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RESUMO: Este estudo  discute a comunicação político-partidária realizada por partidos 

existentes no Brasil e no Canadá. Para a sua realização foram definidas três agremiações no 

Brasil e três no Canadá, que por suas características ideológicas aproximam-se. O estudo 

mostrará como funcionam na atualidade os sites de propaganda política do Partido Verde, 

Partido da Frente Liberal e Partido da Social Democracia , no Brasil, buscando compará-los 

com os sites dos seguintes partidos políticos canadenses: Green, Liberal Party e NDP. Após 

a descrição dos sites (apresentação, endereço, cores partidárias, logomarcas, fotos, textos, 

links, agenda, número de visitantes, lojas virtuais, chats, etc) entrevistamos alguns  dos 

responsáveis por estes espaços de propaganda política nos dois países. No bojo das 

conclusões que iremos apresentar, discutimos as características da comunicação digital e 

seus reflexos na comunicação partidária nos dois países. 

 

 

A COMUNICAÇÃO PARTIDÁRIA NA INTERNET 
 

 

Os partidos políticos, ao longo da história contemporânea no Brasil e em outros 

continentes, têm experimentado os efeitos e os impactos da comunicação virtual entre seus 

próprios militantes e a sociedade.  

Bons tempos aqueles em que a militância mantinha-se na clandestinidade, rodava 

jornais em mimeógrafos ou punha-se a vender exemplares das suas publicações nas portas 

das universidades. Quem se dispuser a ler o relato que o jornalista William Waack fez sobre 

a construção de uma rádio clandestina, destinada a fazer com que Luis Carlos Prestes e os 

seus companheiros comunistas em meados do século XX pudessem se comunicar para 
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derrubar o então presidente Getúlio Vargas, e olhar os ingredientes colocados hoje à 

disposição dos partidos para a sua comunicação virtual e imediata, sentirá de que forma o 

campo evoluiu (WAACK, 1997, p.67). 

Hoje, o espaço virtual substituiu, em função de sua velocidade e rapidez, em 

grande medida, as notas oficiais dos partidos, as entrevistas coletivas. É comum ver nos 

telejornais ou reproduzidos pelos jornais impressos, informações contidas nos sites dos 

partidos políticos brasileiros. Em casos recentes, como o da sucessão presidencial em curso, 

o PFL, Partido da Frente Liberal que mantinha a candidatura de Roseana Sarney, viu sua 

página na internet ser notícia e manchete em vários telejornais, quando anunciou uma 

decisão ou repudiou alguma atitude. Portanto, as páginas virtuais estão saindo de forma 

expressiva do anonimato ou do âmbito estritamente partidário, para incorporarem-se às 

fontes de informação à mídia. 

Para ANDRÉ LEMOS (1999, p.9), 

 

a profusão de equipamentos baseados no princípio da informação, da 

comunicação e da miniaturização nos revela, em todos os momentos da vida 

cotidiana, a técnica onipresente. É essa relação íntima entre o orgânico e o 

eletrônico que dá ênfase às novas formas de sociabilidade  daí emergentes. 

A simbiose crescente entre physis e tecknè nos coloca em meio a uma 

cyborg society, uma sociedade onde o humano e o tecnológico se constroem 

mutuamente. 

 

Durante evento recente realizado em São Paulo, denominado Maxivoto, o 

consultor político norte-americano Joe Napolitan, que atua há 45 anos no mercado 

profissional, afirmou também que a “internet ainda não é uma ferramenta decisiva de 

divulgação política. Ela é boa para conseguir fundos, mobilizar,assegurar trabalho 

voluntário e agilizar a comunicação interna dos partidos, mas não para vencer eleições”, 

mostrando ainda que “nada substitui o contato pessoal do candidato com seus eleitores”. 

