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CAMPANHAS ELEITORAIS EM REDES SOCIAIS: 
TRANSPARÊNCIA OU PORNOGRAFIA? 

Os 15 primeiros anos de Análises de Conteúdos de 
campanhas eleitorais produzidas pelo CPOP 

Emerson Urizzi Cervi

1. INTRODUÇÃO E BASES CONCEITUAIS

A provocativa relação entre a normativa transparência total esperada da 
sociedade digital e a identificada pornografia social nas redes digitais é apresentada 
pelo filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, no livro “A sociedade da transparên-
cia”. Han (2013) analisa as relações políticas e sociais nas sociedades midiatizadas 
do início do século XXI para defender que a busca da total transparência no es-
paço público, ao invés de permitir uma sociedade mais capaz de se autocontrolar 
em busca da preservação, cria condições para o surgimento de práticas sociais em 
busca de maior ganho econômico – inclusive em termos de visibilidade pública. 
Viveríamos um tempo em que o importante é aparecer, quase pornograficamente, 
em todos os espaços possíveis e não participar em um campo específico da arena 
pública, contribuindo com suas capacidades (não pornográficas) para a autopre-
servação social, via avanços nos conteúdos dos debates públicos.

É possível aplicar o conceito geral apresentado por Han (2013) para o 
debate eleitoral midiatizado no Brasil dos últimos 15 anos. Foi neste período que 
partimos do debate público tradicional das sociedades de massa (feito, em parte, 
nos meios eletrônicos como rádio, televisão e nos impressos, jornais diários e re-
vistas); passando pela web 1.0, quando as plataformas digitais transpunham os 
conteúdos produzidos pelas elites políticas e sociais dos meios tradicionais para os, 
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então chamados, “novos meios”; até chegar à pós-web, das redes sociais digitais, 
com participação irrestrita e permanente de todos os agentes públicos interessa-
dos. Portanto, a transparência presente nas redes digitais de agora é um fenômeno 
recente que pode ser contrastado, pelo menos em parte, com os comportamentos 
anteriores em espaços públicos.

Também é possível comparar os padrões de comportamento e níveis de 
debate público no Brasil, porque já existe no país uma série histórica de análises 
que passa pelos três períodos citados acima. O marco simbólico das pesquisas em-
píricas sobre comunicação eleitoral no Brasil é a eleição presidencial de 1989, a 
partir de quando os estudos se centraram nos conteúdos difundidos pelas campa-
nhas políticas em nível municipal, estadual ou nacional. Inicialmente, as pesquisas 
tiveram como foco a produção de conteúdos eleitorais por parte das elites: da elite 
política, a partir dos conteúdos difundidos pelos candidatos no Horário Gratuito 
de Propaganda Eleitoral (HGPE); e da elite social, principalmente naquilo que os 
meios de comunicação de massa difundiam nos períodos das disputas políticas. 
Com a expansão da internet e das redes sociais, foi possível agregar um terceiro 
foco de atenção às pesquisas: a produção e a difusão de conteúdos do público, we-
bleitor ou integrante de webcomunidades. 

Uma importante variante das pesquisas empíricas sobre comunicação elei-
toral no Brasil diz respeito à produção de conteúdos jornalísticos sobre candidatos 
e partidos em diferentes meios de comunicação. A produção das notícias também 
sofreu os efeitos dos avanços tecnológicos e foi se adaptando ao longo do tempo às 
novas condições de produção – em especial quanto à redução da sua centralidade 
no debate político em redes digitais.

De fato, as campanhas eleitorais do início do século XXI, inseridas em am-
bientes de pós-web, não contaram apenas com a inclusão de novos participantes 
diretos na produção de conteúdos. O que houve foi uma mudança de espaço: todos 
(políticos, meios de comunicação e eleitores) passaram a se encontrar nas redes 
digitais. Meios de comunicação migraram, direcionando seus conteúdos para essas 
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redes, onde são mais acessados, vistos e, devido ao avanço tecnológico, são mais 
comentados e compartilhados. Assim, a pós-web não traz apenas um espaço novo 
para o debate eleitoral, ela reconfigura toda a forma desse debate. 

As pesquisas em comunicação política adaptaram-se a essa nova configu-
ração, acrescentando às tradicionais categorias analíticas de produção de conteúdo 
por parte de políticos e jornalistas, aquelas típicas de webleitores, buscando identi-
ficar os principais traços dos conteúdos produzidos por esse novo participante do 
debate eleitoral, o webdebatedor em comunidades digitais. 

