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RESUMO
A presente tese tem como objetivo principal estudar o Facebook enquanto espaço de
discussão política sobre temas de relevância pública no contexto brasileiro, a fim de
estabelecer suas características principais e os meios e recursos argumentativos principais
empregados pelos cidadãos. Assumindo como ponto de partida o reconhecimento, muito
presente na bibliografia de teoria democrática, da importância de diferentes formas de
discussão política e dos espaços informais de expressão de opinião para a democracia,
pretende-se examinar a dinâmica proporcionada pelos ambientes e arenas baseadas em
plataformas para redes sociais digitais e o seu papel como formadora de vontades, atitudes
e comportamento políticos a partir de uma gama muito ampla de formas de interação.
Argumenta-se nesta tese que as discussões políticas em ambientes digitais fazem hoje
parte da rotina de uma boa parte de cidadãos brasileiros, que convergem nesses ambientes
para se informar, para consumir e elaborar conteúdos de natureza política por meio do
quais alimentam ou expressam a própria opinião sobre os fatos políticos. O ambiente
digital que servirá como base da pesquisa é o Facebook, muito usado no país e cujos
usuários possuem um perfil demográfico que abarca praticamente todas as classes sociais
e todas as faixas de escolaridade. De modo a alcançar tais objetivos, a pesquisa toma
como base empírica um corpus formado por 70 publicações de grande alcance e
envolvimento que ativaram discussões sobre temas de relevância pública, atingindo uma
marca final de 6.936 comentários analisados. Serão examinados, a partir de categorias
apresentadas mais adiante, a publicação, os comentários e as reações (ou os marcadores
de adesão ou rejeição) dos interlocutores às publicações e aos comentários, além de outros
aspectos considerados pertinentes para o correto entendimento das interações
argumentativas neste tipo de ambiente social digital. Entre os principais resultados
encontrados, essas características de que tratamos estão questões relacionadas a) ao
Facebook enquanto arena de discussão política de relevância no contexto brasileiro; b) a
compreensão do processo de manutenção da discordância enquanto mecanismo de defesa
e proteção do ambiente; c) a observação da centralidade dos threads para a concepção das
características gerais que operam os desacordos; d) o exame dos elementos que
constituem a discordância proporcionada pela exposição inadvertida; e) a análise da
polarização de opinião como efeito possível da exposição inadvertida; f) a discussão do
modo pelo qual os indivíduos apresentam seus argumentos e de quais recursos são
empregados com mais frequência; g) e estabelecimento e avaliação de três dinâmicas de
ocorrência e manutenção de discussões baseadas em desacordos políticos.
Palavras-chave: discussão política; discordância política; Facebook

ABSTRACT
The main purpose of this thesis is to study Facebook as a space for political discussion
on topics of public relevance in the Brazilian context, in order to establish its main
characteristics and the main means and argumentative resources employed by citizens.
As a starting pointing, we recognize the importance of different forms of political
discussion and the informal spaces of expression for democracy. Then, we intend to
examine the dynamics provided by environments for social network sites and their role
as a catalyst for political wills, attitudes and behavior from a very broad range of forms
of interaction. It is argued that political discussions in these environments are now part of
the routine of a large number of Brazilian citizens, who converge to inform themselves,
to consume and to produce political content through which they feed or express their own
opinion on matters of public relevance. The digital space that will serve as the basis of
the research is Facebook, widely used in the country and whose users have a demographic
profile that covers almost all social classes and education levels. In order to reach these
goals, the research takes as empirical basis a corpus formed by 70 publications of wide
reach and engagement that triggered discussions on topics of public relevance, reaching
the final number of 6936 comments analyzed. Publications, comments and reactions of
the participants will be examined, as well as other aspects considered pertinent for the
correct understanding of the argumentative interactions in this type of digital social
environment. Among the main results, these characteristics that we are dealing with are
issues related to Facebook as an arena for political discussion of public relevance issues
in the Brazilian context; understanding the process of maintaining disagreement as a
defense mechanism and protection of the environment; observation of the centrality of
the threads to the design of the general characteristics that disagreements operates;
examination of the elements constituting the disagreement caused by inadvertent
exposure; analysis of the opinion polarization as a possible effect of inadvertent exposure;
discussion of how individuals present their arguments and what resources are most
frequently used; and establishment and evaluation of three dynamics of occurrence and
maintenance of discussions based on political disagreements.
Keywords: political discussion; political disagreement; Facebook
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INTRODUÇÃO
Em 2016, o usuário padrão do Facebook passou cerca de 50 minutos por dia no
site, entre curtidas, compartilhamentos e comentários, chegando o site à marca de 510 mil
mensagens publicadas por minuto1. No Brasil, dados da consultoria comScore revelam
que já somos quase 100 milhões de contas ativas (57 milhões entre jovens de 18 e 34
anos), sendo que de 10 brasileiros que acessam internet, 8 têm uma conta no Facebook.
Quando a questão envolve os assuntos que os brasileiros preferem comentar na rede
social, a política é o principal tema para 34% dos usuários.
Esses dados ajudam a demonstrar a representatividade do Facebook para a vida
social das pessoas, verificada nas expressões da interação proporcionadas pela
ferramenta. As questões que envolvem o interesse público e que têm implicação direta na
vida dos indivíduos também povoam esse cenário. Na relação entre os dois campos, da
comunicação e da política, indo além das definições, é preciso entender a comunicação
como um processo que penetra a política enquanto atividade (GOMES, 2004). Além de
corporações, organizações civis e governos, usam a plataforma os cidadãos comuns para
interação de diversas naturezas (lazer, trabalho, família etc.) e compartilhamento de todo
tipo de conteúdo. No campo da política, o Facebook vem sendo largamente utilizado
como ferramenta de campanhas eleitorais, de divulgação de informações governamentais
e como agregador de campanhas de advocacia civil e ação coletiva – além, claro, de
discussão política.
Entre outros aspectos, o cenário da comunicação digital é responsável por ser o
catalizador de numerosos processos de consumo, expressão e discussão política. Bennett
e Entman (2001) defendem que essa é uma interface que resulta em uma grande
diversidade de informação de interesse social, capaz de oferecer ao cidadão formas menos
custosas de customização e escolha de fontes de consumo. Além disso, aumenta-se a
frequência em que questões políticas circulam em rede, de forma que novos e velhos
temas se misturam numa ecologia midiática complexa que congrega, num mesmo espaço,
consumidores e produtores de conteúdo político. Ganha-se em pluralidade de assuntos,

1

Esse dado foi divulgado pelo Facebook junto com os resultados financeiros e de negócios, anunciados
pela empresa em meados de 2016. Para mais informações: https://techcrunch.com/2016/04/27/facediction/

14

bem como em variedade de formatos em que a informação política pode se cristalizar:
entretenimento, notícias, análises, conversação, discussão etc. Para completar, os sites de
rede social, dos quais o Facebook é o membro mais representativo, funcionam como
plataformas de comunicação, em que os cidadãos se concentram para consumir e produzir
conteúdo em constante interação.
Esse panorama fez crescer uma grande variedade de estudos na área de
comunicação e política com o intuito de investigar a relação entre o novo meio e as
diversas formas de expressão política. Na mesma linha, muita atenção da pesquisa foi
dirigida para o papel dos ambientes sociais digitais para a participação política ou a
deliberação pública, por exemplo, temas particularmente importantes na bibliografia
internacional sobre política e democracia. Uma tendência que só se reforçou com o tempo,
acompanhando o crescimento do uso de sites para redes sociais em geral e, em particular,
do Facebook. No que tange à sociedade civil e os modos de expressão política do cidadão,
o interesse de pesquisa experimentou um crescimento acelerado de estudos que
envolviam assuntos como formação de redes cívicas, conexão global em torno de temas
em comum, difusão ágil de causas, ciberativismo e até uma nova dinâmica de atuação da
esfera civil no que tange à resolução de problemas sociais ou participação políticas
(RHEINGOLD, 2000; MACHADO, 2007; COLEMAN e BLUMLER, 2009; WARD e
GIBSON, 2009). A estes se soma a linha mais voltada para a compreensão de como os
indivíduos se apropriam dos sites de rede social para levar à frente seus objetivos políticos
(VALENZUELA, 2013; HALPERN e GIBBS, 2013; BARBERÁ, 2014; GROMPING,
2014).
O Facebook não assumiu a ponta entre os sites mais acessados do mundo por ser
apenas um mero meio de interação. Mais que isso, ele se tornou um ambiente de múltiplas
funções, entre elas, a de ser o espaço em que as pessoas discutem os mais variados temas
políticos. Navegar pelo site, por páginas e perfis políticos, é um modo eficaz de adquirir
informação dessa natureza, tornando-se um caminho para sentir a temperatura geral de
opinião sobre tópicos de interesse público. O site pode ser considerado uma espécie de
radar (GOMES, 2014), por onde o indivíduo é capaz de conversar e debater a respeito
desses assuntos ao mesmo tempo em que consome conteúdo que mobiliza uma grande
quantidade de pessoas interessadas. Os temas ali levantados e discutidos ganham
amplificação e podem, inclusive, chegar ao centro da esfera política e atingir os meios de
massa e, consequentemente, outra parcela da população. As discordâncias, concordâncias
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e as mais variadas expressões do cidadão em debate revelam um espaço fértil para conflito
de ideias.
Estudar esse espaço considera a noção de que determinados ambientes online
possuem características singulares em face de discussões que se dão em outros ambientes
sociais. Em consequência disso, fenômenos novos e interessantes tendem a aparecer, a
exemplo de linchamentos digitais, campanhas de hashtags, desmascaramento de
preconceitos, ativismo de contra-ataque, dentre outros. Em paralelo, outras questões já
amplamente debatidas na literatura de internet e política também ganham novo fôlego,
como possibilidade de disputa ideológica e formulação de um ambiente deliberativo.
A discussão política envolve aspectos diversos da estruturação política individual
e está ligada a efeitos democraticamente relevantes, pois permite que cidadãos articulem
identidades comunitárias (WALSH, 2004), incrementa opinião e conhecimento político
(ROJAS, 2008) e funciona em certa medida como termômetro de assuntos de interesse
coletivo (MANSBRIDGE, 1999). Esses ganhos advêm das dinâmicas específicas
proporcionadas pela discussão, que dependem do ambiente do debate, dos envolvidos,
das circunstâncias sociais e dos temas em tela. O Facebook – ferramenta cada vez mais
adotada pelos brasileiros para diversos fins, incluindo a política, e com perfil demográfico
que abarca todas as classes sociais e faixas de escolaridade2 – apresenta-se como um
ambiente que ganhou terreno nesse campo e se estabeleceu com destaque como agregador
de conversações políticas informais em que os cidadãos discutem temas de interesse
social.
Uma das características mais marcantes da discussão política de que estamos
tratando é a discordância. Como será possível acompanhar na seção teórica desta tese,
esse aspecto cumpre papel central para a mecânica do processo discursivo sobre política,
uma vez que assegura a liberdade de participação de todos e a pluralidade de vozes no
debate em ambientes informais de socialização do indivíduo. No geral, atribui-se ao
desacordo de opiniões vários benefícios – como acúmulo de informação política, aferição
de clima de opinião, participação, aumento de capacidade argumentativa etc. (NIR, 2011;
EVELAND, MOREY e HUTCHENS, 2011) –, assim como consequências negativas, a
exemplo de baixa participação e pouco comparecimento às urnas (MUTZ, 2002;
STROMER-GALLEY e MUHLBERGER 2009).

2

Para mais, ver: http://www.slideshare.net/BlogDoPlanalto/pesquisa-brasileira-de-mdia-2014

16

Quando relacionamos o desacordo político ao atual contexto de constante conexão
via sites de rede social, o fenômeno ganha novos contornos, questões antigas se
reconfiguram e outras tantas situações emergem. O cidadão tem à mão, facilmente
acessível, um modo de se manter ativo na esfera pública, confrontando suas ideias com a
de outros indivíduos interessados em fazer o mesmo. O Facebook ajuda os cidadãos a
conectar questões pessoais importantes a temas e grupos dentro de um contexto social por
meio de interação discursiva – ação que, segundo Mansbridge (1999), é o que acrescenta
qualidade política à discussão. Isto é, o cidadão encontra afinidades entre a sua vontade
pessoal, sua opinião ou sua uma crença individual e algo maior, que está exposto de forma
ampla na sociedade. O site age justamente como fomentador desses debates - ao oferecer
formas simples de discussão - e agregador desses temas, de modo que indivíduos
interessados nos mesmos assuntos tendem a se encontrar mais facilmente. O desacordo
político, então, tem vasto terreno para surgir e se manter ativo à medida que as pessoas
permanecem conectadas e discutindo entre si. Como a bibliografia explica, o processo
que compreende a discussão aceita também a discordância como fator natural para que o
debate se concretize. Não estamos tratando de deliberação, no sentido em que o desacordo
é fomentado para que se chegue a uma solução possível e boa para todos os interessados.
O que estamos estudando, por outro lado, é um tipo de conflito de ideias que emerge
naturalmente do processo de discussão, sem que haja necessidade de entendimento
mútuo, muito menos algum tipo de decisão.
O contexto que forjou o Facebook como principal espaço de socialização digital
é o mesmo que promove espaços que incentivam os cidadãos a exporem questões pessoais
de forma pública. O ambiente digital, compreendido principalmente via social media, é o
locus dessas expressões e da transformação de assuntos individuais em políticos. Daí a
formulação cada vez mais diversificada de causas.
Uma das consequências possíveis está resumido no fato de que, para parte
importante da bibliografia, a internet – e, aqui, podemos estender o argumento aos sites
de rede social – estaria promovendo ou aumentando a polarização de visões políticas, pois
as pessoas têm o poder de escolher as informações a serem consumidas. Logo, elas
acessariam mais aquelas que coadunam com suas visões políticas, num contexto que
envolve a formação de mais laços fortes e, portanto, a criação de redes homogêneas (likeminded). É uma visão que rejeita a ideia de cada vez mais discussão e embate de ideias,
pois os indivíduos estariam evitando o conflito (conflict avoidance).
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A visão contrária contesta a assertiva descrita acima ao se assentar sobre duas
noções complementares: a exposição inadvertida, em que os indivíduos inevitavelmente
são expostos a conteúdos que lhes desafiam ideologicamente (se desdobra para a análise
da importância das redes que os usuários formam), e a oportunidade de ter acesso a
informações diversas, que são fornecidas nas redes sociais por meio dos laços fracos. A
discordância política atua justamente nessas situações, pois se as pessoas estão sendo
expostas inadvertidamente a conteúdos dissonantes, elas calculam os custos de se
envolver em uma treta e decidem se é uma ação possível e desejável.
O Facebook foi desenhado para servir como plataforma de obtenção de
informação e ligação entre amigos. Temas políticos, embora recorrentes entre os assuntos
mais debatidos, nunca estiveram no centro do desenvolvimento do site. Por isso não há
ferramentas de interação específicas e pensadas para tal. O que há são modos de
comunicação interpessoal que podem ou não facilitar a discordância, conforme
abordaremos em outros momentos da tese. Pelo que nos propomos, a noção de exposição
inadvertida se adapta particularmente ao modo como as pessoas estabelecem parâmetros
para formação de redes pessoais de comunicação. Ao contrário de grupos partidários ou
extremistas, a timeline, os perfis e as páginas do site formam um quadro em que os
usuários são constantemente expostos a conteúdo político diverso, acentuando o caráter
plural de visões políticas que circulam na rede.

Delimitação do tema de pesquisa
Típicos da nossa época, os sites de rede social se consolidaram no centro das
relações sociais para uma parte considerável da população, mais notadamente para os
jovens de até 34 anos. Se não modifica de modo substancial a política, o Facebook oferece
um cardápio vasto de apropriações possíveis para ajudar cidadãos, governos e entidades
a apresentar-se publicamente enquanto agentes políticos em interação contínua com quem
quer que esteja interessado.
Pode-se adotar uma abordagem instrumental do Facebook a fim de se
compreender unicamente o uso que se faz da ferramenta enquanto meio. É daí que surgem
trabalhos interessados em analisar como indivíduos adotam uma nova ferramenta com o
intuito de realizar ações políticas tradicionais. Abre-se pouco espaço para a “novidade”,
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entendendo que o meio pode ser novo, mas o fim continua o mesmo, assim como aqueles
que produzem sentido (os cidadãos). Também nessa linha, trabalhos investigam como
governos e órgãos públicos atualizam suas práticas políticas e administrativas ao ter
acesso ao meio digital que facilita e barateia processos. Mais uma vez, o Facebook é visto
como instrumento para o aprimoramento de práticas.
Pode-se reajustar o foco para o viés oposto, isto é, assimilar as atividades digitais
como inovadoras do ponto de vista da produção de sentido político. Entende-se que
realizar ações no Facebook pode representar também uma maneira inteiramente original
de se encarar a política, ao passo que essas atividades são modos consideravelmente
inéditos de se dar vazão a novas práticas políticas. É por isso que numerosos trabalhos se
interessaram em comparar ações online e off-line, a fim de se estabelecer um quadro de
rupturas e continuidades no que diz respeito a formas de expressão política. Daí advém,
por exemplo, estudos com o objetivo de atribuir ao Facebook o papel de catalizador de
atividades de participação presenciais – ou, até mesmo, o Facebook enquanto estratégia
complementar e inovadora dentro de procedimentos políticos em tempos de conflito,
como manifestações de massa.
Essas duas perspectivas são, normalmente, resultados de intenções científicas
pouco inovadoras, uma vez que ou acionam antigos modos de se pensar a pesquisa em
comunicação e política, sem levar em consideração aspectos novos que devem ser
problematizados com cuidado, ou atropelam a realidade ainda em construção. Não
estamos, com isso, nos colocando naquela posição cômoda de reconhecer virtudes e
defeitos na bibliografia e nos alojando em um dito meio termo. A intenção é jogar luz
sobre um fenômeno que é reconhecidamente complexo, vez que sofre influência tanto de
aspectos técnicos e tecnológicos quanto de dimensões sociais e, sobretudo, não está
deslocado de uma realidade contextual que muitas vezes se impõe.
Esse contexto envolve aspectos diversos. O primeiro deles é o modo como cada
país se apropria da ferramenta e se apresenta no cenário global. O Brasil é, historicamente,
um país que tem níveis de adoção da internet de maneira bem desigual. Isso não impede
que os brasileiros encabecem os rankings de volume de usuários em diversas
ferramentas/sites ao longo do tempo, como o mIRC, MSN Messenger, Fotolog e Orkut.
Porque exatamente isso ocorre não é uma resposta fácil de ser formulada, mas o que
importa é entender que somos ávidos por novidades digitais e rapidamente nos
apropriamos das ferramentas para inúmeros fins. No Facebook, não é diferente. Somos o
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terceiro país em número de usuários, ficando atrás apenas dos gigantes EUA e China. A
marca impressiona quando verificamos que existem cerca de 100 milhões de usuários de
internet no Brasil, muito menos que os países citados.
Outro aspecto a se considerar é a circunstância política que o país enfrenta nos
últimos anos. Depois da abertura política do país na década de 1980, a Constituição
Federal garantiu direitos fundamentais, plena recuperação democrática e abriu espaço
para formas de envolvimento da sociedade civil nos negócios públicos. Paralelamente ao
crescimento econômico do país iniciado na década de 90 e que se estendeu nos anos
seguintes, a internet se consolidou no país apesar da ainda presente exclusão digital. A
novos modos de se fazer negócio, consumir produtos midiáticos e se relacionar, juntouse, mesmo que de forma tímida, a apropriação de ferramentas digitais pela e para a
política. O cenário parece ter se consolidado com a emergência dos sites de rede social,
principalmente pelo fato de que a exclusão digital diminuiu com o advento dos
smartphones3. O processo de conexão ubíqua e interação constante também oferece à
política situações novas, seja na reconfiguração de antigas práticas, seja na imposição de
problemas éticos, seja na abertura de novas frentes de atuação política.
Portanto, importa o meio enquanto catalizador de práticas, assim como deve-se
considerar o modo como cidadãos se apropriam da ferramenta em contextos políticos e
sociais específicos. Nosso trabalho busca se posicionar justamente na injunção desses
aspectos. Em primeiro lugar, consideramos o Facebook enquanto arena de discussão política
relevante perante a esfera pública brasileira. Isso significa dizer que a ferramenta não é apenas
um meio para se alcançar objetivos. É, também, um modo contemporâneo de se relacionar e
de se produzir sentido sobre os mais variados aspectos da vida social dos indivíduos. No caso
da política, a compreensão geral de tendências eleitorais, de tópicos de relevância pública e
de modos de consumo de informação política passa, em maior ou menor grau, pelas formas
de interação do Facebook4. Nesse sentido, o valor do site está em agregar o que de mais
importante se discute no país hoje.
Em segundo lugar, temos em conta que qualquer estudo dessa natureza precisa
admitir que os resultados estão restritos àquele contexto geográfico, social e político, embora
3

Dados da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (CEPAL), divulgados em 2014, revelam
que o Brasil está em primeiro lugar em conexões 3G na América Latina. São 133 milhões conexões e
cobertura de 92% da população. Mais informações: http://repositorio.cepal.org/handle/11362/38604.
4
Isso não tira a centralidade dos meios tradicionais de comunicação social no país, onde metade da
população sequer tem acesso à internet.
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alguns aspectos possam ser generalizados. Por fim, os modos de apropriação dos indivíduos
advêm da relação dialética do plano individual, do contexto e da materialidade do meio digital
em questão.
No que diz respeito às práticas sociais possíveis de serem realizadas no Facebook e
vastamente observadas no cenário brasileiro, a discussão política é uma das mais marcantes.
Mas, porque devemos estudar discussão política e, consequentemente, exposição ao
desacordo de opiniões em ambientes digitais? Graham (2010), um dos autores que mais se
ocuparam dessa tarefa nos últimos anos, explica que o primeiro passo é voltado à
compreensão da própria natureza da democracia, que precisa que cidadãos se juntem para
discutir política e, consequentemente, confrontarem suas ideias uns com os outros. Isso
garante cidadãos mais bem informados e satisfeitos civicamente por estarem ajudando a
tomar decisões ou, em situações menos otimistas, auxiliando a formar sua própria opinião.
Além disso, a discussão online é um modo rápido, ágil e concernente com as práticas sociais
da atualidade para tomar conhecimento e se informar a respeito das questões políticas da
ordem do dia. Para tanto, mesmo que de forma indireta, os sites de rede social proporcionam
o constante contato, consideração e confronto de visões ideológicas contrárias. As redes
digitais são capazes de iniciar e manter discussões de modo nunca visto, torná-las visíveis
para grande volume de indivíduos e permitir a ressignificação das opiniões dispostas
publicamente. É o caso, por exemplo, do fomento ao debate de questões de gênero ou
ligadas aos direitos de minorias. A discussão online, nestas situações, ajuda a manter pontos
de interesse dessas agendas em constante evidência, ainda mais se pensarmos na capacidade
de ser uma alternativa às mídias tradicionais.

Objetivos, questões de pesquisa e métodos de investigação
O estudo está contido na série de esforços que procura compreender modos
contemporâneos de discussão política, e direciona sua atenção para arenas digitais em que
a atenção pública está concentrada e por onde é possível investigar vontades, atitudes e
comportamentos políticos dos cidadãos em rede. O objetivo final é levantar as principais
propriedades dessas interações argumentativas mais empregadas para a discussão política
no Facebook, no contexto brasileiro, e analisá-las tendo em perspectiva o contínuo
conflito de ideias proporcionado. Para tanto, a pesquisa leva em consideração a natureza
dos recursos argumentativos e técnicos empregados pelos cidadãos, os usos das
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ferramentas de interação oferecidas e as formas de apresentar argumentos. A ideia é traçar
um panorama geral de como os brasileiros debatem temas de relevância pública, tendo
como meio informativo e espaço de socialização o Facebook.
O objetivo geral é identificar e analisar discussões políticas no Facebook, no
contexto brasileiro, com o intuito de compreender as principais características dessas
interações comunicativas, como a discordância opera no interior das discussões, a
natureza dos recursos argumentativos e técnicos empregados e as propriedades
específicas deste espaço como arena política que é parte da esfera pública. Dentro desse
percurso, o trabalho discute teoricamente a aplicação da noção de discussão política em
ambientes digitais. A intenção é levantar o que a bibliografia da área estabelece como
parâmetros de compreensão da discussão política e buscar colocar em perspectiva com os
modos contemporâneos de realização dessa atividade. Outro passo importante é
investigar as dinâmicas que operam na ocorrência e na manutenção da discordância
política em ambientes digitais. O foco é apresentar os aspectos mais relevantes do
desacordo político e como estes podem ser aplicados e estudados na internet, mais
especificamente no Facebook. Para compreender melhor essas e outras apropriações
políticas proporcionadas pelo site, a tese aborda quais as principais tendências e lacunas
da área, a partir de uma revisão de literatura específica sobre Facebook e política.
Na parte empírica do trabalho, um dos objetivos é identificar e classificar os meios
e recursos aplicados por cidadãos em discussões políticas do Facebook. A proposta
apresentada estabelece parâmetros analíticos que perpassam questões ligadas tanto à
dinâmica discursiva dos debates quanto aos recursos utilizados pelos usuários para manter
um debate baseado em discordância. Como parte do processo metodológico, visamos
identificar discussões políticas no Facebook a partir de sua capacidade de gerar
discordância. Com o estabelecimento de critérios, detectamos posts promovidos por
páginas e perfis que movimentaram considerável número de comentários, tendo como
base principal a capacidade de gerar e manter o desacordo político entre os participantes.
Por fim, realizamos uma análise das características das discussões no Facebook, tendo
como foco o conflito de ideias que ocorre a partir do debate sobre temas de relevância
social no contexto brasileiro.
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Traçamos três questões de pesquisa que visam operacionalizar os objetivos
delineados. A intenção das questões de pesquisa é assinalar um plano de leitura eficaz do
caminho proposto pela tese, de modo a evidenciar os principais pontos do estudo.
Questão de Pesquisa 1 – Quais são as características da divergência de
opinião nas discussões políticas no Facebook?
Essa é a principal questão de pesquisa, aquela que atinge o ponto central da tese.
Em outras palavras, visa compreender de que forma indivíduos se relacionam num
ambiente discursivo, tendo como foco a livre troca de mensagens num espaço permeado
por constantes desacordos políticos. Entender como os desacordos se articulam e como
as pessoas se manifestam nesse ambiente é um modo direto de perceber como se dá a
formação das vontades e interesses políticos do cidadão.
Questão de Pesquisa 2 – De que forma as pessoas argumentam quando
discordam entre si em discussões no Facebook?
Diz respeito à uma dimensão específica da discussão, a forma pela qual as pessoas
manifestam a discordância, levando em consideração que pode ser por meio de expressões
simples, opiniões e argumentos. A intenção é entender quais elementos são utilizados
como auxiliares na argumentação e como são expostos e articulados na interação política.
Questão de Pesquisa 3 – Que recursos argumentativos e técnicos são
empregados em uma discussão com discordância no Facebook?
Refere-se ao âmbito dos recursos de auxílio aos comentários, especificamente
como os indivíduos se apropriam de elementos externos, como imagens, links e memes.
A ideia é dar conta modos novos de incrementar as interações políticos, considerando
aspectos que são típicos de sites como o Facebook.