(QUEIROZ, Revista do Pensamento Comunicacional Latino-americano, PCLA, 

www.metodista.br/unesco) 
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Quando um partido político se dispõe a abrir uma página virtual, ele pressupõe 

que a sua publicidade produza conversas e efeitos entre seus simpatizantes, eleitores e entre 

as pessoas que necessitam da difusão daquela informação; mas ao mesmo tempo está 

construindo uma pedagogia com o objetivo de difundir adequadamente suas crenças e 

valores através do seu site; busca também abrir-se a eleitores de outros partidos que 

desejem saber suas posições a respeito de determinados assuntos, com finalidades diversas 

de difusão, pesquisa ou consultoria; busca igualmente influenciar pessoas e os formadores 

de opinião que, ao lerem, verem, ouvirem as informações no âmbito partidário, centram-se 

nelas como algo oficial e com isso legitimam o discurso partidário e, acima de tudo, uma 

página serve para manter uma presença permanente junto ao público, simpatizante ou não 

daquela agremiação partidária. 

Ou, no dizer de LEMOS (1999, p.11), 

 

a virtualização do mundo afeta de forma irreversível a sociedade deste fim 

de século. A cibercultura contemporânea é uma forma peculiar de relação 

entre a sociabilidade e as tecnologias. A tecnologia pensada como 

destruidora de toda e qualquer singularidade, transforma-se no seu oposto: 

ela potencializa singularidades ordinárias. Agora, é na troca ordinária de 

informações entre pessoas ordinárias que se estrutura a civilização da 

comunicação (comunhão, agregação). É essa frivolidade ordinária que 

constitui, de forma indiscutível, a singularidade contemporânea (LEMOS, 

1999, p.12). 

 

Noutra dimensão, os estudos de Otofried Jarren mostram que a democratização da 

política, via internet poderá se ampliar, na medida em que “graças a tecnologia o cidadão 

teria melhores possibilidades de participar da coisa pública. Anuncia-se a chegada da 

ciberdemocracia e nela se aventura a possibilidade de enviar um e-mail ao Presidente dos 

Estados Unidos com resposta garantida”(JARREN, 1999, p.301). 

Em artigo publicado sob os auspícios da fundação Konrad Adenauer, Jarren 

discutiu os impactos que a internet, do ponto de vista tecnológico trouxeram para a eficácia 

da comunicação política, apostando que desde o seu surgimento cresceram nos países que a 
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utilizam as preocupações com o planejamento estratégico da atividade política, assim como 

se intensificaram os intercâmbios entre governos/sociedade/meios de 

comunicação/militantes no país de origem ou internacionais, entre outros e, ainda que 

graças aos computadores a democracia passaria por um período de maior racionalidade. E 

discutiu também que, passada a euforia dos primeiros dias, a eficácia tecnológica acabou 

promovendo  

 

um maior grau de seletividade/interatividade em comparação com a 

comunicação massiva convencional; ampliou a possibilidade de 

comunicação multimídia; promoveu um maior grau de individualização e 

direcionamento das mensagens graças à possibilidade de uma comunicação 

assincrônica e de maior seletividade; e, por fim, que estas tarefas seriam 

realizadas sem que houvesse um grande nível de organização por parte dos 

emissores das mensagens comunicacionais (JARREN, 1999, p.304). 

 

E mais recentemente, o semanário Meio e Mensagem, no Brasil, ao difundir as 

questões mais contemporâneas sobre o marketing político em caderno especial, mostrou a 

internet como uma das ferramentas importantes ao processo de difusão de idéias e 

conceitos partidários, firmando-se como instrumento incorporado ao CRM, Customer 

Relation Menagement, pois “aliada às ferramentas de telemarketing a grande rede pode se 

transformar em um importante canal de relacionamento”, segundo Angelo Perosa, da 

empresa A2, que monta sites que  

 

sejam realmente ferramentas de CRM integrados ao telemarketing de forma 

que eleitores, coordenadores de campanhas, imprensa e todos que estão de 

alguma forma ligados ao processo possam estar se informando em tempo 

real do que está acontecendo, inclusive com a transmissão do programa de 

televisão (M&M, 2002 p.10) 

 

Sua empresa coordenou em 2000 o site do candidato a prefeito de São Paulo, 

Geraldo Alckimin, que na época recebia cerca de 4000 visitas diárias, mostrando que “o 
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site de um candidato possa ser um centro de informações para o núcleo da campanha e o 

dinamismo da internet permite atualizações constantes que garantem isso”, admitiu Perosa 

(M&M, 2002). 

