 

atribuímos a essas publicações, o status de notícia falsa (fake news).  

No segundo período da amostra, percebemos um aumento significativo no número de 

publicações, no tempo de duração dessas postagens e, consequentemente, no aumento 

da interação dos consumidores com esses conteúdos, o que nos fez concluir que a rede 

social YouTube conquistou relevância como ferramenta de disseminação do conteúdo 

pretendido pelo marketing político de Bolsonaro. Os assuntos predominantes 

permaneceram os mesmos, mas a intensidade das publicações que mencionavam a 

oposição foi ainda maior.  

A ausência de leis de regulamentação do ambiente digital, propiciaram ao candidato a 

liberdade para disseminar discursos sem qualquer preocupação com a veracidade dos 

fatos.  Bolsonaro utilizou a rede social como palco para promover, através da temática 

populista, o aumento da polarização partidária que havia no país, ao estimular 

sentimentos negativos de seus apoiadores contra os adversários políticos. Em muitas 

publicações, o candidato levantou dúvidas sobre a credibilidade do material produzido 

pelos meios de comunicação oficiais e inclusive enalteceu o papel das redes sociais 

enquanto veículos de disseminação de notícias verdadeiras, como uma ferramenta 

confiável para os eleitores coletarem informações.  

Os vídeos de apoio mostraram que Bolsonaro conseguiu construir a imagem de salvador, 

de único representante capaz de resolver os problemas complexos do país.  A 

vulgarização do discurso denotou que a estratégia de marketing procurou alcançar 

todos os tipos de público, e os vídeos que trataram de propostas, em sua maioria 

provocados através de perguntas feitas por jornalistas, expuseram o fato de que o 

candidato se preocupou mais com a forma do que com o conteúdo de suas publicações.   

Apesar dessa pesquisa não ter realizado um estudo semiótico do cenário apresentado 

nas publicações entre os dois períodos da amostra, foi possível perceber que houve a 

intenção do marketing do candidato em transmitir elementos relacionados ao 

nacionalismo ( como a presença da bandeira do Brasil na parede, durante suas 

interações ao vivo que realizou com os eleitores ), ou quando discursou para uma 

multidão na Avenida Paulista, utilizando como pano de fundo um varal repleto de 
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roupas estendidas ao sol. Em boa parte dos vídeos que mencionaram a oposição, foi 

possível também identificar intenção de correlacionar elementos pertencentes ao 

socialismo, como a foice e o martelo à sentimentos negativos, como a corrupção. 

Acreditamos, portanto, que este seja um caminho fértil a ser explorado por futuras 

pesquisas acerca do tema.  

Os resultados obtidos nos mostram que o marketing político da campanha de Bolsonaro 

aproveitou as ferramentas de interação oferecidas pela rede social YouTube, para 

estabelecer um relacionamento de proximidade entre o candidato e os utilizadores da 

plataforma. O material produzido, sempre focado na personalização do candidato, não 

apresentou características condizentes com o preconizado pelas práticas de marketing 

político tradicional. Nas publicações analisadas, não havia jingle, nem os já esperados 

vídeos produzidos em que o candidato aparece beijando senhoras, carregando crianças 

e sorrindo para as câmeras. A menção ao partido político foi constatada apenas nas 

reproduções de matérias produzidas pelos media tradicionais. O estabelecimento de 

uma nova linguagem, despida de regras de etiqueta e dos assuntos predominantes 

identificados, que fugiram dos habituais temas de campanha presentes no Agenda 

Setting da mídia (como saúde, educação, segurança), também indiciam uma mudança 

nas estratégias de marketing durante a campanha de Bolsonaro.  

No entanto, apesar de tantas evidências que indiquem essas modificações, não foi 

possível determinar que a campanha vitoriosa do capitão tenha provocado uma rutura 

com o marketing político tradicional. Para chegar a essa conclusão, seria necessária uma 

pesquisa que englobasse todo o material de campanha produzido por Bolsonaro para 

os media tradicionais e para as outras redes sociais. Desta forma, esperamos que essa 

pesquisa sirva como um pequeno contributo para futuras investigações acerca do papel 

das redes sociais nas estratégias adotadas pela comunicação política.   
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Anexos 

O anexo reúne uma série de tabelas com todas as informações relacionadas a cada um 

dos 95 vídeos que fizeram parte da amostra desta pesquisa (título, interações, assuntos 

predominantes e link para o video no YouTube).  Elas são apresentadas em ordem 

cronológica e trazem a respetiva numeração no canto esquerdo (video 1 a 95). 
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Anexo 1 

Título 
Vídeo 1  

Conheça a Wal 

data de 
publicação 

16 de agosto de 2018 

número de likes 42 mil - 693 des 

número de 
visualizações  

286.539 mil 

Tempo de 
duração 

10’31’’ 

número de 
comentários 

3.774 

Cenário Parte externa da c.de Bolsonaro em Angra dos Reis.  

Tornou-se fonte 
de notícia para os 
media? 

Postagem constituiu fonte de notícia: 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/08/bolsonaro-exibe-video-em-que-wal-
nega-ser-funcionaria-fantasma.shtml 
 

https://pleno.news/brasil/eleicoes-2018/em-video-bolsonaro-mostra-wal-acusada-de-
ser-fantasma.html 
 

https://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/eleicoes-2018/bolsonaro-exibe-
video-em-que-wal-nega-ser-funcionaria-fantasma-c4tf2tg98jz9l8o9pebqi97qq/ 
 

Contexto:  
Vídeo foi resposta à uma matéria publicada no jornal Folha de São Paulo, que acusa o 
deputado de contratar Walderice como assessora parlamentar. Ela deveria cumprir a 
carga de 40 horas semanais no gabinete do deputado. Salário: R$ 1.416,33 

Análise de 
discurso (caso 
necessário) 

 

Frase de efeito 
(soundbite)   

--  

Link https://www.youtube.com/watch?v=LkDTF45lf_o&list=WL&index=5  

Assuntos 
predominantes 

ataques à imprensa; Fake News, CASA 

 

Título 
vídeo 2 

FHC diz que PSDB pode se aliar ao PT num segundo turno com Jair Bolsonaro 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/08/bolsonaro-exibe-video-em-que-wal-nega-ser-funcionaria-fantasma.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/08/bolsonaro-exibe-video-em-que-wal-nega-ser-funcionaria-fantasma.shtml
https://pleno.news/brasil/eleicoes-2018/em-video-bolsonaro-mostra-wal-acusada-de-ser-fantasma.html
https://pleno.news/brasil/eleicoes-2018/em-video-bolsonaro-mostra-wal-acusada-de-ser-fantasma.html
https://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/eleicoes-2018/bolsonaro-exibe-video-em-que-wal-nega-ser-funcionaria-fantasma-c4tf2tg98jz9l8o9pebqi97qq/
https://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/eleicoes-2018/bolsonaro-exibe-video-em-que-wal-nega-ser-funcionaria-fantasma-c4tf2tg98jz9l8o9pebqi97qq/
https://www.youtube.com/watch?v=LkDTF45lf_o&list=WL&index=5
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data de publicação 16 de agosto de 2018 

número de gostos 2,9 mil- 63 des 

número de 
comentários 

492  

número de 
visualizações  

20.984 mil 

Tempo médio de 
duração 

27’’ 

Cenário Reprodução de entrada de tv em que repórter informa posicionamento do ex 
presidente FHC e seu partido em situação de segundo turno.  

Tornou-se fonte de 
notícia para os 
media? 

-- 

Análise de discurso 
(caso necessário) 

-- 

Frase de efeito 
(soundbite)   

-- 

Link https://www.youtube.com/watch?v=3KgTbdPKqGI&list=WL&index=6  

Assuntos 
predominantes 

Oposição 

data de publicação 16 de agosto de 2018 

número de gostos 2,9 mil- 63 des 

número de 
comentários 

492  

número de 
visualizações  

20.984 mil 

Tempo médio de 
duração 

27’’ 

Cenário Reprodução de entrada de tv em que repórter informa posicionamento do ex 
presidente FHC e seu partido em situação de segundo turno.  

Tornou-se fonte de 
notícia para os 
media? 

-- 

Análise de discurso 
(caso necessário) 

-- 

https://www.youtube.com/watch?v=3KgTbdPKqGI&list=WL&index=6
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Frase de efeito 
(soundbite)   

-- 

Link https://www.youtube.com/watch?v=3KgTbdPKqGI&list=WL&index=6  

Assuntos 
predominantes 

oposição 

 

Título 
Vídeo 3 

Cada manifestação de carinho, o aumento da responsabilidade 

data de publicação 16 de agosto de 2018 

número de gostos 8,1 mil -14 des 

número de 
visualizações 

31. 786 mil 

Número de 
comentários 

593 

Tempo de duração 59’’ 

Cenário Bolsonaro recebe apoio de duas eleitoras: uma dentro de seu gabinete, outra em 
um shopping center 

Tornou-se fonte de 
notícia para os media? 

- 

Análise de discurso 
(caso necessário) 

- 

Frase de efeito 
(soundbite)   

- 

Link https://www.youtube.com/watch?v=5HnWYJLEOjY&list=WL&index=7  

Tópicos análise vídeos de apoio 

 

Título 
Video 4 

Bom dia a todos! 

data de 
publicação 

17 de agosto de 2018 

número de gostos 14 mil -84 des 

número de 
visualizações 

58. 398 mil 

https://www.youtube.com/watch?v=3KgTbdPKqGI&list=WL&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=5HnWYJLEOjY&list=WL&index=7
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Número de 
comentários 

1.342  

Tempo de 
duração 

00:53’’ 

Cenário Reprodução de depoimento eleitora 

Tornou-se fonte 
de notícia para os 
media? 

 

Análise de 
discurso (caso 
necessário) 

Eleitora diz que ela e boa parte das mulheres do nordeste apoiam o candidato e pede 
que as das outras regiões do país também apoiem. “chega de coitadismo”. 

Frase de efeito 
(soundbite)   

 

Link https://www.youtube.com/watch?v=t71yHbsH1FU&list=WL&index=8  

Tópicos análise vídeos de apoio 

 

Título 
Vídeo 5 

Entrevista Bolsonaro: temas atuais 

data de 
publicação 

17 de agosto de 2018 

número de likes 7,5 mil / 33 des 

número de 
visualizações 

5.849  

Número de 
comentários 

596 

Tempo de 
duração 

7´28´´ 

Cenário  repórteres interpelam o candidato na rua  

Tornou-se fonte 
de notícia para 
os media? 

- 

Análise de 
discurso (caso 
necessário) 

Acusa imprensa de divulgar fN (votação no plenário que não houve, segundo ele), diz 
que as mídias sociais são um canal onde as pessoas podem pesquisar e encontrar 
verdades. Que as declarações que fez no passado eram brincadeiras. Repercute caso 
Walderice e diz que vai pedir retratação da Folha de São Paulo. 

Frase de efeito 
(soundbite)   

Verdade acima de tudo,  

https://www.youtube.com/watch?v=t71yHbsH1FU&list=WL&index=8
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 acima de todos. 