A literatura normativa seminal sobre as potencialidades geradas pela par-
ticipação em redes digitais vem sendo questionada, em especial nos aspectos oti-
mistas a respeito do ganho de qualidade do debate, pelos trabalhos empíricos. Um 
exemplo de abordagem normativa otimista das características do debate público 
nas redes digitais pode ser encontrado em Castells (2003). Após mais de duas dé-
cadas de experiência de sociedades inseridas em redes digitais públicas, de maneira 
mais realista, Han (2013) identifica que a participação no debate tem mais o obje-
tivo de chamar atenção dos outros do que contribuir para um avanço no conteúdo 
do debate em redes digitais.

A replicação de informações flagrantemente inverídicas, antes limitadas 
aos grupos políticos diretamente interessados nos efeitos deletérios à imagem de 
seus adversários, agora se amplia e passa a ser prática corriqueira do público geral. 
O webcomentador de campanhas políticas é um usuário de informações que refor-
çam suas posições em favor de um candidato e contra outros e não um buscador de 
informações para formar suas posições a respeito dos candidatos. Informação em 
si não esclarece ninguém, o esclarecimento está na disponibilidade para interpre-
tá-la e na forma como ela é utilizada (HAN, 2013). Essas transformações gerais 
e, em especial, a dimensão delas registradas nos conteúdos produzidos é um rico 
objeto de pesquisa para a comunidade acadêmica que se dedica à descrição das 
práticas de participação política.

Ainda que existam muitas explicações psicossociais para o comportamento 
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ativista recém-identificado em pesquisas, a abordagem sociológica e institucional 
oferece uma chave importante para compreensão de tal fenômeno. Se considerar-
mos que as redes digitais aproximam candidatos de eleitores, perceberemos que 
uma das consequências esperadas é a redução das diferenças entre as três catego-
rias tradicionais de envolvidos em campanhas eleitorais. São elas: (i) Políticos pro-
fissionais – que se apresentam como candidatos e partícipes ativos das campanhas, 
estando à frente de propostas, partidos ou candidaturas; (ii) Políticos semi-profis-
sionais – que participam de comícios, vão a eventos de campanha, estão envolvidos 
ainda que temporariamente (apenas no período de campanha) de maneira intensa 
com partidos e candidatos; e (iii) Não-profissionais – a maioria do eleitorado, que 
não participa diretamente da execução das campanhas, sendo meros expectadores 
externos dos atos de campanha com a finalidade de obter subsídios para a decisão 
final de voto (VALLESPÍN, 2014). Há um interesse contínuo em transferir para 
as campanhas, versões parciais, portanto falsas, da realidade por parte dos políticos 
profissionais. Esse interesse diminui entre os semi-profissionais e tende a ser baixa 
entre os não-profissionais – que, em última instância, buscam as versões mais pró-
ximas da verdade factual para a tomada de decisão do voto. A maior proximidade 
entre os políticos profissionais e os não-profissionais, gerada pela disponibilidade 
de espaços online de troca de informações, fez com que os últimos adotassem 
comportamentos mais parecidos com os primeiros, ao invés de dar ao eleitor mais 
liberdade para acesso e interpretação de informações.

Se no início dos anos 2000 as pesquisas empíricas procuravam identificar 
possíveis tendências e parcialidades a partir de conteúdos produzidos pela elite 
política (nas candidaturas) e pela elite social (nos meios de comunicação), ao in-
cluir os conteúdos dos comentários dos webleitores, uma década depois, os estudos 
aplicados a esse campo não encontram esclarecimento ou debate aprofundado. 
Há uma constante tendenciosidade e parcialidade entre os não-políticos ou os 
políticos não-profissionais. Essa aproximação entre político e não-político pela via 
da difusão do discurso parcial é relevante para o debate com autores realistas da 
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política que trataram das diferenças entre a ação do político e a do não-político. 
Maquiavel (1997) é um dos primeiros que trata a verdade da vida pública 