Segundo CORDEIRO (2002, www.marketingpolitico.com.br), a internet possui 

três características na política. A primeira está ligada com a forma de comunicação 

interativa que a diferencia de qualquer outro veículo de comunicação, pois é onde o cidadão 

pode interagir com políticos e/ou governantes sem que fique somente no papel de receptor 

ou espectador. A segunda característica se refere à conveniência de contato, onde o cidadão 

pode entrar em contato com seu candidato ou personalidade política em qualquer lugar que 

forneça um computador conectado à internet. 

A terceira e última característica aponta para o contato direto entre cidadão e 

personalidade política. As informações chegam de um para o outro de forma direta sem 

intermediação de jornalistas e de intérpretes. 

Nas eleições americanas de 2000 a internet foi utilizada como uma ferramenta de 

propaganda política de última geração, onde os candidatos publicavam tudo o que se referia 

à campanha com um custo muito menor do que os tradicionais veículos de comunicação. 

Diferentemente da televisão, do rádio e dos meios impressos, a internet possibilita 

a segmentação da mensagem do candidato para diferentes públicos com um nível muito 

alto de precisão (CORDEIRO, 2002, www.marketingpolitico.com.br). Através dos bancos 

de dados desenvolvidos para obtenção de cadastros das pessoas que navegam pelo site, 

pode-se obter um perfil dos visitantes e assim, direcionar a mensagem para públicos 

específicos. 

Por se tratar de um veículo interativo que não é imposto à pessoa, os websites 

produzem um maior grau de interesse e os partidos podem desenvolver a mensagem com 

mais profundidade sem a preocupação de aborrecer os seus eleitores. 

 

 

Metodologia 

 

Para possibilitar a análise da comunicação político-partidária de  sites existentes 

no Brasil e no Canadá, realizamos uma pesquisa descritiva de modo que pudemos observar 
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o funcionamento dos sites dos seguintes partidos  previamente escolhidos pela proximidade 

de suas características ideológicas. 

Segundo RUDIO (1999, p.71), “a pesquisa descritiva está interessada em 

descobrir e observar fenômenos, procurando descrevê-los, classificá-los, interpretá-los”, de 

modo que possamos conhecer sua natureza, sua composição e os processos que o 

constituem ou nele se realizam. Deste modo, a pesquisa descritiva nos permitiu uma 

observação detalhada dos sites, facilitando o apontamento das características desta 

comunicação digital e seus reflexos na comunicação partidária nos dois países. A pesquisa 

descritiva  pode aparecer sob diversas formas e para a realização deste trabalho desponta 

através de um estudo comparativo. 

Neste estudo o tema principal se enquadra na comunicação digital dos partidos 

políticos do Brasil e do Canadá, seguidos das observações da apresentação dos sites, cores 

partidárias, logomarcas, textos, fotos, links, número de visitantes, agenda, lojas virtuais, 

chats e endereços. 

Para a obtenção de informações para esta pesquisa recorremos a técnicas variadas 

de coleta. Uma delas se enquadra no âmbito da pesquisa bibliográfica, que envolve livros, 

artigos, bancos de dados, revistas especializadas, entre outros de maneira que nos permitiu 

conceituar e compreender os aspectos da comunicação política partidária na internet. 

Outra  forma de coleta de dados refere-se à pesquisa documental que, segundo 

GIL (1987, p.73), “ela assemelha-se muito a pesquisa bibliográfica, a única diferença entre 

ambas está na natureza das fontes”, onde em contato com os responsáveis pela construção e 

manutenção dos sites obtivemos informações mais precisas que contribuíram para o 

enriquecimento da pesquisa. 

Foi elaborado um questionário para os responsáveis pela confecção das páginas na 

internet com o intuito de conseguir informações mais específicas sobre o funcionamento, 

acesso e custos dos sites estudados, tendo sido obtidas informações apenas de um 

responsável por um site brasileiro e um por um site canadense1. 

O desenvolvimento de um quadro comparativo é de suma importância para a 

apresentação dos resultados da pesquisa, resultando como integrante da conclusão desta 

análise. 

