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O penúltimo debate presidencial do primeiro turno, realizado ontem à noite (28), foi 

marcado nas redes sociais pelas polêmicas envolvendo temas como o aborto e 

homofobia, discussões acerca da Petrobras e oposições entre direita e esquerda. Na 

primeira parte, os candidatos buscaram discutir questões relativas à administração 

do Governo Federal, mas depois passaram a marcar mais fortemente diferenças 

ideológicas reafirmando posições sobre esquerda e direita e temas morais, 

ensejando intensa discussão entre eleitores que se manifestaram nas redes e 

relegando as questões de políticas públicas a um segundo plano. 

 

Nas mais de duas horas de debate, foram registradas cerca de 160 mil menções nas 

redes, o volume mais alto entre todos os debates realizados até o momento. Os 

resultados da análise foram obtidos a partir do Pulso do País, uma ferramenta de 

monitoramento em tempo real, desenvolvida pela Diretoria de Análise de Políticas 

Públicas da FGV em parceria com O Globo. 

Entre todos os temas discutidos, o que gerou maior repercussão nas redes foi mais 

uma vez o aborto, com 21.300 menções – a exemplo do que já havia ocorrido em 

debate no início deste mês. Outro tópico com grande número de menções foi 

homofobia, seguindo discussão sobre o casamento gay. Foram 9.800 referências ao 

termo após uma intervenção contrária à medida. O tema das drogas teve 6.700 



menções, completando a tríade de questões envolvendo valores morais e liberdades 

individuais que têm adquirido bastante importância no debate eleitoral. 

Outro assunto muito comentado foi a Petrobras, com mais de 10 mil menções, que 

motivou discussões entre candidatos e também teve importante repercussão entre 

eleitores na web. Foram registradas ainda quase 17 mil menções a “direita” (8.700) e 

“esquerda” (8.100) nas redes, refletindo esforços dos candidatos com menor 

desempenho nas pesquisas de reforçar suas posições e acenar a grupos de eleitores 

mais identificados com os extremos do espectro político. A estratégia de polarização 

por meio do recurso a posições ideológicas bem definidas encontrou respaldo nas 

redes, com os eleitores também buscando se situar nesse sentido. 

 