Para executar a empreitada delineada até aqui, buscou-se o estabelecimento de
alguns procedimentos metodológicos: 1) discussão teórica a respeito do conceito de
discussão política e discordância política, tendo como foco a aplicação aos ambientes
digitais; 2) observação e identificação de posts políticos relevantes do ponto de vista do
debate político existente no espaço de comentários; 3) Organização dos dados a partir de
parâmetros de seleção, ordenamento e classificação; 4) Leitura e categorização dos
comentários publicados nos posts selecionados; 5) Análise qualitativa dos dados.
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A primeira técnica diz respeito ao levantamento da bibliografia que trata de duas
questões principais, discussão política e discordância política. Esse percurso, realizado ao
longo do período doutoral, consistiu no estudo do conceito de discussão política a partir
de matrizes teóricas que apontam para a importância dessas atividades, em suas mais
variadas formas, para a democracia. Em um segundo momento, aponta-se a concepção da
discordância política como elemento central do conceito anterior, compreendendo seus
modos de expressão em face de ambientes digitais e dos sites de rede social. A essas duas
etapas iniciais, junta-se uma compreensão completa da aplicação dos conceitos à
realidade contemporânea, sendo o Facebook o exemplo mais representativo. Com isso,
discute-se aspectos importantes para a análise proposta nos capítulos seguintes.
O segundo instrumento que orienta a tese consiste na navegação exploratória do
ambiente digital escolhido como objeto, o Facebook. O processo é orientado à leitura
assídua de perfis e páginas de cunho político, que têm repercussão no Brasil. Os critérios
principais estabelecidos foram a frequência de postagem, reunião de volume consistente
de comentários e discordância política fomentada. Esse estágio permeou boa parte do
período do doutorado, em momentos em que foi possível listar opções variadas. O corpus
final é formado por um conjunto de 70 posts que apresenta publicações plurais do ponto
de vista político, rendendo um total de 6.936 comentários analisados.
A terceira e a quarta etapas dizem respeito à organização dos dados a partir do
desenho de parâmetros de seleção, ordenamento e classificação. Os elementos
estabelecidos têm como finalidade dar conta da dinâmica de uma discussão, ou seja, de
como os indivíduos articulam suas falas expressas em comentários que podem utilizar
recursos diversos. O principal ponto é compreender o ambiente e sua lógica de
funcionamento em face a outros espaços de discussão online. A pesquisa, então, parte de
concepções e categorias já apresentadas na bibliografia para, num segundo momento,
descartar alguns operadores e acrescentar outros. No geral, considerou-se elementos
próprios do Facebook e que são potencialmente acionáveis pelos participantes, aspectos
concernentes a modos de apresentação de argumentos, a função das mensagens e como
esses comentários se articulam com os posts e entre si.
Por fim, o último estágio de investigação consistiu na análise qualitativa dos dados a
partir de um conjunto de resultados que foram descritos e discutidos. É importante ressaltar
que a reunião dos dados quantitativos, adquiridos por meio da etapa descrita anteriormente,
municiam a análise qualitativa, presenta nesta última etapa do trabalho. Com os dados em
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mãos, foi possível não só estabelecer resultados quantificáveis, mas sobretudo formam a base
do que podemos chamar de panorama geral das características das discussões políticas no
Facebook e podem ser divididos em 1) avaliação do Facebook enquanto arena de discussão
política de relevância no contexto brasileiro; 2) compreensão do processo de manutenção da
discordância enquanto mecanismo de defesa e proteção do ambiente; 3) observação da
centralidade dos threads para a concepção das características gerais que operam os
desacordos; 4) exame dos elementos que constituem a discordância proporcionada pela
exposição inadvertida; 5) análise da polarização de opinião como efeito possível da exposição
inadvertida; 6) discussão do modo pelo qual os indivíduos apresentam seus argumentos e
quais recursos são empregados com mais frequência; e 7) estabelecimento e avaliação de três
dinâmicas de ocorrência e manutenção de discussões baseadas em desacordos políticos.

Estrutura da tese
A tese está dividida em quatro capítulos. O primeiro e o segundo se referem às
questões de cunho teórico, enquanto que o terceiro aborda os instrumentos metodológicos
aplicados para a análise. O último trata da apresentação e discussão dos resultados.
No capítulo 1º, o objetivo é abordar o lugar da discussão política em contextos
democráticos. Para tanto, busca-se na teoria da esfera pública subsídios para sustentar um
conceito de discussão enquanto fenômeno social comum ao cotidiano das pessoas, que se
envolvem em processos dessa natureza nos espaços públicos informais. A ideia é discutir
aspectos relevantes que norteiam essa concepção, principalmente distinguindo conceitos
semelhantes que muitas vezes são confundidos. Ao estabelecer claramente essas ideias,
abre-se espaço para a consideração da noção de discordância política (political
disagreement) e seu papel central para a discussão política. São apresentadas, então, as
características do desacordo de opiniões, que envolvem aspectos como formação de
redes, exposição seletiva e exposição inadvertida.
O capítulo 2º apresenta mais detalhadamente as dinâmicas da discordância política
em tempos de social media, mais especificamente o Facebook. Para tanto, trata do cenário
digital e de elementos constitutivos da esfera pública que podem ser aplicados a este
ambiente, tendo como ênfase os modos de interação e expressão do cidadão conectado.
A parte principal tem em conta a forma pela qual os indivíduos se apropriam das
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ferramentas digitais para se expressar politicamente e discutir sobre temas de relevância
pública. Nesse estágio, a bibliografia acerca da discordância política online é mobilizada
a fim de apresentar sustentação ao fenômeno que estamos estudando. São examinados
fatores contextuais, tecnológicos e individuais que podem influenciar na ocorrência do
conflito de ideias. Na parte final do capítulo, são discutidas questões ligadas diretamente
ao objeto de estudo, o Facebook, com a investigação de aspectos que se articulam ao
fenômeno da interação contínua proporcionado pelo site e elementos relacionados a como
a discordância opera especificamente neste ambiente.
O capítulo 3º é destinado à apresentação de considerações metodológicas para o
estudo do desacordo político no Facebook. Além do que já nos referimos anteriormente,
é nessa etapa que discutimos detalhadamente a forma de abordagem do fenômeno e os
procedimentos para codificação, com apresentação de exemplos e diferenciações que
ajudam na compreensão clara da amostra.
Por fim, o capítulo 4º é o responsável por apresentar os dados da pesquisa em duas
frentes de trabalho. A primeira se refere aos dados obtidos via codificação dos
comentários, demonstrando de forma direta quais os resultados encontrados e que
respondem aos objetivos e às questões de pesquisa desenhadas. A segunda parte é
constituída por achados relacionados à pesquisa exploratória e do processo de navegação
e imersão do pesquisador em meio aos posts selecionados. Essas duas vertentes são
complementares e se apresentam de forma mais evidente na parte final do capítulo, em
que são discutidos os resultados e apresentadas as características das discussões políticas
e dos desacordos no Facebook.
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CAPÍTULO 1 – Discussão política, discordância e suas
dimensões

Neste capítulo, abordaremos o lugar da discussão, com especial ênfase na sua
acoplagem à ideia de uma esfera pública robusta e dialógica. Além disso, apresenta-se o
modo pelo qual a proposta de um modelo deliberativo de democracia desenvolve o
conceito de discussão política, com o intuito de extrair princípios que melhor expliquem
o fenômeno que se estuda nesta tese. Esses elementos podem ser resumidos em dois eixos:
1) no reconhecimento dos espaços informais de debate público e sua importância tanto
para o indivíduo quanto para o sistema político; e 2) nos estudos que procuram
compreender na prática como, por que e em que medida se dá a discordância política em
ambientes de discussão contemporâneos. O resultado é o surgimento, nos últimos anos,
de um braço da bibliografia da área que tem como objetivo compreender de que maneira
cidadãos se engajam em discussões que têm como base a divergência (ou desacordo;
disagreement, no original em inglês) não necessariamente motivada pela busca do
consenso. Sobre essa vertente, alguns pontos serão assinalados para que se forme um
quadro conceitual adequado e se prepare o terreno para as etapas posteriores do trabalho.

1.1 – A esfera pública como percurso inicial para enquadrar a discussão
política
O conceito de esfera pública tem marcado, ao longo das últimas décadas, um
conjunto diverso de áreas do conhecimento científico, tais como filosofia, ciência política,
sociologia e comunicação. As múltiplas perspectivas abordadas e a atualidade que
mantém, sobretudo no contexto das democracias contemporâneas, têm contribuído
decisivamente para que o interesse no seu estudo seja crescente. No que tange à área de
interesse desta tese, o conceito de esfera pública é um caminho natural para a
compreensão mais generalizante da noção de discussão política, principalmente porque
tem no embate de ideias entre cidadãos uma de suas características fundamentais. A partir
disso, é possível extrair elementos importantes – tanto para estabelecer marcos
normativos quanto para diferenciar aspectos que levarão a sua autonomia – para um
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entendimento mais completo das práticas de debate público de indivíduos reunidos em
ambientes igualitários e livres.
A noção de esfera pública foi proposta por Habermas como uma tentativa de
organizar uma teoria em torno do que se pode considerar espaço público. O que o autor
alemão observou é que os espaços públicos no século XVIII eram particularmente
vibrantes do ponto de vista da capacidade de reunir pessoas em torno de temas em
comum. Isso quer dizer que indivíduos experimentavam pela primeira vez na história,
ainda de acordo com Habermas, ambientes livres e igualitários em que era possível
debater, argumentar e opinar sobre toda sorte de assuntos que interessavam a todos
enquanto cidadãos participantes de um determinado corpo social.
Por esse caminho, o ponto de partida de Habermas é distinguir o que seria a esfera
privada e como se formaria, em oposição à anterior, a esfera do que é público. A primeira
se refere ao domínio do que não está à mostra, ou seja, o domínio da casa, da família e
dos assuntos/interesses que não dizem respeito a ninguém fora daquele ambiente. Por via
oposta, a esfera pública seria o espaço da liberdade e da ação humana em torno da qual
os cidadãos socializavam e discutiam questões de interesse público. De acordo com Kies
(2010), a preocupação do autor alemão era compreender um contexto social em que a
classe burguesa gozava de um inédito nível educacional e intelectual, fator preponderante
para o desenvolvimento de um bom volume de opiniões críticas e independentes em
oposição ao poder absolutista do século XVIII.
Sistematicamente falando, essas práticas discursivas de que tratamos respondem
a pressuposições que garantem sua efetividade: 1) autonomia do Estado e do poder
econômico; 2) troca pública de argumentos críticos e racionais; 3) reflexividade, que é a
consideração da opinião alheia; 4) sinceridade; e 5) inclusividade discursiva e igualdade.
Como características fundamentais, podemos falar em acessibilidade, discutibilidade e
racionalidade (GOMES, 2008).
Conceitualmente, Habermas (1974) define esfera pública como o “espaço da
nossa vida social em que algo como a opinião pública pode ser formada” (p. 49)5. Essa
simples formulação traz consigo alguns elementos constitutivos importantes. Primeiro, a
ideia de que o acesso aos ambientes de discussão é aberto a todos de forma igualitária.

Tradução própria: “a real o four social life in which something approaching public opinion can be formed”
(HABERMAS 1974, p. 49).
5
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Segundo, essa opinião pública a que ele se refere pode ser observada em qualquer
conversa em que estejam reunidos cidadãos em ambiente público. Terceiro, o público não
se comporta como indivíduos em suas esferas privadas ou particulares, preocupados com
questões corporativas ou, ainda, como membros da esfera política ligada à burocracia
estatal. O comportamento é sobretudo voltado para assuntos de interesse geral, que
impactam na vida pública. Sendo assim, a esfera pública é o ambiente no qual circula a
opinião de indivíduos privados reunidos em público discutindo temas de interesse
comum. Além disso, localiza-se autonomamente entre a esfera política e a esfera privada.
“Em sociedades complexas, a esfera pública forma uma estrutura
intermediária entre o sistema político, de um lado, e os setores privados
do mundo da vida e sistemas de ação especializados em termos de
funções, de outro lado. Ela representa uma rede supercomplexa que se
ramifica espacialmente num sem número de arenas internacionais,
nacionais, regionais, comunais e subculturais, que se sobrepõem umas
às outras; essa rede se articula objetivamente de acordo com os pontos
de vista funcionais, temas, círculos políticos, assumindo a forma de
esferas públicas mais ou menos especializadas, porém ainda assim
acessível a leigos” (HABERMAS, 1997, p. 107).

Na esfera pública, as pessoas podem levantar assuntos e discuti-los de modo a
disputar ideias e negociar argumentos de maneira igualitária e livre (GIMMLER, 2001).
É possível perceber, como dito na abertura deste capítulo, a centralidade da ideia de
discussão política6 entre cidadãos, isto é, compreende-se que para o perfeito
funcionamento da esfera pública, os indivíduos precisam ter espaços suficientes para que
os assuntos de interesse geral circulem, ganhem novas camadas argumentativas,
desenvolvam-se e evoluam para aquilo que chamamos de opinião pública.
Gimmler (2001), então, chama a atenção para o fato de que essa discussão só é
possível pelo fato de que “a sociedade é plural por definição e se constitui sob sistemas
diferentes de valores” (p. 28)7. Essa pluralidade é garantida na forma como se dão as
discussões, uma vez que, afinal, dois princípios constitutivos do conceito são liberdade
de fala e argumentação e igualdade de participação. Logo, assegura-se a livre circulação
de ideias. Na prática, são indivíduos apresentando argumentos sobre um tema em comum,
considerando qualquer ideia contrária e determinando, com os devidos limites legais,

O adjetivo ‘política’ que qualifica a discussão se refere aos assuntos de interesse público compartilhados
pelos indivíduos em determinada sociedade, revelando-se como aqueles em que essas pessoas “precisam
discutir” – segundo articulação teórica proposta por Mansbridge (1999), que discutiremos em momento
oportuno deste trabalho.
7
Tradução própria: “society is pluralistic by definition and consists of different value systems”.
(GIMMLER, 2001, p. 28).
6
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como eles podem coletivamente agir de forma a encontrar uma solução para o problema
(SCHNEIDER, 1996). Essa dinâmica na visão de Habermas é proveniente de uma ação
não estratégica e não instrumental, que significa primordialmente o desprendimento
individual de modo a encontrar uma compreensão mútua (Kim e Kim, 2008). Entendese, portanto, que elas são provenientes da visão particular de cada indivíduo autônomo
(MARQUES e MAIA, 2008), ou seja, pressupõe-se que este negocie seus argumentos de
modo a alinhar suas necessidades privadas aos anseios públicos. Sendo assim, o melhor
exemplo dessa ação são as conversações, debates e discussões informais e espontâneos
às quais todos são expostos diariamente e que, em última instância, estabelecem as
relações pessoais dos indivíduos em sociedade.
Relações de tal natureza se expressam na forma de discussão de maneira pública
em duas medidas (BOHMAN, 1996). Primeiro, elas são direcionadas para uma audiência
irrestrita e inclusiva; mais precisamente, não há uma uniformidade ideológica, embora
haja igualdade de acesso e participação. Segundo, os argumentos apresentados devem ser
convincentes na ausência de restrições na comunicação entre os participantes. O direito à
discordância não só é garantido, mas sobretudo necessário para que o debate avance e
soluções sejam pensadas. É, portanto, somente quando apresentadas publicamente,
expostas para o escrutínio público, que as razões defendidas, não importa a fonte, ganham
legitimidade. É assim que determinado argumento pode ser legítimo o suficiente para
convencer outras pessoas, mesmo que elas não compartilhem ideais.
Essas discussões formam redes e se moldam ao cotidiano das pessoas – por isso,
em sua formulação inicial, Habermas falava na burguesia reunida em salões e cafés,
típicos da época, e hoje podemos ampliar para outros espaços de socialização. São nesses
espaços que as pessoas formam opiniões e planejam ações políticas, onde “as atividades
das autoridades políticas podem ser confrontadas e criticadas através do argumento
racional e livre” (MAIA, 2001, p. 3). Os ambientes citados formam as expressões práticas
dos debates de ideias, mas o fundamental é compreender que esses são espaços de
socialização produzidos pela ação comunicativa estabelecida entre os cidadãos.
Se, por um lado, a esfera pública está fixada em oposição aos interesses
econômicos e à esfera de decisão política, os assuntos lá debatidos têm como objetivo, a
partir da ideia de compreensão mútua, atingir o poder decisório. Na obra de Habermas
(1997) fica explícito que o poder comunicativo não é capaz, por si, de gerar decisão
política. Nesse caso, seria necessária a mediação do direito, que transforma o poder
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comunicativo em efetividade administrativa por meio do sistema legislativo. Analisando
por esse viés, a esfera pública não dispõe de forças de poder direto, mas ela é capaz de
cercar o sistema político formal, por meio de cidadãos bem informados e aptos à discussão
e a publicamente usarem da razão, e assim possivelmente influenciar o processo
decisório.
Embora bem formulado e sustentado, o modelo de esfera pública também
conviveu com críticas, voltadas preferencialmente para questões práticas. Uma delas
versa sobre a dinâmica das discussões e como indivíduos apresentavam publicamente
seus argumentos. Segundo essa vertente, os requisitos propostos privilegiariam um tipo
particular de racionalidade pouco palpável, pois exige do cidadão um nível considerável
de acuidade moral, coerência lógica e altruísmo argumentativo. Por esse caminho, a
afetividade, sinais figurativos e outros aspectos ordinários e comuns aos modos informais
de discussão seriam relegados por Habermas. Como consequência, a esfera pública
limitaria a capacidade de expressão da individualidade, pois relegaria aos cidadãos o
papel de consumidores de informação e fragmentaria a formação de comunidades de
interesse.
Na defesa da teoria, Dahlberg (2001) explica que um dos pilares da esfera pública
é a reflexividade, a capacidade de o indivíduo compreender o outro. Além disso, ele nega
que Habermas tenha efetivamente dividido o discurso entre racional (portanto, válido) e
despretensioso-afetivo (por outro lado, descartável)8. A esse conjunto, juntam-se outros
três recursos argumentativos apontados por Dahlberg como parte da capacidade
comunicativa dos participantes da esfera pública: agradecimento ou acolhimento
(greeting), retórica (rethoric) e narrativa (storytelling). Além disso, a individualidade, na
verdade, é habilmente moldável e se expressa sobremaneira na interação entre as pessoas
(GIMMLER, 2001).
Outra posição crítica se sustenta na ideia de que a esfera pública prevê uma
autonomia do processo comunicativo de forças de poder, que seriam naturalmente
identificadas e excluídas. Isto é, o processo é de tal forma transparente que as pessoas têm
capacidade de identificar coerção e manipulação, por exemplo, e limá-las. A crítica vai
no sentido de que nem sempre esses elementos são passíveis de serem identificados,
muito menos excluídos. A defesa de Dahlberg (2001) é contundente em afirmar que

8

A razão não está em oposição à paixão ou afetividade argumentativa, mas sim ao autoritarismo e à coerção.
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Habermas não aborda o poder como algo negativo, nem elimina a possibilidade de que
ele possa influenciar nas discussões. Além disso, os temas discutidos e que circulam na
esfera pública são constituídos levando em consideração, sim, forças de poder, porém é a
liberdade e a autonomia da esfera pública que garantem a transformação desses assuntos
em questões políticas a serem absorvidas pelo poder decisório.
Uma rejeição importante ao conceito está na ponta final do processo comunicativo
dentro da esfera pública: a busca por consenso e a capacidade de os cidadãos visarem o
bem comum. Para esses críticos, indivíduos são irredutíveis em suas diferenças
ideológicas e objetivas e a formação da opinião pública em sociedades plurais é,
inevitavelmente, dominada pela manipulação e exclusão. O consenso e o bem comum,
nesse sentido, perdem razão de ser porque não encontram na realidade cidadãos capazes
de serem publicamente responsáveis a ponto de formarem uma esfera pública saudável.
Em contrapartida, tanto Gimmler (2001) quanto Dahlberg (2001) apontam para uma
leitura pobre de Habermas, principalmente porque o autor alemão considera, sim,
discussões que não chegam ao consenso. A questão principal, entretanto, é que o consenso
é um objetivo desejado. Esse processo é, sobretudo, calcado em horizonte normativo que
garante a participação de todos.
Independente das críticas, Habermas também afirmou que todo esse processo
comunicativo, observado em um período específico segundo regras e dinâmica já
abordadas, experimentou um ambiente único na história no século XVIII. Superada a “era
de ouro”, a esfera pública teria começado a declinar, tanto no que se refere a seus
pressupostos básicos, quanto no que tange ao surgimento de novas questões práticas que
desafiaram o seu completo desenvolvimento. O declínio da esfera pública como
inicialmente formalizada acontece por volta do século XIX, quando alguns fatores
circunstanciais surgem. A estrutura sociopolítica do período em questão contribuiu para
o enfraquecimento dos princípios formadores da teoria. É o caso do fortalecimento do
capitalismo industrial, do aumento do intervencionismo estatal, emergência de novas
questões sociais e o sufrágio universal (GOMES, 2008; KIES, 2010).
Dos fatores apontados acima, dois são particularmente importantes para o que se
propõe esta tese. Primeiro, em sua formatação teórica, Habermas estabelece que a esfera
pública se opõe à esfera íntima, dos assuntos íntimos da família, onde os interesses
pessoais devem permanecer restritos, e à esfera privada, dos negócios entre cidadãos
privados. Entretanto, o desgaste da esfera pública está ligado à “desprivatização” das
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esferas íntima e particular. O Estado passa a ter papel fundamental nas questões privadas
na medida em que começa a assegurar garantias sociais aos indivíduos, e não ao corpo
familiar (GOMES, 2008). Ao se tornar economicamente mais frágil e dependente do
Estado, a família perde progressivamente o poder de controle próprio, que passa para o
plano individual. Kies (2010) explica que essa nova dinâmica impôs o desafio de que não
é mais a família a prover a esfera pública de um sentido humanitário – um declínio
reforçado pelo fato de que “os membros familiares gastavam menos tempo de reflexão
em seus ambientes próprios e preferiam consumir e ser entretido pela comunidade” 9 (p.
17). Ainda por esse caminho, Gomes (2008) enumera outros aspectos constitutivos das
famílias que foram alterados, como a função de prover educação para seus membros,
formação cultural, acompanhamento psicológico e papel central na construção de
comportamento. Tudo isso passa a ser, segundo o autor, quase que completamente a ser
transferido da esfera íntima para o Estado. Sendo assim, o ponto principal desse
argumento é: o que antes era público se transforma em massa.
Em segundo lugar, o século XX viu emergir e se consolidar o poder dos meios de
comunicação e cultura de massa e, para Habermas, a consequência para a sociedade foi
marcante do ponto de vista da degradação do modo pelo qual os temas de interesse geral
circulavam entre os cidadãos (HABERMAS, 1984). A esfera pública não consegue se
adaptar e perde seu caráter de palco de debates racionais, livres, inclusivos e críticos. O
imperativo de mercado que rege a configuração midiática do período solapou da esfera
pública o papel de intermediário entre a esfera política decisória e a esfera privada. Isso
ocorre porque a imprensa e a indústria cultural possuem poder de mediação de interesses,
isto é, transforma assuntos discutidos em ambientes antes povoados apenas por indivíduos
reunidos publicamente em assuntos processados. Gomes (2008) tem o cuidado de chamar
essa nova configuração de esfera social, por onde “solicita-se uma participação que
consiste tão-somente em assentir, ou, pelo menos, tolerar posições que, de maneira nãopública, apresentaram-se na esfera pública” (p. 48-49).
Embora Habermas tenha formulado a degradação da esfera pública diante de
fatores contextuais tão contundentes, o pensamento em torno de uma teoria da formação
do espaço público ganhou contornos mais práticos no momento em que o autor desenha
um modelo de democracia, a deliberativa. O caminho proposto por Habermas,
Tradução própria para: “family members spent less reflexive moments on their own and preferred to
consume and to be entertained in the community” (KIES, 2010, p. 17).
9
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brevemente abordado nas páginas seguintes, tem como pilar formador a noção de
discussão de temas de interesse público. É, grosso modo, uma maneira de propor
fundamentos para a institucionalização do processo comunicativo democrático.