Link https://www.youtube.com/watch?v=q4mQAG7wPyo&list=WL&index=9  

Assuntos 
predominantes 

imprensa;entrevistas; vítima fake de news. 

 

Título 
Vídeo 6 

Plano de governo do PT e PSDB é controlar a imprensa, judiciário e muito 
mais. 

data de publicação 17 de agosto de 2018 

número de likes 8,6 mil -46 des 

número de visualizações 51.231 

Número de comentários 733 

Tempo de duração 3’17’’ 

Cenário Repórter de rádio Jovem Pan no estúdio sozinha 

Tornou-se fonte de notícia 
para os media? 

-- 

Análise de discurso (caso 
necessário) 

-- 

Frase de efeito (soundbite)   -- 

Link https://www.youtube.com/watch?v=t188aOeo4c0&list=WL&index=10  

Assuntos predominantes oposição 

 

Título 
Vídeo 7 

Debate RedeTV: Bolsonaro Compilações 

data de publicação 18 de agosto de 2018 

número de likes 5 mil- 25 des  

número de visualizações 27.055  

Número de comentários 413 

Tempo de duração 22’27’’ 

Cenário Cenário de debate em rede de televisão 

https://www.youtube.com/watch?v=q4mQAG7wPyo&list=WL&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=t188aOeo4c0&list=WL&index=10
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Tornou-se fonte de notícia para os 
média? 

-- 

Análise de discurso (caso 
necessário) 

(no arquivo transcrição de vídeos) 

Frase de efeito (soundbite)   -- 

Link https://www.youtube.com/watch?v=HxHJfyY2rNw&list=WL&index=11  

Assuntos predominantes Kit gay; Fake News 

 

Título 
Vídeo 8 

Educação: Os rumos catastróficos do sistema brasileiro 

data de publicação 19 de agosto de 2018 

número de likes 4,6 mil- 22 des 

número de visualizações 21.117 

Número de comentários 251 

Tempo de duração 7’21” 

Cenário Bolsonaro não está no vídeo 

Tornou-se fonte de notícia para os 
media? 

--- 

Análise de discurso (caso 
necessário) 

--- 

Frase de efeito (soundbite)   -- 

Link https://www.youtube.com/watch?v=iR9YkA7o6cs&list=WL&index=12  

Assuntos predominantes Oposição;  

 

Título 
Vídeo 9 

Vamos mudar a direção do Brasil! Ainda dá tempo! 

data de publicação 19 de agosto de 2018 

número de likes 15 mil - 100 des 

número de visualizações 65. 890  

Número de comentários 1.269  

Tempo de duração 3’53’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=HxHJfyY2rNw&list=WL&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=iR9YkA7o6cs&list=WL&index=12
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Cenário  Fotos de Bolsonaro, de símbolo comunista, ex presidentes, 
apoiadores... 

Tornou-se fonte de notícia para 
os media? 

--- 

Análise de discurso (caso 
necessário) 

(em transcrição de vídeos) 

Frase de efeito (soundbite)   “Brasil acima de tudo. Deus acima de todos” 

Link https://www.youtube.com/watch?v=4zIMk09fhMA&list=WL&index=13  

Assuntos predominantes Imprensa; oposição; religião 

 

Título 
Vídeo 10 

Marina Silva, a liberação das drogas, a legalização do aborto e as 
mulheres! 

data de publicação 20 de agosto 

número de likes 6,1 mil- 93 des 

número de visualizações 29.269 

Número de comentários 401 

Tempo de duração 53’’ 

Cenário  Debate na TV 

Tornou-se fonte de notícia para 
os media? 

-- 

Análise de discurso (caso 
necessário) 

-- 

Frase de efeito (soundbite)   -- 

Link https://www.youtube.com/watch?v=yJPPrXJzTIo&list=WL&index=14  

Assuntos predominantes oposição; debates 

 

Título 
vídeo 11 

FHC  reafirma união do PSDB com o PT contra Jair Bolsonaro.  

data de 
publicação 

20 de agosto de 2018 

número de likes 13 mil- 67 des 

https://www.youtube.com/watch?v=4zIMk09fhMA&list=WL&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=yJPPrXJzTIo&list=WL&index=14


117 

número de 
visualizações 

52.237 

Número de 
comentários 

1.051 

Tempo de 
duração 

1’47’’ 

Cenário Bolsonaro segura jornal O Globo nas mãos. Área externa, fundo com árvores.  

Tornou-se fonte 
de notícia para os 
media? 

I-- 

Análise de 
discurso (caso 
necessário) 

Diz que PT e PSDB são “farinhas do mesmo  saco” e que possuem o objetivo de 
conceder indulto aos condenados pelo petrolão e mensalão. Trabalham contra a família, 
trabalham pela ideologia de gênero 
(01’26’’)- um apelo que eu faço a vocês: só nos restam as redes sociais e assim sendo, o 
apelo, não por mim, mas pelo Brasil. Vamos juntos derrotar esse grande mal conhecido 
como PT/ PSDB. O Brasil é nosso! Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. (01’47) 

Frase de efeito 
(soundbite)   

“Brasil acima de tudo e Deus acima de todos” 

Link https://www.youtube.com/watch?v=Vc5XDeLoPzw&list=WL&index=15  

Assuntos 
predominantes 

Oposição; novos media como fonte confiável de notícias. 

 

Título 
Vídeo 12 

Mais uma FN descarada da Imprensa 

data de postagem do vídeo 21 de agosto de 2018 

número de likes 10 mil- 19 des 

número de visualizações 36. 656 

Número de comentários 688 

Tempo de duração 1’38’’ 

Cenário Deputado Eduardo Bolsonaro em fundo branco. 

Tornou-se fonte de notícia para os 
media? 

-- 

Análise de discurso (caso 
necessário) 

-- 

Frase de efeito (soundbite)   -- 

https://www.youtube.com/watch?v=Vc5XDeLoPzw&list=WL&index=15
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Link https://www.youtube.com/watch?v=1OoGAFtUZJ4&list=WL&index=16  

Assuntos predominantes Imprensa 

 

Título 
Vídeo 13 

Igreja Atitude: obrigado pelo carinho! 

data de publicação 21 de agosto de 2018 

número de likes 3,9 mil- 12 des 

número de 
visualizações 

15. 870 

Número de 
comentários 

260 

Tempo de duração 2’08’’ 

Cenário  Palco de Igreja Evangélica 

Tornou-se fonte de 
notícia para os 
media? 

Folha de São Paulo: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/08/bolsonaro-vai-a-
igreja-como-candidato-e-pode-ser-enquadrado-por-propaganda-irregular.shtml 
 

(Outline)- https://outline.com/zdWmMT 

Análise de discurso 
(caso necessário) 

(01’:59’’- 02:02’’) “O estado pode ser laico. Mas eu sou cristão”. 

Frase de efeito 
(soundbite)   

O estado pode ser laico. Mas eu sou cristão. 

Link https://www.youtube.com/watch?v=kGvk62ZYil0&list=WL&index=17  

Assuntos 
predominantes 

Religião; fontes de notícia. 

 

Título 
Vídeo 14 

Militante de esquerda ameaça opositores 

data de publicação 21 de agosto de 2018 

número de likes 5,7 mil- 308 des 

número de visualizações 37.227  

Número de comentários 1.139  

Tempo de duração 2’28’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=1OoGAFtUZJ4&list=WL&index=16
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/08/bolsonaro-vai-a-igreja-como-candidato-e-pode-ser-enquadrado-por-propaganda-irregular.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/08/bolsonaro-vai-a-igreja-como-candidato-e-pode-ser-enquadrado-por-propaganda-irregular.shtml
https://outline.com/zdWmMT
https://www.youtube.com/watch?v=kGvk62ZYil0&list=WL&index=17
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Cenário  Palco de auditório- Professor da UFRJ discursa 

Tornou-se fonte de notícia 
para os media? 

-- 

Análise de discurso (caso 
necessário) 

Professor discursa contra os conservadores e cita poema de Brecht “ Homem 
bom”.  

Frase de efeito (soundbite)   -- 

Link  https://www.youtube.com/watch?v=l0r4jS7OCSg&list=WL&index=18  

Tópicos de pesquisa Oposição 

 

Título 
Vídeo 15 

Para que servem os debates? Assista e comente. 

data de postagem do vídeo 22 de agosto de 2018 

número de likes 9,3 mil- 150 des 

número de visualizações 43.258 

Número de comentários 1.836 

Tempo de duração 6’47’’ 

Cenário Apoiador do candidato grava vídeo na rua. 

Tornou-se fonte de notícia para os 
media? 

-- 

Análise de discurso (caso necessário) arquivo transcrição de vídeos 

Frase de efeito (soundbite)   -- 

Link https://www.youtube.com/watch?v=ow-
7eRctdBE&list=WL&index=19  

Assuntos predominantes Imprensa 

 

Título 
Vídeo 16 

Desembarque há pouco no aeroporto de Presidente Prudente 

data de publicação 22 de agosto de 2018 

número de likes 9,3 mil- 23 des 

número de visualizações 34.896 

Número de comentários 769 

https://www.youtube.com/watch?v=l0r4jS7OCSg&list=WL&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=ow-7eRctdBE&list=WL&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=ow-7eRctdBE&list=WL&index=19
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Tempo de duração 55’’ 

Cenário Aeroporto de Presidente Prudente- SP 

Tornou-se fonte de notícia para 
os media? 

-- 

Análise de discurso (caso 
necessário) 

Apoiadores fazem coro em saguão de aeroporto: Mito! Mito!Mito! 

Frase de efeito (soundbite)   Lettering: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”.  

Link https://www.youtube.com/watch?v=PqweME2b9sA&list=WL&index=20  

Assuntos predominantes vídeos de apoio 

 

Título 
Vídeo 17 

Nas ruas de Presidente Prudente. Obrigado,São Paulo 

data de publicação 22 de agosto de 2018 

número de likes 6,4 mil- 22 des 

número de visualizações 28.409 

Número de comentários 827 

Tempo de duração 1’39’’ 

Cenário  passeata de campanha política 

Tornou-se fonte de notícia para os 
media? 

-- 

Análise de discurso (caso 
necessário) 

-- 

Frase de efeito (soundbite)   -- 

Link https://www.youtube.com/watch?v=SH5zLuhKpE8&list=WL&index=21  

Tópico de análise vídeos de apoio 

 

Título 
vídeo 18 

Não irão nos calar! 

data publicação 23 de agosto de 2018 

número de likes 12 mil- 46 des 

número de visualizações 46.055 

https://www.youtube.com/watch?v=PqweME2b9sA&list=WL&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=SH5zLuhKpE8&list=WL&index=21
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Número de comentários 891 

Tempo de duração 2’18’’ 

Cenário  Reprodução de debate em estúdio de TV. 

Tornou-se fonte de notícia para 
os media? 

-- 

Análise de discurso (caso 
necessário) 

(em transcrição de vídeos) 

Frase de efeito (soundbite)   Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.  