                                                 
1 O questionário pode ser encontrado nas páginas anexas a este trabalho. 
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Estudo Comparativo 

 

Apresentamos a seguir as principais características encontradas nos sites dos seis 

partidos escolhidos para este estudo, localizados no  Canadá e no Brasil. 

 

 

Green Party of Ontario (Partido Verde de Ontário) 

 

O Partido Verde de Ontário foi considerado oficialmente como um partido político 

no ano de 1983 quando voluntários conseguiram coletar cerca de 10.000 assinaturas. 

É um partido independente de outros partidos verdes no Canadá e de outras partes do 

mundo, pois possui uma filosofia própria. A base do partido parte de uma premissa de que 

toda a vida no planeta está interconectada, e os seres humanos têm a responsabilidade de 

proteger e preservar a natureza mundial. 

A partir de 1999 tornou-se fortalecido conseguindo eleger 58 candidatos, contra 37 

candidatos em 1995. Os “Greens” são agora o quarto maior partido da província. 

O movimento verde começou no Canadá nos anos 60, e três décadas mais tarde 

valores como paz, amor e flores (cultuado pelos hippies), foram fator de poder para a 

fundação do Partido Verde, simbolizando a não violência, a justiça social e os pensamentos 

ecológicos. Atualmente existem mais de 100 partidos verdes pelo mundo, e há membros de 

partidos verdes eleitos em dúzias de países. No momento o Partido Verde participa nos 

governos de coalizão no México, Nova Zelândia, Itália, França, Alemanha e Finlândia. 

No Canadá como Partido Verde federal existem partidos verdes em BC, Alberta, 

Saskatchewan, Manitoba, Ontário e Quebec, e organizações planejadas do partido em Nova 

Escócia e New Brunswick.. 

O pensamento dos partidos verdes canadenses é composto por 10 chaves de valores: 

cultura ecológica, justiça social, democracia na sustentação do verde, não violência, 

descentralização, comunidades de bases econômicas, respeito pela diversidade, 

responsabilidade pessoal e global, foco no futuro e sustentabilidade. 
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O Green Party of Ontario – GPO tem como símbolo de sua bandeira uma flor em 

espiral nas cores verde e amarelo. 

O site do partido (www.green.ca/english/) é bem completo oferecendo vários links. 

Podemos destacar entre os vários links de acesso o Goods for Greens 

(www.goodsforgreens.com/).  Este link serve às pessoas e à grupos de partidos verdes em 

busca de itens que simbolizem o partido tais como bonés, pins, camisetas, adesivos, etc, 

todos com o logotipo do partido. Há também uma seção de Banners. Este link é uma 

espécie de lojinha virtural contendo imagens, preços e especificações de todos os produtos 

relacionados ao partido. 

Existe ainda um link onde podem-se encontrar novos boletins de notícias 

relacionados ao partido (www.green.ca/english/news/), além de um link de contribuição 

para o partido, no qual os 1 $200 de contribuição são reembolsados em 75%, chegando à 

reembolsos no valor máximo de $500 por ano. As doações políticas em Ontário têm 

percentuais reembolsáveis (www.green.ca/english/contribute.shtml). 

Há ainda um link que permite o cadastramento de voluntários para o partido através 

do pagamento de uma taxa de $5.00 (www.green.ca/english/volunteer.phtml). 

É possível também através de outro link tornar-se membro do partido, desde que seja 

residente no Canadá, que siga os valores e crenças do partido, não podendo ser membro de 

outro partido federal (www.green.ca/english/membership.phtml). 

 

 

Partido Liberal do Canadá 
 

A origem dos partidos políticos canadenses pode ser traçada desde os primeiros dias 

das colônias Inglesas e Francesas do alto e baixo Canadá. As raízes do Partido Liberal são 

mais antigas do que o próprio Canadá. No ano de 1891 já haviam instalações do Partido 

Liberal em todas as províncias exceto em British Columbia. 

Em 1893 houve a primeira convenção nacional do partido liberal do Canadá. Cerca 

de 2.500 deputados de todo o Canadá encontraram-se em Ottawa. Foi a primeira vez em 

que todos os liberais de todas as partes do país juntaram-se políticamente. 

