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Se a primeira campanha do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, 

colocou em primeiro plano a eficiência do uso dos meios sociais como 

o Facebook ou MySpace, a segunda elevou o Twitter a ferramenta de 

comunicação política. Neste sentido, o Twitter experimentou um enorme 

crescimento em âmbito mundial, com mais de 200 milhões de usuários 

ativos em 2012. Além da sua utilização como instrumento de comunicação 

política, ele assumiu um papel de grande importância nos últimos 

movimentos sociais em todo o mundo, como na Primavera árabe, no 15-M 

espanhol e no Occupy Wall Street norte-americano.

No caso das eleições catalãs, as webs dos partidos, o Facebook, os blogs 

e as plataformas próprias criadas pelos partidos dominaram o cenário em 

2010. E, como aconteceu no caso dos EUA, em 2012, o protagonismo ficou 

por conta do Twitter. O autor deste artigo acompanhou exaustivamente as 

atividades do Twitter durante a campanha eleitoral de novembro de 2012. 

Esse acompanhamento incluiu o recolhimento de tweets com a principal 

hashtag da campanha - #25N -, uma marca neutra que foi utilizada por 

todos os partidos e pelos principais meios de comunicação do país, assim 

como da hashtag #debatTV3, utilizada durante o debate televisionado pela 

As eleições ao Parlamento da Catalunha de 25 de novembro de 2012, 

marcadas pela aposta na via soberanista do partido governante, 

Convergència i Unió (CiU), e pela consequente polarização da 

campanha entre os favoráveis e os contrários ao direito de decidir, ficaram 

conhecidas como as eleições da eclosão do Twitter como meio de comunicação 

política e espaço de debate político na Catalunha. Candidatos, partidos, 

demais atores da política catalã, meios de comunicação e jornalistas usaram 

a rede de microblog de forma intensiva para lançar mensagens políticas, 

enquanto outros para informar sobre o desenvolvimento da campanha 

eleitoral.

No contexto marcado pela falta de crédito da classe política e seu 

distanciamento da cidadania, um fenômeno que parece se estender a muitas 

democracias ocidentais, as redes sociais se converteram, em pouco tempo, 

em um dos objetivos estratégicos dos políticos; não só pelo fato de que com 

um custo mínimo permitem que suas mensagens cheguem a um grande 

número de cidadãos, mas também porque são um meio que aproxima os 

políticos de seus eleitores – que podem participar do debate político – e o 

que poderia ajudar na superação da atual “desafeição da cidadania”.
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Televisió de Catalunya – a TV nacional catalã – no dia 18 de novembro, entre 

os sete candidatos dos partidos com representação parlamentar. Durante 

a transmissão, #debatTV foi trending topic mundial com mais de 160 mil 

mensagens que continham a hashtag.

Ambas as marcas podem ser qualificadas como neutras, já que não foram 

propostas por opção política em particular. No total, foram analisadas 

mais de 138 mil mensagens de #25N e cerca de 79 mil de #debatTV3. 

Neste artigo, apresentamos algumas conclusões da pesquisa que, apesar 

de partir da realidade e do conteúdo político e social da Catalunha – com 

a particularidade acrescentada e anteriormente mencionada da aposta 

pela soberania do partido governante, que acabou polarizando a campanha 

–, os resultados podem ser estendidos a outros sistemas democráticos 

multipartidários como o caso do brasileiro. Além disso, os dois casos 

retratados se complementam pelo fato de que #25N esteve em mensagens 

ao longo de toda a campanha, enquanto que #debatTV3 somente apareceu 

nos dias 18 e 19 de novembro, usadas em sua maioria no Twitter como uma 

segunda tela ao longo da transmissão do debate pela TV.

Algumas das principais perguntas em que se baseiam essa investigação, e 

que pretendem dar respostas às questões que mais têm interessado aos 

acadêmicos que analisam a rede de microblog são: a influência dos diferentes 

atores que participam do debate político; a relação entre a presença no 

debate, a importância do partido político e os resultados eleitorais; além do 

comportamento dos cidadãos nos debates políticos. Se considerarmos que 

os principais parâmetros para calcular a influência dos usuários na rede são 

o número de seguidores (followers), a atividade, o número de retweets e 

as menções – tanto do usuário de Twitter como do nome real do usuário 

–, em uma primeira análise podemos concluir que os usuários com mais 

seguidores, mais ativos, com mais retweets e mais mencionados não 

coincidem. Apesar disso, encontramos uma correlação negativa em ambos 

os casos entre o número de seguidores e a atividade, e uma correlação 

positiva entre o número de seguidores e os retweets recebidos.