Link https://www.youtube.com/watch?v=WoCKZDWmTLw&list=WL&index=22  

Assuntos predominantes imprensa; oposição; Soundbite, kit gay; fake News; 

 

Título 
Vídeo 19 

Canal Rural: Bolsonaro vence no primeiro turno! 

data de publicação 23 de agosto de 2018 

número de likes 6,9 mil- 28 des 

número de visualizações 41.901 

Número de comentários 396 

Tempo de duração 1’47’’ 

Cenário  reprodução de programa de tv 

Tornou-se fonte de notícia para os 
media? 

-- 

Análise de discurso (caso necessário) -- 

Frase de efeito (soundbite)   -- 

Link https://www.youtube.com/watch?v=xCbaa-
DIsHs&list=WL&index=23  

Assuntos predominantes -- 

 

Título 
Vídeo 20 

Obrigado Araçatuba/ SP 

data de publicação 23 de agosto de 2018 

número de likes 8,2 mil- 20des 

https://www.youtube.com/watch?v=WoCKZDWmTLw&list=WL&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=xCbaa-DIsHs&list=WL&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=xCbaa-DIsHs&list=WL&index=23
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número de visualizações 35.145 

Número de comentários 742 

Tempo de duração 1’:08’’ 

Cenário  passeata de campanha 

Tornou-se fonte de notícia para os 
media? 

-- 

Análise de discurso (caso necessário) 
 

Frase de efeito (soundbite)   “O mito chegou” 

Link https://www.youtube.com/watch?v=283-
6Q2aVDc&list=WL&index=24  

Assuntos predominantes vídeos de apoio, soundbite 

 

Título 
Vídeo 21 

Uma imagem bacana vale mais que mil matérias distorcidas e 
falaciosas 

data de publicação 24 de agosto de 2018 

número de likes 10 mil- 86 des 

número de visualizações 67.704 

Número de comentários 925 

Tempo de duração 0’35’’ 

Cenário  Bolsonaro tira fotos com mulheres que apoiam sua candidatura 

Tornou-se fonte de notícia para os 
media? 

-- 

Análise de discurso (caso 
necessário) 

-- 

Frase de efeito (soundbite)   -- 

Link https://www.youtube.com/watch?v=CGlb2ER7sYg&list=WL&index=25  

Assuntos predominantes vídeos de apoio 

 

Título 
Vídeo 22 

O governo e seus braços querem te controlar 

data de publicação 24 de agosto de 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=283-6Q2aVDc&list=WL&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=283-6Q2aVDc&list=WL&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=CGlb2ER7sYg&list=WL&index=25
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número de likes 4 mil- 7 des 

número de visualizações 18.880 

Número de comentários 128 

Tempo de duração 0’55’’ 

Cenário  entrevista a apresentador Leão.  

Tornou-se fonte de notícia para 
os media? 

-- 

Análise de discurso (caso 
necessário) 

(em transcrição de vídeos) 

Frase de efeito (soundbite)   -- 

Link https://www.youtube.com/watch?v=UJPvaTMngU8&list=WL&index=26  

Assuntos predominantes oposição. entrevistas 

 

Título 
Vídeo 23 

Bolsonaro: educação de base 

data de postagem do vídeo 24 de agosto de 2018 

número de likes 5,5 mil- 22 des 

número de visualizações 32.723 

Número de comentários 277 

Tempo de duração 32’’ 

Cenário reprodução de matéria de tv.  

Tornou-se fonte de notícia para os 
media? 

-- 

Análise de discurso (caso necessário) -- (em transcrição de vídeo) 

Frase de efeito (soundbite)   -- 

Link https://www.youtube.com/watch?v=k-
MrFlkK8Kc&list=WL&index=27  

Assuntos predominantes Propostas (vulgarização do discurso) 

 

Título 
Vídeo 24 

24/08/2018: São José do Rio Preto, José Bonifácio e Glicério- SP 

https://www.youtube.com/watch?v=UJPvaTMngU8&list=WL&index=26
https://www.youtube.com/watch?v=k-MrFlkK8Kc&list=WL&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=k-MrFlkK8Kc&list=WL&index=27
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data de publicação 24 de agosto de 2018 

número de likes 4,6 mil- 14 des 

número de visualizações 18.648 

Número de comentários 251 

Tempo de duração 0:54’’ 

Cenário  Bolsonaro nas ruas, em meio a apoiadores. 

Tornou-se fonte de notícia para os 
media? 

-- 

Análise de discurso (caso 
necessário) 

-- 

Frase de efeito (soundbite)   -- 

Link https://www.youtube.com/watch?v=FshQthNQ_Vc&list=WL&index=28  

Assuntos predominantes Vídeos de apoio 

 

Título 
Vídeo 25 

Saúde: Bolsonaro 

data de 
publicação 

25 de agosto de 2018 

número de likes 8,1 mil- 42 mil 

número de 
visualizações 

57.080 

Número de 
comentários 

326 

Tempo de 
duração 

38’’ 

Cenário reprodução de matéria de tv (Globo) 

Tornou-se fonte 
de notícia para 
os media? 

-- 

Análise de 
discurso(caso 
necessário) 

Bolsonaro diz que pretende combater a corrupção para que assim sobre dinheiro para 
investir não só em saúde, como em educação. Repórter diz ainda que Bolsonaro 
pretende fazer os médicos cubanos do programa Mais médicos fazerem provas para 
permanecer no Brasil. 

https://www.youtube.com/watch?v=FshQthNQ_Vc&list=WL&index=28
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Frase de efeito 
(soundbite)  

-- 

Link https://www.youtube.com/watch?v=R9WFOfviUTs&list=WL&index=29  

Assuntos 
predominantes 

propostas (vulgarização do discurso) 

 

Título 
Vídeo 26 

Bolsonaro & Barretos (25/08/2018) 

data de publicação 26 de agosto de 2018.  

número de likes 7,7 mil- 30 des 

número de visualizações 38. 140 

Número de comentários 458 

Tempo de duração 1’00’’ 

Cenário  Festa do peão de Barretos. Bolsonaro cumprimenta espectadores na garupa 
de um cavalo. 

Tornou-se fonte de notícia 
para os media? 

-- 

Análise de discurso (caso 
necessário) 

-- 

Frase de efeito 
(soundbite)   

-- 

Link https://www.youtube.com/watch?v=XsTgtifhuAo&list=WL&index=30  

Assuntos predominantes vídeos de apoio 

 

Título 
Vídeo 27 

Com 8 anos de idade Esther mostra que o jornalismo brasileiro tem 
futuro.  

data de publicação 26 de agosto de 2018 

número de likes 12 mil- 8 des 

número de visualizações 49.157 

Número de comentários 1.105 

Tempo de duração 3’26’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=R9WFOfviUTs&list=WL&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=XsTgtifhuAo&list=WL&index=30
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Cenário  Ruas de cidade de Barretos- SP. 

Tornou-se fonte de notícia 
para os media? 

-- 

Análise de discurso (caso 
necessário) 

(em transcrição de vídeos) 

Frase de efeito (soundbite)   -- 

Link https://www.youtube.com/watch?v=pA8iHeMWmRQ&list=WL&index=31  

Tópico de análises Propostas 

 

Título 
Vìdeo 28 

Editorial do jornalista Marcílio Maran da cidade de Sete Lagoas- Minas 
Gerais. Dia 25 de agosto de 2018* 

data de publicação 27 de agosto de 2018 

número de likes 5, 8 mil- 24 des 

número de visualizações 26. 668 

Número de comentários 291 

Tempo de duração 3’02’’ 

Cenário  (apenas áudio do jornalista) 

Tornou-se fonte de notícia 
para os media? 

-- 

Análise de discurso (caso 
necessário) 

(em transcrição de vídeos) 

Frase de efeito (soundbite)   -- 

Link https://www.youtube.com/watch?v=5-JwXbWm1KA&list=WL&index=32  

Assuntos predominantes  vídeos de apoio; fake news 

 

Título 
Vídeo 29 

Em São Paulo: Coletiva de imprensa abordando temas atuais 

data de publicação 27 de agosto 

número de likes 6,7 mil- 11 des 

número de visualizações 30.754 

Número de comentários 439 

https://www.youtube.com/watch?v=pA8iHeMWmRQ&list=WL&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=5-JwXbWm1KA&list=WL&index=32
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Tempo de duração 15’03’’ 

Cenário  coletiva em um espaço de eventos de hotel.. Bolsonaro usa camisa de 
algodão.  

Tornou-se fonte de notícia para os 
media? 

-- 

Análise de discurso (caso 
necessário) 

(em transcrição de vídeos) 

Frase de efeito (soundbite)   
 

Link https://www.youtube.com/watch?v=-
quLdnFbA6g&list=WL&index=33  

Tópico de análise Oposição 

 

Título 
Video 30 

Vamos desbancar o sistema que nos afunda. Ainda há tempo! 

data de publicação 28 de agosto de 2018 

número de likes 8,6 mil- 33 

número de visualizações 31.325 

Número de comentários 640 

Tempo de duração 4’50’’ 

Cenário -- 

Tornou-se fonte de notícia para os 
media? 

-- 

Análise de discurso (caso necessário) (em transcrição de vídeo) 

Frase de efeito (soundbite)   -- 

Link https://www.youtube.com/watch?v=-
YqoQwJvkYI&list=WL&index=32  

Assuntos predominantes oposição; vídeo editado 

 

 

Título 
Vídeo 31 

Comentamos mais um escândalo de compras de militantes pró esquerda nas redes 
sociais 

data de publicação 28 de agosto de 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=-quLdnFbA6g&list=WL&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=-quLdnFbA6g&list=WL&index=33
https://www.youtube.com/watch?v=-YqoQwJvkYI&list=WL&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=-YqoQwJvkYI&list=WL&index=32
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número de likes 2,9 mil - 6 des 

número de 
visualizações 

14.417 

Número de 
comentários 

170 

Tempo de duração 00:44’’ 

Cenário  entrevista a várias emissoras no Mercadão de Madureira (mercado de variedades 
localizado na zona norte da cidade do Rio de Janeiro) 

Tornou-se fonte de 
notícia para os 
media? 

-- 

Análise de discurso 
(caso necessário) 

-- 

Frase de efeito 
(soundbite)   

 

Link https://www.youtube.com/watch?v=MbUjm26U50U&list=WL&index=35  

Assuntos 
predominantes 

oposição; entrevistas 

 

Título 
Vídeo 32 

Dois gigantes do varejo- Havan e Gazin, juntos com Jair Bolsonaro (17) 

data de publicação 28 de agosto de 2018 

número de likes 8,3 mil- 66 des 

número de 
visualizações 

37.308 

Número de 
comentários 

483 

Tempo de duração 0:39’’ 

Cenário  Evento empresarial  

Tornou-se fonte de 
notícia para os 
media? 