como algo específico do político profissional, sendo ela o que garante a chegada e 
manutenção em postos de poder político – eleitorais ou não. Assim, a verdade do 
político é medida pela diferença entre como se vive e como se deveria viver. Para 
o filósofo italiano, ainda que não queira, o político está forçado a atuar contra sua 
própria humanidade pré-política ou seus princípios religiosos, por exemplo, ain-
da que isso lhe seja caro pessoalmente. Weber (1968), na mesma linha, propõe a 
célebre distinção entre a ética da convicção e a ética da responsabilidade, para dis-
tinguir as motivações para ação dos não-políticos e dos políticos, respectivamente. 
Para ele, é incoerente considerar que as normas que valem para um tipo de relação, 
como profissional ou familiar, deva valer também para o campo da política. A ética 
da responsabilidade, aquela que move os políticos profissionais, estabelece que para 
conseguir bons fins é preciso contar, muitas vezes, com meios moralmente duvido-
sos e com riscos para consequências secundárias negativas. Já os não-políticos, que 
não buscam ascender ao poder, agiriam pela ética da convicção, que estabelece que 
os fins nunca serão bons se os meios para alcançá-los são duvidosos (WEBER, 
1968). A aproximação promovida pelo debate em redes digitais entre políticos 
profissionais, semi-profissionais e não-profissionais tem feito com que a ética da 
convicção ceda espaço para a ética da responsabilidade, pois a maior intensidade 
e a transparência próxima à pornografia da busca pela visibilidade permanente faz 
com que a sociedade desejada e ideal dos não-políticos ceda espaço para a socieda-
de real da verdade parcial e auto-interessada dos políticos profissionais.

Analisando a política europeia da transição entre os séculos XIX e XX, 
Ortega y Gasset (2014) afirma que as diferenças entre políticos e não-políticos 
está no fato de que estes últimos idealizam a realidade a partir de critérios segundo 
os quais estimam o que deveriam ser as coisas, recriando-as a partir de seus pró-
prios desejos e sem reconhecer a jurisdição da realidade. Já os políticos não podem 
substituir as coisas reais por suas imagens ideais, pois eles dependem da própria 
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capacidade de atingir a realidade para serem bem-sucedidos (ORTEGA y GAS-
SET, 2014). Por esse motivo, são equivocados os critérios de avaliação do com-
portamento arquétipo dos políticos no debate público em torno de valores como 
“dever ser” ou idealizadas. A margem para idealizações entre os políticos profissio-
nais é muito pequena, diz o autor. Isso pode explicar porque a proximidade entre 
políticos e não-políticos no debate eleitoral vem transformando os debatedores 
em agentes mais realistas, mais parciais e manipuladores da realidade em função 
de interesses dos políticos.

Uma possível consequência da transposição das motivações dos políticos pro-
fissionais para os não-políticos é a redução da credibilidade do próprio debate públi-
co. Nas palavras de Pradera (2014), quando em campanha, os políticos que estão no 
governo são arrogantes, os da oposição, irresponsáveis. Em comum, ambos os lados 
utilizam da mentira como moeda corrente para se apresentar como mais capacitado 
para a representação política. Com isso, o habitual descumprimento de promessas 
feitas antes termina sendo uma prova da desconfiança por parte do não-político. Há 
uma velha tradição que reivindica a mentira como um instrumento indispensável 
dos governantes que são conscientes de seus deveres (PRADERA, 2014). 

A novidade trazida pela intensificação do debate eleitoral em comunidades 
digitais é a acelerada adoção desse tipo de comportamento por parte dos não-políti-
cos. Daqueles que, com o objetivo de se posicionar publicamente em favor ou contra 
algum político profissional, são capazes de agir de formas tortas, difundindo con-
teúdos reconhecidamente inverídicos ou sem usar as informações disponíveis para 
aumentar sua independência em relação às opções eleitorais. Ao contrário, vinculan-
do-se mais fortemente a uma delas, reforçando a lógica da parcialidade do político 
profissional ao invés de usar as ferramentas disponíveis para controlá-la ou limitá-la.

Como se vê, há um amplo debate na literatura clássica realista sobre dis-
cussão política e, na literatura mais recente, sobre o papel dos meios de comuni-
cação em rede para a difusão de informações, transparência e formulação de pre-
ferências eleitorais. Algumas perguntas dessa área que só podem ser respondidas 
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com pesquisas empíricas são: quão parciais são os conteúdos apresentados pelos 
candidatos e partidos em campanhas eleitorais? Até que ponto pode-se identificar, 
a partir dos textos, se os meios de comunicação atuam como mediadores do debate 
ou organizadores de posições e preferências? E, mais recentemente, como são os 
comportamentos dos não-políticos, quando não sofrem mediação ou filtro, em suas 
manifestações nas redes digitais sobre eleições? Muitas outras perguntas podem 
ser formuladas, inclusive a respeito das motivações e características (individuais ou 
institucionais) de cada um dos participantes do debate político. No entanto, essas 
perguntas não podem ser respondidas a partir da análise dos conteúdos.