Dentre os princípios que guiam seu crescimento estão a dignidade humana, 

responsabilidade, liberdade individual, dentro de uma estrutura de uma sociedade justa.O 
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Partido Liberal adota a equalização de oportunidade para todas as pessoas, intensificação de 

uma única e diversa comunidade cultural, reconhecendo as duas línguas oficiais do Canadá, 

e preservando a identidade canadense em uma sociedade global. 

Em outubro de 2000 o Primeiro Ministro e líder do partido liberal Jean Chrétien 

denominou a eleição como uma escolha clara, ou seja, o povo canadense elegeu o Partido 

Liberal do Canadá ao seu terceiro consecutivo mandato majoritário. 

O símbolo da bandeira do partido é composto pelo desenho da folha de acanto 

(acanthus – que aparece na bandeira canadense) e a palavra liberal. O site do partido é bem 

completo (www.liberal.ca/lpc/) oferecendo extensas informações sobre a sua atuação. 

É possível juntar-se ao partido tornando-se um membro defensor dos valores 

canadenses, liderando o país através do novo século. Esta chamada faz parte do link join 

the party no qual é possível tornar-se um membro se for maior de 14 anos, residente no 

Canadá, e não pertencer à outro partido político federal. 

É possível também através do link do partido efetuar doações com dedução de 

taxas, ou seja, a cada $100 doados, por exemplo, o custo será de $25. Isto ocorre porque as 

doações políticas têm percentuais reembolsáveis. 

O partido oferece também a possibilidade de contato via e-mail us, com a adição de 

mensagens e respostas. Além disso, oferece uma série de itens de pesquisa abordando os 

assuntos relacionados à economia, saúde, cultura, meio ambiente, justiça, mulher, 

transporte, atividades rurais, etc. 

Através do site do partido podem-se encontrar ainda, muitas publicações que 

mostram o significado do partido, mostrando suas raízes tão antigas.O quartel general do 

Partido Liberal está situado em Ottawa. Através de e-mail bulletins é possível receber 

notícias sobre as questões que norteiam a vida canadense. 

 

 

O NDP – Novo Partido Democrático do Canadá 

 

O partido foi fundado em 1961 em uma convenção em Ottawa. Contudo, as origens 

do partido datam do movimento de reforma social no começo do século XX junto aos 

pioneiros ativistas sociais. Os novos democratas apontam para mudanças fundamentais. 
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Sinalizam os recursos do governo e a forte cooperação da comunidade no avanço da 

sociedade em direção ao alcance dos objetivos de equalização, justiça social e democracia. 

A proposta primária do partido é oferecer uma visão do Canadá, onde as pessoas estão em 

primeiro lugar, uma democracia clara e política socialista alternativa. A tarefa central do 

partido é dar poder aos canadenses para que possam falar e trabalhar pela mudança social. 

Além disso, oferecer um diálogo aberto e educação política, desenvolvendo ferramentas 

que suportem a criação de valores e alternativas políticas que possam ser implementados. 

Internacionalmente, a missão do partido é a cooperação com outras organizações socialistas 

democráticas e outros grupos, dividindo seus valores, com a missão de construir uma 

comunidade global. 

O desafio do partido é fazer do Canadá um exemplo para o mundo, de uma nação 

que tem a melhor combinação de sustentação de prosperidade com social, econômica e 

política equalização. 

O partido busca a criação de uma sociedade na qual todo o indivíduo tem a 

oportunidade de utilizar todo o seu potencial e a construção de uma sociedade que respeite 

os direitos humanos as diversidades culturais. Uma sociedade onde todo o cidadão do 

mundo possa dividir sua prosperidade e capacidade de sustentação, democracia, 

equalização e paz. 

O símbolo que representa a bandeira do partido é a folha de acanto (acanthus – 

símbolo da bandeira canadense) e as letras NDP. 

Através do site do partido (www.ndp.ca/) têm-se acesso a um link contendo sua 

agenda (www.ndpontrade.parl.gc.ca/calendar.htm) com todos os dados relativos às suas 

atuações, seus movimentos, encontros, entre outros. 