Outro aspecto que deve ser destacado é que as celebridades, principalmente 

as que fazem parte do mundo da TV, têm um grande impacto no debate 

político. No caso da hashtag #25N, o usuário mais “retuitado” foi o de um 

personagem de uma série de ficção do canal T5, @Sr_Colmenero, e, no caso 

da hashtag #debatTV3 foi o do publicitário Risto Mejide (@ristomejide), 

famoso por suas intervenções como jurado do programa “Operación Triunfo”.  

Nos dois casos, as mensagens eram ou humorísticas ou insultantes e 

desqualificatórias. O interessante é que @junqueras, líder político do partido 

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), partido que mais deputados 

ganhou nas eleições, foi o político mais influente nos dois casos. Ainda 

assim, é arriscado estabelecer uma relação entre a influência do Twitter 

e os resultados eleitorais. O caso paradigmático das eleições catalãs foi 

Solidaritat per la Independència (SI), talvez o partido mais ativo e um dos 

que mais retweets e menções recebeu, mas que, no entanto, não conseguiu 

representação parlamentar. Este é somente um exemplo que mostra a 

dificuldade em utilizar o Twitter e as redes sociais como observatório para 

produzir resultados eleitorais.

A natureza dos partidos, de seus líderes e de seus seguidores, que participam 

das escolhas sobre quais meios de comunicação serão utilizados para que 

as mensagens cheguem a seus eleitores, acabam influenciando de maneira 

decisiva no uso de uma rede de microblog como o Twitter. Prova disso é que 

Artur Mas, líder do principal partido catalão, Convergencia i Unió (CiU), não 

tinha até o momento das eleições uma conta no Twitter.

Contudo, para além das relações diretas que podemos obter através da 

influência dos partidos e de seus líderes no Twitter, em nossa pesquisa, 

encontramos uma característica do comportamento dos usuários, que 

nos ajuda a organizar e compreender a rede formada por eles mesmos. A 

homofilia, tendência dos indivíduos de se unirem a outros indivíduos que 

compartilham determinadas características em comum, é uma propriedade 

muito conhecida nas redes sociais. Nos agrupamos com pessoas com as 

quais parecemos. Em nossa investigação estendemos esta propriedade ao 

ato de “retuitar” (retweet). Selecionando os 250 usuários mais “retuitados” 

(a maioria políticos, jornalistas e meios de comunicação), calculamos a 

interseção dos usuários que os “retuitam”. O resultado que obtivemos, 

depois de filtrar os valores da interseção, foi a organização destes 250 

usuários mais influentes, segundo sua ideologia política. Este é um resultado 

de grande transcendência, uma vez que confirma que não só nos unimos a 

indivíduos que se parecem conosco, mas também com aqueles com quem 

parecemos – nesse caso politicamente – e “retuitamos” ao mesmo grupo 

de usuários. Dessa forma, podemos chegar a conclusões sobre a ideologia 

de certo usuário-político (conhecido ou não) empregando este cálculo das 

interseções de “retuitadores”.

Em síntese, a análise do comportamento dos usuários do Twitter em 

discussões políticas, um campo novo mesmo que intensamente explorado 

nos últimos anos, nos permite chegar a conclusões sobre como se estrutura 

a rede em termos ideológicos, assim como se diferenciam de maneira muito 

clara as preferências dos cidadãos sem que seja necessário nos determos 

propriamente no conteúdo das mensagens. Por outro lado, a análise nos 

mostra como a lógica do meio se impõe. É, por exemplo, o caso da influência 

causada pelas celebridades na rede, que certamente são atores que devem 

ser levados em conta pelos políticos se estes pretenderem ter um maior 

impacto no Twitter.

A Catalunha enfrentará, nos próximos anos, um processo que pode levá-

la ou não à independência da Espanha. As redes sociais como o Twitter 

desempenharão um papel de grande relevância. Os políticos catalães, 

como os de todas as democracias modernas devem compreender qual é 

a dinâmica própria do meio de comunicação que utilizarão se realmente 

almejam influenciar no debate político, e pesquisas como esta, nas quais se 

pode compreender qual é essa dinâmica, podem ser de grande utilidade para 

melhorar a efetividade da comunicação política através das redes sociais.
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