O objetivo das pesquisas que analisam os conteúdos é medir, contar e in-
terpretar as manifestações expressas em textos ou imagens por diferentes agentes 
políticos, não sendo possível, a partir disso, tirar conclusões sobre as intenções de 
quem as manifesta. O “Grupo de Pesquisa em Comunicação Política e Opinião 
Pública” (CPOP) tem atuado no campo de pesquisas em comunicação eleitoral, 
a partir das questões apresentadas anteriormente e vinculando-se ao debate já es-
tabelecido na literatura da área. Como grupo organizado, ele surge (não com esse 
nome) em 2000 para integrar-se a uma rede de pesquisadores de vários estados 
brasileiros com a finalidade de monitorar a cobertura eleitoral das eleições muni-
cipais daquele ano – especificamente da campanha na cidade de Curitiba, capital 
do Paraná. A proposta metodológica inicial de Análise de Conteúdos de campa-
nha havia sido discutida e testada em spots eleitorais de 1996 no Estado do Rio de 
Janeiro e da cobertura eleitoral de 1998 em jornais de circulação nacional, por um 
grupo de pesquisadores do Doxa-Iuperj, liderados pelo professor Marcus Figuei-
redo. O que o CPOP tem feito ao longo desses 15 anos é adaptar e adequar os mé-
todos de análise às novas formas de produção de conteúdo eleitoral no Brasil, sem 
se distanciar das bases metodológicas estabelecidas pelo grupo de pesquisadores 
liderados por Marcus Figueiredo e que é sintetizada em Figueiredo et al. (2000). 
Neste trabalho, os autores apresentam as variáveis e a metodologia para análise 
dos programas partidários no Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE) 
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utilizados nas campanhas de 1996 e 1998. Já para a campanha municipal de 2000, 
a metodologia foi adaptada ao conteúdo da imprensa – notadamente jornais diá-
rios de circulação nacional – para cobertura eleitoral.

2. HISTÓRICO E PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS DA AC

Em meados da década de 1990, o cientista político Marcus Figueiredo 
lidera um grupo de pesquisadores em trabalhos que serão seminais na produção 
dos princípios metodológicos da análise de conteúdo de campanhas eleitorais no 
Brasil, utilizados até hoje pelo CPOP. Essas pesquisas são realizadas por colegas 
e orientandos no Laboratório de Estudos Eleitorais, em Comunicação Política e 
Opinião Pública (DOXA), então ligado ao Instituto Universitário de Pesquisas 
do Rio de Janeiro (Iuperj) e, atualmente, junto ao Instituto de Estudos Sociais e 
Políticos (Iesp), da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). O primeiro 
projeto nesse campo liderado por Figueiredo data de 1996 e tem por objetivo a 
propaganda eleitoral na televisão e a cobertura impressa das eleições municipais 
daquele ano. Nesta investigação, o referido pesquisador estabelece as bases para a 
análise quantitativa de conteúdos eleitorais na televisão e em jornais (Figueiredo et 
al., 2000). O trabalho no Doxa continua em 1998, com aplicação da metodologia 
para o horário eleitoral e cobertura impressa das eleições nacionais naquele ano.

Para as eleições municipais de 2000, após ter desenvolvido a metodologia 
e testado em duas ocasiões anteriores, Figueiredo resolve ampliar a investigação, 
propondo a formação de uma rede de estudos a partir de uma equipe interinstitu-
cional e com possibilidades para subprojetos de pesquisas. Assim, para as eleições 
municipais de 2000, a análise de conteúdo proposta inicialmente pelo Doxa é di-
fundida a diferentes instituições brasileiras, incluindo a Universidade Federal do 
Paraná (UFPR), a partir do que viria a ser posteriormente o CPOP. Participaram, 
além do Rio de Janeiro, liderado por Marcus Figueiredo (então Iuperj) e Curitiba, 
liderado por Mário Fuks (UFPR), as seguintes capitais: Porto Alegre, com Flávio 
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Silveira (PUC-RS); São Paulo, com Vera Chaia (PUC-SP); Belo Horizonte, com 
Malco Camargos e Luis Ademir de Oliveira (ambos Iuperj) e Salvador, Antonio 
Albino Rubim Canelas (UFBA). A ideia era replicar em cada capital três eixos de 
monitoramento de análise da comunicação eleitoral: (i) cobertura da mídia im-
pressa, com análise de conteúdo do principal jornal diário local; (ii) comportamen-
to eleitoral, a partir do monitoramento da dinâmica de preferências dos eleitores 
medida por pesquisas de intenção de votos; (iii) propaganda eleitoral e política, 
com análise do conteúdo veiculado no Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral 
(HGPE) das candidaturas majoritárias, para prefeitos de capitais. Este primeiro 
trabalho coletivo gerou três produtos principais. O primeiro foi um painel espe-
cífico do grupo de trabalho Mídia, Eleições e Opinião Pública, no XXIV Encon-
tro Anual da Anpocs (Associação Nacional de Programas de Pós-graduação em 
Ciências Sociais), em 2000, logo após a realização das eleições daquele ano. O 
painel serviu para reunir em três dias, durante o encontro anual, representantes de 
todas as equipes da rede, para apresentação dos resultados iniciais do trabalho de 
monitoramento e coleta de dados das eleições. Além disso, os resultados finais das 
pesquisas sobre aquela eleição foram publicados em duas coletâneas nos anos se-
guintes. Uma, publicada em 2002, reunindo os resultados dos estudos produzidos 
nas capitais envolvidas (SILVEIRA, 2002) e a outra publicada no ano seguinte, 
com resultados mais consolidados (CARVALHO, 2003).