1.1.1 – A centralidade da discussão política em um novo modelo democrático
A caracterização de um modelo de democracia baseado na troca pública de razões
encontrou lugar de destaque nas últimas décadas. A perspectiva deliberativa adota
pressupostos descritos na teoria da esfera pública com o intuito de sanar alguns dos
problemas diagnosticados para o pleno funcionamento da democracia. Habermas (1995)
propõe que seu modelo se assente nas concepções de cidadão, formação de interesses e
processo político, partindo principalmente da crítica aos modos republicanos e liberais de
encarar essas questões. Por esse caminho, a discussão política tem papel central não só
como forma de fomentar consensos coletivos a fim de serem corroborados pela esfera de
decisão, mas também como formadora de vontades e anseios políticos de uma sociedade
de massa.
Segundo o autor, na concepção liberal de democracia o status de cidadão é
definido por meio dos direitos individuais que este tem diante do poder estatal e dos outros
cidadãos. Para que este seja autônomo, é preciso um lastro de sociedade civil livre e
igualitário, independente da esfera política e da esfera privada; só assim, portanto, ela
pode estar protegida do aparato de mercado e do estado. A formação de interesses é,
então, alocada à margem de constrangimentos governamentais. O processo de formação
da opinião e da vontade políticas na esfera pública “é determinado pela concorrência entre
atores coletivos, que agem estrategicamente com o objetivo de conservar ou adquirir
posições de poder” (HABERMAS, 1995, p. 46). Embora “isolado”, o cidadão tem no
Estado garantias de que não terá sua liberdade tomada nem sofrerá arbitrariedades de
qualquer natureza a seus direitos individuais constitucionalmente garantidos. De acordo
com Marques (2010), a crítica principal ao liberalismo pode ser resumida no fato de que
ela atribui à política um valor estritamente instrumental.
Já na perspectiva republicana de democracia, a política não está limitada à função
de ser mediadora de interesses, uma vez que “é um elemento constitutivo do processo de
formação da sociedade como um todo” (HABERMAS, 1995, p. 40). Os direitos que
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levam o indivíduo a ter status de cidadão estão ligados à ideia de participação e
comunicação política, entendida, na visão de Habermas, como liberdades positivas.
Sendo assim, demanda-se que o cidadão seja engajado e interaja constantemente para que
se encontrem caminhos consensuais para os problemas públicos. Uma das questões
fundamentais dessa concepção é a de que os cidadãos carregam virtudes políticas
intrínsecas (MARQUES, 2010), que lhes levariam a pensar de forma altruísta e,
consequentemente, garantiria o êxito das decisões políticas.
A formulação deliberacionista de Habermas reconhece subsídios teóricos e
práticos oferecidos pelas duas alternativas, mas acrescenta outro conjunto de fatores.
Conforme o autor, seu modelo se encaixa entre os direitos universais do homem garantidos
pelo caminho liberal e a ética participativa de tipo republicano. Alternativamente, a
democracia deliberativa abre espaço para a centralidade do processo político de formação
da opinião e da vontade em direção ao bem comum, sem deixar de lado a estrutura formal
da máquina administrativa governamental. Isso significa exigir um pouco mais do que o
modelo liberal propõe, mas não a ponto de se tornar republicano. Mais: com alguns ajustes
– fundamentalmente no que se refere ao aumento da porosidade do Estado –, o
reconhecimento das instituições do Estado de direito é o caminho encontrado para resolver
o problema da institucionalização dos processos de discussão pública.
Conforme esse modelo, a deliberação, no que se refere ao seu conteúdo,
pode apoiar-se num consenso de fundo baseado no fato de que os
cidadãos partilham de uma mesma cultura (...) A teoria do discurso
toma elementos de ambas as partes e os integra no conceito de um
procedimento ideal de deliberação e de tomada de decisões. Esse
procedimento democrático estabelece uma conexão interna entre
considerações pragmáticas, compromissos, discursos de auto
compreensão e discursos relativos a questões de justiça, e fundamenta
a suposição de que sob tais condições obtêm-se resultados racionais e
equitativos (HABERMAS, 1995, p. 48).

Como lembram Mendonça, Sampaio e Barros (2016), a noção de deliberação é
associada semanticamente à apreciação e decisão após consideração. Isso garante, de
saída, uma forte aproximação e dependência entre decisão e discussão. Mais
precisamente, decisão legitimada por discussão pública. Habermas, no entanto, não está
sozinho nessa empreitada. A deliberação já foi discutida muito antes, mas em uma
perspectiva distinta (BOHMAN, 1996).
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Conceitualmente, Habermas (2006) explica que o paradigma exposto em sua
teoria deliberativa se refere primordialmente a um processo democrático em que a
legitimidade da tomada de decisão política é atingida por meio dos procedimentos de
opinião e formação das vontades. Esse processo assegura (a) publicidade e transparência,
(b) inclusão e igualdade de oportunidade de participação e (c) presunção justificada por
meio de resultados racionais. Como é perceptível, as bases que sustentam essa ideia foram
construídas quando o autor procurou formular uma teoria do espaço público, conforme
abordamos na seção anterior. No geral, ele quer mostrar que o contexto pluralista no qual
a democracia se encontra depende basicamente de dois fatores (MAIA, 2001): de um
lado, a garantia de condições mínimas para que indivíduos se reúnam publicamente para
discutir; de outro, maneiras institucionalizadas de tomadas de decisão ancoradas na
formação da opinião publicamente constituída.
Para Bohman (1996), a própria ideia de democracia implica certa forma de
deliberação, pois ela é necessária para que decisões políticas se afastem de qualquer
caráter impositivo e autocrático. Sendo assim, o consenso é o princípio idealizado para o
final do processo, isto é, buscar aliar opiniões individuais, considerar a opinião alheia e
discutir tendo o consenso enquanto meta10. Ainda segundo o autor, o modelo
deliberacionista é fortemente normativo no sentido de que “rejeita a redução da política
e do processo de tomada de decisão a estratégicas instrumental e racional” (p. 5)11. O
modelo também implica que os cidadãos sejam “forçados” a se justificar e a opinar
regidos pela razão pública, ou seja, governados pela ideia de que opiniões sobre questões
políticas de interesse geral devem considerar o interesse de todos. É, no fim das contas,
um processo “coletivo de reflexão e filtragem de argumentos que levaria à construção
pública de soluções (institucionais ou não) para questões de interesse comum”
(MENDONÇA, SAMPAIO e BARROS, 2016).
Habermas (2006) chama atenção ainda para o fato de que o modelo em tela está
direcionado para a função epistêmica do discurso e da negociação. Aqui, não é a reunião
agregada de preferências impostas por cidadãos privados que ganha corpo; muito menos

10

É importante ressaltar que a bibliografia de deliberação não permaneceu estagnada ao longo dos anos.
Um dos pontos principais de avanço foi na discussão de novos critérios teóricos, que impulsionaram o
reconhecimento de uma compreensão sistêmica da deliberação. É o caso de considerar, por exemplo, que a
busca pelo consenso pode existir apenas como uma parte de todo o processo deliberativo, que conta, ainda,
com situações de articulação entre diversos espaços de discussão que são autônomos em sua gestão interna
(com regras próprias, por assim dizer) e complementares ao mesmo tempo.
11
Tradução própria: “reduction of politics and decision making to instrumental and strategic rationality”.
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uma espécie de decisão coletiva de uma possível nação integrada e alicerçada sob a égide
da homogeneidade social. Pelo contrário, admite-se a variedade de pensamentos e
ideologias e se garante a cooperação deliberativa para que soluções sejam buscadas a fim
de se garantir a melhor decisão possível.
Objetivamente, podemos resumir o modelo deliberativo a partir de algumas
premissas que podem ser divididas em dois grupos interdependentes (BOHMAN, 1996;
MENDONÇA, 2010). O primeiro conjunto se refere às condições de realização do
processo de comunicação democrática: os ambientes de convívio social devem ser de
livre acesso a todos, de modo que todos são tratados sem constrangimentos de qualquer
natureza (igualdade), assim como os indivíduos devem circular de forma autônoma e
poder opinar com total independência (liberdade). Junte-se a isso o caráter público da
comunicação social; em outras palavras, publicidade. Esse princípio se aplica tanto no
sentido do espaço em que a deliberação ocorre, quanto no tipo de razão oferecida pelos
cidadãos. Bohman (1996) assinala que a publicidade é uma norma do diálogo,
assegurando a participação efetiva de todos os interessados. Além disso, aplica-se ao tipo
de razão apresentada, que deve ser obrigatoriamente baseada na virtude pública.
O outro conjunto reúne a justificação, a reciprocidade e a accountability. A
justificação diz respeito à legitimidade da decisão política, que só poderá ser assim
considerada se justificativas racionais forem apresentadas por qualquer membro
interessado. Sendo assim, os indivíduos “precisam articular razões públicas minimamente
justificáveis se desejarem aumentar as chances de vitória de sua proposta” (MARQUES,
2010, p. 63). Isso inclui, ainda, a consideração da visão do outro e a adequação de seus
argumentos aos parâmetros mínimos da razoabilidade. Quanto à reciprocidade, a
deliberação só ocorre porque estamos tratando de um processo de comunicação, que exige
uma quantidade considerável de alternância de turnos de fala e, consequentemente, a não
coerção à fala do outro e o respeito às razões dos opositores. Por fim, accountability é,
grosso modo, a responsabilização dos representantes e de todos os concernidos no debate
deliberativo das consequências e resultados das políticas adotadas.
Nesse estágio da proposta delineada nesta tese, é preciso dar uma pausa a fim de
entender como, até aqui, o aspecto central do trabalho, a discordância, é tratado. No
quadro geral da teoria deliberativa, a discussão política tem papel de destaque. Ela é o
modo pelo qual decisões são tornadas legítimas, uma vez que os concernidos debatem
livremente, apresentam argumentos, consideram a opinião alheia e procuram um
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consenso político. O estado, consequentemente, deve criar formas institucionais de
absorver tais decisões. A discordância é, antes de mais nada, um requisito imposto e
explicado no momento em que Habermas admite que vivemos em uma sociedade plural
e a homogeneidade de pensamento é uma falácia. Em outras palavras, admite-se que
cidadãos, embora vivendo conjuntamente e compartilhando certos valores sociais, são
diferentes em sua essência e, portanto, partem de matrizes ideológicas e de interesses
distintas. Nesse sentido, a discordância existe e não pode ser descartada.
Por outro lado, se a discordância é necessária, a concordância é outro fator
imprescindível. Apesar de parecer contraditório, a ideia da democracia deliberativa
precisa da discordância para que o consenso seja buscado, ou seja, o meio aceito para que
uma decisão consensual seja buscada é a troca pública de argumentos divergentes entre
si. Para que a legitimidade do processo ocorra, entretanto, essa discordância precisa
necessariamente se transformar em uma decisão resultante de uma busca sincera e leal de
consenso. Dessa forma, a divergência é uma circunstância e a busca da convergência é
uma meta, não um resultado necessário. A argumentação das divergências é tida como
virtude pública, antes de ser um atributo com objetivo político individual ou comunitário.
Essas são distinções fundamentais, que ainda serão debatidas mais à frente, para a
compreensão do fenômeno de discussão política o qual estamos tratando nesta tese.
A compreensão da discussão política e da divergência de opinião via esfera
pública e deliberação nos impõem alguns desafios – que serão mais detalhadamente
abordados a partir da seção seguinte. No geral, a normatividade da teoria tende a limitar
compreensões mais específicas das práticas comunicacionais e políticas da
contemporaneidade, uma vez que estabelece um horizonte de regras e pressupostos que
dificilmente são encontrados na realidade. Se se parte de um prisma teórico tão amarrado
e bem discutido, com uma forte raiz normativa, há uma tendência quase que inevitável de
falsas expectativas levarem a frustrações.
No entanto, a perspectiva deliberativa oferece um ponto de partida que reconhece
pelo menos três elementos cruciais para qualquer estudo de discussão ou conversação que
se diga política em contexto democrático – e por isso justifica o quadro teórico da forma
como foi feito até aqui. Os dois primeiros se referem às premissas básicas da democracia:
liberdade e igualdade discursivas. Isso significa 1) garantir que estamos estudando um
ambiente em que haja liberdade de expressão política de todas as partes, sem restrições
prévias, e 2) igualdade de participação e envolvimento de qualquer cidadão. O terceiro
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diz respeito à natureza do assunto em discussão, isto é, estamos estudando política do
ponto de vista de algo que é público, de um tema que precisa ou deve ser discutido pelos
cidadãos concernidos naquele problema.

1.1.2 – A importância dos espaços informais
O rápido crescimento do interesse pela deliberação veio acompanhado de estudos
empíricos de diversas naturezas. Talvez por isso, o caráter normativo da teoria, bem
elaborado por Habermas e desenvolvido posteriormente por uma gama variada de autores,
ganhou terreno em trabalhos da área que buscavam entender o modo pelo qual a
deliberação poderia ser aplicada. A preocupação maior passou a ser com a construção de
um ideal do processo democrático via deliberação em ambientes formalmente
estabelecidos, por onde as decisões políticas se tornariam legítimas. As arenas informais
de discussão, por não poderem sustentar a maioria das exigências normativas, passam a
compor uma escala menor de estudos da área.
Independente disso, Habermas (2006) já propunha que era possível compreender
a deliberação por dois caminhos distintos, porém complementares. De um lado, uma
deliberação do tipo que ocorre entre os cidadãos livres circulando por espaços de
discussão na esfera pública informal; e, em paralelo, uma deliberação com resultados a
serem alcançados do ponto de vista da decisão política formal. Nessa perspectiva, esperase da esfera pública que cumpra três funções: mobilizar um número relevante de questões
e informações direcionadas; processar essas contribuições discursivamente por meio de
argumentos plurais; e gerar atitudes calcadas na razão que determinem os resultados
práticos das decisões políticas. No meio disso tudo, os cidadãos podem revisitar suas
opiniões publicamente, testar novos argumentos, compartilhar ideias contrárias a fim de
rebatê-las e, ao fim e ao cabo, posicionarem-se civicamente.
Em formulação alternativa, Kim e Kim (2008) propõem uma “divisão” da noção
de deliberação. A primeira versa sobre a deliberação como instrumento, ou seja, a
deliberação expressa procedimentalmente, como um instrumento de envolvimento
político do cidadão com claros fins decisórios (decision-making). Do outro, a chamada
dialogic deliberation, por onde circulam as conversações cotidianas e por onde a opinião
e as vontades são formadas. É, portanto, uma maneira de acomodar na teoria questões
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práticas do cotidiano social dos indivíduos em uma sociedade de massa, revelando certo
“afastamento” da excessiva normatividade da deliberação. As duas pontas são
interdependentes (MANSBRIDGE, 1999; KIM e KIM, 2008), isto é, a discussão política
não é oposta à deliberação programada e organizada. Pelo contrário, elas se
complementam e a discussão política serve como base de acúmulo de informação sobre
assuntos de interesse público que, posteriormente, podem ser usados em processos
deliberativos mais formais.
Segundo Marques (2006), Habermas foi acusado de ampliar demais o conceito a
ponto de esgarçá-lo. Isso teria forçado a admissão de formas banais de comunicação
cotidiana como pertencentes à legítima deliberação pública. O tom pejorativo da crítica,
no entanto, apenas joga luz sobre aspectos já fartamente abordados na teoria, pois o autor
não necessariamente se afastou de sua concepção inicial para admitir uma variação de
práticas da esfera pública. Sendo assim, os espaços informais, antes desvalorizados e
relegados a segundo plano, passaram a ganhar notável destaque dentre os estudos do
campo, principalmente com o advento da internet e a inserção de uma variedade imensa
de possibilidades de comunicação política interpessoal.
Assume-se, portanto, relações comunicativas entre membros do poder
institucional entre si, entre estes e cidadãos ordinários, entre indivíduos “soltos”, entre
indivíduos organizados, entre agentes da mídia, partidos e organizações em geral
(MANSBRIDGE, 1999). Essa vertente, na verdade, entende o conceito da teoria de forma
a pensar os espaços públicos mais abrangentes, não só reconhecendo os momentos
formais de decisão política (eleições, votações de conselhos, referendos etc.) como
importantes. Nesse contexto, a concepção de política é ampliada para se atentar a
contextos práticos da vida social (MAIA, 2008), aos modos mais simples de trocas
informativas como fazendo parte do motor comunicativo que dá poder o cidadão.
O reconhecimento da legitimidade deste espaço discursivo
informal e espontâneo entra em sintonia com as tentativas
empreendidas pela “periferia” social (termo que Habermas
emprega para designar os que estão afastados do poder
institucional conferido aos representantes políticos e
parlamentares) de “forçar” a discussão de determinados temas e
oferecer novas interpretações a questões de interesse coletivo
(MARQUES, 2006, p. 169).
Os espaços informais são dotados de características que garantem a universalidade
de acesso e são, por definição e prática, os campos de vivência do cidadão. Além de
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questões já debatidas, como igualdade de envolvimento e liberdade de participação, o
alcance e a disponibilidade do conteúdo discutido também são muito importantes. O
indivíduo que participa das discussões precisa ter acesso às questões apresentadas pelos
outros membros do corpo social. O desvelamento e a disposição pública desses
argumentos são fundamentais para que as pessoas adquiram informação suficiente tanto
para benefício pessoal quanto para abastecer seu repertório com vistas a futuras
deliberações. Aqui também está contido outro fator fundamental para a sociedade de
massa, os meios de comunicação. A atenção direcionada ao sistema mediático
mainstream é um forte catalisador que sustenta o deslocamento de problemas e questões
públicas da periferia social para o centro da esfera de decisão política. É pelos meios de
comunicação de massa que os temas de interesse público podem alcançar cada vez mais
pessoas – e, mais recentemente, acrescenta-se também a internet e suas apropriações
sociais.
Os cidadãos possuem formas diferentes de produzir, acessar e circular por esses
espaços que tratamos. Desde os cafés e salões abordados por Habermas, passando por
locais de grande concentração de pessoas como praças e ambientes estudantis, chegando
a zonas contemporâneas como aquelas proporcionadas pelos meios digitais, indivíduos
se expressam das mais variadas formas. Essas expressões tomam forma por meio de
práticas comunicativas também diversas – o que, no fim das contas, impõe o desafio de
tentar enquadrar teoricamente o que vem a ser discussão política.

1.2 – Lapidando o conceito de discussão política

A intenção até aqui foi a de extrair da noção de esfera pública e da teoria
deliberativa subsídios para compreender as práticas de discussão política da
contemporaneidade. Antes de tudo, convém notar o que segue. Em primeiro lugar, as
discussões devem se dar em um ambiente razoavelmente igualitário e livre, em que não
as diversas posições tenham condições de competir. Segundo, os assuntos devem ser de
caráter político, isto é, devem tratar de questões de afetem o interesse público, embora
não precisem necessariamente estar relacionadas às instituições políticas. Terceiro, as
discussões ocorrem publicamente, à luz e aos olhos de todos. Quarto, os ambientes por
onde a discussão circula são o domínio da vida social dos indivíduos. Quinto, a
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discordância e o embate de visões contrárias são elementos não só importantes, mas
necessários. Por fim, as discussões empreendidas são meios para a formação da opinião
e da vontade política dos cidadãos. Essas são premissas que devem ser levadas em
consideração a partir desse momento.
O desafio reside na polissemia resultante de práticas interativas tão semelhantes e
que têm objetivos muitas vezes bem parecidos. Na visão de Jackson, Schullion e
Molesworth (2013), isso ocorre porque discussões, debates, conversas, falas,
conversações etc. envolvem não só trocas de argumentos, mas também quadros
interpretativos que ajudam a processar as informações. Junte-se a isso elementos que
podem ser adicionados aos debates, como questões emotivas, pausas, histórias pessoais,
recursos técnicos possíveis, dentre outros.
Considerar trocas comunicativas informais como importantes para a democracia
não é um fato relativamente novo12. Segundo Stromer-Galley e Wichowski (2011), desde
1927, com a publicação de “The Public and its Problems”, de John Dewey, já “se falava”
em melhorar a democracia via discussão informal entre redes heterogêneas de pessoas,
muito antes de Habermas formular sua teoria da esfera pública. Em certa medida, é uma
linha de abordagem que aposta numa mudança importante de paradigma (SCHNEIDER,
1996). Sai de cena a comunicação baseada em audiências homogêneas, anônimas e sem
diferenciação; entra a comunicação interpessoal fundamentada na troca informativa entre
participantes heterogêneos e indefinidos. Outro autor a tratar do assunto é Barber (1984),
ao considerar a conversação política do dia a dia como função essencial para sua ideia de
democracia forte (strong democracy). Ele diz que o caráter de mutualidade das
conversações dá vida à ideia de cidadão.
Em se tratando da definição de discussão política, o primeiro aspecto a se
considerar é a clara distinção entre ideias concorrentes, como conversação civil e
discussão política. Numa visão macro, é possível identificar conceitos diversos, como
apontam Marques e Maia (2008): há aceitação de termos como political talk,
conversation, everyday political talk, political discussion e political conversation – o que
12