Catraca Livre: https://catracalivre.com.br/cidadania/empresarios-admitem-injetar-
dinheiro-na-campanha-de-bolsonaro/ 
 

Site Sul21: 
https://www.sul21.com.br/ta-na-rede/2018/10/em-video-empresario-pede-vitoria-
de-bolsonaro-no-1-turno-para-nao-ter-que-gastar-mais-dinheiro/ 

https://www.youtube.com/watch?v=MbUjm26U50U&list=WL&index=35
https://catracalivre.com.br/cidadania/empresarios-admitem-injetar-dinheiro-na-campanha-de-bolsonaro/
https://catracalivre.com.br/cidadania/empresarios-admitem-injetar-dinheiro-na-campanha-de-bolsonaro/
https://www.sul21.com.br/ta-na-rede/2018/10/em-video-empresario-pede-vitoria-de-bolsonaro-no-1-turno-para-nao-ter-que-gastar-mais-dinheiro/
https://www.sul21.com.br/ta-na-rede/2018/10/em-video-empresario-pede-vitoria-de-bolsonaro-no-1-turno-para-nao-ter-que-gastar-mais-dinheiro/


129 

 

Jornal o Dia:  
https://odia.ig.com.br/eleicoes/2018/10/5585127-declaracao-de-empresario-
levanta-duvidas-sobre-suposto-gasto-irregular-em-campanha-de-bolsonaro.html 

Análise de discurso 
(caso necessário) 

Empresários pedem vitória de Bolsonaro no primeiro turno para não despenderem 
mais recursos financeiros.  

Frase de efeito 
(soundbite)   

-- 

Link https://www.youtube.com/watch?v=Cqa7Yu9QAw4&list=WL&index=36  

Assuntos 
predominantes 

vídeos de apoio 

 

Título 
vídeo 33 

Bolsonaro no Rio Grande do Sul 

data de publicação 29 de agosto de 2018 

número de likes 5,2 mil- 12 des 

número de visualizações 21.950 

Número de comentários 335 

Tempo de duração 1’25’’ 

Cenário Aeroporto Internacional Salgado Filho- Porto Alegre 

Tornou-se fonte de notícia para 
os media? 

-- 

Análise de discurso (caso 
necessário) 

-- 

Frase de efeito (soundbite)   -- 

Link https://www.youtube.com/watch?v=3N31fXq2NZ8&list=WL&index=37  

Assuntos predominantes vídeos de apoio 

 

Título 
vídeo 34 

Economista Paulo Guedes na Globo News 

data de publicação 30 de agosto de 2018 

número de likes 5,7 mil- 183 des 

https://odia.ig.com.br/eleicoes/2018/10/5585127-declaracao-de-empresario-levanta-duvidas-sobre-suposto-gasto-irregular-em-campanha-de-bolsonaro.html
https://odia.ig.com.br/eleicoes/2018/10/5585127-declaracao-de-empresario-levanta-duvidas-sobre-suposto-gasto-irregular-em-campanha-de-bolsonaro.html
https://www.youtube.com/watch?v=Cqa7Yu9QAw4&list=WL&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=3N31fXq2NZ8&list=WL&index=37
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número de visualizações 86.131 

Número de comentários 462 

Tempo de duração 56’:06’’ 

Cenário  Estúdio de TV (Globo News) 

Tornou-se fonte de notícia para 
os media? 

-- 

Análise de discurso (caso 
necessário) 

-- 

Frase de efeito (soundbite)   -- 

Link https://www.youtube.com/watch?v=CTxCmZW_Gvc&list=WL&index=38- 

Assuntos predominantes debate (ministro da economia); propostas 

 

Título 
vídeo 35 

Sexo para crianças nas escolas: Jornal O Globo mente mais uma vez! Segue a 
verdade 

data de publicação 30 de agosto de 2018 

número de likes 15 mil- 307 des 

número de visualizações 113.347 

Número de comentários 997 

Tempo de duração 2’:58’’ 

Cenário  não identificado. 

Tornou-se fonte de notícia 
para os media? 

-- 

Análise de discurso (caso 
necessário) 

-- 

Frase de efeito (soundbite)   -- 

Link https://www.youtube.com/watch?v=ge2x9C4WEfM&list=WL&index=37  

Assuntos predominantes Fake News;Kit gay; oposição; imprensa. 

 

Título 
Vídeo 36 

Maquiador Lili Ferraz visita e vota em Jair Bolsonaro 

data de publicação 14 de outubro de 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=CTxCmZW_Gvc&list=WL&index=38
https://www.youtube.com/watch?v=ge2x9C4WEfM&list=WL&index=37
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número de likes 50 mil- 1,5 mil des 

número de visualizações 415.107 

Número de comentários 3.308 

Tempo de duração 1’17’’ 

Cenário  C. de Bolsonaro 

Quais constituíram fonte de 
notícia? 

-- 

Análise de discurso (caso 
necessário) 

-- 

Frase de efeito (soundbite)   -- 

Link https://www.youtube.com/watch?v=XmJtRKm6fyI&list=WL&index=39  

Assuntos predominantes vídeos de apoio; vídeos em casa 

 

Título 
Vídeo 37 

Depois de ativista do PSOL, PT também apaga post que dizia que teríamos votado 
contra deficientes  

data de postagem do 
vídeo 

14 de outubro de 2018 

número de likes 36 mil- 138 des 

número de 
visualizações 

181.729 

Número de comentários 1.529 

Tempo de duração 2’:56’’ 

Cenário Eduardo Bolsonaro grava dentro de seu carro 

Tornou-se fonte de 
notícia para os media? 

-- 

Análise de discurso (se 
achar que precisa 

-- 

Frase de efeito 
(soundbite)   

-- 

Link https://www.youtube.com/watch?v=RFZC5T2PrWQ&list=WL&index=39  

Assuntos 
predominantes 

vítima de fN; 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XmJtRKm6fyI&list=WL&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=RFZC5T2PrWQ&list=WL&index=39
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Título 
vídeo 38 

14/10/2018: Bolsonaro fala mais verdades 

data de 
publicação 

14 de outubro de 2018 

número de likes 40 mil- 370 des 

número de 
visualizações 

210. 262 

Número de 
comentários 

2.900 

Tempo de 
duração 

20’12’’ 

Cenário  C. de Bolsonaro: Bolsonaro aparece sentado à mesa. Bandeira do Brasil ao fundo, e na 
superfície da mesa há um livro com o título “Fidel”, e outro livro com o mapa do Brasil 
desenhado na capa.  A esposa do então candidato, está sentada ao seu lado, mas em 
uma cadeira que está fora da área da mesa. 

Tornou-se fonte 
de notícia para 
os media? 

-- 

Análise de 
discurso (caso 
necessário) 

-- 

Frase de efeito 
(soundbite)   

Brasil acima de tudo, Deus acima de todos ( em libras) 

Link https://www.youtube.com/watch?v=KGVTURYPRrU&list=WL&index=40  

Assuntos 
predominantes 

propostas (arma de fogo); oposição; vítima de fN; soundbite; 

 

 

Título 
Vídeo 39 

Rede Record: início da segunda semana de Bolsonaro no segundo 
turno. 

data de postagem do vídeo 15 de outubro de 2018 

número de likes 7,6 mil- 41 des 

número de visualizações 40.448 

Número de comentários 383 

Tempo de duração 6’26’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=KGVTURYPRrU&list=WL&index=40
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Cenário desses vídeos área externa da c. de Bolsonaro 

Quais constituíram fonte de notícia? Entrevista realizada por emissora de TV 

Análise de discurso (se achar que 
precisa 

(em transcrição de vídeo) 

Frase de efeito (soundbite)   -- 

Link https://www.youtube.com/watch?v=nd6crO-
SRO8&list=WL&index=37  

Assuntos predominantes entrevistas; casa 

 

Título 
Vídeo 40 

Jair Bolsonaro visita o BOPE 

data de publicação 15 de outubro de 2018 

número de likes 52 mil- 645 des 

número de 
visualizações 

321.289 

Número de 
comentários 

3.079 

Tempo de duração 5´53’’ 

Cenário  Batalhão de Operações Especiais (BOPE) 

Tornou-se fonte 
de notícia para os 
media? 

Rede Globo: https://globoplay.globo.com/v/7091174/ 
 

Rede Record: 
https://recordtv.r7.com/jornal-da-record/videos/bolsonaro-visita-o-bope-no-rio-e-
promete-valorizar-policia-militar-15102018 
 

Notícias UOL:  
https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/10/15/em-visita-ao-
bope-bolsonaro-diz-que-teremos-um-dos-nossos-la-em-brasilia.htm  

Análise de 
discurso (se achar 
que precisa 

(em transcrição de vídeos) 

Frase de efeito 
(soundbite)   

-- 

Link https://www.youtube.com/watch?v=5kcGJDXLRCk&list=WL&index=38  

https://www.youtube.com/watch?v=nd6crO-SRO8&list=WL&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=nd6crO-SRO8&list=WL&index=37
https://globoplay.globo.com/v/7091174/
https://recordtv.r7.com/jornal-da-record/videos/bolsonaro-visita-o-bope-no-rio-e-promete-valorizar-policia-militar-15102018
https://recordtv.r7.com/jornal-da-record/videos/bolsonaro-visita-o-bope-no-rio-e-promete-valorizar-policia-militar-15102018
https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/10/15/em-visita-ao-bope-bolsonaro-diz-que-teremos-um-dos-nossos-la-em-brasilia.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/eleicoes/2018/noticias/2018/10/15/em-visita-ao-bope-bolsonaro-diz-que-teremos-um-dos-nossos-la-em-brasilia.htm
https://www.youtube.com/watch?v=5kcGJDXLRCk&list=WL&index=38
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Assuntos 
predominantes 

discurso; fonte de notícia 

 

Título  
Vídeo 41 

Bolsonaro e seu dia ao lado dos combatentes do crime 

data de publicação 15 de outubro de 2018 

número de likes 24 mil- 166 des 

número de visualizações 142.667 

Número de comentários 1.369 

Tempo de duração 2’05’’ 

Cenário  Reprodução de vídeo em que apresentadora informa sobre agenda dos 
candidatos 

Tornou-se fonte de notícia 
para os media? 

 

Análise de discurso (caso 
necessário) 

-- 

Frase de efeito (soundbite)   -- 

Link https://www.youtube.com/watch?v=whUk1iXc6tQ&list=WL&index=39  

Assuntos predominantes Fonte de notícia; discurso; 

 

Título 
Vídeo 42 

A que ponto chegarão as mentiras do pau mandado do corrupto 
preso?  

data de publicação 16 de outubro de 2018 

número de likes 53 mil- 10 mil des 

número de visualizações 689.754 

Número de comentários 8.530 

Tempo de duração 0’33’’ 

Cenário  imagem em que candidato do PT, Fernando Haddad 

Tornou-se fonte de notícia para 
os media? 

-- 

https://www.youtube.com/watch?v=whUk1iXc6tQ&list=WL&index=39
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Análise de discurso (se 
necessário) 

(em transcrição de vídeo) 

Frase de efeito (soundbite)   -- 

Link https://www.youtube.com/watch?v=Q3f8e3M1Dy4&list=WL&index=40  

Assuntos predominantes oposição; vítima de fN 

 

Título 
Vídeo 43 

O autoritarismo dos adversários que a maior parte da mídia não te conta!  

data de 
publicação 

16 de outubro de 2018 

número de likes 21 mil- 74 des 

número de 
visualizações 

105.968 

Número de 
comentários 

668 

Tempo de duração 02’:06’’ 

Cenário  estúdio de tv / c. do candidato 

Tornou-se fonte 
de notícia para os 
media? 

publicação da entrevista realizada em sua C. em 15 de outubro pela Tv Record. 