Paralelamente à rede de pesquisas empíricas de monitoramento das elei-
ções, naquele mesmo período são publicadas duas obras que vão influenciar a me-
todologia de análise quantitativa de conteúdo. A primeira propõe as categorias que 
serão adaptadas para as análises dos conteúdos de horário eleitoral e que estão na 
publicação dos resultados da dissertação de mestrado de Afonso de Albuquerque 
(ALBUQUERQUE, 1999). A segunda é uma coletânea coordenada por Antonio 
Rubim que reúne autores tratando de conceitos teóricos que norteiam a análise de 
conteúdo da mídia, especialmente os conceitos de agendamento, enquadramento, 
espetacularização da política e discussão pública (RUBIM, 2004).
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A partir da participação na rede de pesquisadores em 2000, o grupo de 
investigadores da UFPR seguiu monitorando as eleições locais – na capital e em 
alguns municípios do interior do Estado – e as eleições estaduais, de maneira in-
dependente da rede. Além disso, continuou participando da rede de pesquisadores 
para as análises das disputas nacionais. Nesse período, após a saída do professor 
Mário Fuks da UFPR, em 2005, o grupo passou a ser liderado pelo professor 
Nelson Rosário de Sousa e, a partir de 2008, por Emerson U. Cervi. Com o início 
das atividades do Programa de Pós-graduação em Ciência Política (PPGCP) da 
UFPR, em 2009, o grupo foi institucionalizado como parte da estrutura do PPG-
CP e recebeu o nome atual: Grupo de Pesquisa em Comunicação Política e Opi-
nião Pública (CPOP), sob coordenação de três professores do programa: Emerson 
Cervi, Luciana Veiga e Nelson de Sousa.

Nessa década e meia de existência, além de ter avançado na inclusão de no-
vas variáveis e categorias analíticas na pesquisa, o CPOP, seguindo os princípios da 
produção de pesquisas em rede, estabeleceu ligações com grupos de investigadores 
de outras instituições. Notadamente, têm participado de pesquisas e atividades 
desenvolvidas no CPOP professores e alunos das Faculdades Integradas Interna-
cionais (Facinter) e do departamento de jornalismo da Universidade Estadual de 
Ponta Grossa (UEPG), reunindo dezenas de pesquisadores a cada dois anos para 
acompanhar a cobertura eleitoral e, mais recentemente, o debate eleitoral brasilei-
ro nas redes digitais. 

As equipes de pesquisadores dos dois campos, ciência política e jornalismo, 
inseridas nas investigações do CPOP deram autonomia ao grupo de pesquisa para 
adaptar os conceitos e variáveis propostas por Marcus Figueiredo, no Doxa, para 
as novas condições de debate eleitoral no Brasil, principalmente em função dos pa-
péis desenvolvidos pelas formas recentes de produção de conteúdos e informações, 
que vão além das notícias propriamente ditas. No próximo tópico, são apresenta-
dos os conceitos norteadores da análise de conteúdo quantitativa utilizada como 
metodologia de investigação pela rede de pesquisadores da qual o CPOP faz parte. 
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Também é feita uma apresentação cronológica das principais características das 
pesquisas desenvolvidas pelo grupo de pesquisas da UFPR nas últimas décadas.