Marques (2006) mostra que um termo concorrente ao que estamos discutindo (e, por isso, às vezes é
confundido), o da conversação civil, tem sua origem na obra de Umberto Eco (Escritos Morais, 1998). Nela,
a conversação civil é associada ao desenvolvimento da televisão e dos talk-shows políticos da década de
1970. Na concepção de Eco, aqueles eram espaços voltados para que os telespectadores tivessem acesso a
visões políticas divergentes. “A conversação civil seria estimulada por este tipo de programa ao seduzir os
cidadãos a conhecerem, pelo menos satisfatoriamente, matérias de natureza pública e política” (Marques
2006, p. 180).
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denota, no fim das contas, o estabelecimento do que é ou não importante para a
democracia, a ponto de produzir contribuições para os processos democráticos.
O ponto de partida é situar conceitualmente o espaço destinado à discussão
política de que tratamos. Delli Carpini (2004) distingue entre comportamento cívico e
comportamento político. Este último está ligado diretamente à natureza pragmática, pois
assume que debates desse tipo têm a intenção clara de afetar, de alguma forma, a esfera
de poder decisório. Há, portanto, a adoção de uma perspectiva institucional, com vistas a
influenciar o modo pelo qual agentes políticos desenvolvem, implementam e reforçam
políticas. Já o comportamento cívico se refere ao envolvimento fora da seara política
formal, mas que também se refere à discussão de temas de impacto público. Essa distinção
é uma maneira diferente de abordar questões que a bibliografia de deliberação já tentou:
colocar em lados distintos a deliberação formal com objetivos claros e consensuais e a
discussão do dia a dia de temas políticos. De um modo ou de outro, o importante é ter no
horizonte que esses são caminhos divergentes, mas complementares.
Já dentro desse espaço esclarecido anteriormente, Schudson (1997) contribui
decisivamente para separar claramente dois conceitos que são distintos, mas muitas vezes
são condensados em um só. Para o autor, a conversação cotidiana tem como função unir
socialmente cidadãos que compartilham de experiências e visões de mundo semelhantes.
Mas, nesse caso, não há a formação de uma agenda pública voltada para compreensão
mútua ou argumentação em torno de temas relevantes politicamente. Há, por outro lado,
a informalidade do dia a dia abrigando discussões “banais” que, embora tenham função
social importante, não contribuem profundamente para o debate público sobre assuntos
dos quais toda a sociedade deveria tomar conhecimento. Já no caso da discussão política,
a conversação se dá com o objetivo de articular ideias em torno de problemas de interesse
público e envolve uma agenda política de temas que estão circulando na esfera pública.
O autor tem uma visão particular sobre que papel a discussão ou a conversação
cumprem na democracia. Ele explica que conversas casuais e espontâneas têm pouco a
contribuir com a democracia de maneira decisiva. Por outro lado, discussões para
ganharem o status de políticas e, portanto, necessárias e fundamentais para a democracia,
devem exibir um caráter cívico e público. O cívico diz respeito ao tipo de tema em tela;
isso quer dizer que Schudson acredita que um requisito básico é que a discussão gire em
torno de assuntos que concernem a todos enquanto membros da comunidade política.
Quanto ao caráter público, insere-se na mesma questão já tratada pela teoria da esfera
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pública: as discussões devem ocorrer em espaços nos quais seja possível apresentar
argumentos para o escrutínio geral dos interessados.
O último aspecto a que Schudson se refere é a não igualdade de acesso – e é aqui
o ponto onde ele se separa mais decisivamente da teoria deliberativa. O autor está adota
uma abordagem mais realista dessas trocas comunicativas, pois entende que um mundo
desigual não pode prover a seus cidadãos espaços igualitários de participação. Schudson
está falando de duas coisas. Primeiro, ele trata a questão de uma perspectiva pragmática,
visto que enumera algumas situações em que é possível identificar desigualdades claras
de envolvimento político, seja por indivíduos seja por grupos de interesse. Tanto uns
quanto outros vivenciam situações inseridas em um contexto social de massa e de
disparidades econômicas profundas, o que gera, portanto, um cenário em nada
homogêneo do ponto de vista da igualdade de oportunidades de discussão política.
Segundo, o autor procura encaixar a discussão num panorama no qual os meios de
comunicação de massa ocupam papel central. Então, se, por um lado, o desequilíbrio
econômico nega acesso a determinados ambientes de discussão, gera também uma
desigualdade de temas que são abordados pelos meios de massa.
Schudson (1997) considera a discussão política desconfortável, pois necessita
explicitamente do conflito. Nesse aspecto reside outra diferenciação importante entre a
conversação cotidiana e a discussão política. A conversação e o conflito de ideias estão
no DNA da vida social dos indivíduos, segundo o autor. Independentemente de estar ou
não gozando de um ambiente democrático, as pessoas articulam suas vidas incluindo a
conversação cotidiana como mais um ingrediente natural de convivência. No que compete
à democracia, a discussão se torna política porque é feita “entre cidadãos que são
aproximados em virtude de sua cidadania” (p. 306). O confronto de ideias discordantes
se dá de forma democrática na medida em que a discussão política se insere no contexto
por meio do que representa a comunicação pública. A discussão é política porque
responde a uma lógica de razão pública, e não somente a uma dinâmica restrita ao escopo
da interação social.
Além disso, Schudson (1997) chama a atenção para o fato de que a conversação
cotidiana ocorre mais entre iguais, ou seja, entre indivíduos que compartilham de um
panorama social mais homogêneo. Quanto à conversação política, o cenário muda de
figura. Aquela desigualdade abordada anteriormente é, para o autor, uma das explicações
para o fato de que as pessoas discordam e discutem em arenas públicas. O debate fica no
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campo dos valores, das ideologias. Com lastros sociais, políticos e econômicos distintos,
indivíduos tendem a entrar em conflito. “Esse é um tipo de conversa que particularmente
as pessoas sentem aversão em se engajar” (p. 306).
A visão apresentada por Schudson se torna radical quando, na conclusão de seu
trabalho seminal, ele entende que a discussão nem sempre é viável em uma democracia;
ou, mais precisamente, nem sempre é desejável. Para ele – que chega a adotar o termo
jocoso “the romance of conversation” –, a discussão pode ser embaraçosa e atrapalhar
processos democráticos. Além disso, outro problema com um uso muito rigoroso do
conceito é a não consideração de elementos típicos da vivência em sociedade, tais como
o apelo emotivo, a agressividade, a existência de interrupções e toda sorte de situações
naturais do ser humano quando em interação. No fim das contas, Schudson questiona a
máxima publicada por Tocqueville de que discussão entre cidadãos é a alma da
democracia. Mais precisamente, ele discute essa assertiva ao criticar as consequentes
análises que vieram após a publicação, demonstrando que esses autores interpretaram a
noção proposta por Tocqueville de maneira errônea entendendo discussão de maneira
unidimensional.
Adotando uma concepção mais normativa e sustentada por um lastro deliberativo,
Mansbridge (1999) entende a discussão política dentro de um espectro democrático que
tem como uma das pontas o processo de tomada de decisão institucional. Na outra, é onde
se acomoda justamente a discussão ou conversação política. A distinção entre práticas
concorrentes também é feita pela autora, que busca justamente a ideia de espectro para
opor essas duas visões. Para ela, a conversação cotidiana de caráter político produz
resultados de forma coletiva e não é necessariamente voltada a atingir qualquer tipo de
ação para além do próprio ato de discussão. Por outro lado, a deliberação formal tem
como objetivo algum tipo de ação política e é, portanto, voltada a criar decisões
coletivamente agregadoras – ou, mais precisamente, consensuais.
O caminho exposto por Mansbridge visa garantir que haja reconhecimento da
importância das instâncias informais de vivência dos cidadãos. Para tanto, ela propõe que
os padrões normativos da teoria deliberativa sejam alargados, mas não a ponto de perder
uma de suas características principais: a exposição pública da razão. Esse aspecto deve
considerar, então, o que ela considera uma mistura de emoção e razão, ao invés da pura
racionalidade habermasiana. Assim, seria possível imaginar um sistema democrático em
que as diferentes partes ajam integralmente, de modo que todos influenciem a todos. Isso
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inclui, ainda, o envolvimento de tipos diferentes de concernidos; em outras palavras, tanto
pessoas especializadas quanto indivíduos “comuns” têm vez, espaço e voz nos processos
de discussão política.
A questão, portanto, avança no sentido de considerar argumentos e ações
discursivas para além de formulações indissolúveis. Se, por um lado, uma situação ideal
de discurso de Habermas tem como propósito a compreensão mútua, por outro, a
discussão cotidiana opera em situações mais ordinárias do cotidiano. Nessa modalidade,
cada envolvido apresenta argumentos que podem ou não ser compreendidos ou até
mesmo podem não achar interessantes. “Mesmo um participante que não fala pode moldar
o que o outro fala através de aspectos não-verbais, indicando entendimento, confusão,
interesse ou aborrecimento” (MANSBRIDGE, 1999, p. 215). O que a autora considera
como mais importante nesse quesito é não relegar à discussão cotidiana um papel
estritamente normativo, mas sobretudo garantir que as trocas comunicativas entre
cidadãos, recheadas de elementos “banais” do dia a dia, sejam levadas em consideração.
Mansbridge (1999), por outro lado, dedica especial atenção à natureza do que é
discutido entre esses indivíduos, isto é, preocupa-se em qualificar a discussão a fim de
que o conceito não seja tão esgarçado a ponto de se romper. A proposta é acrescentar o
adjetivo ‘política’ à noção de conversação ou discussão cotidiana. Assim, debates
ocorridos nos espaços de socialização dos indivíduos têm intenção política quando
envolvem temas que “o público deveria discutir”13. Essas discussões formam parte de
uma espécie de versão informal da decisão coletiva; não é uma forma de decisão
institucional, aquela que envolve interesses ou a participação de membros da esfera
política. Mansbridge está falando do domínio cotidiano das ideias e soluções encontradas
por cidadãos reunidos “aleatoriamente” e debatendo assuntos de grande impacto público.
A concepção de política da autora revela esse caráter de interesse público da
discussão, de debates que implicam direitos, políticas públicas, valores e princípios com
consequência sociais – e essa é a diferença fundamental para outras modalidades de
comunicação entre cidadãos. Parte importante desse conceito está no fato de que
indivíduos conectam suas experiências e questões pessoais a grupos, outros indivíduos e
temas já em circulação na esfera pública. Segundo a autora, a política é um meio pelo
qual cidadãos tentam fazer sentido uma situação comum compartilhada em interação com

13

Tradução própria para: “the public ought to discuss” (p. 211).

46

outros cidadãos. Na prática, um cidadão encontra similaridade entre a própria vontade ou
uma crença individual e algo maior, que está exposto de forma ampla na sociedade. Esse
assunto, então, torna-se político por ser algo comum a uma grande quantidade de pessoas
e, consequentemente, é algo que “the public ought to discuss”. Nesse sentido, é uma
aproximação não promíscua da esfera privada com a esfera pública, em que se expões à
coletividade assuntos pessoais que têm a ver com questões mais abrangentes.
Além disso, cidadãos que se envolvem em discussões tendem a “testar” suas ideias
políticas no seu cotidiano, aproximando-se de debates que visam confrontar ideias e
realizar, como explica Mansbridge (1999), micro negociações. E é uma relação dialética
entre especialistas (membros da esfera política, ativistas, agentes de movimentos sociais
e outros interessados) e não especialistas (cidadãos). Esse processo envolve compartilhar
ideias contrárias, revisitar ideias antigas, conversar com amigos, aproximar questões
maiores de realidades particulares etc.
Grandes porções de escolhas individuais mutuamente interativas,
com pesos desiguais por causa de padrões de dominação e
subordinação, em virtude de sorte e de outras desigualdades
justificáveis injustificáveis, juntas criam um apanhado de
escolhas coletivas. Estas escolhas coletivas, ou "decisões",
afetam, então, muitas vezes substancialmente, as escolhas
individuais de cada membro da coletividade. "Politizar" uma
dessas escolhas coletivas – torná-la “política” – é levá-la à
atenção do público, como algo que o público deveria discutir
como um coletivo, tendo em vista uma possível mudança. O que
o público deveria discutir é explicitamente uma questão para
disputa (MANSBRIDGE, 1999, p. 214)14.

Podemos observar a natureza conflituosa imposta ao conceito de discussão
política elaborado por Mansbridge. A disputa à qual se refere a autora na citação anterior
é resultante de um processo de articulação de opiniões, que muitas vezes pode ser de
visões contrárias sobre um mesmo objeto. Assim como na teoria deliberativa, aqui há
reconhecimento da discordância como elemento constitutivo da discussão. A diferença

Tradução própria para: “Large numbers of mutually interacting individual choices, weighted unequally
through patterns of domination and subordination, chance, and other justifiable and unjustifiable
inequalities, together create a host of collective choices. Those collective choices, or "decisions," then
affect, often substantially, the individual choices of each member of the collective. To "politicize" one of
these collective choices— to make it "political"— is to draw it to the attention of the public, as something
the public should discuss as a collectivity, with a view to possible change. What the public ought to discuss
is explicitly a matter for contest”.
14
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está na consequência da discordância. A deliberação se move pela busca do consenso,
como já observamos anteriormente, mas também ambiciona solucionar conflitos. Já a
discussão política não busca, necessariamente, a resolução de problemas ou qualquer tipo
de consenso, embora estes possam ocorrer. Não se quer dizer que a discussão é desprovida
de objetivos, mas enfatizar o fato de as intenções podem ser as mais diversas. A
discordância, portanto, assume novamente um papel central nos processos comunicativos
entre cidadãos em uma democracia.
Essa discordância, muito embora se dê em âmbito social disperso e sem objetivos
claros, não ocorre em um ambiente selvagem. Mansbridge (1999) retoma alguns critérios
normativos mínimos que regem a discussão política. O primeiro deles se refere à
igualdade, que aqui também é entendida na esfera da oportunidade de acesso a espaços
de discussão. Não é, por exemplo, aplicado à noção de paridade de voz na decisão final,
mas preponderantemente na possibilidade universal de que todos possam participar. Em
sendo assim, a força do melhor argumento deve prevalecer, “não importa de quem se
origina ou qual a frequência de utilização por um ou mais participantes” (p. 215). O
segundo gira em torno da ideia de reciprocidade, garantido que os indivíduos devem
considerar a opinião alheia (contrária ou não) na formulação durante o processo. Nesse
sentido, a base de operação dos debates políticos deve ser a consideração e não
necessariamente a razão. Em terceiro lugar, a publicidade integra a lista de critérios no
sentido de que as discussões são públicas e assim o são porque os assuntos em tela são de
interesse geral.
Resumidamente, Mansbridge (1999) define conversação política como um
processo de discussão entre cidadãos sobre temas de que todos deveriam tomar
conhecimento. A discussão está no âmbito da vida social do cidadão em sua vivência
diária, ativando espaços em que as pessoas circulam e articulam ideias em torno de
questões políticas. Para tanto, essas discussões precisam ocorrer em ambiente plural
(aceitando ideias discordantes sem constrangimentos punitivos), em espaços públicos e
de igual acesso. “As pessoas descobrem, por meio de empatia, intuição, lógica e tentativa
e erro, quais ideias movem outras pessoas a mudar de opinião ou não”15 (MANSBRIDGE,
1999, p. 219). No fim das contas, cidadãos formulam argumentos, empreendem

Tradução própria: “They discover through empathy, intuition, logic, and trial and error which ideas move
others to change their own ideas and behavior and which do not”.
15
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discussões e formam ideias de forma autônoma e livre, sem que haja qualquer tipo de
propósito institucional definido.
Outro percurso teórico que nos ajuda a lapidar um conceito de discussão política
é oferecido por Scheufele (2000). Assim como Schudson, o autor faz uma distinção clara
entre duas concepções concorrentes, mas os expõe dentro de um guarda-chuva um pouco
mais amplo, chamado de discussão política. A primeira delas é “expressão de opinião”,
que tem como principal característica ser a exposição de determinado ponto de vista em
um tema controverso. A substância da conversa ou da opinião não é levada em
consideração. Já no que ele chama de “conversação política”, a especificidade do que é
dito é essencial, pois ela qualifica a discussão em sua essência política. O principal ponto
de argumentação do autor consiste em aplicar os conceitos a um possível ambiente hostil
de troca de opiniões. Enquanto que para a simples expressão de opinião um clima
desfavorável pode levar ao medo de isolamento social ou ao ato de evitar conflito, para a
conversação política esse é um cenário desejável e que leva ao incremento de
conhecimento político, por exemplo.
A conversação política estaria ligada a questões políticas em seu sentido mais
basilar, consistindo na troca de informação relevante para a compreensão e a participação
em processos políticos. Scheufele (2000) estabeleceu, além disso, três tipos de questões
gerais para cada tipo de comunicação interpessoal tratada. Na conversação, tratar-se-ia de
questões políticas locais, temas de interesse político nacional e assuntos que dizem
respeito à vizinhança. Já para a expressão de opinião, tratar-se-ia de situações pessoais e
tópicos ligados à família, pontos de vista sobre trabalho e carreira e temas relacionados
ao lazer.
Esses três autores convergem na ideia de que há de se diferenciar nitidamente
práticas comunicativas concorrentes. No entanto, Marques e Maia (2008) alertam para o
fato de que isso não pode ser confundido com dicotomia simplista. De acordo com as
autoras, “ambas são formas complementares e intersectantes de extrema importância para
os processos democráticos de participação, socialização política e entendimento de
problemas coletivos” (p. 149). Isso quer dizer que é preciso distinguir para definir melhor
a prática que nos leva ao entendimento do fenômeno em estudo.
Outras tantas perspectivas buscam definir a discussão política e enquadrá-la em
modelos teóricos que dão conta, em maior ou menor grau, de questões muito semelhantes
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às apresentadas até aqui. Conover e Searing (2005), por exemplo, explicam que essa
prática envolve uma grande variedade de expressões comunicativas, tais como
argumentação, emoção, testemunho, comentário, fofoca, dentre outras. Por seu caráter
disperso, a discussão política consegue se moldar a ambientes diversificados e os
indivíduos capazes de produzir conhecimento a respeito de determinado assunto
expressam razões, adquirem informações variadas e podem alcançar o entendimento de
questões de interesse público. Além disso, essa modalidade de comunicação ajuda os
cidadãos a compreenderem suas próprias vontades políticas, considerar opiniões alheias
e ponderar o que pode ou não ser considerado o bem comum (KIM e KIM, 2008) ou,
mesmo, sentir o pulso da opinião pública, capturar para onde tende o ambiente social.
A ocorrência dessas discussões é associada a ambientes informais, que não estão
atrelados a nenhuma agenda pública predeterminada ou a algum órgão de governo, mas
se notabilizam por fornecer subsídios para o desenvolvimento de debates e diálogos
políticos (GRAHAM, 2008). Esses espaços podem abrigar esta modalidade de
comunicação política em suas mais diversas dimensões, desde os clubes e cafés
vastamente abordados por Habermas em sua teoria, até nas expressões mais típicas da
nossa época, os sites de rede social. Apresentando uma visão mais “técnica”, Van Dijk
(2012) se afasta de questões democráticas ou políticas a fim de concentrar esforços em
entender o processo interativo. Para ele, existem níveis de interatividade diferentes que
levam, consequentemente, a resultados distintos, além do fato de que há padrões de
tráfego de informação a depender do tipo de uso empregado na interação. Por essa
perspectiva, a conversação seria a troca de informação por duas ou mais unidades
(cidadãos), através de um meio compartilhado (em vez de um centro) e com tema
proposto ou aceito por ambos.
Dentre todos os aspectos que cercam o conceito e que foram expostos até aqui,
alguns podem ser destacados para a composição de uma definição que melhor nos serve.
De forma objetiva, a discussão política pode ser definida como a troca argumentativa
entre cidadãos sobre temas de relevância pública, envolvendo situações em que a
discordância de ideias é aceita e fomentada. Esses debates devem tratar necessariamente
de temas que concernem a todos, isto é, assuntos que impliquem qualquer indivíduo na
sua condição de cidadão perante a comunidade política. Nesse contexto, a publicidade é
imprescindível, uma vez que os argumentos ou falas apresentadas devem estar expostas
e abertas ao escrutínio de todos os que tiverem meios para tanto. As discussões resultam
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da alternância de apresentação de argumentos ou falas, que podem incluir elementos
comuns à socialização do indivíduo, tais como emoção, indagação, pausas, histórias
pessoais, rudeza, interrupções, dentre outros recursos.

1.3 – A importância e o papel da discussão política
A importância da conversação ou da discussão política sempre esteve ligada a
ganhos políticos e cívicos para os envolvidos, além de consequências positivas para a
democracia. Sistematicamente falando, podemos dividir os ganhos nesses dois grandes
grupos. Primeiro, os que se referem à esfera individual, ou seja, aqueles mais ligados aos
ganhos políticos para os que decidem se envolver em discussão. Segundo, os que dizem
respeito à democracia ou ao sistema político como um todo, evidenciando principalmente
a importância da pluralidade de opiniões e sua função comunitária. Em ambos, o pontochave é compreender a discussão como processo, ou seja, como um fenômeno social que
se insere no cotidiano das pessoas e não se encerra em si. Ela compõe um sistema mais
complexo e se molda a partir do contexto social e dos participantes.
Em extenso estudo sobre o impacto da conversação na vida cotidiana de
americanos e britânicos, Bennett et al (2000) explicam que a discussão política integra
uma equação mais ampla dentro da democracia, pois ao discutir publicamente sobre
assuntos políticos, cidadãos adquirem informação para o seu próprio repertório e, assim,
geram opiniões mais qualificadas sobre os mais diversos assuntos. Nas palavras dos
autores, “os dados mostram que aqueles que mais discutem sobre política sãos os mais
bem informados (pelo menos duas vezes mais em três das quatro surveys aplicadas” (p.
115)16. Sendo assim, é por meio da discussão política que cidadãos produzem razões sobre
questões de interesse geral, conectando suas experiências e visões ideológicas ao mercado
político disponível na esfera pública.
Quando aborda esse tipo de embate político, Habermas (2006) é incisivo ao dizer
que esta é uma forma prática de ação comunicativa. Não tem como intenção algum tipo
de atividade política final, mas pode servir para tanto. Os ganhos estão mais ligados ao
campo individual, pois ajuda na formação política do cidadão e na construção de

Tradução própria: “the data show those who talked politics the most were much more knowledgeable (at
least twice as much in three of the four surveys)”.
16
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interpretações sobre assuntos políticos que interessam. Por essa linha, Kim e Kim (2008)
explicam que indivíduos enxergam a discussão política prioritariamente como uma forma
de expressão pessoal. Por esse viés, as pessoas têm ciência de que, ao se envolverem nesse
tipo de debate, um dos resultados possíveis é o reconhecimento mútuo sem que seja
necessário “sair” do que já se estava acostumado a fazer no dia a dia. Em outro estudo,
Conover et al (2002) demonstram que a principal motivação é o ganho informativo,
porém com um adendo importante: os indivíduos querem não somente vantagem política
ou aumentar o próprio repertório político, mas principalmente conhecer a vida de outras
pessoas e ter acesso a diferentes perspectivas.
Wright (2012) tem no horizonte a noção de que atos banais do dia a dia podem ser
até mais importantes para a democracia e para as pessoas do que ações políticas mais
tradicionais. Isso porque, para ele, a produção de sentido político que uma sociedade
carrega está diretamente ligada às conversações e discussões políticas que são realizadas
em espaços informais. Os indivíduos, portanto, criam suas identidades políticas por meio
da interação discursiva com os outros. Esse contexto não despreza o papel cumprido pelos
meios de massa, que ajudam a fornecer informação que servem de munição para
discussões. No entanto, como afirmam Nisbet e Scheufele (2004), é por meio da
conversação que os cidadãos atingem ganhos mais diretos, pois basicamente são os
debates públicos que auxiliam a processar essas informações, considerar novas ideias e
formar suas próprias. “O contexto comunicativo formado por meio dessa conversação é
geralmente marcado pela afirmação e renovação de quadros compartilhados de valores,
incluindo, também, é claro, a reprodução de preconceitos e desigualdades” (MARQUES
e MAIA, 2008). Isso porque é por meio da discussão que as pessoas se expõem, justificam
e negociam seus interesses em constante tensão com os outros.
Mesmo com tantas possibilidades de ganhos políticos individuais, essa ênfase
pode nos afastar de aspectos importantes da socialização das pessoas. É o que afirmam
Eveland, Morey e Hutchens (2011), ao chamarem a atenção para o fato de que indivíduos
podem também exibir objetivos nada democráticos em discussões. Ou, ainda, a discussão
pode ter um papel mais cívico do que político. Isso quer dizer que o foco direcionado
somente para o âmbito político da discussão tende a negligenciar recursos que ajudam na
participação nos debates, tais como aqueles já apresentados. É uma forma de trazer o
conceito da discussão para a realidade prática das pessoas e, portanto, entender que a
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discussão, embora pública e respeitando os parâmetros que a define, pode gerar resultados
que não são democráticos.
No campo mais amplo da democracia, a discussão pode ser atrelada à ideia de
compreensão mútua (HABERMAS, 2006; KIM e KIM, 2008). Embora esse não seja um
resultado esperado, conforme abordado na seção anterior e explicitado na definição
adotada na tese, o entendimento consensual é algo que pode ser atingido via discussão.
Uma vez que argumentos são apresentados, falas são expostas, posicionamentos são
criticados, visões ideológicas podem ser revistas e compor uma solução compartilhada
para determinada questão política.
Para a saúde do sistema democrático desenhado dentro da teoria deliberativa, a
discussão política é uma espécie de pré-requisito para todo tipo de processo decisório.
Muito em função da ideia de que a razão pública também é formada por meio do debate
público em ambientes informais. “A razão é produzida por interações não propositivas,
não estratégicas e não orientadas”, é o que explica Kim e Kim (2008). Se, nesse modelo,
as decisões políticas são legítimas porque são fruto de tirocínio público, então
conversações não concorrem com a deliberação; pelo contrário, atuam como
complemento fundamental, pois são instâncias de debates que podem correr
concomitantemente.
Outro fator que cumpre papel de destaque é a reunião de opiniões em discussões
políticas diversas como forma de aferição do clima de opinião sobre determinado assunto.
Isso é crucial, na democracia, para que os cidadãos tenham acesso ao que se está
discutindo. Trata-se de uma forma de testar suas próprias ideias ou revisitar
posicionamentos. Mansbridge (1999) cita como exemplo o surgimento de termos que
passam a fazer parte do repertório discursivo na esfera pública, como “macho
chauvinista” e “homofobia”. Para ela, essas são situações que resultam do processo de
discussão de temas que passam a integrar a dieta de embates políticos diários dos
cidadãos. Com ou sem o envolvimento de especialistas, essas ideias são articuladas na
interação discursiva e ganham notoriedade ao serem cada vez mais debatidas. A
consequência é que sobem à superfície da esfera pública e podem, como resultado
possível e desejado, serem absorvidas pela esfera de poder decisório.
Chambers (2009) também faz considerações a respeito do clima de opinião
política. A visão da autora é mais pragmática: ela entende que o valor da discussão
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política está em grande parte direcionada para a efetividade burocrática do processo. Isto
é, a legitimação do debate ocorre quando isso leva a algum tipo de participação em
iniciativas que visam decisão, mesmo que não de caráter deliberativo.
Em qualquer discussão que ocorre de forma pública, a formação das redes que
compõem o processo é um elemento de valor para se tentar entender como ocorre o
fenômeno e, consequentemente, buscar analisar algum tipo possível de ganho (MUTZ,
2002b; ROJAS, 2008; MCCLURG, 2006a; HUCKFELDT, JOHNSON e SPRAGUE,
2003). Essas redes têm a ver com a construção de relações em torno de um assunto
político de interesse e, ainda mais importante, como os nós se estabelecem a partir de
discordâncias. Isso ocorre porque, como vimos anteriormente, o desacordo de opinião é
um requisito necessário para que haja pluralidade de visões ideológicas e se alcancem
opiniões mais qualificadas. A heterogeneidade ou homogeneidade das redes sociais que
carregam as discussões se tornam essenciais para entender o modo pelo qual as pessoas
discutem política. Uma rede heterogênea, por exemplo, garante um constante embate de
opiniões – justamente o ponto central desta tese. Na seção seguinte, discutiremos como a
discordância política se define, se organiza e ganha certa autonomia ao ser estudada sob
a ótica de práticas de embate político contemporâneas.

1.4 – A discordância política e suas características

A importância da discordância em contexto democrático é objeto de consideração
na bibliografia e em práticas políticas há bastante tempo. Huckfeldt, Johnson e Sprague
(2003) lembram que padrões de existência de desacordos ideológicos estão firmados
como parte da defesa da democracia americana, por exemplo17. Isso revela a afirmação
dessas práticas como formadoras substanciais de qualquer democracia moderna,
garantindo que todos são iguais, livres e guardam diferenças que devem ser respeitadas.
Os estudos mais recentes que buscam compreender como operam as discordâncias
em contexto contemporâneo têm sua origem em duas áreas: comportamento eleitoral e
participação (MUTZ, 2002). Em ambas, a ideia é analisar o papel da discussão e do
17

Os autores recorrem às palavras de Madison, eternizadas na história dos EUA na obra conhecida como
Federalista número 10. “The latent causes of faction are thus sown in the nature of man; and we see them
everywhere brought into different degrees of activity, according to the different circumstances of civil
society".