Análise de 
discurso (se achar 
que precisa) 

emissora utilizou os trechos em que Bolsonaro que ele têm recebido muitas pessoas 
em c., todas de apoio...  fala que no Brasil não há mais espaço para aventureiros e a 
fala em que diz que o candidato pretende fazer contato com a imprensa internacional 
e com autoridades estrangeiras. Daí vem a fala do empresários, comerciantes, 
agricultores... 

Frase de efeito 
(soundbite)   

-- 

Link https://www.youtube.com/watch?v=eTrISvuQ-4s&list=WL&index=41  

Assuntos 
predominantes 

entrevistas;propostas; videos em casa, oposição 

 

Título 
Vídeo 44 

Rede Record: Bolsonaro, relações internacionais, planos, fN e mais assuntos 
do dia. 

data de publicação 17 de outubro de 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=Q3f8e3M1Dy4&list=WL&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=eTrISvuQ-4s&list=WL&index=41
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número de likes 20 mil- 89 des 

número de visualizações 121.027 

Número de comentários 905 

Tempo de duração 7’:51’’ 

Cenário  área externa da c. de Bolsonaro 

Tornou-se fonte de notícia 
para os media? 

-- 

Análise de discurso (caso 
ache necessário) 

-- 

Frase de efeito (soundbite)   -- 

Link https://www.youtube.com/watch?v=CxcJ6tHLPMM&list=WL&index=42  

Assuntos predominantes Entrevista; vídeos em casa; Kit gay, propostas 

 

Título 
vídeo 45 

PT: o partido mais corrupto de todos 

data de publicação 17 de outubro de 2018 

número de likes 8,8 mil- 66 des 

número de visualizações 40.402 

Número de comentários 339 

Tempo de duração 0:28’’ 

Cenário  propaganda na tv 

Tornou-se fonte de notícia para os 
media? 

-- 

Análise de discurso (caso necessário) (em transcrição de vídeo) 

Frase de efeito (soundbite)   Bolsonaro 17. Nosso presidente.  

Link https://www.youtube.com/watch?v=EKva-
unINgQ&list=WL&index=45  

Assuntos predominantes oposição 

 

Título 
Vídeo 46 

Jair Bolsonaro visita Dom Orani Tempesta, cardeal e arcebispo do Rio de 
Janeiro! 

https://www.youtube.com/watch?v=CxcJ6tHLPMM&list=WL&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=EKva-unINgQ&list=WL&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=EKva-unINgQ&list=WL&index=45
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data de publicação 17 de outubro de 2018 

número de likes 20 mil- 286 des 

número de visualizações 116.058 

Número de comentários 1.058 

Tempo de duração 0:44’’ 

Cenário  -- 

Quais constituíram fonte de 
notícia? 

--  

Análise de discurso (caso 
necessário) 

-- 

Frase de efeito (soundbite)   -- 

Link https://www.youtube.com/watch?v=2tNtqu28Mzs&list=WL&index=44  

Assuntos predominantes religião 

 

Título 
Vídeo 47 

Em 2011, Bolsonaro deflagrava ligação do PT com ditaduras sanguinárias como 
Kadafi, na Líbia  

data de publicação 17 de outubro de 2018 

número de likes 13 mil- 52 des 

número de visualizações 65.505 

Número de comentários 597 

Tempo de duração 3’:13’’ 

Cenário  Púlpito da câmara dos deputados 

Tornou-se fonte de 
notícia para os media? 

-- 

Análise de discurso (se 
achar que precisa 

(em transcrição de vídeo) 

Frase de efeito 
(soundbite)   

-- 

Link https://www.youtube.com/watch?v=uppaXhRS5CM&list=WL&index=45  

Assuntos predominantes oposição 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2tNtqu28Mzs&list=WL&index=44
https://www.youtube.com/watch?v=uppaXhRS5CM&list=WL&index=45
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Título 
Vídeo 48 

Haddad ameaça a justiça, a população e a democracia brasileira  

data de publicação 18 de Outubro de 2018 

número de likes 44 mil / 66 mil des 

número de visualizações 635.356 

Número de comentários 15.129 

Tempo de duração 1’13’’ 

Cenário  Haddad com um quadro pintado ao fundo em que Lula aparece saudando 
multidão 

Tornou-se fonte de notícia 
para os media? 

-- 

Análise de discurso (caso 
necessário) 

--. 

Frase de efeito (soundbite)   -- 

Link https://www.youtube.com/watch?v=HOnj7DJWgEY&list=WL&index=46  

Assuntos predominantes oposição. 

 

Título 
Vídeo 49 

Os pontos que importam: PROPOSTAS! Analise e tire suas conclusões 

data de publicação 18 de outubro de 2018 

número de likes 5,8 mil- 47 des 

número de visualizações 24. 156 

Número de comentários 287 

Tempo de duração 1’43’’ 

Cenário  propaganda eleitoral 

Tornou-se fonte de notícia para os 
media? 

-- 

Análise de discurso (caso 
necessário) 

-- 

Frase de efeito (soundbite)   -- 

Link https://www.youtube.com/watch?v=WYLrI5nIYTs&list=WL&index=47  

https://www.youtube.com/watch?v=HOnj7DJWgEY&list=WL&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=WYLrI5nIYTs&list=WL&index=47
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Assuntos predominantes Propostas; posição 

 

Título 
vídeo 50 

Lula, o chefe da facção preso por corrupção, ensina como enganar a população 

data de publicação 18 de outubro de 2018 

número de likes 38 mil- 689 des 

número de 
visualizações 

298.888 

Número de 
comentários 

2.183 

Tempo de duração 0:59’’ 

Cenário  Jornal da Globo (reprodução) 

Quais constituíram 
fonte de notícia? 

-- 

Análise de discurso 
(caso necessário) 

JG mostra trecho em que Lula diz que fizeram um discurso para serem eleitos e que, 
depois de eleitos, tiveram que mudar o discurso. “isso é fato”. 

Frase de efeito 
(soundbite)   

-- 

Link https://www.youtube.com/watch?v=I7ImEjQhcMM&list=WL&index=48  

Assuntos 
predominantes 

oposição 

 

Título 
Vídeo 51 

FN de araque: os cães ladram e a caravana passa. 

data de publicação 19 de Outubro de 2018 

número de likes 51 mil- 485 des  

número de visualizações 278.137 

Número de comentários 3.965 

Tempo de duração 19’:47’’  

Cenário  C. de Bolsonaro 

Tornou-se fonte de 
notícia para os media? 

( em transcrição de vídeos) 

https://www.youtube.com/watch?v=I7ImEjQhcMM&list=WL&index=48
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Análise de discurso (Caso 
necessário) 

 Bolsonaro fala sobre fN divulgadas contra ele pelo PT (palavras dele) :acabar 
com ministério da educação, votou contra política de inclusão, etc.  

Frase de efeito 
(soundbite)   

Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.  

Link https://www.youtube.com/watch?v=m-F1jDvCMk4&list=WL&index=49  

Assuntos predominantes oposição; vítima fN; soundbite, vídeos em casa. 

 

 

Título 
vídeo 52 

Lula, o exemplo de tudo o que não presta. Tirem suas conclusões 

data de publicação 19 de outubro de 2018 

número de likes 35 mil- 321 des 

número de visualizações 230. 125 

Número de comentários 2.556 

Tempo de duração 1’:33’’ 

Cenário  reprodução de conteúdo midiático  

Tornou-se fonte de notícia para os 
media? 

-- 

Análise de discurso (caso 
necessário) 

-- 

Frase de efeito (soundbite)   -- 

Link https://www.youtube.com/watch?v=4RZLxQtPbzw&list=WL&index=50  

Assuntos predominantes oposição 

 

Título 
Vídeo 53 

Contra fN: A VERDADE 

data de publicação 19 de Outubro de 2018 

número de likes 15 mil- 56 des 

número de visualizações 70.180 

Número de comentários 815 

Tempo de duração 4’:02’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=m-F1jDvCMk4&list=WL&index=49
https://www.youtube.com/watch?v=4RZLxQtPbzw&list=WL&index=50
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Cenário  C. de Bolsonaro 

Tornou-se fonte de notícia para os 
media? 

Entrevista para Rede Record de Televisão. 

Análise de discurso (caso necessário) 
 

Frase de efeito (soundbite)   
 

Link https://www.youtube.com/watch?v=e3P3g-
lzuJk&list=WL&index=51  

Assuntos predominantes oposição. 

 

Título 
Vídeo 54 

De Norte a Sul: Sem fixação pelo poder, juntos seremos um gigante.   

data de publicação 19 de Outubro de 2018 

número de likes 24 mil- 59 des  

número de visualizações 125.036 

Número de comentários 1.531 

Tempo de duração 4’41’’ 

Cenário  Propaganda eleitoral 

Tornou-se fonte de notícia para 
os media? 

 

Análise de discurso (caso 
necessário) 

(em transcrição de texto) 

Frase de efeito (soundbite)   
 

Link https://www.youtube.com/watch?v=tG7tJFm7DUk&list=WL&index=52  

Assuntos predominantes oposição 

 

 

Título 
Vídeo 55 

José Nêumanne Pinto fala sobre tentativa do PT de inviabilizar a candidatura 
de Bolsonaro.  

data de publicação 20 de outubro de 2018 

número de likes 59 mil- 330 des  

https://www.youtube.com/watch?v=e3P3g-lzuJk&list=WL&index=51
https://www.youtube.com/watch?v=e3P3g-lzuJk&list=WL&index=51
https://www.youtube.com/watch?v=tG7tJFm7DUk&list=WL&index=52
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número de visualizações 383.535 

Número de comentários 2.849 

Tempo de duração 4’37’’ 

Cenário  redação de jornal 

Tornou-se fonte de 
notícia para os media? 

-- 

Análise de discurso (caso 
necessário) 

-- 

Frase de efeito 
(soundbite)   

-- 

Link https://www.youtube.com/watch?v=a0Yu5Qrc3ME&list=WL&index=53  

Assuntos predominantes oposição 

 

Título 
vídeo 56 

Bolsonaro: Liberdade de imprensa e whatsapp 

data de publicação 20 de outubro de 2018 

número de likes 23 mil- 98 des  

número de visualizações 125.994 

Número de comentários 1.150 

Tempo de duração 3’41’’ 

Cenário  sala da c. de Bolsonaro 

Tornou-se fonte de notícia para os 
media? 

-- 

Análise de discurso (caso necessário) (em transcrição de vídeos) 

Frase de efeito (soundbite)   
 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=T35EpgUT3-
k&list=WL&index=54  

Assuntos predominantes oposição; vítima de fake news; CASA 

 

Título 
Vídeo 57 

Coletiva de imprensa: mais sobre nosso possível governo 

https://www.youtube.com/watch?v=a0Yu5Qrc3ME&list=WL&index=53
https://www.youtube.com/watch?v=T35EpgUT3-k&list=WL&index=54
https://www.youtube.com/watch?v=T35EpgUT3-k&list=WL&index=54
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data de publicação 21 de outubro de 2018 

número de likes 26 mil- 99 des  

número de visualizações 141. 717 

Número de comentários 1.422 

Tempo de duração 10’42’’ 

Cenário  entrevista a repórteres 

Tornou-se fonte de notícia para 
os media? 