2.1. Análise de Conteúdo aplicada às campanhas eleitorais brasileiras

O monitoramento do debate eleitoral feito pelo CPOP se baseia na me-
todologia de análise clássica de conteúdo (AC), que, nos termos apresentados por 
Bauer e Gaskell (2002, p. 191) “é uma técnica para produzir inferência de um 
texto focal para seu contexto social de maneira objetivada”. Nela, os textos são 
segmentados a partir de suas características internas. Esses segmentos são classi-
ficados por tipologias e variáveis definidas previamente. Essas variáveis, quando 
quantificadas, permitem identificar as principais características globais do con-
junto de conteúdo. Trata-se de análises das partes dos textos organizadas a partir 
de conceitos anteriores e não do texto em si. Como uma representação visual do 
trabalho, pode-se imaginar o pesquisador com um bisturi, separando as partes a 
partir das características expressas no texto. Esses segmentos são colocados em 
diferentes “caixas”. As análises são feitas a partir dos conteúdos dessas “caixas”, 
formadas por distintas categorias de variáveis encontradas nos textos originais. 
Com isso, é possível comparar categorias de mesmas variáveis em textos (escritos 
ou visuais) em diferentes suportes tecnológicos. Uma limitação da técnica é que, 
uma vez seccionados os textos a partir das categorias analíticas, não é mais possível 
reconstruir o texto original, ou seja, não é objeto da AC o texto original, mas, sim, 
os conjuntos agregados das características de uma coleção de textos. A irreversibi-
lidade é o ônus da nova informação gerada pelo agregado de categorias analíticas 
(BAUER; GASKELL, 2002).

A análise de conteúdo clássica, que é aplicada há mais de três séculos em 
textos impressos, pode quase que automaticamente ser transportada para conteú-
dos eletrônicos (rádio, televisão) ou digitais (texto, imagem e som na internet). A 
validade da análise de conteúdo não está no texto em si, mas na capacidade infor-
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mativa que é possível extrair das características agregadas de uma coleção de textos 
a partir de conceitos anteriores. Por esse motivo é que a AC não pode prescindir de 
uma discussão conceitual anterior. As características que importam à esse tipo de 
análise representam escolhas e preferências de seus autores, inseridos no contexto 
institucional e temporal da produção do texto. O objetivo da AC é a identificação 
dos principais traços de uma coleção de textos que sejam representativos do con-
texto geral em que se insere esse conjunto de produções. Não é objetivo da AC 
a descrição dos produtores desses textos ou dos efeitos deles no público. Nela, o 
conjunto de características pode ser a Variável Dependente da análise, quando o 
que se pretende é utilizá-la como objeto a ser explicado pelo contexto em que se 
insere; ou, pode ser a Variável Independente, quando as características identifica-
das são capazes de explicar as opções ou preferências expressas nos textos. É mais 
comum utilizar a análise de conteúdo para o primeiro tipo de pesquisa, ou seja, 
considerando o texto como variável dependente, a ser explicada.

Para o desenvolvimento da AC clássica é necessária a compreensão de al-
guns conceitos básicos da metodologia quantitativa de pesquisa empírica. A seguir 
são apresentados esses principais conceitos aplicados às pesquisas do CPOP:

- População: é o conjunto total de textos produzidos em determinado 
período do tempo, veículo ou espaço e selecionados como corpus empírico da 
pesquisa. Ex.: todos os programas de HGPE de uma campanha eleitoral; todas 
as edições de um jornal diário; todos os comentários publicados em determinada 
rede social sobre uma eleição.

- Amostra: um subconjunto que seja representativo da população. Em ter-
mos de AC, a forma mais comum de amostragem é por segmentação temporal. Por 
exemplo, a chamada “semana composta”: selecionam-se textos de um dia de cada 
semana do período total de análise. Assim, na primeira semana compõem textos 
publicados na segunda-feira, na segunda semana, da terça-feira e assim por diante, 
até o final do período. Existem outras formas de amostragem. O importante é que 
o resultado da seleção não gere viés de características dos textos publicados.
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- Unidade física: é definida pelo suporte físico e tecnológico que dá forma 
e continente aos textos. Ex.: uma revista semanal, um jornal diário, um programa 
televisivo, um programa de rádio, um website informativo, uma página em rede 
digital específica.

- Unidade sintática: é um texto com características específicas que faz 
com que ele integre determinado conjunto de textos e se diferencie de outros 
dentro do que se produz em uma unidade física. Ex.: O HGPE dentro dos pro-
gramas televisivos; os editoriais de jornais diários frente aos demais formatos jor-
nalísticos; uma coluna específica de um articulista de revista semanal; os weblogs 
dentro dos portais de notícias; o conjunto de interações composto por um post, os 
comentários e outros tipos de intervenções em uma rede digital qualquer.

- Unidade semântica: um trecho ou parte da unidade sintática com carac-
terísticas independentes. Por ser um texto ou um parágrafo que contenha algum 
elemento de interesse para o pesquisador. Ex.: trecho de HGPE que faz ataque a 
adversários; parágrafo de coluna opinativa de jornal que avalia um governo.