54

enfrentamento de opiniões contrárias para o melhoramento dos níveis de envolvimento
em atividades participativas e o aumento no número de pessoas que decidem votar. A
relação direta que se procurou entender constituiu-se num modo de acessar as motivações
dos cidadãos em se engajar na política, tendo essas duas ações, participação e voto, como
as atividades fins mais importantes para a democracia. Por um lado, McClurg (2006a)
mostra que duas das explicações clássicas dessa perspectiva são: (a) as situações de
discussão que promovem o confronto de visões em desacordo são responsáveis pelo
aumento da tolerância e compreensão; e (b) situações de debate homogêneas levam a mais
participação. No geral, diversos trabalhos seguiram por linhas semelhantes e investigaram
basicamente a influência da discordância em processos de envolvimento político.
Já Mutz (2002) reúne diversos estudos que vão na direção contrária, ou seja,
apontam para uma influência negativa do desacordo de opinião para a participação e a
decisão do voto. Por essa perspectiva, a exposição a visões políticas contrárias opera no
sentido de introduzir a ambivalência social na equação e convida à preservação da
harmonia social. Consequentemente, inibe o posicionamento público e ajuda a frear a
participação eleitoral e política. Nir (2011), por outro lado, apresenta uma considerável
evolução na linha de pesquisa, buscando inserir o fenômeno em um panorama político e
comunicacional mais complexo. É o caso de considerar, por exemplo, outros elementos
da comunicação política e a sua influência no comportamento do cidadão, como o
consumo de notícias. Mais decisivamente, o autor mostra que a diversidade de
possibilidades de fatores influenciadores é proporcional ao volume de estudos que
passaram a ser publicados a partir principalmente da década de 2000. A divergência de
resultados, portanto, também revela a importância mais que necessária de análises
específicas e contextuais.
No que se refere à discussão política, o desacordo cumpre papel central na
mecânica do processo. Embora operem em dinâmicas diferentes e possam resultar em
ganhos ou influência negativa, o importante é que a bibliografia da área não se furta em
dar à discordância a função de motor dos debates políticos públicos. Nessa linha, podese atribuir ao desacordo o benefício de ajudar os cidadãos a decidir o voto, auxiliar
agentes políticos a decidir sobre políticas públicas, possibilitar a aferição de clima de
opinião ou a identificação de posicionamentos em conflito, aumento da capacidade
argumentativa, incremento de informação, dentre tantos outros aspectos (KIM, WYATT
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e KATZ 1999; MUTZ, 2002; STROMER-GALLEY e MUHLBERGER 2009; NIR,
2011; EVELAND, MOREY e HUTCHENS, 2011; BELLO, 2012).
No campo das motivações para se engajar em discussão baseada em desacordo,
Eveland, Morey e Hutchens (2011) apresentam um conjunto de fatores. Entre eles está a
motivação para aprender sobre temas políticos, a procura por desenvolver melhor
questões específicas em relação ao assunto em debate e de tentar persuadir participantes,
além de outras questões de raiz cívica ou política. No entanto, existem razões ligadas mais
à conversa em si, ao processo que se desenrola. São o caso de se envolver numa discussão
e apresentar argumentos no sentido de parecer mais inteligente, ou de se mostrar
informado, da vontade de ampliar relações interpessoais, da necessidade de se comunicar,
ou até mesmo da discussão pela discussão. Em muitos casos, como observa Walsh (2014),
a discussão pode começar em uma conversa cotidiana despretensiosa e descambar para a
natureza política do assunto. Em outras tantas situações, a discussão pode ser apenas e
puramente expressiva e exibicionista (MANSBRIDGE, 1999).
“Motivações para a conversação política variam de acordo com
os indivíduos. Mais importante, as possíveis motivações não
estão limitadas à esfera cívica, e podem, de fato, serem dominadas
por intenções não cívicas, pelo menos entre a maior parte dos
participantes da discussão”18 (EVELAND, MOREY e
HUTCHENS, 2011, p. 1091).
Esse é um ponto elementar a ser abordado porque abre espaço para que o ato da
discussão política não seja compreendido de forma asséptica. Isso quer dizer que maneiras
de se debater política, embora caracterizadas respeitando as normas aqui estabelecidas,
podem ser administradas a partir de arranjos morais, éticos e pessoais bem diversos. O
importante é assegurar que os parâmetros políticos e democráticos sejam respeitados.
Apesar disso, é impossível garantir virtude cívica, moral e política na decisão de se
engajar em discussões que abrigam discordâncias.
A teoria da Espiral do Silêncio, que circula vastamente pelo campo da
comunicação, também é utilizada para explicar intenções positivas e negativas de se
envolver em discussão. Essa perspectiva sugere que o sentimento de pertencimento ou de
isolamento social é forte influenciador na decisão de participar ou não de discussões. Ao
Tradução própria para: “These findings indicate that motivations for political conversation vary across
individuals. More importantly, the possible motivations for political conversation are not limited to ‘‘civic’’
motivations, and may in fact be dominated by noncivic motivations, at least among the most frequent
political conversation partners”.
18
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testar a teoria, Kim, Wyatt e Katz (1999) encontram que o propósito de se envolver num
debate público sobre política vai além da percepção da ação do outro. Para eles, esse
efeito é mediado pelo hábito de se discutir política, isto é, quanto mais as pessoas
discutem, mais chances elas têm de permanecer intercambiando opiniões. Além disso,
outro fator fundamental é o consumo de informação por meio do noticiário, um modo
apontado como qualificador das opiniões.
Sobre esse último aspecto, Eveland (2004) apresenta três explicações para o fato
de que a discussão sobre notícias pode gerar vantagens políticas para os cidadãos.
Primeiro, há que se considerar o modo exposição, que versa sobre a capacidade que as
pessoas têm de recontar aquilo que obtém como informação do noticiário. Isso funciona
como apoio argumentativo numa discussão e é passado adiante de maneiras bem
particulares (com adição de novas informações ou distorcidas, por exemplo). Já a
elaboração antecipada é uma explicação para pessoas que, ao tomarem conhecimento de
que vão entrar em uma discussão, passam a se informar mais. Em outras palavras,
preparam-se para o atrito de ideias aumentando o próprio repertório político. A terceira é
nomeada como discussion-generated elaboration, um mecanismo adotado por indivíduos
que precisam rapidamente processar as informações adquiridas durante a discussão e
“rapidamente” buscar novas fontes a fim de rebater a opinião contrária. Em todos os três
casos, as motivações ou vantagens apontadas atuam na esfera do aumento do
conhecimento político.
Se existem motivações para entrar em discussões, podem existir também
motivações para as evitar. É o que apontam Stromer-Galley e Muhlberger (2009), que
reúnem uma série de razões que podem levar ao chamado conflict avoidance. Em certos
casos, é esperado que muitas pessoas evitem o conflito porque este seria um ato de
violação das normas de polidez e educação do grupo social – principalmente em
ambientes que envolvam interação com estranhos. Os autores explicam que numa
conversa, seja sobre política ou sobre qualquer outro assunto, a discordância é algo
indesejável, pelo menos em como situação inicial. Preferir não se envolver em situações
de desacordo seria uma espécie de resposta involuntária, mais do que uma ação
estratégica que visa resguardar espaços homogêneos de discussão e circulação de
informação (HUCKFELDT, JOHNSON e SPRAGUE, 2003).
Recorrendo a autores de origem diversas das Ciências Humanas, Stromer-Galley
e Muhlberger (2009) apontam alguns sentimentos negativos que podem ser associados ao
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desacordo de opinião: desconforto, sensação de desagrado, de ameaça e de risco, insulto
ou ofensa. Essa perspectiva corrobora estudos que negaram efeitos positivos da
discordância para processos políticos, como é o caso de Mutz (2002). Porém, a tentativa
de fazer a associação contrária – de que a discordância de visões pode gerar efeitos
positivos – nos leva a caminhos que inevitavelmente impõem o desafio de considerar a
dinâmica de funcionamento da discussão.
Este é o caso de um braço importante da bibliografia, que estuda como efeito
direto do desacordo o aumento dos níveis de tolerância dos envolvidos. Huckfeldt,
Johnson e Sprague (2003) explicam que essa linha de pesquisa busca compreender as
características das discussões, do conflito de opiniões e do ambiente e como essas
questões podem abrigar situações em que indivíduos passem a tolerar mais a visão
ideológica contrária. Um dos pontos cruciais é a percepção de que nem toda discordância
leva a esse efeito, pois um fator relevante para o cidadão envolvido é a percepção do tema
em discussão, se é polêmico e ajustável a sua própria conduta. Para uma prática possível
de deliberação, por exemplo, a tolerância é um aspecto a ser levado a sério, uma vez que
as pessoas precisam considerar a opinião dos outros, avaliá-las e tentar construir uma
solução que agrade a todos enquanto comunidade política.
Fora dessa perspectiva, a tolerância opera principalmente na capacidade das
pessoas em respeitar visões conflituosas (independente de se pensar em um bem comum)
e conseguir conviver em ambientes de discussão sem que haja coerção ou qualquer tipo
de impedimento à participação. Inclusive, esse é um ponto que atua no campo da
percepção do indivíduo e pode levar a consequências negativas para a democracia. Se o
cidadão entende que determinado ambiente é povoado por pessoas intolerantes e que não
respeitam a opinião contrária, então, para quê acessar a discussão? Esse é um caminho
que impõe ao estudo da discussão e da discordância da opinião o viés contextual, isto é,
a noção de que é preciso analisar as dinâmicas do debate e suas características como fruto
da relação dialética entre os indivíduos, que não podem ser entendidos em isolamento.
Fundamentalmente, a tolerância política é sobre maneiras
formalizadas em que as pessoas concordam em discordar. É
primordialmente sobre constrangimento e 'não fazer', em vez de
uma ação política. Além disso, a capacidade que as pessoas têm de
empreender conversações entre divergências políticas, em que um
precisa concordar em discordar em um nível menor, pode ensinar
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lições sobre a necessidade da tolerância que garante o ato de
concordar em discordar em nível macro19 (MUTZ, 2002, p. 123).
A contribuição que Mutz (2002) oferece ao estudo da discussão, de suas dinâmicas
e do papel central da discordância é decisiva para a continuidade da literatura em dois
aspectos. Primeiro, pavimenta o terreno para se discutir a discordância em termos do seu
valor para a democracia ao associar a questão à formação de redes baseadas em política,
tolerância e formas de envolvimento político. Segundo, direcionou os trabalhos seguintes,
pois os desafiou a tentar provar a relação entre desacordo de opinião e valores
democráticos como participação e deliberação. No geral, Mutz (2002) demonstra que
indivíduos que possuem redes que abrigam grandes discordâncias políticas são menos
propensos a participar politicamente. Em seu estudo, ela está se referindo a
comportamento eleitoral. O artigo afirma que o desacordo leva à sensação de constante
conflito e, portanto, pode causar medo de envolvimento e receio de ofender os amigos.
Dois mecanismos explicam o efeito negativo. O primeiro quesito diz respeito à
confusão mental gerada pela variedade de visões políticas. Isso quer dizer que as pessoas
se sentem “acuadas” e demoram a escolher o candidato ou, então, que elas simplesmente
não mudam de opinião. O segundo ponto se refere ao que ela chama de social
accountability ou o medo de ofender os outros participantes da discussão (uma espécie
de “espiral da apatia”).
Em contraposição, Bello (2012) busca discutir essa perspectiva em duas questões:
(a) o efeito direto buscado por Mutz não pode ser assim tão linear, uma vez que há níveis
de discordância e, portanto, as dinâmicas particulares devem ser respeitadas; (b) outras
variáveis devem ser levadas em consideração. Um terceiro ponto poderia ser
acrescentado: a discordância pode ser um fator decisivo e importante em outras áreas da
vida política do cidadão que não estão ligados necessariamente à participação
democrática20. É o caso de algumas questões que já abordamos, como compreensão mútua

Tradução própria para: “Ultimately, political tolerance is about formalized ways in which people agree
to disagree. It is primarily about restraint and not doing, rather than political action. Thus people’s capacity
to carry on conversations across lines of political difference, conversations in which one must agree to
disagree at a micro level, may teach important lessons about the necessity of political tolerance, the public
policy rendition of agreeing to disagree at the macro level”.
20
O trabalho de Mutz (2002), embora positivo em diversos aspectos, revela uma abordagem que, em certa
medida, compreende a participação como um valor em si. No entanto, Gomes (2011) demonstra com
simples exemplos que a participação deve ser pensada como algo que transforma meios em oportunidades,
ou seja, é através da participação que indivíduos alcançam tanto objetivos pessoais quanto sociais.
19
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(numa perspectiva deliberativa), aprendizagem social, obtenção de informação,
qualificação da opinião, entre outras.
Em sua análise empírica, Bello (2012) demonstra que o efeito negativo da
discordância ocorre quando há uma discordância “universal”, isto é, quando o ambiente
em que o cidadão se encontra é completamente desfavorável à sua própria opinião. Aqui
entra um tipo de espiral do silêncio que seria, no caso, espiral de não participação. Por
outro lado, quando o ambiente não é totalmente desfavorável, ou seja, quando há certa
abertura e outras pessoas que pensam igual a você (embora em minoria), então é possível
que a discordância atue de forma positiva para a participação. Essa é a teoria da “oposição
universal” (universal opposition) que, embora não seja nova, traz para o contexto atual
de pesquisas na área subsídios para compreender melhor a forma pela qual o desacordo
de opinião opera em níveis diferentes. Em suma, Bello (2012) assegura que boa parte dos
indivíduos se depara diariamente com alguma discordância, mas somente alguns encaram
o desacordo de forma universal. O efeito negativo, portanto, só estaria associado a este
último grupo de pessoas que, no estudo em questão, formam um conjunto pequeno se
comparado com toda a sociedade.
A ocorrência da discordância não é algo restrito ao universo político, muito menos
segue regras tácitas de desenvolvimento. No entanto, é importante fazer distinções para
alcançar o objetivo que nos propomos. Como nos lembra Bello (2012), esse é um aspecto
que se manifesta em diversos níveis dentro de uma democracia, dos mais altos postos da
esfera de decisão, entre líderes e ativistas, entre jornalistas e seu público consumidor, até
as camadas mais comuns do sistema, como entre cidadãos. A questão principal neste
momento, no entanto, é restringir a discordância que é pertinente a esta tese. A abordagem
adotada está circunscrita ao conflito de ideias sobre temas de relevância pública, isto é,
sobre assuntos que são políticos no sentido já apresentado acima. Isso nos leva a excluir,
por exemplo, qualquer tipo de desacordo sobre questões sociais, mesmo as mais
importantes, que não nos impliquem na condição de cidadãos. A discordância que nos
concerne é de caráter político.
Trabalhando com survey e análise de redes no contexto eleitoral americano, Nir
(2011) desenha sua pesquisa a fim de confrontar a ideia marcante na literatura de que
existe basicamente dois tipos de discordância: a oposição e a competição. A primeira
entende o desacordo como sendo uma oposição entre o indivíduo e toda sua rede, sem
uma distinção clara de nuances na obtenção de informação por outros meios, por exemplo.
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A competição, por outro lado, comporta experimentar argumentos de apoio e de oposição,
em um ambiente habitado por distintas visões e que fomenta discussões plurais.
Mais substancialmente, é possível determinar que, nesta perspectiva, o cidadão
não está isolado nem de um lado nem de outro; ele vivencia situações de vida mistas, em
que é possível se estabelecer isoladamente num mar de opiniões contrárias, mas também
discutir em espaços em que há mais variedade. O que Nir (2011) quer dizer é que o mundo
da vida cotidiana é mais dinâmico do que análises lineares – e aqui vai uma crítica para
parte da literatura que busca relações diretas entre a formação de redes e consequências
políticas. A autora explica que, mesmo em situações de claro desacordo de opinião, é
determinante diferenciar entre discordância plena, alguma discordância e pouca
discordância. Isto, aliado à análise do tamanho da rede de cada indivíduo, pode ser uma
forma mais bem elaborada de compreender possíveis efeitos positivos.
Em percurso semelhante, Huckfeldt, Johnson e Sprague (2003) adotam uma
distinção anterior ao conteúdo da discussão. Isto é, eles procuram organizar uma tipologia
da discordância por meio da diferenciação de duas formas de comunicação interpessoal.
Numa via, a comunicação efetiva, na qual cada indivíduo entende a mensagem
transmitida pelo outro. Na outra via, a comunicação persuasiva, aquela em que o cidadão
muda de opinião ou preferência como consequência do diálogo. Além disso, os autores
mostram que há outro fator a se considerar: a percepção da discordância. Ela opera de
modo que indivíduos podem perceber (muitas vezes de foram errônea) um ambiente
hostil, em que opiniões habitam espectros políticos diversos, e simplesmente decidem não
adentrar a discussão. Isso leva a situações falsamente construídas, uma vez que essas
pessoas são capazes de ignorar as visões em disputa e passam a compreender aquele
ambiente como homogêneo. “A percepção do desacordo é reduzida porque pessoas
reescrevem o roteiro de suas discussões, percebendo seletivamente acordo com pessoas
que, na realidade, expõem visões contrárias”21 (HUCKFELDT, JOHNSON e SPRAGUE,
2003, p. 12).
Numa discussão política, a discordância nada mais é que do que a expressão
pessoal de uma posição contrária a outra opinião. Essa simples assertiva impõe algumas
considerações. Primeiro, a expressão pessoal de uma posição quer dizer que o cidadão
Tradução própria para: “The perception of disagreement is reduced because people rewrite the scripts of
their own discussions, selectively perceiving agreement with people who in reality hold divergent
opinions”.
21
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expõe publicamente sua fala de modo a interagir com os outros participantes do debate;
sem interação, não há discordância. Segundo, de haver no mínimo algum nível de
possibilidade, na própria fala, de que a posição contrária possa se expor. Terceiro, a
discordância de que tratamos ocorre em ambientes informais e, por isso, é mais
convidativa a expressões lúdicas, certa incivilidade e a recursos de fala que não são
comuns a outros espaços que lidem com certa institucionalidade.

1.5 – Formação de redes, exposição seletiva e pessoas que pensam do mesmo
jeito (like-minded)
O quarto aspecto merece uma atenção maior. Trata-se da natureza conflituosa das
redes que se formam em torno desses desacordos. Essas redes podem abrigar dois tipos
de laços: os fortes (strong ties) e os fracos (weak ties) (KADUSHIN, 2012). O primeiro
se refere às ligações de maior intimidade e proximidade ente as pessoas. Já os fracos são
constituídos por relações entre desconhecidos e que estão mais espalhadas. Nessa
perspectiva, Kadushin (2012) explica que redes de ligação fraca, como é o caso das
pessoas que se relacionam em um espaço de discussão e não se conhecem, normalmente
são entendidas como difusoras de informação para os envolvidos, principalmente
informações que, em geral, não circulam na rede do indivíduo.
Em trabalho específico sobre desacordo de opinião, Huckfeldt, Johnson e Sprague
(2003) argumentam em linha semelhante. Os autores afirmam que a democracia depende
da interdependência entre os cidadãos, uma vez que é somente por meio de formação de
redes heterogêneas (ou seja, de pessoas com visões políticas conflituosas) que o sistema
político sobrevive. O papel da discordância, então, é entendido como o catalizador de
oportunidades de influência mútua e difusão de informação. A condição necessária é:
“rede de comunicação de baixa densidade em que a influência de determinadas opiniões
é autoregressivamente medida pela frequência das opiniões no interior da rede” 22
(HUCKFELDT, JOHNSON e SPRAGUE, 2003, p. 33). A primeira parte da citação quer
dizer que a rede é pouco densa porque o indivíduo X compartilha poucos amigos com o
indivíduo Y. A segunda quer dizer: uma determinada opinião é influente para X quando
essa opinião circula tanto na rede de X quanto na de Y. Em outras palavras, a discordância
Tradução própria: “lower density communication networks where the influence of particular opinions is
autoregressively weighted by the frequency of the opinions within the network”.
22
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ocorre mais em ambientes de discussão em que os indivíduos não se conhecem e estão,
de certa forma, distantes entre si do ponto de vista da rede de amigos.
Em segundo plano está a formação de subredes, ou seja, quando pensamos na
constituição da rede de relações de determinada pessoa estamos, também, levando em
consideração redes secundárias que, no fim as contas, formam a rede principal
(HUCKFELDT, JOHNSON e SPRAGUE, 2003). É o caso das relações de família,
amigos, colegas de trabalho etc. Na maioria dos casos, essas subredes não se sobrepõem,
uma vez que os membros que as compõem são diversos. Além disso, vários desses
membros só estão ligados ao indivíduo em conexões fracas – e, em diversas situações,
estão ligados a outras pessoas de outra subrede também por conexões fracas. O que eles
querem dizer, no fim das contas, é que um cidadão dificilmente mantém redes altamente
homogêneas, pois as diversas subredes acabam se conectando de alguma forma.
A pergunta que se impõe, portanto, é quais os fatores que podem explicar a
formação dessas redes heterogêneas atualmente? Ora, se elas são tão importantes para o
desenvolvimento de discussões políticas e, consequentemente, requeridas para o sistema
democrático, uma possível resposta reside em dois fatores contextuais (HUCKFELDT,
JOHNSON e SPRAGUE, 2003). Primeiro, o poder central que a religião chegou a ocupar
na estrutura social perdeu espaço com o tempo para outros elementos. Segundo, a
movimentação de estratos sociais era menos comum, enquanto que a contemporaneidade
contempla mais mudanças. Terceiro, a associação entre as pessoas era fortemente
influenciada pela preferência política, resultando em redes de interação mais
homogêneas. Agora, as pessoas tendem a estabelecer e manter relações mais heterogêneas
– explicadas, também, por outros fatores, tais como cultura política, diversidade de meios
de obtenção de informação e novas formas de discussão política. Sendo assim, é possível
afirmar que quanto maior a rede do indivíduo, mais chances ele tem de se engajar em
discussões que abriguem desacordo de opinião.
Embora essas sejam concepções marcantes e importantes para o estudo da
discordância, o ponto principal permanece pouco explorado: o processo do desacordo, a
dinâmica oferecida e como cidadãos trabalham em situações em que precisam articular
diferenças e expor pontos de vista em ambientes informais. Outra questão que esses
trabalhos estudam é a divergência “prévia”, aquela que ocorre anteriormente à discussão.
Eles analisam as redes em que as pessoas estão envolvidas e a probabilidade de estas
encararem uma discussão em um grupo completamente desfavorável. No entanto, a
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discordância pode ocorrer em situações bem diferentes, inclusive dentro de uma rede dita
homogênea.
A perspectiva que busca entender como esse fenômeno ocorre tem seu principal
pilar na ideia da exposição seletiva e da formação de bolhas, ou de grupos de afinidade
estrita de pensamento (like-minded23). Essa concepção entende que indivíduos não
procuram naturalmente por espaços de divergência política e permanecem em ambientes
que lhes deixam mais seguros, protegidos por outros indivíduos que partilham de sua
visão política. A ideia da formação de discussões entre pessoas like-minded trilhou
percurso consistente na literatura de deliberação. No geral, o perigo das pessoas “que
pensam igual” é criar ambientes fragmentados e extremamente polarizados
(HABERMAS, 2006). Como explica Marques (2011), Habermas já alertou para uma
possível “fragmentação maior dos públicos que, reunidos em torno de um grande número
de questões pontuais, permaneceriam isolados de debates que se dissolveriam sem chegar
a ganhar força ou visibilidade” (p. 22). Essa visão, portanto, compreende que debates,
discussões, deliberações e conversações que envolvam apenas cidadãos homogêneos
politicamente são inócuos do ponto de vista da pluralidade – sendo este um valor crucial
para a democracia. Assim, mesmo que haja diversidade de opiniões circulando, elas estão,
na verdade, falando para si mesmas sem contribuir para o avanço do debate público.
Essa visão encontra sustentação prática no estudo conduzido por Bennett et al
(2000). Os autores se debruçaram sobre dados de surveys internacionais (EUA e
Inglaterra) acerca de atividades de discussão política entre cidadãos americanos e
ingleses. A comparação longitudinal revelou um cenário em que debates entre pessoas da
mesma ideologia são o padrão. Em linhas gerais, os indivíduos tendem a se acomodar em
redes homogêneas e se expõem seletivamente a conteúdo político contrário. A exposição
seletiva a visões homogêneas ocorreria, na perspectiva em tela, porque as pessoas tendem
a querer procurar informação em fontes que elas já previamente aprovam, sejam de outros
indivíduos sejam nos meios de comunicação (HUCKFELDT, JOHNSON e SPRAGUE,
2003). Como já vimos anteriormente, deparar-se com uma discussão que envolva
discordância pode causar desconforto social e consequências psicológicas negativas.
“Dado o grau em que a conversação de americanos e britânicos se deu
entre pessoas like-minded, e a evidente repulsa que as pessoas têm,
23

