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RESUMO

A utilização da internet como ferramenta de campanha política é decorrente das mudanças ocorridas no final do século XX e surge como um novo 
espaço junto às mídias tradicionais. O objetivo desse artigo é analisar as páginas oficiais no Facebook dos candidatos Roberto Cláudio (PDT), 
candidato à reeleição, e Capitão Wagner (PR), policial militar e deputado estadual, com intuito de compreender como foi utilizada a rede social na 
campanha eleitoral para prefeito de Fortaleza em 2016, na última semana do primeiro e do segundo turno. O tipo de pesquisa realizado neste 
trabalho, é classificada como descritiva, com uma abordagem qualitativa. Foram escolhidas as últimas semanas do primeiro e do segundo turno, 
pois, como estavam próximas ao dia das eleições, infere-se que os candidatos usariam estratégias mais elaboradas na reta final do pleito para 
conquistar os votos dos eleitores. Os recortes temporais foram do dia 26 de setembro a 2 de outubro, para o primeiro turno, e 24 a 30 de outubro 
de 2017, para o segundo turno, incluindo o dia da eleição. Para a coleta do material, sempre uma semana após as eleições, utilizou-se o aplicativo 
Netvizz, software no próprio Facebook desenvolvido para auxiliar em metodologias de investigação em ambiente digital. Utilizou-se também a 
metodologia da análise de conteúdo, tendo como base Bardin (1997), Caregnato e Mutti (2016), citado por De Sousa (2015), para descrever e 
interpretar as postagens dos candidatos. Para auxiliar nesse trabalho, foi usado também como referencial a pesquisa de Oliveira, Leal e Pereira 
(2016), na qual foram criadas as categorias “promoção da imagem”, “agenda”, “promoção do partido”, “apoios”, “pesquisas eleitorais” e “ataques 
a adversários” para o estudo das postagens. A categoria “proposta” foi criada para esta pesquisa. Foram consideradas postagens oficiais textos, 
imagens, vídeos, links e GIFs. No total, foram analisadas 343 postagens, 154 postagens no primeiro turno e 189 no segundo turno. As análises 
feitas neste artigo são advindas de uma investigação maior, que está sendo desenvolvida entre agosto de 2016 e julho de 2017. Como a pesquisa 
ainda está em fase de finalização, este resumo traz apenas resultados parciais. Na última semana do primeiro turno das eleições para prefeito de 
Fortaleza de 2016, o candidato Roberto Cláudio obteve o seguinte cenário: Promoção da imagem (38); Agenda (26); Propostas (16); Pesquisas (3); 
Promoção do partido; ataques aos adversários e apoios não foram identificados. Já Capitão Wagner teve: Promoção da imagem (32); Agenda (20); 
Ataques aos adversários (11); Pesquisas (6); Propostas (2). Promoção do partido e apoios não foram encontrados. No segundo turno, Roberto 
Cláudio apresentou os resultados: Promoção da imagem (46); Agenda (35); Ataques aos Adversários (11); Apoios (8); Propostas (5); Pesquisas (1). 
E Capitão Wagner obteve: Ataques aos Adversários (31); Agenda (20); Promoção da imagem (17); Propostas (13), Pesquisas (2). Ao analisar as 
postagens dos candidatos em suas fanpages, percebeu-se que os dois candidatos souberam usar todos os recursos disponíveis pela rede social. No 
primeiro turno, o candidato Roberto Cláudio teve como principal estratégia de marketing a valorização a sua atual gestão. Já no segundo turno, 
apesar de continuar com a mesma estratégia de valorização do seu mandato e de sua figura como gestor público, Roberto Cláudio também fez 
uso da campanha negativa contra seu candidato, com intuito de descredibilizar sua imagem. Já Capitão Wagner optou, no primeiro turno, por 
humanizar sua imagem, destacando sua família, suas atribuições e sua carreira política. No segundo turno, Capitão Wagner optou por atacar 
diretamente o seu adversário, com o maior número de publicações com esse objetivo. Até agora, ao analisar as postagens dos candidatos, 
percebeu-se que os dois souberam usar de uma maneira eficiente o Facebook para atingir seus objetivos e conquistar o eleitor.
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