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OBJETIVOS

• Analisar a digitalização do discurso político;

• Avaliar o discurso político no Twitter;

• Detalhar os modos de inserção do discurso político nas redes sociais;

• Avaliar uso da rede pelos candidatos à Presidência na Argentina (2011)



CONTEXTOS

• Eleições Argentina 2011 – Presidenciáveis;

• Modos de inserção dos políticos nas redes socias;

• Lógicas de diferentes meios;

• Twitter dos Presidenciáveis – período prévio; 

• Primeira campanha desenvolvida nas redes sociais;

• Personalização do político e Primárias Abertas e Obrigatórias (2011)

• Redes sociais e o entrecruzamento discursos de líderes políticos, cidadãos e 
meios de comunicação;

• Obama 2008;



RESUMO DOS TRABALHOS CITADOS

• Sócio-semiótica;

Eliseo Verón – Midiatização dos meios de comunicação

• Teoria política

• Teoria da midiatização; 
Mario Carlón

• Convergência

Jenkins 

• Hipertextualidade;

Warnick y Heineman (2012)

• Micro-argumentaciones lógicas y microargumentaciones pasionales

• Democracia digital



METODOLOGIA

• Tweets de 1/8 a 22/10 de 2011: Cristina Fernández de Kirchner, Hermes 
Binner, Ricardo Alfonsín, Eduardo Duhalde y Jorge Altamira.

• Coleta de tweets, contagem e análise do discurso;

• Total: 1143 tweets dos 5 candidatos analisados

• Não detalha muito como foi feita a análise. 



RESULTADOS

• Emergência de quatro tipos de estratégias midiáticas:

1. Discursos políticos massivos na rede (CK e Alfonsín) – Continuidade da 
lógica dos meios massivos.

2. Discursos políticos reticulares. A oposição à presidencia (Binner – maior
uso do Twitter – interpela e interage)

3. Discursos interativos. Um milagre para Altamira – interatividade 
#unmilagroparaaltamira – Conversação um a um – Enunciação privada 

4. O discurso fragmentado. Eduardo Alberto Duhalde à presidência – apelou 
às paixões dos seguidores



RESULTADOS

> Começo de um processo de dissolução da distância entre público e 
privado.

> Ainda sem aspectos da vida pessoal (caso Macri)

> Citações ainda não geram conversações entre os candidatos.