- Unidade de seleção: é a unidade semântica dentro da unidade sintática 
que apresenta as características que interessam ao pesquisador. Por este motivo 
ela é selecionada para a análise. Ex.: reportagens sobre atos de campanha em um 
jornal diário; vídeos institucionais com a presença do presidente da república.

- Unidade de análise: é a característica interna utilizada para distinguir os 
textos que fazem parte da unidade de seleção que serão efetivamente analisados 
ou não. Ex.: texto com citação do nome do candidato em jornais; comentários 
com citação da sigla do partido; áudios que fazem referência direta a uma política 
pública específica.

- Variável: característica presente no texto definido como unidade de aná-
lise para a pesquisa. Os textos são compostos por um conjunto de variáveis que 
têm por objetivo representar empiricamente um conjunto de conceitos presentes 
na literatura e que interessam ao pesquisador. Uma variável não tem vida pró-
pria, ela depende da existência de uma discussão conceitual anterior. Cabe ao 
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pesquisador selecionar o conjunto de variáveis úteis para testar ou debater com a 
literatura anterior ao estudo. As variáveis podem ser contínuas, quando represen-
tam quantidades em si mesmas, por exemplo, número de citações de candidatos 
nos textos; ou podem ser categóricas, quando pretendem medir a quantidade de 
qualidades presentes no texto, por exemplo, as temáticas ou os tipos de fontes 
presentes nas unidades selecionadas.

Dados os objetivos da AC clássica e considerando que as pesquisas são 
feitas a partir das quantidades e das associações entre variáveis identificadas nos 
textos selecionados, aqui, ganha importância a unidade de seleção e não a unidade 
semântica. As unidades semânticas são relevantes quando o objetivo é analisar 
um texto individual em si e não o conjunto de características presentes em uma 
coleção de texto. Para organizar esse tipo de pesquisa, são produzidos documen-
tos prévios, chamados de livros de códigos, que descrevem as unidades de seleção, 
unidades de análise, variáveis e categorias que serão utilizados para nortear o tra-
balho empírico de coleta de dados das unidades físicas previamente selecionadas. 

A partir daqui, faz-se um resumo das principais unidades físicas e de se-
leção ao longo do tempo nas pesquisas realizadas pelo CPOP  nas oito eleições 
entre 2000 e 2014. Em todas as pesquisas de AC em meios jornalísticos, tradi-
cionais, eletrônicos ou digitais (website ou redes digitais) a unidade de análise é a 
citação nominal de pelo menos um dos candidatos selecionados para a pesquisa. 
No caso dos HGPEs, a unidade de análise é o segmento, definido previamente 
como trecho de um programa eleitoral que mantém pelo menos duas das se-
guintes três variáveis: narrador, cenário e tema. As pesquisas desenvolvidas pelo 
CPOP podem ser divididas em três grandes grupos de eleições, em função dos 
objetos analisados em cada um dos períodos, como descrito a seguir.

i) Eleições de 2000, 2002 e 2004: nas três primeiras eleições do perío-
do, as pesquisas dividiram-se em dois grandes ramos. No primeiro, a análise da 
cobertura eleitoral, a partir da citação dos candidatos, em textos publicados em 
jornais diários. As principais variáveis desse período buscavam identificar os for-
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matos jornalísticos em que aparecem os candidatos, tema predominante, volume 
de citações dos candidatos e valência predominante da citação. Além dessas, eram 
coletadas informações de variáveis topográficas, tais como título do texto, número 
da página, caderno em que foi publicada, posição na página e tamanho em cm2 
ocupados. O segundo ramo de pesquisa no período é de análises de conteúdo 
do HGPE majoritário, seja para eleição de prefeito, governador ou presidente 
da república. As principais variáveis coletadas nesse período dizem respeito ao 
formato do segmento, orador, variáveis de conteúdo como tema predominante e 
postura dos candidatos. De maneira complementar, a partir de 2004 são forma-
dos bancos de dados com os debates eleitorais realizados em emissoras de televi-
são entre candidatos às eleições majoritárias nos três níveis (prefeito, governador 
e presidente da república).