-- 

Análise de discurso (caso 
necessário) 

-- 

Frase de efeito (soundbite)   -- 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ePDaeHuEQ9k&list=WL&index=55  

Assuntos predominantes propostas. 

 

Título 
Vídeo 58 

Olavo de Carvalho faz análise sobre livro de Haddad chamado; em defesa do 
socialismo. 

data de publicação 21 de outubro de 2018 

número de likes 14 mil- 86 des  

número de visualizações 80.127 

Número de comentários 582 

Tempo de duração 1h:02’:24’’ 

Cenário  Olavo está sentado . Uma mesa. atrás uma estante com livros. 

Tornou-se fonte de notícia 
para os media? 

-- 

Análise de discurso (caso 
necessário) 

-- 

Frase de efeito 
(soundbite)   

-- 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=suaH_FEU82k&list=WL&index=56  

Assuntos predominantes oposição 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ePDaeHuEQ9k&list=WL&index=55
https://www.youtube.com/watch?v=suaH_FEU82k&list=WL&index=56
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Título 
Vídeo 59 

Band: com a Presidência e o parlamento que entendam as remessas da população, 
vamos mudar o Brasil. 

data de 
publicação 

21 de outubro de 2018 

número de likes 6,9 mil- 24 des 

número de 
visualizações 

43.525 

Número de 
comentários 

333 

Tempo de 
duração 

19’:29’’ 

Cenário C. de Bolsonaro 

Tornou-se fonte 
de notícia para 
os media? 

entrevista para emissora de Tv 

Análise de 
discurso (caso 
necessário) 

Impugnação da candidatura solicitada pelo PT por causa das suspeitas de que Bolsonaro 
teria estimulado empresários a pagarem por disparos de mensagens contra o PT no 
WhatsApp. 
 

(06:20) Ele que tá na rua, ele que tá tendo sua liberdade, que consiga mudar o quadro 
eleitoral no momento. Eu acho muito difícil. Tá perdendo pra alguém que ficou 
hospitalizado por muito tempo e fez campanha pelas mídias sociais (06:34) 
 

Fala também sobre fusão ministérios agricultura e meio ambiente, redução de cargos 
comissionados, nomeação de possíveis ministros... 

Frase de efeito 
(soundbite)   

-- 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=6155NKQrO20&list=WL&index=58&t=43s  

Assuntos 
predominantes 

oposição; vítima de fN, imprensa; propostas 

 

Título 
Vídeo 60 

Farão de tudo para continuarem te manipulando! 

data de publicação 21 de outubro de 2018 

número de likes 35 mil - 118 des  

número de visualizações 152.528 

https://www.youtube.com/watch?v=6155NKQrO20&list=WL&index=58&t=43s
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Número de comentários 2.210 

Tempo de duração 2’12’’ 

Cenário  vídeo editado que apresenta manchetes de notícias 

Tornou-se fonte de notícia para 
os media? 

-- 

Análise de discurso (caso 
necessário) 

-- 

Frase de efeito (soundbite)   Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. nós chegaremos lá. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=wNa1IuMF1DI&list=WL&index=58  

Assuntos predominantes imprensa; 

 

Título 
Vìdeo 61 

Via transmissão de celular, Bolsonaro fala com população na avenida paulista. 

data de publicação 21 de outubro de 2018 

número de likes 54 mil- 6,5 mil des  

número de 
visualizações 

598.314 

Número de 
comentários 

5.267 

Tempo de duração 10:41 

Cenário  Bolsonaro está em casa. Ao fundo, roupas penduradas no varal. Candidato usa camisa 
de malha de cor verde 

Tornou-se fonte 
de notícia para os 
media? 

El Pais: 
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/22/actualidad/1540162319_752998.html  

Análise de 
discurso (caso 
necessário) 

em transcrição de vídeos 

Frase de efeito 
(soundbite)   

Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=H9wxneOnIOI&list=WL&index=59  

Assuntos 
predominantes 

discurso; oposição; soundbite; fonte de notícias; CASA 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wNa1IuMF1DI&list=WL&index=58
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/10/22/actualidad/1540162319_752998.html
https://www.youtube.com/watch?v=H9wxneOnIOI&list=WL&index=59
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Título 
Vídeo 62 

Faz parte do nosso dever preservar a inocência de nossas crianças! 

data de postagem do vídeo 22 de outubro de 2018 

número de likes 7,5 mil- 21 des  

número de visualizações 32.860 

Número de comentários 343 

Tempo de duração 0:54’’ 

Cenário  estúdio de gravação.  

Tornou-se fonte de notícia para 
os media? 

-- 

Análise de discurso (caso 
necessário) 

-- 

Frase de efeito (soundbite)   -- 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=SzsOw6Hg10s&list=WL&index=60  

Assuntos predominantes -- 

 

Título 
Vídeo 63 

Confesso nunca ter visto nada parecido! Surpresa muito bacana! Um abraço, 
Mato Grosso do Sul! 

data de postagem do 
vídeo 

22 de outubro de 2018 

número de likes 42 mil- 205 des  

número de visualizações 230.557 

Número de comentários 1.859 

Tempo de duração 1’:00’’ 

Cenário  Em Rio do Pantanal, no Sul Matogrossense, lanchas fazem (mareata?) pró 
Bolsonaro 

Tornou-se fonte de 
notícia para os media? 

-- 

Análise de discurso 
(caso necessário) 

-- 

Frase de efeito 
(soundbite)   

-- 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=LABb7MM3r_8&list=WL&index=61  

https://www.youtube.com/watch?v=SzsOw6Hg10s&list=WL&index=60
https://www.youtube.com/watch?v=LABb7MM3r_8&list=WL&index=61
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Assuntos 
predominantes 

vídeos de apoio 

 

Título 
Vídeo 64 

PT: Uma máquina de corrupção e mentiras  

data de postagem 
do vídeo 

22 de outubro de 2018 

número de likes 25 mil-89 des 

número de 
visualizações 

122.501 

Número de 
comentários 

1278 

Tempo de duração 2’43’’ 

Cenário desses 
vídeos 

vídeo de propaganda eleitoral 

Tornou-se fonte de 
notícia para os 
media? 

 

Análise de discurso 
(caso necessário) 

Vídeo utiliza fotos e imagens de Lula, Dilma, Haddad, Palocci e Dirceu e manchetes de 
jornais, que trazem uma série de acusações de corrupção no PT.  

Frase de efeito 
(soundbite)   

-- 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ZwjdA3EWKww&list=WL&index=62  

Assuntos 
predominantes 

Oposição 

 

Título 
Vìdeo 65 

Bolsonaro fala sobre manifestações de apoio e comentário de filho envolvendo o STF 

data de 
postagem do 
vídeo 

22 de outubro de 2018 

número de likes 28 mil- 101 des 

número de 
visualizações 

142.738 

Número de 
comentários 

1.411 

https://www.youtube.com/watch?v=ZwjdA3EWKww&list=WL&index=62
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Tempo de 
duração 

5’:26’’ 

Cenário  Sala de c. do Bolsonaro. Pode-se ver uma parede com papel de parede em que uma 
grande cruz aparece com o dizer (A cruz me libertará). Bolsonaro usa blusa de botões 
de manga curta na cor azul. 

Tornou-se fonte 
de notícia para os 
media? 

-- 

Análise de 
discurso (caso 
necessário) 

Bolsonaro fala sobre frase que disse no vídeo de Paulista que diz que os petistas têm 
que seguir as “regras de todos nós: ou vão pra fora ou vão pra cadeia”. 
 

Fala também sobre comentário feito pelo filho (descobrir quem é),que em um vídeo, 
fala sobre o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro diz que o filho já foi 
repreendido ,que já pediu desculpas. Que é um garoto novo e que ainda está 
aprendendo. 

Frase de efeito 
(soundbite)  

-- 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=3ruxcOZaCYE&list=WL&index=63  

Assuntos 
predominantes 

entrevista; oposição. 

 

Título 
Vídeo 66 

Deputado do PT e ex presidente de OAB do Rio de Janeiro pede o fechamento do 
STF, Será que sai na Globo? 

data de publicação 23 de outubro de 2018 

número de likes 7,6 mil- 91 des  

número de 
visualizações 

42.104 

Número de 
comentários 

734 

Tempo de duração 55’’ 

Cenário -- 

Tornou-se fonte de 
notícia para os 
media? 

-- 

Análise de discurso 
(caso necessário) 

Deputado Federal do PT Wadih Damous (PT-RJ) diz que ministro josé Barroso é o 
pior ministro de todos e representa um perigo para a democracia. depois, o 
deputado diz que é preciso mexer na estrutura do STF, que se deve fechar o STF. 

https://www.youtube.com/watch?v=3ruxcOZaCYE&list=WL&index=63
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Frase de efeito 
(soundbite)   

-- 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=-W91BzsvkY8&list=WL&index=64  

Assuntos 
predominantes 

imprensa;  

 

Título 
Vídeo 67 

Entrevista Rádio Guaíba 

data de publicação 23 de outubro de 2018 

número de likes 8,7 mil- 40 

número de 
visualizações 

43.161 

Número de 
comentários 

858 

Tempo de duração 15’:53’’ 

Cenário  Área externa de c. de Bolsonaro. Ele usa camisa de malha. Seu filho, que o 
acompanha, também está usando camisa de malha e um boné. 

Tornou-se fonte de 
notícia para os 
media? 

-- 

Análise de discurso 
(caso necessário) 

 

Frase de efeito 
(soundbite)   

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=yLuNmAkrkRY&list=WL&index=65  

Assuntos 
predominantes 

oposição; imprensa; Kit gay; CASA 

 

Título 
Vídeo 68 

Bolsonaro recebe comitiva representando parte dos prefeitos do 
Brasil 

data de publicação 23 de outubro de 2018 

número de likes 32 mil - 140 des  

número de visualizações 155.734 

Número de comentários 1.953 

https://www.youtube.com/watch?v=-W91BzsvkY8&list=WL&index=64
https://www.youtube.com/watch?v=yLuNmAkrkRY&list=WL&index=65
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Tempo de duração 6’:28’’ 

Cenário  Área externa da c. de Bolsonaro 

Tornou-se fonte de notícia para os 
media? 

-- 

Análise de discurso (caso necessário) -- 

Frase de efeito (soundbite)   -- 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=yFO3fCFz-
k0&list=WL&index=66  

Assuntos predominantes vídeos de apoio 

 

 

 

 

Título 
Vídeo 69 

Band: Fim da reeleição, novo atentado e muito mais 

data de publicação 24 de outubro de 2018 

número de likes 33 mil- 147 des  

número de 
visualizações 

222.921 

Número de 
comentários 

1.605 

Tempo de duração 9’14’’ 

Cenário  Sala da c. de Bolsonaro 

Tornou-se fonte de 
notícia para os 
media? 