A noção concorrente, da exposição inadvertida, a qual serve mais decisivamente à tese, será apresentada
e analisada no capítulo seguinte.
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nos dois países, de discutir política entre aqueles com visões
contrárias, somos forçados a concluir que discussão política nas duas
regiões está mais para uma “conversação frágil” que para uma
“conversação forte”” (BENNETT et al, 2000, p. 113)24.
É possível estudar a questão sob aspectos diversos, como nos apresenta Parsons
(2010). O autor recorre a uma bibliografia mais voltada à psicologia social, apontando
fatores que afetam diretamente a formação de atitudes e padrões de comportamento
políticos. Por esse caminho, a informação política que circula por ambientes de discussão
ativa dois sistemas emocionais distintos. O primeiro é chamado sistema de disposição,
que está associado a tomada de decisões baseadas em hábitos pré-existentes e de longa
data, sendo acionado por informações que coadunam com a opinião do indivíduo e seus
de valores. O segundo trata do sistema de vigilância, ligado às decisões calcadas em
situações imediatistas e que é ativada por novas e desafiadoras informações contrárias à
compreensão ideológica pessoal. Enquanto o sistema de disposição produz sentimentos
positivos como entusiasmo, esperança e felicidade, o outro rende ansiedade, preocupação
e medo. Numa ótica semelhantes, Nir (2011) levanta alguns elementos diversos que
podem estar positivamente associados ao desacordo político, como inclinação à
competição ou até mesmo encarar o ambiente conflituoso como entretenimento. Além
disso, o processo de discordância é ativado diferentemente em pessoas tímidas e em
indivíduos extrovertidos. Para esses últimos, lembra o autor, a situação pode estar ligada
a sentimentos de aventura e risco, indicando que um ambiente homogêneo pode ser chato
e pouco desafiador.
A formação de “bolhas”, ou ambientes muito homogêneos, é um problema sério
para a democracia, primordialmente porque as questões políticas apontadas por uns não são
apreciadas por outros e permanecem isoladas sem que haja o mínimo de confronto, de atrito e,
portanto, sem a mínima chance de serem resolvidas. Para além de Habermas, até John Stuart
Mill já atribuía um valor alto para o confronto de ideias, como afirma Mutz (2002). Ela explica
que o clássico autor inglês é notório ao se estabelecer como proponente de uma comunicação
política de cidadãos entre linhas divergentes politicamente. O confronto de ideias compõe esse
patamar de importância porque dá chance para que visões possam ser endossadas, revistas,
redistribuídas e reconfiguradas. A obra de Hannah Arendt também é outra que corrobora com

Tradução própria: “Given the degree to which American and British political conversations have occurred
among like-minded persons, and the evident disinclination of citizens in both countries to talk politics with
those from different points of view, one is forced to conclude that political talk in both nations looks much
more like ‘thin talk’ than ‘strong talk’”.
24
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estas ideias. Mais precisamente, Mutz (2002) explica que a filósofa alemã entende a exposição
a visões contrárias como um fenômeno que integra o pensamento da sociedade, pois é
fundamental na formação de opinião.
A perspectiva, contudo, enfrenta críticas e duela com estudos que vão pela linha
contrária. Como apontam Kies e Jensen (2004), a formação de pessoas que pensam do
mesmo jeito depende também da formatação do ambiente da discussão; de como esse
espaço se estrutura, do que ele oferece como ferramentas de comunicação e de como os
indivíduos se apropriam de tudo isso para dar sentido a seus discursos. Em segundo lugar,
isso não acontece principalmente porque cidadãos procuram conhecer novas pessoas e se
engajar em debates em que são desafiados, ou até mesmo são compelidos a conhecer
visões políticas desconhecidas (STROMER-GALLEY, 2002).
Na prática, a ideia da exposição seletiva e da formação de pessoas like-minded pode ser
confrontada em determinados aspectos. As pessoas podem, em certo ponto, procurar opiniões
e indivíduos que compartilhem da sua ideologia. Porém, isso dificilmente levará a mudanças
sociais e políticas (HABERMAS, 2006). O que Huckfeldt, Johnson e Sprague (2003)
chamam a atenção é que na teoria essa é uma condição possível, mas as práticas discursivas,
principalmente aquelas da atualidade, revelam que o cenário é completamente o oposto. De
algum modo, consciente ou não, negativo ou não, as pessoas acabam confrontando ideias.
Adentrando mais a questão, podemos enumerar quatro elementos importantes que
contestam a tese da exposição seletiva. Primeiro, não é possível estabelecer uma linearidade no
que diz respeito a grupos sociais bem fechados e amarrados, principalmente porque na
sociedade complexa de hoje as fronteiras entre “ideologias” e pensamentos políticos não são
tão claras assim. Segundo, a dieta midiática de cada indivíduo varia bastante, o que nos leva a
compreender que o consumo é vasto, complexo e multifacetado, tanto do ponto de vista da
variedade de opções, quanto da variedade de como consumir cada produto. Terceiro, as pessoas
são “obrigadas” socialmente a interagir com outras com que não necessariamente concordam
– seja no trabalho, faculdade, na família ou em outros ambientes de socialização. Quarto, não é
possível afirmar com 100% de certeza que todos os indivíduos preferem evitar a discordância
política, pois muitos podem encarar o desacordo de opiniões como um modo de disputa política
nas arenas de confronto ideológico (como nas eleições, por exemplo).
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O principal objetivo deste capítulo foi fazer um percurso teórico que nos oferecesse um
lastro de sustentação para as discussões a serem apresentadas no capítulo seguinte. Ao tentar
estabelecer a noção de discussão política, buscou-se estabelecer princípios que garantem uma
diferenciação deste tipo de iniciativa de outras concorrentes. Ao optar por esse caminho, a tese
visa também dar conta de uma questão importante da bibliografia que alia o estudo das práticas
de comunicação e política do cidadão: a discordância de opinião e seu papel no campo
individual e de alcance social.
A questão central, então, constitui-se na compreensão do que é discussão política, quais
suas características mais marcantes e onde se situam as práticas de desacordo de opinião.
Habermas oferece subsídios iniciais importantes por meio do conceito de esfera pública e do
seu modelo de democracia deliberativa. Dessas concepções, estabelece-se principalmente as
questões relacionadas à igualdade e à publicidade.
O estudo da discordância foi se revelando independente ao passo que diversas frentes
de trabalho foram se abrindo. É o caso, por exemplo, das pesquisas que se concentram em
entender como a formação de redes heterogêneas, baseadas em discussões de visões políticas
contrárias, influencia na participação política e no comportamento de intenção de voto. Ou,
ainda, a linha de investigação com foco nas motivações que os cidadãos têm em se envolver ou
não em tais debates. O ponto principal é: a autonomia da área não é a negação de pressupostos
anteriores ou o confronto de questões basilares para a compreensão da comunicação
interpessoal política na prática. Defendeu-se aqui que as ideias oferecidas pelos autores de
raízes deliberativas e balizados pela ideia de esfera pública são importantes e primordiais para
a compreensão de qualquer comunicação interpessoal que se diga política. Contudo, elas não
são suficientes para a compreensão completa de um fenômeno tão dinâmico e recente.
Este capítulo discutiu esses princípios, dos quais a bibliografia de esfera pública e
deliberação dão adequadamente conta: (a) igualdade, (b) liberdade e (c) publicidade.
Acrescenta-se a eles duas questões-chave que têm projeção especialmente no processo de
comunicação em análise: (d) os ambientes por onde a discussão circula são o domínio da
vida social dos indivíduos e respondem a lógicas de funcionamento específicas, que
devem ser levadas em conta; e (e) a discordância é uma característica constitutiva dessas
discussões. Sobre esses dois últimos elementos, a bibliografia “tradicional” já citada não é
unânime na aceitação de pressupostos, muito menos no desenho de processos que abarquem
situações de debate político cada vez mais diversos e desafiadores. Exemplificando, autores
divergem no momento de atribuir valor ao que se discute em tais espaços. Foi, então, necessário
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a adoção de outros caminhos, que nos levaram à bibliografia que atribui centralidade ao
desacordo de opinião.
Apesar de cruciais, essas questões fornecem munição limitada para a real e
completa resposta ao problema de pesquisa proposto na tese. O capítulo mostrou que a
busca por compreender as dinâmicas de discordância leva ao estudo da formação de redes
em torno de discussões. De um lado, a ocorrência de desacordo é proveniente da
construção de redes heterogêneas, por onde informações contrárias tendem a circular,
assim como indivíduos de visões políticas contrárias. Do outro, redes homogêneas estão
associadas à exposição seletiva a conteúdos controversos e a consequente formação de
“bolhas” ou redes de pessoas like-minded.
Embora ramos dos estudos da área de discordância tenham contribuído para o
fortalecimento de pesquisa na área, elas não podem ser compreendidas em si apenas. Mais
precisamente, é notória a importância de ampliação do escopo de análises, principalmente
atacando um setor ainda pouco explorado. No geral, temos uma parte considerável dos
trabalhos situados em lados opostos do que podemos traçar como caminhos de
entendimento pleno do fenômeno da discordância. Estuda-se a ponta final do processo,
ou seja, quais as consequências de discussões que promover embate de ideias: Fomenta
participação? Aumenta o escopo informativo do cidadão? Influencia na decisão de voto?
Na outra via, investiga-se as motivações e fatores que expliquem a entrada em discussões
ou a recusa a se envolver. O que falta, portanto, é a compreensão do processo em si, isto
é, a análise das características dessas interações comunicativas, da natureza dos recursos
argumentativos empregados e das propriedades específicas deste espaço como arena
política parte da esfera pública.
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CAPÍTULO 2 – Dinâmicas de discordâncias políticas
em tempos de social media
A consolidação da internet fez crescer uma grande variedade de estudos na área
de comunicação e política com o intuito de investigar a relação entre o novo meio e as
diversas formas de expressão política. Muita atenção da pesquisa foi dirigida para o papel
dos ambientes sociais digitais, como ocorreu no estudo da participação política ou da
deliberação pública, por exemplo, temas particularmente importantes na bibliografia
internacional sobre política e democracia. Uma tendência que só se reforçou com o tempo,
acompanhando o crescimento do uso de sites para redes sociais em geral e, em particular,
do Facebook. Quando acionamos a linha que trabalha com discussão política, esse é um
cenário que também viu uma curva de crescimento acentuada, tanto de estudos quanto de
atenção pública. A plena compreensão do processo de discussão da forma como
desenhamos nesta pesquisa só será possível a partir da consideração de diversos
elementos que serão tratados em mais detalhes neste capítulo. Eles serão de fundamental
importância para que, nas seções seguintes de análise empírica, possamos traçar
parâmetros claros de abordagem ao fenômeno específico e sua expressão no Facebook.
Um desses elementos se forma como alternativa na compreensão do porquê ocorre
a discordância. A exposição inadvertida é uma resposta prática ao perigo a que as pessoas
like-minded expõem a democracia. A hipótese adotada é de que os espaços de
socialização atuais respondem a uma lógica nova e desafiadora do ponto de vista da
criação e manutenção das redes sociais dos indivíduos. Essas redes se formam por meio
de laços, fortes ou fracos, que evocam aspectos como afetividade, proximidade, ideologia,
identidade e rejeição. A dosagem que cada indivíduo dá a esses fatores é que vai definir
o nível de envolvimento em discussões políticas.
Antes de chegar a esse ponto, o capítulo se propõe a percorrer um caminho que
começa com a caracterização do cenário digital que pretendemos estudar, abordando
questões relativas ao modo pelo qual cidadãos encaram as oportunidades de expressão
política que estão em jogo. Com isso estabelecido, o trabalho trata a interface entre
discussão política e internet, aproximando a questão ainda mais do panorama de práticas
digitais da atualidade. É nesse sentido que se discute dinâmicas e características do
desacordo de opinião, da exposição inadvertida e outros elementos em face de processos
discursivos empreendidos no Facebook.
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2.1 – O cenário digital e o cidadão conectado
No ambiente online, a bibliografia de deliberação, participação e discussão
política têm se concentrado há duas décadas em compreender como essa modalidade de
comunicação se desenvolve nesse “novo” meio, de modo a apontar rupturas e
continuidades nas práticas políticas realizadas pelos cidadãos. Nesse escopo, estão
investigações acerca de fóruns online, listas de discussão, fóruns não políticos, chats,
blogs e, mais recentemente, sites de rede social (GRAHAM, 2015). Em muitos desses
casos, a pesquisa aplica a essas práticas digitais uma ótica instrumental, isto é, considera
o meio como condutor de oportunidades políticas e relega a segundo plano a relação entre
possibilidades ofertadas pelas ferramentas e apropriações que delas fazem os cidadãos. A
perspectiva adotada advém de uma tensão, na bibliografia sobre esfera pública e internet,
entre, de um lado, aqueles que identificam a internet como uma nova esfera pública
(BENKLER, 2006; CASTELLS, 2008) e, do outro, os que apontam sérios problemas para
que a assertiva anterior se concretize (BUCHSTEIN, 1997; GERHARDS e SCHAFER,
2010).
Assim, para aqueles que acreditam que a internet pode formar uma nova esfera
pública, o argumento inicial é de que as redes digitais possuem um caráter libertário,
promovendo interação em tempo real e livre de amarras governamentais e do mercado.
Termos como arena virtual ou ágora virtual (LEMOS e LÉVY, 2010) são usados para
definir como a internet pode formar um cenário propício para discussões de temas de
interesse público. O próprio caráter assíncrono da internet também seria benéfico, pois as
vozes poderiam ser ouvidas a qualquer momento e até ao mesmo tempo, já que as
reuniões síncronas não são mais necessárias. Para Benkler (2006), dois fatores principais
diferenciam a esfera pública tradicional da nova esfera pública, chamada por ele de
networked public sphere. Primeiro, a arquitetura de conexão em rede dá aos usuários a
capacidade de se conectar a vários pontos ao mesmo tempo, isto é, cada cidadão (nó) é
acessível a outro de maneira automática. Segundo, o custo de se tornar um produtor de
conteúdo é zero, evidenciando que indivíduos estão livres para produzir qualquer tipo de
conteúdo acessível a todo tipo de pessoa.
A visão de Castells (2008) segue caminho semelhante, uma vez que ele parte da
noção de que a mídia se tornou o componente central da esfera pública na sociedade
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industrial, que passou de um centralismo ocupado pelos meios de massa para uma
ecologia mais diversificada a partir da década de 1990, com a adoção global da internet.
Embora cada um desempenhando um papel distinto (e muitas vezes complementar), a
internet contribuiu para a derrubada de barreiras institucionais, levando as mensagens e
informações criadas pelos cidadãos a patamares globais de discussão. As grandes redes
de TV e conglomerados midiáticos do século XX tinham pés fincados em território
nacional, projetando-se pouco a nível internacional.
Buchstein (1997) compreende que, apesar de em princípio apresentar todas as
características que são exigidas por Habermas para caracterizar uma esfera pública – ser
potencialmente universal, acessível, permitir liberdade de expressão e participação fora
das instituições políticas tradicionais etc. – a internet não se encaixa no conceito de
maneira adequada porque falha no cumprimento pleno destes requisitos. Além disso,
fatores como a ausência de conhecimento específico sobre temas políticos por parte de
cidadãos leigos, o acesso restrito da elite às novas tecnologias, bem como a modificação
da natureza da esfera pública, que agora não se dá mais face a face, são, para ele, razões
contrárias ao potencial democrático da internet. Outro fator a ser considerado é quem está
falando para quem. Gerhards e Schafer (2010) comparam aspectos acerca das vozes que
de fato produzem conteúdo nos mass media e nos new media, evidenciando que, no geral,
há pouca diferença quanto aos atores que recebem mais atenção em ambas as coberturas
midiáticas, além da expectativa de participação ser quase totalmente negada.
Ainda no período inicial deste extenso debate, Wilhelm (1998) apresentou cinco
características da esfera pública política que podem ajudar a entender sua relação com a
internet. A primeira característica, topografia (topography), é a internet como um espaço
que oferece oportunidades para que as pessoas se juntem e discutam temas, formem
opiniões e planejem ações políticas. Já a topicalidade (topicality) diz respeito ao conteúdo
do que se é discutido, além de assinalar a capacidade de organização de assuntos de
interesse público. A inclusividade (inclusiveness) remete ao ideal habermasiano de que
todos têm oportunidades iguais de participar de discussões ou deliberações. O design, por
sua vez, é a capacidade que a internet possui de diversificar ambientes de debate. Por fim,
a deliberação (deliberation) consiste no fato de que as opiniões trocadas naqueles
ambientes estão abertas ao escrutínio público.
O autor defende a adoção desse caminho para a compreensão de como, de forma
potencial, a internet tende a ser um espaço frutífero para discussões, deliberações e outros
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tipos de comunicação discursiva entre cidadãos. Os elementos estão intrinsecamente
imbricados. Para qualquer tipo de interatividade, segue Wilhelm (1998), a maneira como
se desenha as redes que conectam as pessoas é crucial para o desenvolvimento do
processo, assim como para o estabelecimento das regras de fala (tácitas ou não). Além
disso, a universalidade de acesso é fator imprescindível para a construção de ambientes
plurais. O fator topografia, que problematiza questões relativas a tempo e espaço, consiste
no estabelecimento de novas oportunidades de embate de ideias por onde é possível, além
de discutir abertamente com pessoas de visões diversas e permanecer em pé de igualdade,
obter informação política direcionada.
Não é intenção aqui exaurir o debate, apenas apresentar os principais argumentos.
De qualquer sorte, tais posições, geralmente são baseadas em duas premissas
problemáticas. Primeiramente, elas se ancoram em características consideradas
intrínsecas da internet; elas tendem a ignorar, por exemplo, as diversas plataformas online
existentes e seus objetivos, designs e especificidades. Em segundo lugar, tanto a ideia da
internet como uma nova esfera pública quanto a ideia de que as ações online são
totalmente incapazes de afetar a esfera pública tendem a considerar uma separação entre
os “mundos” online e offline. O cenário atual aponta para uma realidade de
hiperconectividade, em que tal dicotomia não se sustenta do ponto de vista prático.
Dificilmente pode-se pensar em grandes ações presenciais que não tenham tido alguma
origem em discussões ou formas de organização online ou, ainda, que não tenham
reflexos posteriores (ou mesmo imediatos) nos meios digitais.
Isso não nos exime de apontar rupturas e mudanças importantes no panorama de
consumo de informação, expressão, discussão e ação política. O desenvolvimento de
discussões políticas, por exemplo, sente um impacto considerável. Se, por um lado, a
comunicação “offline” é, em sua maioria, oral, síncrona e rica em pistas sociais e visuais,
a modalidade online tende a ser escrita, assíncrona e pode ocorrer entre anônimos
(BRUNDIDGE, 2010). É um cenário que exige, portanto, análises contextuais e atenção
a novos fatores que influenciam diretamente na forma como as pessoas discutem. Por
meio dessas interações, os indivíduos têm a acesso a novas arenas que são fundamentais
para a formação da opinião e das vontades políticas. Por essa via, nem a internet nem
mesmo suas ferramentas mais modernas são capazes de fornecer material suficiente a
ponto de definirmos a existência de uma nova esfera pública. Contudo, essa visão impede
que seus potenciais discursivos e democráticos apresentem marcante relevância. Isso
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significa compreender que as apropriações sociais da internet podem ser enquadradas
como espaço auxiliar e complementar que oferece alternativas para a estruturação da
esfera pública: informação, pluralidade de visões, liberdade de interação das pessoas,
julgamento público e publicidade.
Quando essas questões são transpostas para ambientes digitais, a disponibilidade
das ações políticas, ou seja, o fato delas estarem à disposição para aqueles que detêm os
meios para tal, e as trocas argumentativas são cruciais para entender a dinâmica
contemporânea da esfera pública. Quando conectadas, é possível que as pessoas retomem
conversas e discussões pré-existentes ou se envolvam em outros tópicos; o ponto central
é que essa comunicação está amplamente disponível (KHAN, GILANI e NAWAZ, 2012),
se torna dado (data) e pode ser acionada a qualquer momento, em diversos dispositivos,
de maneira ágil e relativamente barata. (VAN DIJCK, 2012).
Um fator que também contribui para que essas expressões políticas cidadãs
ganhem força é a capacidade que elas têm de se espalhar, em função da facilidade de
compartilhamento e de como as ferramentas mais contemporâneas da internet
proporcionam conexão instantânea e diversificada. Isto é, uma vez disponíveis, essas
expressões ganham força à medida que atingem mais pessoas e podem chegar a gerar
consequências mais claras – como aconteceu, por exemplo, durante as manifestações de
junho 2013, no Brasil, durante a Primavera Árabe, no Movimento Occupy NY, dentre
outros. Ou, do ponto de vista da formação da opinião, dão ao indivíduo a chance de
confrontar ideias contrárias e concorrentes sobre os mais variados assuntos.
Porque são disponíveis, discussões podem facilmente se transformar em dados a
serem interpretados: 1) de maneira mais formal, quando governos e organizações civis
podem utilizá-los para fins de aferição de opinião sobre determinados assuntos, conduzir
projetos de orçamento participativo, medir tendências, agregá-los para ajudar na
determinação de políticas públicas (MOSS e COLEMAN, 2013), dentre outros; ou 2) de
modo informal, uma vez que cidadãos podem ter uma noção geral da opinião coletiva
sobre temas que estão na pauta, identificar perfis ou websites de causas políticas
específicas em que é possível se engajar, comparar suas próprias opiniões etc. Sobre este
último ponto, Van Dijck (2012) explica que, a princípio, as discussões e o conteúdo
comunicativo gerado por meio da internet teriam pouco valor se não existisse algum
mecanismo de publicidade. Ou seja, o que torna as informações digitais significativas
politicamente é o fato delas estarem à disposição e visíveis, bem como agregadas e
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tecnicamente legíveis. Em outras palavras, as redes digitais ampliaram essa expressão
individual e a valorizaram ao colocá-la facilmente à disposição das outras pessoas.
A tecnologia digital atua também na ação coletiva de indivíduos reunidos em
comunidades, porque proporciona estrutura e ubiquidade (BIMBER, FLANAGIN e
STOHL, 2012). O primeiro se refere à questão material, das redes e de como a internet
oferece subsídios materiais para que as pessoas se conectem a partir de links culturais,
políticos, comunitários etc. A ubiquidade diz respeito à naturalidade com que as redes
digitais perpassam a vida social das pessoas, resultando em práticas sociais distintas.
Embora admitam que ubiquidade e estrutura não são suficientes para explicar uma teoria
da ação coletiva, os autores assinalam a ideia de que esse é o caminho inicial para entender
como as condições técnicas das redes digitais permitem ou reforçam a ação coletiva.
Segundo Delli Carpini (2004), as apropriações da internet podem auxiliar na
formação da opinião e das vontades políticas porque, em um primeiro momento, é o meio
pelo qual pessoas colocam à prova – ou, colocam à disposição das outras pessoas
publicamente – seus conjuntos de valores e crenças expressas em opinião sobre os mais
variados temas. Além disso, as ferramentas da internet permitem que os indivíduos
adquiram mais informação a respeito do assunto em tela, ou até mesmo sobre outras
questões de interesse. Por fim, há também a oportunidade de se aumentar o patamar de
envolvimento ao permitir que os indivíduos se engajem em um grande número de ações
políticas diretas, tais como assinar petições, entrar em contato com agente político,
realizar campanhas virais, participar de iniciativas de deliberação online, dentre outras.
Por essa perspectiva, a internet e suas ferramentas de interação trabalham para o cidadão
interessado em política em três frentes de trabalho: expressão, discussão e participação.
Esses espaços são adequados para a livre expressão do pensamento. Mesmo
parecendo óbvia ou ilusória, essa é a realidade em que indivíduos permanecem
conectados o tempo inteiro, em contato permanente com outras pessoas – seja via sites de
rede social, seja por meio de aplicativos de celular. Delli Carpini (2004) explica que a
expressão dos cidadãos em rede tende a ser mais direta, sem intermediações e, talvez o
principal aspecto, em tensão constante com outras expressões. Estas são o modo pelo qual
as pessoas processam informação e a expõem, pois refletem as crenças sobre pessoas,
lugares e coisas. No caso da política, ter a oportunidade de abrir publicamente a opinião
pessoal – no mural do Facebook, por exemplo – é um meio para que essa visão seja
obrigatoriamente questionada. E essa é justamente a intenção, pois expressar valores,
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crenças e vontades políticas na internet é esperar que eles sejam processados por outras
pessoas. No caso do espaço que os meios digitais oferecem, eles só existem do modo que
são porque as pessoas compartilham vontades, sentimentos e afetos e constroem esses
elementos em constante interação.

