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O último debate entre os candidatos a presidente no primeiro turno, realizado 

ontem à noite (2) na Rede Globo, confirmou a ênfase das discussões sobre 

liberdades individuais, questões morais e direitos de minoria, como legalização das 

drogas, aborto, homofobia e família – uma tendência que já havia se revelado nos 

debates anteriores. Mas apontou também que em um eventual segundo turno 

deverão se destacar os temas de políticas sociais e economia. 

 

A análise da repercussão na web do debate entre os presidenciáveis foi realizada a 

partir do Pulso do País, uma ferramenta de monitoramento de redes sociais 

desenvolvida pela Diretoria de Análise de Políticas Públicas da FGV em parceria 

com O Globo. Entre 22h50 e 1h17 de hoje, horário de encerramento, foram 

registradas mais 410 mil menções a #debatenaglobo e quase 600 mil referências à 

palavra “debate”, o maior volume desde o início da campanha eleitoral. 



Mais uma vez, os temas que tiveram maior repercussão nas redes foram aqueles 

relativos às questões de fundo moral, por conta da polêmica envolvendo homofobia 

no debate do último domingo e também puxado pelos candidatos com menor 

desempenho nas pesquisas, que têm polarizado discussões em torno desses 

assuntos. Legalização das drogas, com 36.400 menções, e aborto, com 35.900 

menções, foram os dois temas mais mencionados nas duas horas e meia de debate. 

Em seguida apareceram as discussões sobre homofobia, com 22.400 referências, e 

família, com 21.400, temas que tenderam a aparecer associados durante o debate. 

O último debate do primeiro turno confirmou, nesse sentido, a centralidade que tais 

questões vinham apresentando durante a atual campanha eleitoral, sugerindo a 

importância desses temas no debate público brasileiro, mas também refletindo uma 

estratégia – por parte dos candidatos – de polarização e sinalização de posições 

ideológicas diante dos eleitores. Mas também apontou as questões que devem 

pautar as discussões em eventual segundo turno, quando a saída dos candidatos com 

menor desempenho deve conter a ênfase nas polêmicas envolvendo liberdades, 

valores e direitos. Petrobras, com mais de 35.400 menções; economia, com 12 mil 

menções; e políticas sociais como Bolsa Família e Pronatec, além de saneamento – 

com 8 mil a 11 mil referências cada – também tiveram destaque nas redes sociais. 

 