-- 

Análise de discurso 
(caso necessário) 

(parte em transcrição de vídeo) Bolsonaro sugere que no primeiro turno das 
eleições, algumas urnas tenham sido adulteradas 

Frase de efeito 
(soundbite)   

-- 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=lQXuGyHpxyQ&list=WL&index=67  

Assuntos 
predominantes 

ataques às instituições 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yFO3fCFz-k0&list=WL&index=66
https://www.youtube.com/watch?v=yFO3fCFz-k0&list=WL&index=66
https://www.youtube.com/watch?v=lQXuGyHpxyQ&list=WL&index=67
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Título 
Vídeo 70 

Bolsonaro e Haddad citados na Lava Jato. Tirem suas conclusões. 

data de publicação 24 de outubro de 2018 

número de likes 19 mil- 299 des  

número de visualizações 121. 614 

Número de comentários 901 

Tempo de duração 0:42’’ 

Cenário desses vídeos vídeos de delação premiada dos réus da operação Lava Jato 

Tornou-se fonte de notícia para os 
media? 

-- 

Análise de discurso (se achar que 
precisa 

-- 

Frase de efeito (soundbite)   -- 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=BMVJCOljYJI&list=WL&index=68  

Assuntos predominantes Oposição 

 

Título 
Vídeo 71 

Entrevista a TV cidade verde: infraestrutura, logística educação, economia, 
turismo e verdades. 

data de publicação 24 de outubro de 2018 

número de likes 5,5 mil- 24 des  

número de visualizações 34.558 

Número de comentários 290 

Tempo de duração 17:20’’ 

Cenário  c. de Jair Bolsonaro. Candidato usa calça jeans e casaco.  

Tornou-se fonte de 
notícia para os media? 

-- 

Análise de discurso (caso 
necessário) 

(em transcrição de vídeo) 
  

Frase de efeito 
(soundbite)   

-- 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=aiC3wFEyY3U&list=WL&index=69  

https://www.youtube.com/watch?v=BMVJCOljYJI&list=WL&index=68
https://www.youtube.com/watch?v=aiC3wFEyY3U&list=WL&index=69
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Assuntos predominantes oposição; propostas; kit gay, CASA 

 

Título 
Vídeo 72 

O PT está para a verdade assim como o Chapolin está para o tripa seca. 

data de publicação 24 de outubro de 2018 

número de likes 5,5 mil- 29 des  

número de visualizações 24.280 

Número de comentários 240 

Tempo de duração 2’50’’ 

Cenário  -- 

Tornou-se fonte de notícia para 
os media? 

 

Análise de discurso (caso 
necessário) 

-- 

Frase de efeito (soundbite)   -- 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=WZ4KsPoPNQE&list=WL&index=70  

Assuntos predominantes oposição; vídeo de apoio; vítima de FN. 

 

Título 
Vídeo 73 

Baixou o Cid Gomes no Brown 

data de publicação 24 de outubro de 2018 

número de likes 8,2 mil- 48 des  

número de visualizações 39.946 

Número de comentários 806 

Tempo de duração 2’20’’ 

Cenário  Palanque 

Tornou-se fonte de notícia 
para os media? 

-- 

Análise de discurso (caso 
necessário) 

-- 

Frase de efeito 
(soundbite)  

-- 

https://www.youtube.com/watch?v=WZ4KsPoPNQE&list=WL&index=70
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Link: https://www.youtube.com/watch?v=QzH81OFZQUo&list=WL&index=72&t=0s  

Assuntos predominantes -- 

 

Título 
Vídeo 74 

Haddad, a fN humana! 

data de 
publicação 

24 de outubro de 2018 

número de likes 23 mil- 749 des  

número de 
visualizações 

132.235 

Número de 
comentários 

2.796 

Tempo de 
duração 

1’58’’ 

Cenário  redação de jornal (Haddad em sabatina com jornalistas) 

Tornou-se fonte 
de notícia para os 
media? 

-- 

Análise de 
discurso (caso 
necessário) 

Haddad diz que vice de Bolsonaro,general Mourão, foi torturador e atribui essa 
informação a um cantor, Geraldo Azevedo que teria afirmado que foi torturado por 
Mourão. O General, no entanto, teria 16 anos. Sequer estaria no exército. 

Frase de efeito 
(soundbite)   

-- 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=CNZC57NawiY&list=WL&index=72  

Assuntos 
predominantes 

oposição; vítima fN 

 

Título 
Vídeo 75 

Novas informações e mentiras que estão sendo difundidas a meu 
respeito 

data de publicação 25 de outubro de 2018 

número de likes 43 mil- 276 des  

número de visualizações 232.617 

Número de comentários 3.862 

Tempo de duração 21’43’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=QzH81OFZQUo&list=WL&index=72&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=CNZC57NawiY&list=WL&index=72
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Cenário  C. de Bolsonaro 

Tornou-se fonte de notícia para 
os media? 

-- 

Análise de discurso (se achar 
que precisa 

(parte em transcrição de vídeo) 

Frase de efeito (soundbite)   Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=a3DFyl6E1BE&list=WL&index=73  

Assuntos predominantes vítima de fN; kit gay; religião; soundbite; CASA 

 

Título 
Vídeo 76 

Agradeço a consideração do empresário Roberto Justus 

data de publicação 25 de outubro de 2018 

número de likes 70 mil- 359 des  

número de visualizações 310. 866 

Número de comentários 2.791 

Tempo de duração 1’51’’ 

Cenário  -- 

Quais constituíram fonte 
de notícia? 

-- 

Análise de discurso (caso 
necessário) 

-- 

Frase de efeito 
(soundbite)   

-- 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=bY1CUmVjozM&list=WL&index=75&t=0s  

Assuntos predominantes  vídeos de apoio 

 

Título 
Vídeo 77 

Obrigado sempre pela consideração, Olavo de Carvalho. Você faz parte dessa 
mudança 

data de publicação  25 de outubro de 2018 

número de likes 265- 3 des  

número de visualizações 1228 

https://www.youtube.com/watch?v=a3DFyl6E1BE&list=WL&index=73
https://www.youtube.com/watch?v=bY1CUmVjozM&list=WL&index=75&t=0s
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Número de comentários 9 

Tempo de duração 0:46’’ 

Cenário -- 

Quais constituíram fonte 
de notícia? 

-- 

Análise de discurso (caso 
necessário) 

-- 

Frase de efeito 
(soundbite)   

-- 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Ef4TLmKx8uE&list=WL&index=75  

Assuntos predominantes vídeos de apoio 

 

Título 
Vídeo 78 

Ibope não apenas divulga fake, mas dá um cara na tapa na inteligência do paulistano 

data de publicação 25 de outubro de 2018 

número de likes 91 mil- 938 des  

número de 
visualizações 

824. 072 

Número de 
comentários 

4.074 

Tempo de duração 3’19’’ 

Cenário  Jornalista discursa em bancada de jornal 

Tornou-se fonte de 
notícia para os 
media? 

-- 

Análise de discurso 
(caso necessário) 

jornalista pró Bolsonaro, coloca em xeque a confiabilidade do IBOPE (instituto 
Brasileiro de Opinião Pública e estatística) 

Frase de efeito 
(soundbite)   

-- 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=WeUgFUKh240&list=WL&index=76  

Tópico de análise  Ataque às instituições 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ef4TLmKx8uE&list=WL&index=75
https://www.youtube.com/watch?v=WeUgFUKh240&list=WL&index=76
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Título 
Vídeo 79 

Entrevista exclusiva para o Canal Terça Livre 

data de publicação 25 de outubro de 2018 

número de likes 8,6 mil- 33 des  

número de visualizações 38.149 

Número de comentários 497 

Tempo de duração 17’19’’ 

Cenário área externa casa. 

Tornou-se fonte de notícia para os 
media? 

 

Análise de discurso (se achar que 
precisa 

(parte em transcrição de vídeo) 

Frase de efeito (soundbite)   -- 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=3xa1ld8N000&list=WL&index=77  

Assuntos predominantes oposição; imprensa; vítima de FN; fraude no processo eleitoral 

 

Título 
Vídeo 80 

O PT é o Brasil a beira do abismo 

data de publicação 26  de outubro de 2018 

número de likes 27 mil- 132 des  

número de visualizações 142.559 

Número de comentários 1.398 

Tempo de duração 3’52’’ 

Cenário desses vídeos propaganda eleitoral 

Tornou-se fonte de notícia para os 
media? 

-- 

Análise de discurso (caso 
necessário) 

-- 

Frase de efeito (soundbite)   -- 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=VwulE6f47pc&list=WL&index=78  

Assuntos predominantes Oposição 

https://www.youtube.com/watch?v=3xa1ld8N000&list=WL&index=77
https://www.youtube.com/watch?v=VwulE6f47pc&list=WL&index=78
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Título 
Vídeo 81 

Bolsonaro fala com indígenas do Xingu 

data de postagem 
do vídeo 

 26 de outubro de 2018 

número de likes 22 mil- 196 des  

número de 
visualizações 

120.357 

Número de 
comentários 

1.218 

Tempo de duração 6’31’’ 

Cenário  C. de Bolsonaro usa camisa branca de malha que traz o mapa do Brasil desenhado e 
os dizeres: minha cor é o  Brasil 

Tornou-se fonte de 
notícia para os 
media? 

Globo:  
https://globoplay.globo.com/v/7118212/  
 

Globo News 
http://g1.globo.com/globo-news/jornal-globo-news/videos/v/bolsonaro-compara-
indigenas-em-reservas-a-animais-em-zoologicos/7200371/ 
 

Folha de São Paulo: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/associacao-
diz-que-indigena-que-se-reuniu-com-bolsonaro-nao-representa-etnias-do-
xingu.shtml 
 

(outline: https://outline.com/N6FdJ3) 

Análise de discurso 
(caso necessário) 

-- 

Frase de efeito 
(soundbite)  

-- 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ATP-Zy07ycM&list=WL&index=79  

Assuntos 
predominantes 

fonte de notícia; propostas 

 

 

https://globoplay.globo.com/v/7118212/
http://g1.globo.com/globo-news/jornal-globo-news/videos/v/bolsonaro-compara-indigenas-em-reservas-a-animais-em-zoologicos/7200371/
http://g1.globo.com/globo-news/jornal-globo-news/videos/v/bolsonaro-compara-indigenas-em-reservas-a-animais-em-zoologicos/7200371/
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/associacao-diz-que-indigena-que-se-reuniu-com-bolsonaro-nao-representa-etnias-do-xingu.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/associacao-diz-que-indigena-que-se-reuniu-com-bolsonaro-nao-representa-etnias-do-xingu.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/associacao-diz-que-indigena-que-se-reuniu-com-bolsonaro-nao-representa-etnias-do-xingu.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=ATP-Zy07ycM&list=WL&index=79
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Título 
Vídeo 82 

Chegamos na reta final. Vamos dar o último gás combatendo, COM A VERDADE, 
as mentiras do PT 

data de publicação  26 de outubro de 2018 

número de likes 42 mil- 298 des  

número de visualizações 167.811 

Número de comentários 3.480 

Tempo de duração 2’19’’ 

Cenário  área externa da c. de Bolsonaro 

Tornou-se fonte de 
notícia para os media? 