2.2 – A discussão política e a manifestação online da discordância
A ocorrência de discussão política pública é comumente associada a ambientes
informais, que não estão atrelados a nenhuma agenda pública predeterminada ou a algum
órgão de governo, mas se notabilizam por fornecer subsídios para o desenvolvimento de
debates e diálogos políticos. Esses ambientes fazem parte do cotidiano das pessoas e
variam a depender do contexto histórico – quando Habermas estruturou sua teoria da
esfera pública, por exemplo, ele falava em clubes e salões, típicos locais de reunião da
burguesia à época (década de 1960). Hoje, esses espaços são outros. Desde a
popularização da internet, há cerca de 25 anos, trabalhos na área de comunicação e
política vêm tentando entender como o novo meio pode carregar discussões políticas e
fomentar o embate de ideias discordantes nas suas mais variadas formas.
A pesquisa sobre discussão online e discordância (online political disagreement)
tem mobilizado autores em torno de questões variadas, que envolvem política,
democracia e aspectos tecnológicos. É o caso dos estudos mais antigos, com foco em
listas de discussão e outras plataformas, como a usenet (SCHNEIDER, 1996; WIHELM,
1998). Mas há também os autores cuja preocupação consiste em encaixar as discussões
num quadro proveniente da teoria da deliberação, em que debates entre cidadãos são
avaliados em uma perspectiva normativa (DAHLBERG, 2001). Graham (2008), por
exemplo, preocupa-se em como identificar fóruns de discussão em meio à quantidade
cada vez mais crescente de espaços de conversação, enquanto Marques (2011) procura
organizar métodos de análise deliberacionistas das discussões que neles se processam.
Outros autores ainda, por fim, visam identificar os ganhos democráticos ou possíveis
efeitos positivos da discussão (ROJAS, 2008), apostando em aspectos como
conhecimento político.
O principal ponto de partida para estudos na área é a adaptação de pesquisas
anteriores, que buscavam compreender as dinâmicas da discussão, quem são os
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interessados ou concernidos e possíveis efeitos positivos (ou ganhos democráticos). Além
desse caminho natural, outros foram sendo pavimentados. Em uma dessas linhas, StromerGalley (2002) identificou um perfil distinto entre aqueles que se engajaram em debates
políticos face a face e aqueles que se envolveram em discussões online. Sobre estes últimos,
fatores como interesse político prévio, uso de internet e gênero (masculino) estavam
positivamente relacionados à conversa política online – aspectos que hoje, todavia,
precisam ser reavaliados com a crescente adoção de internet como um todo e sites de redes
sociais em particular, por onde circulam uma gama diversificada de material político.
Com o intuito de identificar discussões políticas em ambiente que não têm essa
função, Wright (2012) defende que as redes digitais oferecem ferramentas e apropriações
que podem ser considerados ambientes informais de discussão política, de conversas
sobre temas de relevância e momentos de debate envolvendo toda sorte de indivíduos. Na
mesma trilha segue Graham (2010), que empreendeu esforços em identificar esse tipo de
conversação em um fórum de discussão online sobre o Big Brother na Inglaterra,
demonstrando empiricamente o caráter híbrido das conversações cotidianas e que estas
têm a capacidade de interrelacionar temas de interesse, como os de natureza política. Em
um estudo sobre conversação política no Facebook, Miller et al (2015) argumentam que
há uma relação positiva entre formação de rede de amigos e discussão política. Indivíduos
ligados a mais colegas da Universidade discutem com mais frequência em ambientes
interativos com menos riscos de embate – mais notadamente com amigos que
compartilham visões políticas semelhantes.
O objetivo de Baek, Wojcieskak e Delli Carpini (2011) foi o de debater o papel
dos meios digitais em fomentar discussões políticas entre cidadãos de raízes ideológicas
distintas. Na visão dos autores, quem discute online é relativamente livre de pressões
externas – o oposto da modalidade off-line que, por sua vez, exibe motivações ligadas a
preocupações comunitárias. Além disso, os que discutem online tendem a refletir as
discrepâncias já experimentadas em situações anteriores: há gap de idade, gênero, renda
e escolaridade – quadro corroborado por outra pesquisa, a de Stromer-Galley (2002). Os
autores também identificaram que a discussão não está restrita àqueles super engajados e
que são determinados por noções ideológicas marcantes; os moderados e independentes,
neste caso, também participam desses debates, mas são mais propensos a preferir
conversações face a face.
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O estudo de Wojcieszak e Mutz (2009) se preocupou em compreender a dinâmica
da discussão no interior de grupos homogêneos, como os religiosos, e altamente
politizados, como os partidários. Que são o oposto dos grupos de fãs e de outros de
entretenimento uma vez que os seus membros exibem maior tendência ao acordo de
opiniões. No entanto, quando temas políticos são acionados em grupos não políticos, a
discordância passa a tomar espaço. Por estarem ligados prioritariamente por laços que
envolvem questões específicas (filmes, seriados, livros, mundo profissional etc.), a pauta
política apenas tangencia a preocupação daqueles que participam. Por isso que a chance
de membros deste tipo de grupo de encontrarem opinião contrária é muito maior.
Choi (2014) apontou algumas questões importantes para a compreensão de como
as pessoas se organizam em torno de temas políticos, principalmente levando em
consideração fatores contextuais e materiais. No estudo, o autor explica que há diferença
de atuação numa discussão de tipos distintos de usuários. Os líderes de opinião, por
exemplo, aqueles dotados de grande atenção online e que dominam redes com grande
volume de pessoas, conseguem levar as questões discutidas de uma rede a outra. Em
outras palavras, suas mensagens ultrapassam barreiras e passam a povoar outras redes,
que não estavam conectadas àquela discussão. Além disso, informa Choi (2014), o papel
da “periferia” dessas redes é a de dar vazão às informações compartilhadas pelos líderes,
fazer networking e engrossar o caldo das discussões, ou seja, dar volume aos debates para
que elas cresçam a ponto de “invadir” outras redes.
Ainda sobre o estudo citado acima, a questão da igualdade é posta à prova
constantemente em discussões online. Se, por um lado, não há constrangimento, muito
menos impedimento, à participação na maioria dos fóruns dessa natureza,
“superpostadores”25 podem dominar a conversa. É diferente do caso dos líderes de
opinião, que são os que mais têm influência. Essa dominação não é forçada – seria
forçado, sim, haver algum mecanismo de igualdade, tornando a discussão virtualmente
“igual”. A questão que Choi (2014) coloca é: os superparticipantes são benéficos ou
representam um malefício para as discussões online? Graham (2009) explica que estes
podem ser interlocutores que conduzem conversas, enquadram discussões, apresentam
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Super postadores são aqueles usuários que detêm um índice de comentários muito acima da média geral
dos outros participantes.
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novas abordagens e movimentam o debate – ações que, de certa forma, os colocam como
importantes do ponto de vista da mecânica do processo.
A busca por identificar e analisar discussão online, como visto nos exemplos
acima, evidencia dois aspectos importantes para essa agenda de pesquisa. Primeiro, é
razoável afirmar que boa parte dos espaços destinados a qualquer tipo de publicação
online pode ser apropriado de forma a também carregar discussões políticas. Chats,
fóruns, listas de e-mail, matérias de sites jornalísticos, aplicativos, sites de rede social e
outros ambientes dessa natureza incluem quase sempre possibilidades de discussão
política (VERGEER e HERMANS, 2008), além de trazerem consigo alguns elementos e
características que distinguem as discussões em ambientes digitais26. Segundo, é também
razoável afirmar que investigações empíricas a respeito de discussão política devem estar
atentas a como estas discussões se moldam aos espaços digitais (MARQUES, 2011), isto
é, levar em consideração a dinâmica específica do debate online. Essa noção é oposta à
ideia de analisar a conversação exclusivamente a partir de um ideal normativo de
deliberação, por exemplo. Pelo contrário, o que aqui se propõe dá preferência à análise
que considera o ambiente online como locus dotado de características próprias de tal
modo peculiares que moldam as discussões que nele ocorrem.
De acordo com Wright (2011), em parte dos estudos que visam compreender
aspectos diversos das discussões em ambientes digitais, a ideia que prevalece é de
natureza determinista imposta ao meio e às práticas, direcionando noções fechadas sobre
o que a tecnologia pode fazer para a política e como a política altera suas bases em face
à novos meios. Essa perspectiva, relegou a segundo plano aspectos contextuais
importantes. Além disso, existem poucos trabalhos concentrados apenas na dinâmica das
discussões, em como indivíduos discordam, lançam mão de argumentos, articulam ideias
e propõem soluções. Este tipo de estudo está mais preocupado com o processo em si e
menos com questões anteriores ou resultados consequentes. Outra crítica que Wright
(2011) faz é em relação à noção demasiado estreita do que é política, esquecendo de
considerar o contexto atual de práticas políticas mais diluídas, menos conservadoras e
apontando para caminhos antes inexistentes27.

26

Stromer-Galley e Wichowski (2011) destacam 4 dessas características que são importantes quando se
fala em qualquer tipo de discussão online: interatividade, possibilidade de quebra de barreiras físicas,
potencial para o anônimo e sentimento reduzido de presença social.
27
É o caso de campanhas virais utilizando hashtags ou, ainda, “contra-ativismo”, com o intuito de povoar
páginas alheias com discurso contrário àquele defendido na página. São formas que não alteram
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Ao tentarem provar que a internet não é revolucionária, alguns estudos esquecem
de analisar empiricamente, em perspectiva real, direcionando erroneamente o estudo para
apenas provar um ponto – e não estudam o fenômeno (WRIGHT, 2011). Na longa linha
de trabalhos sobre discussão política, a ideia central se consolidou no teste básico da
relação entre discutir sobre política e consequências participativas (MUTZ, 2002;
VALENZUELA, KIM E ZUNIGA, 2012). Embora questões como entendimento mútuo,
formação de comunidade e outros aspectos sejam levantados por autores que formularam
o conceito – a exemplo de Mansbridge e Schudson, conforme já foi apresentado
anteriormente –, as pesquisas empíricas tentam traçar uma relação direta entre discutir
política e ações de participação.

2.2.1 – Dinâmicas de compreensão da discordância política online
Essas críticas se aliaram ao caráter dinâmico das práticas políticas realizadas na
internet para pavimentar um caminho que buscou identificar, classificar e analisar a
discordância como um aspecto preponderante dentro das discussões políticas online. No
que se refere especificamente às pesquisas sobre online political disagreement, elas se
destacaram nos últimos anos ao avançarem em questões já trabalhadas anteriormente em
pesquisas da área.
Um dos trabalhos seminais para a compreensão da área é o de Wojcieszak e Mutz
(2009), que mostra até que ponto espaços online são capazes de expor cidadãos a visões
políticas divergentes. A análise proposta pelas autoras visa estabelecer a ideia de que,
ainda que dentro de um mesmo site ou ferramenta digital, ambientes são moldados pelas
redes dos usuários. Isso significa compreender que é difícil definir se determinado espaço
promove ou não a discordância. Elas diferenciam ambientes políticos e não-políticos, de
modo a demonstrar que o desacordo de opinião opera segundo lógicas diferentes a
depender do espaço. Os de natureza não política apresentam chance maior de expor
usuários a visões contrárias, segundo o estudo: “Nossa estimativa é de que
aproximadamente 5,1 milhões de pessoas nos Estados Unidos discutiam política na época

substancialmente a política, muito menos resultam em consequências inovadoras, mas demonstram novos
modos de se expressar.
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do estudo, e a maioria debatia em fóruns não políticos” (WOJCIESZAK e MUTZ, 2009,
p. 50).
Essa perspectiva se impõe contrariamente à noção de que a discordância acontece
e se mantém porque indivíduos formam redes heterogêneas, independente dos assuntos
em debate. Por via oposta, o estudo em questão entende que o principal catalizador para
que pessoas sejam confrontadas com opiniões discordantes é o meio associado ao tipo de
tema principal que reúne aquelas pessoas. Para as autoras, ambientes de discussão que
são definidos como políticos abrigam pessoas com fortes visões enraizadas e que
normalmente procuram se acomodar em lugares homogêneos. Já em espaços que não têm
essa conotação, as pessoas “relaxam” as exigências e tendem a interagir com outros de
origens distintas. Quando o assunto política é acionado, então, inevitavelmente cidadãos
são expostos a opiniões discordantes.
Como já abordamos em momento anterior, a análise da discordância leva em
consideração prioritariamente a formação de redes de interação anteriores ao processo de
discussão, que pode ocorrer de duas formas: dentro da própria rede (entre todos os
componentes) e entre o indivíduo e sua própria rede (KEARNEY, 2013). A primeira se
refere à diversidade de pontos de vista encontrados dentro de uma determinada rede de
discussão. O problema desta perspectiva é que se determinada rede for homogênea, a
discordância não vai aparecer – ou, pelo menos, será verificada uma baixa incidência de
desacordos. É por isso que, retomando o trabalho de Wojcieszak e Mutz (2009), em casos
em que o ambiente é mais propenso à homogeneidade, a discordância não se estabelece
fortemente. Aí estaria, portanto, uma possível explicação para o fato de as autoras não
terem identificado grandes volumes de desacordos e, na via contrária, terem descoberto
embate de visões dissonantes nos espaços sem vinculação política prévia.
Ainda assim, analisar a discordância que ocorre de forma geral dentro de uma rede
torna-se viável se, em determinado momento, ela é rompida por alguém de fora que leve
desacordo para a discussão. Em espaços digitais isso é perfeitamente possível. Estamos
tratando de ambientes dinâmicos, povoado por indivíduos que se apropriam das
ferramentas de maneira bem diversa. A formação das redes, principalmente nos social
media, responde a lógicas variadas. Se, em um dado momento da recente história da
internet, as discussões eram empreendidas em locais específicos (listas de discussão e
fóruns, por exemplo), a realidade atual é bem mais complexa. Os espaços digitais são
mais fluídos e os sites de rede social se tornaram protagonistas e direcionam a navegação
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das pessoas. Dessa maneira, indivíduos estabelecem normas pessoais para formar suas
redes, mas também para decidir quando e em que medida decidem entrar em conflito. A
discordância nos ambientes digitais segue mais a lógica da apropriação, de como cada
cidadão lança mão de recursos e elementos pessoais, contextuais e sociais para cumprir
objetivos políticos, do que a pura e simples análise da formação de redes ou de uma
espécie de affordance específica do espaço.
O outro tipo de abordagem, apresentada por Kearney (2013), para analisar a
relação entre a formação de redes e a discordância é aquela que ocorre entre o indivíduo
e sua própria rede. Nessa abordagem, a lente de investigação é ajustada para o nível
individual, de modo a prestar atenção ao conflito quando este realmente ocorre. Em outras
palavras, no momento em que a pessoa discorda de outra, uma nova rede é estabelecida
e é esta que passa a ser estudada. Os espaços digitais de discussão, mesmo os mais antigos
como fóruns, desenvolveram-se abrindo terreno para que “microdiscussões” ocorressem.
É o que se chama de thread28: em um dado post de Facebook ou tópico de fórum, diversas
conversas paralelas são abertas por comentários. Assim, ao discordar diretamente do
tópico principal, mesmo que este indivíduo seja único na rede geral, ele passa a construir
outra rede dessa vez baseada no desacordo promovido anteriormente. Portanto, ainda que
estejamos diante de uma rede homogênea, bastou um comentário dissonante para se
formar uma segunda rede heterogênea.
Para tornar o fenômeno ainda mais complexo, Liang (2014) demonstra que a
discordância é um mecanismo organizacional independente, mesmo quando se leva em
consideração outras variáveis, como interesses em comum, congruência de opinião,
efeitos estruturais e normas de conversação. Isso quer dizer que o conflito de ideias
acontece porque a estrutura das discussões se provam autônomas. Em certa medida, elas
se autorregulam e se adaptam automaticamente ao passo que a discussão ocorre e a
discordância aparece “naturalmente”. Mais uma vez o caráter dinâmico da construção de
redes individuais aparece: “indivíduos podem selecionar seus parceiros de discussão
simplesmente baseados em relações de comunicação pré-existentes” (LIANG, 2014, p.
485). São princípios que o autor chama de mecanismos estruturais e podem ser
reciprocidade, transitividade, popularidade e afinidade.

28

Em termos de discussão em ambientes digitais, thread é um subtópico de debate que se abre dentro de
determinado tópico, encadeando comentários a partir de um primeiro em resposta ao tópico principal.
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Em termos de debate político na internet isso faz o mais completo sentido, pois
para cada ferramenta digital existe um uso específico, o que torna o estudo da discussão
mais complexo e exige atenção ao ambiente e ao que ele proporciona enquanto meio para
o conflito de ideias. Além disso, a própria definição de discussão já embute a noção da
discordância. Essa observação tautológica é feita por Liang (2014), que completa
afirmando que se muitas pessoas concordam com outras, nem todas vão expressar isso
veementemente. Ao se discordar, porém, esse ato ativa a discussão que vai ser calcada no
desacordo. A explicação que o autor oferece estaria no esforço empreendido para tal. A
expressão da concordância exige menos (como clicar no botão de curtir) e o retorno é
baixo, enquanto que para demonstrar desacordo, a exigência é mais alta. Nessa lógica, se
estamos diante de um tópico de discussão em um fórum ou no Facebook com bastante
comentários, a chance de a maioria ser discordante entre si é bem alta.
Na tentativa de identificar diferenças entre a discordância presencial e a online,
Stromer-Galley, Bryant e Bimber (2015) encontram desequilíbrio entre as duas
modalidades. O estudo faz análise de conteúdo baseado em um experimento de interação
síncrona. Para eles, os fatores apontados na bibliografia como facilitadores da
manutenção da discordância, anonimidade e pistas sociais, não têm qualquer impacto em
uma discussão online. Neste caso, eles apontam para o meio como o causador principal
deste resultado, pois ele apresenta características que constrangem a manutenção
constante do desacordo. É o exemplo de sites que privilegiam comentários que recebem
endossos (curtidas) e os posicionam acima dos demais. Se, em determinada situação, uma
discordância receber menos aprovações que uma concordância, esta última ganha
destaque perante as outras e é mais visualizada.
Na perspectiva de Velasquez (2012), a discordância depende de outros fatores,
como as pistas sociais disponíveis para os envolvidos numa discussão poderem avaliar
quem são seus interlocutores. Em debates online, as pistas são escassas, tanto aquelas que
se referem a questões sociodemográficas (renda, por exemplo) quanto às de caráter não
verbal (pausas, raiva, emoção, hesitação etc.). O autor argumenta que em uma conversa
face a face, esses são elementos que são levados em conta para estabelecer estratégias de
discussão. Já nos espaços digitais, a ausência delas pode facilitar a ligação entre pessoas
que, em outro contexto, não estabeleceriam contato, muito menos estariam em um
conjunto com outros indivíduos discutindo e discordando entre si. “A informação
disponível por usuários, assim como o próprio comportamento e a informação oferecida
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pelo sistema, é usada por outros para formar suas impressões e para influenciar na forma
como se comportar” (VELASQUEZ, 2012, p. 4)29. Além disso, o autor chama a atenção
para outros elementos que podem ajudar na avaliação que é feita dos participantes, como
no caso do uso de fontes para sustentar argumentos e parecer mais crível.
Alguns espaços online de discussão oferecem essas pistas e, para Velasquez
(2012), esse é um fator que influenciou diretamente na forma como os usuários de um
fórum online estabeleceram relações e discordaram entre si. Em seu estudo, as pistas que
respondem a essa lógica são a informação que o sistema oferece sobre quantos posts o
usuário já fez em todo o fórum e as características ou recursos empregados para comentar
(fontes de respaldo e velocidade de resposta, por exemplo). Isso revela que há tendência
de que o volume de comentários seja maior em threads que abrigam mais pistas e isso
pode levar a uma concentração excessiva em posts de poucos usuários. Estes, por sua vez,
exibem mais chances de conduzir discussões. Por outro lado, na visão do autor, o efeito
pode ser positivo porque quanto mais comentários em um thread, mais possibilidade de
outros usuários se sentirem à vontade para comentar. A equação pode se completar ao
levar em consideração o valor mobilizador das discordâncias. Em um espaço aberto, livre
e pleno de opiniões das mais diversas, determinado indivíduo pode achar com mais
facilidade aqueles com os quais ele se alinha ideologicamente, fazer um cálculo do seu
próprio capital social, do custo do investimento e concluir que é possível adentrar o
ambiente e também fazer parte da discussão. As pistas, nesse caso, atuam como auxiliar
na equação do desacordo.
No mesmo trabalho, ainda, o autor apresenta a ideia de cascata informacional
(informational cascade). Ela acontece quando o indivíduo ignora as informações pessoais
que têm a respeito de um assunto e baseia seu comportamento na avaliação do
comportamento dos outros interlocutores. Adotando outro ponto de vista, Liang (2014)
aponta atributos que podem influenciar neste cenário, e que não têm relação direta com
os participantes em si. São eles a reciprocidade, a transitividade e as ligações de
preferência. São aspectos que se desenvolvem ao sabor da discussão, à medida que
indivíduos apresentam argumentos, concordar, discordam, lançam mão de fontes de

Tradução própria para: “the information disclosed by users, as well as their own behavior and the
information that the system provides about it, is used by other users to form their impressions and decide
how to behave”.
29
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reforço, dentre outros. A avaliação permanece restrita ao processo e nas relações
comunicativas internas.
No estudo de Velasquez (2012), ele diz que há indícios de que quando a discussão
é sobre temas mais quentes e do momento (como eleições) há forte tendência de ocorrer
a cascata de informação. Isso significa dizer que em uma discussão dessa natureza as
pessoas tendem a se ater apenas àquele debate, direcionando atenção estritamente aos
tópicos da discussão e às pistas que os participantes revelam. Por outro lado, para assuntos
que demandariam mais reflexão e sem impacto imediato, as pistas deixadas pelos usuários
têm menos influência.
O outro efeito possível é a dispersão ou pulverização da discussão, ou seja, muitas
discussões seguem caminhos alternativos em debates sobre os temas polêmicos do
momento porque as pessoas estão mais concentradas ali do que em outras questões menos
urgentes. Assim, quando algum comentário é postado e proporciona a mínima
discordância, outros usuários escolhem acompanhar e participar daquele thread
específico, independentemente do fato de o tema ser ou não importante. Alguns fóruns
online ajudam nesse aspecto, pois agrupam comentários de acordo com o volume de
interação direcionado ao comentário principal. Então, por exemplo, se temos 10
comentários e dois exibem muitas curtidas e/ou comentários diretos, será este a ser
exibido primeiro e que passa a ter muito mais chances de fomentar o debate e a
discordância.
Em outro trabalho de fôlego sobre online political disagreement, Huckfeldt,
Johnson e Sprague (2003) demonstram que o efeito do desacordo pode ser diferente a
depender do período de ocorrência da discussão. Eles afirmam que em períodos não
eleitorais as preferências ideológicas estão mais “escondidas”, enquanto que durante
eleições as pessoas tendem a se expor mais do ponto de vista político. Este cenário produz
discussões polarizadas, com forte tendência de agrupamentos de pessoas com grande
afinidade política. No entanto, o que poderia ser chamado de sobrevivência da
discordância estaria atrelada aos momentos de atenção política menos concentrada, pois
as pessoas “baixam” a guarda e acabam interagindo mais quando discordam.
Esse é um aspecto que suscita algumas críticas. Se retomarmos os resultados
encontrados por Velasquez (2012), veremos que as pistas oferecidas em debates online
em tempos de eleição podem levar a discussões que se consolidam internamente e
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influenciam decisivamente a forma como os indivíduos discutem. Se, como afirmam
Huckfeldt, Johnson e Sprague (2003), a tendência é que nesse período haja mais formação
de ambientes de altíssima afinidade, podemos afirmar que a discordância acontece de
maneira mais profícua em períodos não eleitorais? Nessas situações, cidadãos tenderiam
a levar menos em conta a própria discussão em si e as pistas oferecidas pelo processo.
Tenderiam, por outro lado, a recorrer a fontes de respaldo (números, estatísticas, notícias,
citações etc.) e a se concentrar naquilo que acham de mais importante no assunto,
restringindo-se à sua própria avaliação pessoal. Além disso, por se apresentarem mais
relaxados, tenderiam a não se contentar com espaços homogêneos e partiriam para
situações de discussão em que seriam mais desafiados e, portanto, entrariam em conflito.
Mas essa não é uma proposição fechada. Quais elementos levam a crer que
momentos de atenção pública direcionada e forte exacerbação política (eleição) resultam
nessa situação? Em tempos de social media, com constante aumento do fluxo de
discussão política em diversos níveis, será que é possível pensar neste cenário?
Shen e Liang (2014), ao se debruçarem sobre a discussão política na internet,
buscam se afastar de questões meramente instrumentais para entender o fenômeno. Para
eles, a bibliografia da área procura explicações para esses e outros questionamentos
sempre nos mesmos lugares. A ênfase é normalmente direcionada ao escopo individual
do sujeito engajado ou não, de como o indivíduo lança mão de recursos pessoais para
participar de debates e propor ideias. Ou, ainda, tem como foco a compreensão de
possíveis efeitos, dando conta apenas do processo. A tese deles é de que três fatores
contextuais devem ser considerados (“macro-societal variables”): a) a cultura local,
respondendo ao pressuposto de que cada região tem sua cultura específica sobre
expressão pessoal e política, que acaba moldando o comportamento em situações de
confronto de ideias; b) os valores de orientação, que se referem a valores cívicos
compartilhados em comunidade; e c) o sistema político, pois regimes democráticos
tendem a promover mais atos de expressão livre da opinião.
Como resultados, Shen e Liang (2014) dizem que pessoas que acreditam ter direitos
civis assegurados e que vivem em nações de economias estáveis e ordem social garantida são
mais inclinadas a se posicionar em discussões. Outra variável preditora é a robustez da
democracia: quanto mais um país promove ações que evidenciam os direitos políticos dos
seus cidadãos, a liberdade cívica e a imprensa livre, mais chance existe dos indivíduos se
engajarem em discussões. Os autores querem dizer que não adianta avaliar discussão, a
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capacidade de meios em abrigar discordância ou até mesmo investigar possíveis efeitos de
debates políticos se não forem levadas em consideração essas variáveis contextuais. E isso se
aplica também à internet. É uma forma de, por um lado, eliminar qualquer perspectiva
determinista e, por outro, acrescentar elementos mais complexos à equação. Em países sem
liberdade de expressão, é natural que existam menos espaços para tal.
Ainda assim, os autores levantam uma questão importante: algumas nações têm
cidadãos mais inclinados a discutir em ambientes online. A explicação pode estar nos
valores compartilhados pelas pessoas e na cultura local. Vejamos o caso do Brasil, país
de democracia recente. Em diversas ferramentas online, como Orkut, MSN Mensenger e
Facebook, os brasileiros estão sempre no topo de usuários mais frequentes. Estes são
espaços particularmente abertos para discussão de toda natureza, que vai do seriado do
momento à questão política mais imediata, e frequentemente políticos são alvos de
memes, por exemplo. Em outros casos, é possível encontrar discussões das mais variadas
em perfis de políticos, entidades civis e até pessoais em que o desacordo de opinião é o
centro das atenções. O ponto, portanto, é: determinadas culturais e valores compartilhados
levam a cidadãos mais propensos ao embate de ideias30.
No cenário brasileiro, a despeito da forte presença de cidadãos locais nos espaços
já citados, Rossini e Oliveira (2016) estudam a discussão em torno da reforma política no
Brasil, realizado no fórum do Portal E-Democracia (Câmara dos Deputados). O debate
incluiu questões sobre financiamento de campanha, mecanismos de participação popular,
sistema eleitoral, partidos, dentre outros tópicos. Os resultados apontam para uma
quantidade considerável de desacordo entre os interlocutores: “Os participantes
discordaram explicitamente em 48,8% dos tópicos analisados, sendo uma parte
significativa deste percentual correspondente à utilização de ‘desacordo suave’”
(ROSSINI e OLIVEIRA, 2016, P. 19). Segundo as autoras, uma parte significativa dessa
amostra defendeu seus pontos de vistas com certa abertura à negociação, pois o índice de
desacordo suave chegou a 23,6%. Ainda no tocante ao comportamento diante de visões
dissonantes, os indivíduos se mostraram tolerantes e respeitosos.