O partido é liderado por uma mulher – Alexa McDonough, e é possível observar sua 

postura através do seu discurso no qual convida os canadenses a lutarem para salvar o 

Canadá. Há um link direcionado àqueles que desejam se tornar membros do partido 

(www.ndp.ca/join). É possível ainda, efetuar doações online. Essas doações têm 

percentuais reembolsáveis, variando conforme os valores doados (doações políticas têm 

percentuais reembolsáveis, limitado à um crédito máximo de $500 por ano). Há também 

um link denominado “mediacentre” (www.ndp.ca/media) contendo datas, horários, e 

assuntos diversos, reportagens e também outro link denominado “Mouseland a discussion 
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group” (www.ndp.ca/mouseland/). Mouseland é uma fábula escrita por T.C. Douglas, o 

primeiro líder do Novo Partido Democrático do Canadá. É uma história simples mas com 

uma forte mensagem sobre as raízes da democracia e porque o partido NDP é necessário. O 

Mouseland é uma comunidade virtual onde os Novos Democratas trocam idéias e opiniões 

sobre a política do partido, política federal e outras questões de interesse. É um espaço livre 

para discussões informais, debates e diálogos. Para se juntar ao Mouseland é necessário ser 

um membro do partido. 

Há também um link denominado NDP on the issues (www.ndp.ca/issues/) que trata 

questões relacionadas à economia, infra-estrutura, meio ambiente, recursos naturais, 

educação, emprego, saúde, cultura, comunidade, questões internacionais, criança, etc. 

 
PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) 

 

Dentre os partidos considerados de “grande porte” no Brasil, o PSDB é o mais 

novo. O partido foi fundado em 25 de julho de 1988 com sua origem em parlamentares do 

PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro) da Assembléia Nacional 

Constituinte de 88. Nos últimos 14 anos, a ascensão do PSDB foi meteórica. Além de 

ocupar por diversas vezes os governos de importantes Estados brasileiros, como São Paulo, 

Rio de Janeiro e Minas Gerais, há praticamente 8 anos o partido está no Governo Federal. 

O site do partido (www.psdb.org.br) é o mais completo entre os três partidos 

brasileiros estudados neste trabalho. Para fazer esta descrição, montamos uma espécie de 

mapa do site a fim de identificar todo o conteúdo oferecido pelo partido na internet. Além 

da página de apresentação (home), com o logotipo (tucano) e as cores do partido (amarela e 

azul) sempre em destaque, o PSDB permite ao internauta uma gama de informações que vai 

desde o noticiário sobre a sucessão presidencial, e neste caso, com destaque para José 

Serra, até eventos promovidos pelo Instituto Teotônio Vilela e sua rede de comunicação. 

Aqui destacaremos alguns links oferecidos pelo site, entre eles as realizações do 

PSDB no governo. Este link oferece informações sobre todas as ações desenvolvidas pelo 

PSDB no comando do governo Federal, além de ações previstas para este ano. Estes 

balanços envolvem também os governos estaduais e um destaque para o Ministério da 

Saúde, que teve como principal protagonista o pré-candidato do partido à presidência da 

República, José Serra. 
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Outro destaque diz respeito ao noticiário. O link “agência tucana”, com 

informações de várias agências e do próprio governo oferece informações atualizadas sem 

uma periodicidade definida. Entretanto, ressalta as ações do governo e o seu destaque na 

impressa nacional, trabalhando com textos e fotos de membros do partido. A agência 

tucana oferece, além das “últimas notícias”, boletins de rádio em texto e áudio, bem como o 

acompanhamento dos tucanos em seus Estados, no Congresso e nas Assembléias, através 

de entrevistas e artigos. 

Por fim, destacamos a biblioteca oferecida pelo site. São vários links: publicações 

(inclusive com um jornal tucano); pronunciamentos; manual de identidade (do partido); 

banco de vídeos, banco de sons e banco de imagens. Estes três últimos referem-se às ações 

do governo e material de campanha. O jingle do presidente Fernando Henrique e do pré-

candidato à presidência, José Serra, estão disponíveis on-line, bem como outros materiais, 

como a logomarca do partido e de campanhas, fotos, a biografia do PSDB, entre outros. 

