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Nas redes, o
debate sobre
futuro do PSB
Posts sobre desdobramentos
políticos já são maioria

RAPHAELKAPA
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O sentimento de luto pela
morte de Eduardo Campos
está dando espaço para o de-
bate sobre o futuro da candi-
datura do PSB, segundo le-
vantamento feito pela Fun-
dação Getulio Vargas para O
GLOBO. O número de men-
ções teve uma diminuição
expressiva, mas isso não
quer dizer que a discussão
tenha diminuído.
No cenário inicial da tragé-

dia, lembra Marco Aurélio
Ruediger, diretor de Análise
de Políticas Públicas da FGV,
o momento em que os inter-

nautas mais comentaram
sobre o assunto foi quando
os meios de comunicação
passaram a noticiar a morte
de Eduardo Campos, geran-
do cinco mil postagens por
minuto. No total, houve
mais de 350 mil publicações
somente no dia 13.
—Predominavam mensa-

gens de luto, e pouco se co-
mentava sobre os desdobra-
mentos políticos daquele
episódio. Porém, com a
mesma rapidez que as pu-
blicações de pesar surgi-
ram, os internautas passa-
ram a discutir as conse-
quências nas eleições —
afirma Ruediger. l
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Menções de pesar e luto foram quase o
dobro das menções de teor político

Linhas indicam tendência de
politização do debate

Na quinta as linhas se
invertem e crescem
as especulações
políticas

Menções de luto Menções de teor político

DO LUTO À POLÍTICA

Pesquisador destaca
mudança gradual
das discussões

Um dia depois, as linhas se in-
verteram.No dia 13, o teor era o
luto. No seguinte, começava o
realinhamento em que os ter-
mos políticos ganhavam mais
espaço, já que a campanha es-
tava às vésperas de ganhar o
aquecimento ditado pela inau-
guração do horário eleitoral, na
semana seguinte. A discussão
política passou a ser o tema do
maior número de postagens.
— A política tem pressa e co-

meça a se impor. A fase do luto
está passando, e já podemos ver
que o debate político começa a
aparecer— analisa Ruediger.
Ele ressalta que as redes

sociais são um novo elemen-
to para essa discussão:
— Hoje, as pessoas têm ca-

pacidade de debater pelas re-
des, e isso passou a ser visto
com relevância na definição de
cenários políticos.
Na última sexta-feira, foram

publicadas 1.354 menções de te-
or político. Ainda na dependên-
cia das deliberações dos partidos
da coligação, o nome de Marina
Silvapassouaseromaismencio-
nado, nem sempremotivo de es-
peculações.
— Naquele instante, não era

clara uma convocação para Ma-
rina Silva. Interessante perceber
que o debate está sendo feito
mais em torno da candidatura e
esperando as resoluções políti-
cas. Mas, quando comparamos
as principais lideranças, como
Aécio Neves e Dilma Rousseff, o
nome de Marina é o que está
mais em evidência, vinculado ao
episódio— afirmou Ruediger.

BOATOS NO DIA DO ACIDENTE
A equipe da FGV também

levantou quais foram os ter-
mos que mais estiveram pre-
sentes em postagens com o
nome de Marina Silva. No dia
13, a possibilidade de a ex-se-
nadora estar no mesmo avião
do acidente foi bastante men-
cionada, e sua provável can-
didatura no lugar de Campos
aparecia de forma tímida. Já
na sexta-feira, os termos “can-
didata” e “candidatura” apa-
reciam com mais destaque.
Outro nome mencionado

foi o de Antônio Campos, ir-
mão de Eduardo Campos,
primeiro da família a falar.
— A partir do momento em

que o irmão de Campos apa-
receu, as menções sobre ele
começaram a subir, e ele as-
sumiu um certo protagonis-
mo — explicou Ruediger.
O debate aprofundou-se:
— Diminuíram as menções,

mas o nível da discussão está
mais profundo. As pessoas es-
tão procurando informações
e compartilhando notícias
sem muitas especulações. l

‘A política
tem pressa
e começa
a se impor’
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Veja mais dados do
monitoramento feito

pela FGV
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