-- 

Análise de discurso 
(caso necessário) 

-- 

Frase de efeito 
(soundbite)   

Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=F_v2auHWk8I&list=WL&index=80  

Assuntos 
predominantes 

Fake news; kit gay; vítima de fN; oposição; soundbite: CASA 

 

Título 
Vídeo 83 

Professor Ives Gandra declara apoio a Jair Bolsonaro 

data de publicação  26 de outubro de 2018 

número de likes  14 mil- 47 des  

número de visualizações 56.627 

Número de comentários 604 

Tempo de duração 2’:35’’ 

Cenário  -- 

Tornou-se fonte de notícia 
para os media? 

 

Análise de discurso (caso 
necessário) 

-- 

Frase de efeito (soundbite)   -- 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=7sFxeW8DDzs&list=WL&index=82&t=0s  

https://www.youtube.com/watch?v=F_v2auHWk8I&list=WL&index=80
https://www.youtube.com/watch?v=7sFxeW8DDzs&list=WL&index=82&t=0s
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Assuntos predominantes vídeos de apoio 

 

Título 
Vídeo 84 

Documento oficial da Itália afirma laços com Bolsonaro e pedido de extradição do 
terrorista Battisti 

data de 
publicação 

  26 de outubro de 2018 

número de likes 27 mil- 112 des  

número de 
visualizações 

158.764 

Número de 
comentários 

1.594 

Tempo de 
duração 

1’36’’ 

Cenário  c. de Bolsonaro 

Tornou-se fonte 
de notícia para os 
media? 

-- 

Análise de 
discurso (caso 
necessário) 

Bolsonaro recebe documento de representante de Italia em que presidente italiano 
declara apoio à candidatura de Jair. No final, esse representante menciona presente de 
Bolsonaro para a Itália e Bolsonaro diz: Battisti. 

Frase de efeito 
(soundbite)   

-- 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=aiUHMvGbkE8&list=WL&index=82  

Assuntos 
predominantes 

vídeos de apoio; CASA 

 

Título 
Vídeo 85 

Luciano e família visitam Bolsonaro 

data de publicação 26 de outubro de 2018 

número de likes  13 mil- 76 des  

número de visualizações 75.303 

Número de comentários 807 

Tempo de duração 5’29’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=aiUHMvGbkE8&list=WL&index=82
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Cenário C. de Bolsonaro 

Tornou-se fonte de notícia para 
os media? 

-- 

Análise de discurso (caso 
necessário) 

-- 

Frase de efeito (soundbite)  -- 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=jeYmxTnd8eU&list=WL&index=83  

Assuntos predominantes vídeos de apoio; CASA 

 

Título 
Vídeo 86 

Bolsonaro: Valorização do produtor 

data de publicação  27 de outubro de 2018 

número de likes 13 mil- 31 des  

número de visualizações 55.410 

Número de comentários 484 

Tempo de duração 0:30’’ 

Cenário  Propaganda eleitoral 

Tornou-se fonte de notícia para 
os media? 

-- 

Análise de discurso (caso 
necessário) 

Propaganda fala do direito à propriedade 

Frase de efeito (soundbite)   -- 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=VzKmd23vcsQ&list=WL&index=84  

Assuntos predominantes Promessas 

 

Título 
Vídeo 87 

Obrigado pela consideração e pela confiança, Vitor Belfort 

data de postagem do vídeo  27 de outubro de 2018 

número de likes  27 mil - 73 des  

número de visualizações 91.125 

Número de comentários 1004 

https://www.youtube.com/watch?v=jeYmxTnd8eU&list=WL&index=83
https://www.youtube.com/watch?v=VzKmd23vcsQ&list=WL&index=84
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Tempo de duração 56’’ 

Cenário  -- 

Tornou-se fonte de notícia para os 
media? 

-- 

Análise de discurso (se achar que 
precisa 

-- 

Frase de efeito (soundbite)   -- 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=f-
x9frde3iY&list=WL&index=85  

Assuntos predominantes vídeos de apoio 

 

Título 
Vídeo 88 

Trabalhador indignado mostra realidade de violência no Brasil na era PT   

data de postagem do vídeo  27de outubro de 2018 

número de likes 7,2 mil- 13 des  

número de visualizações 26.051 

Número de comentários 375 

Tempo de duração 2:’15’’ 

Cenário -- 

Tornou-se fonte de notícia 
para os media? 

-- 

Análise de discurso (caso 
necessário) 

Motorista diz que passou por arrastão diz que a culpa da violência é dos 13 
anos de governo do PT. 

Frase de efeito (soundbite)   -- 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=P8ZeMRw-Y1s&list=WL&index=86  

Assuntos predominantes oposição; vídeo de apoio 

 

Título 
Vídeo 89 

Joaquim Barbosa declara voto no PT. Por que será?  

data de 
postagem do 
vídeo 

  27 de outubro de 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=f-x9frde3iY&list=WL&index=85
https://www.youtube.com/watch?v=f-x9frde3iY&list=WL&index=85
https://www.youtube.com/watch?v=P8ZeMRw-Y1s&list=WL&index=86
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número de likes  13 mil- 793 des  

número de 
visualizações 

164.363 

Número de 
comentários 

2.379 

Tempo de 
duração 

1’:18’’ 

Cenário  Superior tribunal de Justiça (STF) 

Tornou-se fonte 
de notícia para 
os media?  

-- 

Análise de 
discurso (se 
achar que 
precisa 

reprodução de imagens da TV Justiça, em que juiz fala sobre reforma da Previdência e 
Reforma tributária, cuja votação teria sido orientada pelo PT, que teria comprado os 
votos a favor desses projetos. Diz que somente Bolsonaro votou contra a aprovação de 
lei (que não consegui identificar qual era). Mas ele discursava sobre ação penal 470, 
referente ao mensalão.  

Frase de efeito 
(soundbite)   

-- 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=X4xaDruXJhY&list=WL&index=87  

Assuntos 
predominantes 

Oposição 

 

Título 
Vídeo 90 

Militantes de esquerda, incluindo MST, desafiam justiça e fazem ato chamando o juiz 
Sérgio Moro de corrupto! 

data de 
publicação 

27 de outubro de 2018 

número de likes 9,2 mil / 9,3 mil (likes/des) 

número de 
visualizações 

117.664 

Número de 
comentários 

4.831 

Tempo de 
duração 

1’42’’ 

Cenário  Frente do prédio da Petrobras, no Rio de Janeiro. 

Tornou-se fonte 
de notícia para 
os media?  

-- 

https://www.youtube.com/watch?v=X4xaDruXJhY&list=WL&index=87
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Análise de 
discurso (caso 
necessário) 

Jovens militantes do PT protestam em frente ao prédio da Petrobras, no centro do Rio 
de Janeiro, contra Sérgio Moro. Entoam uma música com a letra: “Bom dia, Sérgio Moro 
como vai? Bom dia, Sérgio Moro, como vai? Viemos te escrachar, seu corrupto golpista, 
bom dia Sérgio Moro como vai?” 

Frase de efeito 
(soundbite)   

-- 

Link:  https://www.youtube.com/watch?v=cp8w4wICTSA&list=WL&index=88  

Assuntos 
predominantes 

Protestos 

 

Título 
Vídeo 91 

Bolsonaro: última live antes do 2º turno 

data de publicação 27 de outubro de 2018 

número de likes 34 mil- 279 des  

número de 
visualizações 

198.331 

Número de 
comentários 

3.238 

Tempo de duração 27’:13’’ 

Cenário  C. de Bolsonaro 
Descrição cenário: Bandeira do Brasil na Parede. Deputado Federal de pele preta ao 
lado, vestindo camisa amarela, com mapa do Brasil e os dizeres: Minha cor é o Brasil. 

Tornou-se fonte de 
notícia para os 
media?  

-- 

Análise de discurso 
(caso necessário) 

-- 

Frase de efeito 
(soundbite)   

Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=2py6E3U2wCc&list=WL&index=89  

Assuntos 
predominantes 

imprensa; oposição; vítima de fN; soundbite; casa 

 

 

Título 
Vídeo 92 

Até o último momento, vamos todos juntos! 

https://www.youtube.com/watch?v=cp8w4wICTSA&list=WL&index=88
https://www.youtube.com/watch?v=2py6E3U2wCc&list=WL&index=89
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data de publicação 28 de outubro de 2018 

número de likes 8 mil- 24 des  

número de visualizações 36.280 

Número de comentários 333 

Tempo de duração 0:09’’ 

Cenário  Apoiadores em restaurante declaram apoio à Bolsonaro.  

Tornou-se fonte de notícia para os 
media? 

-- 

Análise de discurso (caso 
necessário) 

-- 

Frase de efeito (soundbite)  -- 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=drH05N5yZIc&list=WL&index=90  

Assuntos predominantes vídeos de apoio 

 

Título 
Vídeo 93 

PT, o governo mais corrupto do mundo! 

data de publicação  28 de outubro de 2018 

número de likes 5,5 mil- 25 des  

número de visualizações 24. 387 

Número de comentários 255 

Tempo de duração 1’15’’ 

Cenário  propaganda eleitoral gratuita 

Tornou-se fonte de notícia para os 
media? 

-- 

Análise de discurso (caso 
necessário) 

-- 

Frase de efeito (soundbite)  -- 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=P9TAtFyAX_c&list=WL&index=91  

Assuntos predominantes oposição 

 

Título Bolsonaro: o último comunicado antes das eleições.  

https://www.youtube.com/watch?v=drH05N5yZIc&list=WL&index=90
https://www.youtube.com/watch?v=P9TAtFyAX_c&list=WL&index=91
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Vídeo 94 

data de publicação  28 de outubro de 2018 

número de likes 23 mil- 214 des  

número de visualizações 106.682 

Número de comentários 1.787 

Tempo de duração 28’’ 

Cenário Bolsonaro em plano fechado. 

Tornou-se fonte de notícia para os 
media? 

-- 

Análise de discurso (caso 
necessário) 

Pede para as pessoas votarem. 

Frase de efeito (soundbite)   -- 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=YI_426_0SZ8&list=WL&index=92  

Assuntos predominantes --casa 

 

Título 
Vídeo 95 

Bolsonaro é eleito o 38º presidente do Brasil! 

data de publicação 28 de outubro de 2018 

número de likes 48 mil- 420 des  

número de 
visualizações 

367.583 

Número de 
comentários 

5.090 

Tempo de duração 7’30’’ 

Cenário C. de Bolsonaro. Bolsonaro usa camisa social azul e blazer. Esposa, ao seu lado, usa 
camisa de malha branca, com número 17. 

Análise de discurso 
(caso necessário) 

(em transcrição de vídeos) 

Frase de efeito 
(soundbite)  

-- 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=3gZ3WfVagoo&list=WL&index=93  

Assuntos 
predominantes 

-- 16 Casa 

https://www.youtube.com/watch?v=YI_426_0SZ8&list=WL&index=92
https://www.youtube.com/watch?v=3gZ3WfVagoo&list=WL&index=93
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