É importante que se ressalte aqui, que o site explora muito a imagem de membros 

importantes do partido através de fotos nos vários links, além de estar em plena campanha 

pelo candidato José Serra. O site oferece, além dos destaques feitos aqui, links para a 

constituição e história do partido, apoio jurídico, agenda do partido (e eleitoral), PSDB 

Jovem, PSDB Mulher, Instituto Teotônio Vilela e a possibilidade de filiação on-line, bem 

como um link para contatos com o partido (fale conosco). 

 

 

PFL (Partido da Frente Liberal) 

 

O Partido da Frente Liberal foi fundado no dia 24 de janeiro de 1985 e conta com 

nomes importantes da política nacional em seu quadro de afiliados, como são os casos de 

Antonio Carlos Magalhães, ex-presidente do Senado Federal, Marco Maciel, por duas vezes 

vice-Presidente da República na coligação com o PSDB e a própria Roseana Sarney, 

Governadora do Maranhão e que esteve presente na mídia nos primeiros meses do ano 

como pré-candidata do partido à presidência da República. 

No ar há 3 anos e meio, o site do PFL (www.pfl.org.br) segue o mesmo padrão do 

site do PSDB. O logotipo do partido e o número 25 estão presentes em, praticamente, todas 
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as páginas, servindo, inclusive, de segundo plano em várias páginas, como é o caso das 

notícias. Por outro lado, as cores azul, amarela e verde, que identificam o partido, estão 

menos presentes do no site do PSDB. 

Segundo David Baker, responsável pelo site do partido, 3 pessoas trabalham na 

manutenção do site, cujos custos podem chegar a R$ 3.500,00 por mês. Em entrevista 

concedida, ele revelou ainda que cerca de 550 pessoas visitam o PFL na internet 

diariamente. 

Da home page do partido é possível fazer uma série de links que permitem uma 

visão global do PFL, da sua história aos dias atuais, passando, evidentemente pela sucessão 

presidencial. No período estudado, especificamente, um dos links de destaque diz respeito 

ao noticiário. Tudo girava em torno de Roseana Sarney, nome forte do partido no Maranhão 

e que ganhava destaque nacional na corrida pela presidência da República. Além de fazer 

muitas referências ao seu Programa de Governo, o site apresentava pesquisas apontando 

Roseana em segundo lugar e com presença garantida no segundo turno das eleições2. É 

importante destacar, que o PFL também possui uma “agência” própria, que contribui na 

alimentação de notícias para o site. Informações e matérias oriundas de outras agências e 

mídias também compõem a página de notícias, como é o caso do “O Estado de São Paulo” 

e “Folha de São Paulo”, sem um período específico de atualização. 

Um outro destaque do site do PFL é o Instituto Tancredo Neves de Estudos 

Políticos e Sociais. Criado em maio de 1985, o Instituto serve como uma assessoria do 

PFL, desenvolvendo estudos sobre o liberalismo contemporâneo e o pensamento político 

brasileiro. Além da sua relevância como órgão de assessoria ao partido, o Instituto carrega 

consigo o nome de uma das maiores figuras políticas da história do país: Tancredo Neves. 

Além de associar o nome do político mineiro ao Instituto, também instituiu o Prêmio Luis 

Eduardo Magalhães, político baiano, filho de Antonio Carlos Magalhães, e virtual 

substituto do pai e nome certo nas eleições presidenciais3. 

                                                 
2 Já neste período, março de 2002, a pré-candidata do PFL já havia sofrido um forte abalo na sua candidatura. 
Denúncias de desvio de verbas na empresa Lunus, administrada pelo seu marido, bem como o aparecimento 
de dinheiro, que supostamente seria usado na campanha, sem origem definida, colocaram em xeque suas 
pretensões quanto ao Palácio do Planalto. Na primeira quinzena de abril, Roseana desistiu da candidatura. 
3 Luis Eduardo Magalhães morreu em 21 de abril de 1998, quando era deputado federal, líder do Governo na 
Câmara e despontava como um possível substituto de Fernando Henrique Cardoso na Presidência da 
República. 
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Destacamos o link “a marca do PFL”. Trata-se na verdade, de uma página onde as 

pessoas vão encontrar informações sobre como “confeccionar” a marca do partido 

destacando suas características, aplicações e sugestões de material promocional. Por fim, é 

importante fazer referência ao link que o site permite com o Partido Popular da Espanha. 