ii) Eleições de 2006 e 2008: nesse período, houve participação predomi-
nante de pesquisadores da área de jornalismo, com o envolvimento de professo-
res e alunos do departamento de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta 
Grossa (UEPG). Com isso, foram acrescentados outros objetos de pesquisa, mais 
próximos dos interesses de investigadores do campo do jornalismo. Nos estudos 
sobre a cobertura eleitoral, foram acrescidas variáveis típicas do campo do jorna-
lismo, como número e tipo de fontes citadas nos textos e elementos selecionadores 
nas notícias. Mais do que isso, além da pesquisa própria da cobertura eleitoral nos 
jornais, abriu-se uma nova frente de estudos a respeito dos conteúdos publicados 
nas primeiras páginas dos jornais diários. Aqui, o objetivo era estudar os temas 
que os jornalistas elencavam para ocupar o espaço mais nobre das edições dos 
periódicos e, a partir disso, discutir conceitos como tematização e agendamento 
do debate público. As análises do HGPE de candidatos majoritários também 
foram mantidas, com poucas alterações, em relação ao período anterior. A elas, 
foram acrescentadas a partir de 2006 coletas e análises de informações do HGPE 
de eleições proporcionais: para vereador, em disputas municipais, e deputado es-
tadual e federal, nas eleições nacionais. Neste caso, cada candidato é um segmen-
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to e as variáveis coletadas visam analisar a distribuição do tempo destinado aos 
candidatos pelos partidos, o tipo de candidato, a forma de apresentação, o tema 
abordado, se o candidato é homem ou mulher e o tipo de argumento apresentado 
pelos concorrentes para pedir voto aos eleitores.

iii) Eleições de 2010, 2012 e 2014: Uma terceira fase das pesquisas do 
CPOP começa nas eleições nacionais de 2010, quando são inseridos nas pesqui-
sas de conteúdos eleitorais os meios digitais de difusão de informações e notí-
cias. Em um primeiro momento, são pesquisados apenas os conteúdos que citam 
textualmente os nomes dos candidatos em weblogs de jornalistas ou dos próprios 
candidatos. As descrições contemplam os tipos de postagens, fontes citadas, te-
mas, valências e presença de hiperlink nos textos. O maior aporte das plataformas 
digitais à pesquisa de conteúdos eleitorais é permitir o acesso direto aos comen-
tários feitos pelo público às postagens dos weblogs. Estes comentários passam a 
ser uma nova unidade de seleção para análises, permitindo pela primeira vez uma 
descrição empírica das reações do webleitor aos conteúdos eleitorais. As principais 
variáveis que interessam nas análises dos comentários dizem respeito a autoria, 
tipo de argumento, formato do comentário, valência e destinatário do comentá-
rio. Mais recentemente, a difusão das redes digitais ampliou muito a participação 
dos webleitores integrantes dessas comunidades em comentários sobre campa-
nhas eleitorais. Também promoveram uma migração dos conteúdos de partidos, 
candidatos e meios informativos para dentro das comunidades digitais. Com isso, 
o CPOP adaptou a partir de 2012 a metodologia para pesquisar as interações em 
redes digitais, coletando informações sobre alcance (volume de comentários e 
compartilhamentos), tipo de comentário, formato, postura do debatedor e valên-
cia em relação aos candidatos. Além das análises de conteúdos nos meios digitais, 
seja dos produtores tradicionais, seja dos webleitores, o monitoramento e coleta 
de dados dos meios tradicionais (a partir dos portais de jornais e revistas) e da 
produção de conteúdos da elite partidária no HGPE tiveram continuidade.
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3. PARA CONCLUIR

Dessa breve descrição do percurso de uma década e meia de análises de con-
teúdo por pesquisadores vinculados ao CPOP, é possível dizer que entre os resulta-
dos do trabalho coletivo de pesquisa estão centenas de trabalhos apresentados em 
eventos acadêmicos ou publicados em revistas científicas com dados e a partir da 
metodologia desenvolvida pelo grupo de pesquisa, cumprindo a função de difusão 
de conhecimento. Somem-se a isso dezenas de relatórios de alunos de graduação 
vinculados aos programas de Iniciação Científica de várias instituições de ensino 
superior, públicas e privadas, do Brasil, cumprindo a função de formação de novos 
pesquisadores. Há outras dezenas de trabalhos de conclusão de curso (TCC) de 
graduação em jornalismo ou ciência política, além de dissertações de mestrado e 
teses de doutorado, cumprindo a função de desenvolvimento de pesquisas no en-
sino superior. 

Por fim, porém não menos importante, nesses 15 anos o CPOP construiu 
um arquivo com bancos de dados sobre cobertura eleitoral em meios tradicionais, 
digitais, HGPE e debates eleitorais que estão à disposição da comunidade acadê-
mica para futuras pesquisas. O treinamento metodológico, a inserção em pesquisas 
empíricas coletivas e a disponibilização de bancos de dados sobre comunicação 
eleitoral é a contribuição que o CPOP tem dado para o campo de análises sobre os 
papéis desempenhados pelos atores políticos e a qualidade do debate em períodos 
eleitorais no Brasil.
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