 

 

 PV (Partido Verde) 

 

Dos sites dos três partidos brasileiros pesquisados, o do PV 

(www.teconoweb.com.br) é o mais simples e o que apresenta menos conteúdo. Além de 

não ter um endereço “.org”, como os outros partidos, trata-se apenas de um site de caráter 

regional, neste caso, o Rio de Janeiro. Existe uma página nacional do Partido Verde 

(www.pv.org.br), mas encontra-se em implantação. Optamos, então, por estudar a página 

do PV do Rio de Janeiro. 

O site parece ter sido montado, exclusivamente para a eleição de 1998. Não existe 

qualquer atualização daquele ano para cá. Na home, aparecem alguns banners com o nome, 

foto e número de candidatos a deputado (Fernando Gabeira e Gilberto Teixeira, federal; 

Andréa Correa, estadual) e a presidência (Alfredo Sirkis), sempre ressaltando o número 43. 

Um fato curioso é que, além de manter os banners no ar, Fernando Gabeira nem faz mais 

parte do PV. Em 2001 ele se filiou ao PT (Partido dos Trabalhadores). 

Se por um lado o site não representa o estágio atual do Partido Verde, por outro, 

revela o perfil universal do partido. O grande destaque do site diz respeito aos links que 

permite com outros sites de partidos com a mesma filosofia da do PV. Isso não se resume 

apenas ao Brasil, permitindo links com o PV de outros estados ou cidades. Sites de partidos 

de outros pontos do mundo podem ser conectados, entre eles da Alemanha, Estados 

Unidos, França e o próprio Canadá, também objeto de estudo nesta pesquisa. 

Além de possibilitar este contato com partidos de mesma linha ideológica no 

Brasil e no mundo, o site do PV também presta um serviço, permitindo, a partir da sua 

página, acessar sites de outros partidos brasileiros, independente das suas alianças, como é 

o caso do PSDB e PFL, que fazem parte deste estudo, e ainda partidos de esquerda como o 

PT, PCdoB e PSTU. 
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Conclusões 

 

 No ciberespaço a territorialidade deixou de ser importante, portanto poder-se-ia 

dizer que a internet não só é o motor, mas também o elemento emblemático das tendências 

cosmopolitas contemporâneas. 

 Pode-se levar esta reflexão adiante e perceber algumas situações novas para o ato de 

votar, com o advento da internet e sua intersecção com a política. O que se percebe, 

segundo  MERTES (1995, p.329),  com relação à internet é que seja 

 

 uma facilitadora dos cidadãos na busca de informações relevantes para a tomada de  

decisão e a criação de uma maior transparência dos governos em todos os níveis; que 

permita que governantes e governados sustentem uma comunicação mais direta, 

englobando os meios  tradicionais escritos e de radiodifusão e gerem novas 

possibilidades para a formação da vontade política, fazendo com que muitas pessoas 

intervenham em debates que até agora lhes pareciam estranhos. 

 

 A similaridade entre as páginas dos sites de partidos políticos brasileiros e 

canadenses ficou evidenciada neste estudo, que mostrou ainda algumas questões tópicas 

como: o Partido Verde, em tese o mais internacionalista, tem boas ações no Canadá e uma 

página não atualizada há anos no Brasil, embora mantenha conexões internacionais 

importantes e o  PFL no Brasil, que remete um dos seus links para um partido 

ideológicamente similar – o Partido Popular da Espanha, abrindo-se igualmente para 

contatos internacionais. 

 Contudo, percebe-se que faltam aos partidos, aos dirigentes partidários e até mesmo 

aos profissionais que têm responsabilidade de criação e difusão de idéias no ciberespaço 

político, mais profissionalismo e criatividade para que os sites não se transformem em 

entulho. 
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