30

Não se pretende aqui determinar uma relação de casualidade. Por meio dos resultados apresentados por
Shen e Liang (2015), o viés contextual parece bem estabelecido. Em termos de discordância política,
mesmo em sociedades menores e mais homogêneas, o conflito de ideias é constitutivo da democracia.
Contudo, pode-se observar níveis desse elemento, pelo menos em sua expressão pública. Por isso que, ao
experimentar determinado contexto tecnológico (como o que vivemos perante a internet), indivíduos
possam encontrar neste meio novas oportunidades para se expressar, discutir e discordar mais livremente.
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Há uma clara distinção entre debates empreendidos em espaços ditos políticos de
não políticos. Para Wojcieszak e Mutz (2009), a construção das redes de cada indivíduo
varia de acordo com a existência desses ambientes e de como as pessoas dialogam com
as ferramentas de interação oferecidas. Isso nos remete a cálculos de acesso, manutenção
e repulsa à discordância que não seguem determinada lógica. Levantar possíveis
explicações universais para a ocorrência desse tipo de comunicação interpessoal não é
viável. A dinâmica da formação de redes, como visto, perde a centralidade nesse contexto
ao ser confrontada com outros aspectos, como os usos e apropriações que cada um faz do
meio, as ferramentas de interação oferecidas pelos espaços digitais – que são diversas e
mudam constantemente –, o momento político vivido por determinada nação, a cultura
política, dentre outros. Um exemplo é a existência dos threads, que ramificam debates
políticos e tornam a análise da discordância mais espalhadas. Consequentemente, esses
desacordos passam a operar distintivamente, uma vez que, como vimos no trabalho de
Kearney (2013), a formação de redes de interação pode variar bastante.
Além disso, Liang (2014) levanta hipótese de que, na verdade, quando se analisa
todo esse cenário, a formação e manutenção da discordância se dá de maneira natural. De
algum modo, elas se autorregulam e se adaptam à interação política específica daquele
ambiente. Isso significa que os fatores estudados até aqui formam um conjunto complexo
de elementos que não só constituem a discordância, mas atuam de forma a torná-las
permanentes e autônomas.
O que muitos desses trabalhos buscam fazer é justamente alcançar uma espécie de
fórmula para compreensão universal da discordância política. Com tantas ponderações e
nuances, conforme apresentado, essa tarefa não parece a mais razoável. Isso não quer
dizer, que não devemos nos debruçar sobre o fenômeno. Mas é preciso ter no horizonte
esse quadro multifacetado em que nos encontramos e deixar claro que esta tese não se
propõe a cumprir este desafio. Escolhemos, correndo o risco de ser redundantes,
direcionar nossa atenção para o processo de discordância política, trabalho em que
poucos, com execeção de Rossini e Oliveira (2016), estão interessados. Para formar
plenamente as bases desta análise, resta abordar um aspecto bem específico, que se
desenhou mais claramente nos últimos anos a partir da emergência dos sites de rede
social: a exposição inadvertida.
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2.2.2 – O papel da exposição inadvertida
Na tradição da bibliografia deliberacionista, bem como na linha da discussão
política e da discordância, a questão da diversidade de opiniões de um ambiente é
fundamental. Em determinado momento, abordamos este ponto ao expor a tese da
exposição seletiva, que é utilizada para explicar a fragmentação de opinião e a polarização
(expressa na ideia de formação de redes de pessoas like-minded) na internet. Nessa
perspectiva, argumenta-se que usuários não buscam naturalmente por espaços em que há
discordância política; pelo contrário, preferem permanecer em ambientes mais seguros e
protegidos de visões dissonantes. Mais precisamente, ao passo que as pessoas têm mais
controle sobre a comunicação porque as ferramentas digitais permitem isso, a tendência
é de que haja uma seleção mais criteriosa dos participantes da interação e do que se é
exposto em termos de conteúdo político.
A tese contrária a essa é a da exposição inadvertida, apresentada de forma mais
consistente e sistemática por Brundidge (2010). Inicialmente, a autora critica a tese rival por
duas vias. Numa sociedade plural, democrática e livre, o modo como as pessoas encaram
discussões políticas que se apresentam no dia-a-dia pode variar muito – o que tornaria quase
impossível estabelecer uma noção geral de que os indivíduos evitam categoricamente o
desacordo quando em espaços digitais. Essa pode ser, lembra a autora, uma situação potencial
que na prática não se concretiza. Na internet, as ferramentas à disposição fomentam a
formação de grupos fechados, envoltos em noções comunitárias fortes, mas as evidências não
são claras de que as pessoas as estão realmente utilizando ativamente para evitar o conflito.
Por outro lado, a exposição seletiva pode até ser acionada de forma deliberada em alguns
casos, mas a dinâmica de uso imposta por determinadas aplicações digitais – como o
Facebook, que possui uma lógica de distribuição de conteúdo na timeline que segue regras
pouco conhecidas – tiram, em certa medida, esse poder total.
Para a autora, a retórica que parece explicar mais corretamente o cenário digital
do momento é aquela que atinge o nível estrutural do problema. A tese das barreiras
sociais enfraquecidas (weakening social boundaries) afirma que os atos de discussão
online são facilitados pela redução ou supressão dos custos e constrangimentos materiais
para tal. Em outras palavras, a internet permite que espaços de discussão diversos sejam
criados e mantidos.
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Cinco razões explicariam este quadro: 1) eliminação das barreiras geográficas:
limites geográficos tendem a limitar a exposição dos cidadãos a culturas e informações
diversas, de modo que removê-los é importante para a formação de redes cada vez mais
heterogêneas; 2) consumo de informação em variadas mídias (crossmedia), fator que
permite agilidade no compartilhamento e debate de questões políticas, permitindo que
cidadãos discutam e consumam informação ao mesmo tempo e em diferentes ambientes;
3) compreensão mais esgarçada do conceito tradicional de política, pois é possível, por
exemplo, acionar um fórum de apoio a pessoas com câncer e inadvertidamente ser
exposto a um amplo debate sobre o sistema de saúde; e 4) entrelaçamento das esferas
pública e privada - o que pode facilitar a criação de laços fracos (weak ties) e explica o
abundante compartilhamento público de aspectos pessoais dos indivíduos.
A tese da exposição inadvertida de Brundidge (2010) se cristaliza na assertiva: “as
pessoas não estão susceptíveis a utilizar as barreiras sociais enfraquecidas para
propositalmente buscar a dissonância, mas tendem a se expor pelo menos a algum nível
de discordância através do fenômeno da inadvertência”31 (p. 686). Isso ocorre porque, na
prática, a estratégia de evitar conflito esbarra na diversidade cada vez maior de fontes e
tipos de conteúdo a que os indivíduos são expostos. Além disso, há outro tipo de
entrelaçamento no quadro da comunicação digital, aquele que mistura o consumo de
plataformas diferentes, que faz com que indivíduos flutuem dinamicamente entre espaços
políticos e não políticos, ou entre espaços digitais que promovem diferentes formas de
interação. Assim, mesmo que alguém consuma informação coadunada com determinada
visão política, o compartilhamento na rede social pode ser feito de forma a expor outra
pessoa da rede que não concorda e, portanto, essa pessoa desencadear uma discussão com
base no desacordo.32
Brundidge (2010) desenha seu estudo a partir de uma survey que visa testar essa
questão com mais profundidade. Nos resultados, suas hipóteses são comprovadas e
podem ser sistematizadas assim:
Em resumo, discussão política online (diretamente) e uso de notícias
online (direta e indiretamente contribuindo para a discussão online e no
espaço de trabalho) contribuem para a heterogeneidade das redes em
Tradução própria para: “people are unlikely to actively take advantage of weakened social boundaries to
purposively seek out political difference, but are nevertheless likely to be exposed to at least some political
difference through the phenomenon of inadvertency”.
32
O principal ponto da tese apresentada reside no fato de que as pessoas são inevitavelmente expostas a
conteúdo dissonante, e não na afirmação de que todas vão necessariamente reagir a essas informações.
31
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torno da discussão política para além da influência da modalidade face
a face de discussão e consumo de notícias e da maioria dos preditores
de comportamento político e exposição à diferença (tanto no nível
individual quanto no macroestrutural) (BRUNDIDGE, 2010, p. 695).

A questão central desses resultados é que não há uma relação direta forte entre a
busca por noticiário que exiba informações dissonantes e discussão política. É justamente
neste ponto que reside a tese defendida pela autora: as pessoas não estão procurando a
opinião contrária e o consequente embate de ideias, mas acabam a encontrando
inadvertidamente pelo caminho. O complexo ambiente de comunicação digital sugere que
as pessoas têm experiências bem particulares na condução da navegação, do consumo de
notícias e de interação. Elas experimentam exposição a todo tipo de conteúdo, estão diante
de um volume abundante de informação, de modo que o filtro que ajusta uma dita bolha
like-minded não é capaz de barrar naturezas ideológicas dissonantes. Somem-se a isso as
características materiais de cada ferramenta, principalmente os social media. O Facebook,
como veremos nas seções seguintes, trabalha para que a exposição seja diversa e
desafiadora, como uma estratégia para que pessoas usem cada vez mais o site.
Wojcieszak e Mutz (2009) acreditam que há certo enviesamento nas pesquisas
sobre discussão e discordância, pois análises são direcionadas a espaços tratados como
heterogêneos ou homogêneos a priori. Isso faz com que se tenha, de partida, uma noção
enviesada do objeto e resultados comprometidos. Essa questão é importante porque
chama atenção para o fato de que muitos estudos são feitos em grupos partidários ou
comunidades bem específicas, o que, naturalmente, já favorece a formação de likeminded. Contudo, uma abordagem que estabeleça como objeto espaços com demarcações
ideológicas mais fluídas tendem a proporcionar pesquisas mais ligadas à realidade – como
é o caso de páginas e perfis no Facebook. Deste modo, há chance de formação de grupos
mais homogêneos, mas também permite atingir fenômenos que não seguem essa lógica.
Nesta situação, a exposição inadvertida pode ser um aspecto preponderante para explicar
o desacordo político.
A tese da exposição inadvertida pode atuar também mesmo em grupos mais
fechados ideologicamente. Ao contrário do que diz Wojcieszak e Mutz (2009), ao
confirmarem a hipótese de que espaços políticos tendem a abrigar mais homogeneidade
se comparados aos de entretenimento, indivíduos podem se ver diante de opiniões
contrárias nessas situações. Em um site de rede social, como Facebook e Twitter, as redes
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de amigos não se constroem completamente fechadas. A lógica que rege cada site
influencia na abertura ou não para visões dissonantes. No Facebook especificamente, que
ganhou notoriedade nos últimos 7 anos e tem vasta adoção por diversos grupos em quase
todo o mundo, as amizades precisam ser confirmadas pelas duas partes. Porém, o que é
exposto na timeline pessoal segue regras que não blindam nem mesmo a mais homogênea
das redes. Isto quer dizer que, em algum momento, mesmo que sem intenção, os
indivíduos se deparam com comentários ou posts que lhe estão em desacordo político. Na
visão de Tang e Lee (2013), esse é o momento em que cidadãos com baixo interesse
político podem ser instigados a se envolver em discussões em que são desafiados. Além
disso, sites de rede social permitem criação de longas redes de amigos: quanto maior a
rede, mais chance dela se tornar heterogênea.
O consumo de informação nos social media não segue unicamente uma lógica de
seleção consciente, uma vez que as pessoas também se informam através de outras
pessoas: amigos, familiares, colegas de trabalho e perfis de interesse (KIM, HSU e
ZUNIGA, 2013; BARBERÁ, 2014). Esse conteúdo, por sua vez, é processado e ganha
novas camadas ao passo que vai sendo repassado por porções de uma rede que, como
vimos, não consegue ser 100% homogênea. O acionamento consciente de conteúdos
informativos na internet representa apenas uma parte (muitas vezes pequena) do tempo
gasto pelo indivíduo na configuração da própria dieta diária de informação. Diante de
opções cada vez maiores e mais plurais, o cidadão pode até preferir se manter em
ambientes ideologicamente homogêneos, mas também aumentam as suas chances de ser
expostos a referências contrárias. Garrett, Carnahan e Lynch (2013) argumentam que
pessoas que consomem muita informação vão, inevitavelmente, ao longo do tempo,
consumir informação de todos os tipos, inclusive as dissonantes. Além disso, os autores
desafiam a ideia fechada de que o conflito de ideias é algo negativo e evitado por todas
as pessoas, visto que não há, segundo eles, pesquisas que comprovam essa tese de forma
veemente. Outro mecanismo apontado por Garrett, Carnahan e Lynch (2013) que reforça
a exposição inadvertida consiste no acionamento, por indivíduos de opiniões mais
extremas, de fontes de informação alternativas, que podem aparecer para que eles
reforcem argumentos em discussões que abrigam somente fontes mainstream. Assim,
visões mais extremas podem ultrapassar barreiras de redes de forma indireta, por meio de
nós externos.
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No âmbito psicológico, as pistas sociais, tema já debatido nesta tese, são
particularmente importantes porque livram interlocutores de pressões (LIANG, 2014),
uma vez que a inibição ao envolvimento e ao conflito pode resultar de informações sobre
os outros participantes da discussão, como profissão, cargo, gênero, localização
geográfica etc. Por estarem em ambientes sem essas referências, as pessoas podem decidir
se engajar em discussões e discordar, calculando os custos e avaliado a situação como
confortável (KIM, HSU e ZUNIGA, 2013). O modo como isso ocorre é mais complexo,
conforme atestam Garrett, Carnahan e Lynch (2013). Para eles, as pessoas têm, no geral,
aversão a situações em que são desafiadas politicamente, mas nem todas agem de forma
passiva diante do problema. Algumas tendem a procurar formas de ignorar a situação e
outras, embora desconfortáveis, podem se estimular pelo desafio de discordar
publicamente. A exposição inadvertida, nestes casos, pode ter efeito limitado em grande
parte dos indivíduos, ou seja, a maioria pode simplesmente se incomodar, sentir-se
retraída e ignorar a situação. Porém, em outra porção, a consequência pode ser o início
de um embate de ideias. Além disso, ainda de acordo com Garrett, Carnahan e Lynch
(2013), alguns podem preferir informações dissonantes, se julgarem que estas são úteis,
em detrimento de conteúdo like-minded julgado inútil.

2.3 – Os medias sociais e o fenômeno da interação contínua
A pesquisa em torno dos sites de rede social está atenta à formação e manutenção
de redes online, partindo para investigar especificamente diversos campos de vivência
das pessoas. A unidade de análise, de acordo com Papacharissi (2009), é a interação que
ocorre entre as pessoas, medida em termos de nós estabelecidos por indivíduos, tipos de
interação, frequência de contato, força das ligações, tamanho das redes, qualidade das
relações e uma série de outras variáveis. Some-se a esses elementos a perspectiva social,
isto é, como as pessoas utilizam esse tipo de site para consumir informação, relacionarse, representar-se, discutir política, dentre outros.
A dinamicidade do campo pode ser verificada na avaliação que Susha e Grönlund
(2012) faziam da área, em 2012. Há menos de cinco anos, o diagnóstico era de poucos
trabalhos que se preocupavam em pôr em perspectiva os sites de rede social e os diversos
aspectos da política. Entre os destaques, estavam pesquisas que envolviam discussão
política em período eleitoral, mais notadamente trabalhos empíricos (WILLIAMS e
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GULATI, 2012; PARVIAINEN et al, 2012), ou pesquisas referentes a momentos
específicos de eventos políticos de relevância (REIS e BARROS, 2011; TUFEKCI e
WILSON, 2012; LIM, 2012). Em pouco tempo a agenda de pesquisa se fortaleceu e se
ramificou em inúmeras áreas, tais como comparação entre sites, avaliação da relação entre
consumo de informação e participação, formação de redes em torno de discordâncias
políticas, comparação entre ações online e presenciais, estratégias de campanhas em
social media, entre outras (KUSHIN e KITCHNER, 2009; SÆBØ et al, 2009; TROTIER
e FUCHS, 2014; BARBERÁ, 2014; MOR, KLIGLER-VILENCHIK e MAOZ, 2015;
VROMEN et al, 2016).
De modo mais rigoroso, as características mais interativas que se colocaram em
tela com a emergência do que se convencionou chamar Web 2.0 já traziam consigo uma
fonte rica de recursos que ajudam a explicar a consolidação dos sites de rede social
(PARLAMEE e BICHARD, 2012). O ato de compartilhar ou replicar mensagens de
terceiros, ações corriqueiras de sites como Facebook e Twitter, revelam o incremento de
possibilidades de interação e entrelaçamento de redes, de tal modo que a navegação
nessas ferramentas são únicas a cada momento de uso. Quanto à informação de cunho
político, ela também pode coexistir em ambientes diferentes e responder a dinâmicas de
difusão bem particulares, cumprindo importante papel para o aprendizado político,
formação de atitude e comportamento (ZHANG et al, 2010).
De forma geral, sites de redes sociais (SRS) têm como principais características a
construção de perfil pessoal público, formação de redes de amigos e o intercâmbio de
informação instantâneo e contínuo (BOYD e ELLISON, 2007). A criação de perfil tem
propriedades distintas a depender do site, mas a questão central reside na elaboração de
uma identidade, enfatizando elementos pessoais que se quer colocar à disposição para a
avaliação dos outros. A construção e manutenção das redes é feita por meio de
mecanismos e oportunidades oferecidas pelo site, mas que podem se modificar a partir de
apropriações específicas. O aspecto que faz com que a engrenagem se mantenha ativa é
representado pelo modo como os usuários se apropriam das ferramentas de interação
oferecidas. O conteúdo que circula não advém dos sites, mas é 100% criado pelas pessoas.
A existência do SRS depende da conexão que as pessoas fazem com outras, tanto
com atores representados por perfis pessoais quanto por atores estabelecidos em páginas
institucionais. Chadwick (2012) explica que inteligência coletiva, maleabilidade de
dados, pluralidade de vozes e constante compartilhamento de informação são elementos
93

preponderantes se formos pensar em expressão política em rede. Na perspectiva de Sæbø
et al (2009), o caráter aparentemente caótico das redes construídas em sites como
Facebook, Twitter e Youtube revela ambientes autoorganizados, pois a lógica é de que as
pessoas aprendem a interagir seguindo as regras impostas e criando outros códigos de
conduta que vão se modificando no desenrolar do uso.
Três formas de sociabilidade são encontradas quando tratamos de formação de
redes sociais em social media: cognição, comunicação e cooperação (TROTTIER e
FUCHS, 2014). Espaços criados em social media proporcionam a convergência desses
três elementos em uma socialização integrada. Isso significa que um indivíduo no
Facebook, por exemplo, cria conteúdo multimídia (pode ser texto, imagem ou vídeo),
publica com o intuito de pessoas interagirem com ele (curtir e comentar) e permite que
outras adicionem mais camadas de informação, representada pelo ato de compartilhar.
Ainda de acordo com os autores, há também o que eles chamam de papeis sociais
integrados, pois esses sites são baseados na representação pública de situações e
momentos da vida privada. É assim quando um cidadão publica sobre preferências
musicais pessoais, mas não restringe sua comunicação em rede a esse tema. Pelo
contrário, participa do debate público comentando notícias políticas e se envolvendo em
discussões políticas. Sendo assim, “várias atividades sociais (cognição, comunicação e
cooperação) em diferentes papeis sociais que pertencem ao nosso comportamento em
sistemas (econômicos e estatais) e à vida (esfera privada, esfera socioeconômica, esfera
sociopolítica e esfera sociocultural) são condensadas em um único perfil” (p. 15). Isso
significa que o cenário de integração que o cidadão vivencia pode proporcionar funções
sociais e política bem diversas.
Cada site de rede social possui ferramentas próprias de interação que podem gerar
potenciais específicos para a expressão política do cidadão (KIES, 2010; SÆBØ et al,
2009). O estudo preocupado em analisar a discussão política nesses ambientes deve
relacionar as características das mensagens produzidas com as especificidades estruturais
de cada site. Essas especificidades estão contidas na elaboração inicial do projeto de cada
iniciativa, mas se modificam ao sabor das apropriações que os usuários realizam e de
novas demandas surgidas internamente (algumas de viés comercial, inclusive). Isso
significa dizer que questões técnicas como design, programação, interface e usabilidade,
além de questões sociais como estruturas sociais, distribuição de poder e condições
organizacionais, dialogam entre si e contribuem para o sucesso ou fracasso de uma
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iniciativa. Essa concepção evidencia o estudo das apropriações sociais das ferramentas
digitais, em detrimento de uma análise que se concentre em noções genéricas sobre
internet ou SRS (SALTER, 2004; FUCHS, 2010).
Dentre os principais SRS usados no Brasil, destacam-se o YouTube, o Twitter e o
Facebook. Criado em 2005, o Youtube tem a intenção de servir como um armazenador e
compartilhador de vídeos pessoais, mas se transformou numa das mais populares
plataformas sociais do mundo. É utilizada não só por usuários comuns – que publicam
momentos de suas vidas, montagens de humor ou reproduções de transmissões da mídia
de massa –, mas também por governos, organizações civis, empresas e órgãos da
imprensa. Cada usuário possui um perfil pessoal, que na verdade é o seu canal próprio,
em que é possível armazenar vídeos, criar listas a partir de outros vídeos e assinar outros
canais. Não há criação de timeline, como em outros SRS, e por isso os atos de interação
se resumem a assinatura de um canal, curtida de determinado vídeo, elaboração de listas
de acordo com temas de interesse e comentários.
Para o que estamos estudando aqui, interessa-nos as possibilidades de discussão
política da plataforma, que se manifestam de duas formas: 1) no espaço de comentários,
que está disposto logo abaixo do vídeo; 2) na possibilidade de fazer vídeos em resposta a
outros. Por essa trilha, Mendonça et al (2016) destacam a seção de comentários em que é
possível empreender discussões políticas com determinados valores democráticos e
deliberativos em espaços que a princípio não são elaborados para tais fins. O ambiente de
comentários do Youtube repete a lógica básica de fóruns da internet, tradicionalmente
estabelecidos, com a necessidade de perfil pessoal, listagem de comentários em ordem
cronológica inversa (os mais recentes vêm primeiro), possibilidade de curtir comentários,
dentre outros aspectos. Porém, o mais importante é que não há restrição ou elemento que
bloqueie qualquer tipo de discussão e conflito de ideias: qualquer um pode comentar sem
restrição e é possível responder a um determinado comentário diretamente.
Outro aspecto de destaque relativo ao Youtube é o sistema de recomendação, que
oferece vídeos correlacionados ao que se está assistindo. Essa correlação não quer dizer,
por exemplo, que só aparecerão recomendações que sigam o padrão estrito do vídeo do
momento. Isto é, outras recomendações são potencialmente apresentadas aos usuários,
mas podem ser provenientes de pontos de vista diversos, abordando uma determinada
questão política, por exemplo, por ângulos distintos. Em termos de discussão, pelo menos
em potência, há um ganho de pluralidade de informações, uma vez que o usuário pode ter
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acesso a uma variedade de abordagens sobre o mesmo tema ou temas correlatos. Além
disso, como revelam trabalhos que tem como objeto o site (conforme veremos a seguir),
o espaço de comentários é terreno fértil para discordâncias de todas as ordens.
Já o Twitter, criado em 2006, foi inicialmente considerado uma ferramenta de
microblog que permite enviar e receber atualizações, em 140 caracteres. Essas
atualizações são transmitidas para seus seguidores, enquanto que mensagens postadas por
usuários seguidos são apresentadas na timeline pessoal de cada perfil. A proposta inicial
do site era de que pessoas pudessem compartilhar mensagens pessoais com sua rede de
amigos, limitando o tamanho da mesma para que a comunicação tivesse um caráter
instantâneo. Em termos de comunicação e política, a principal agenda de pesquisa trata
da utilização da ferramenta em períodos eleitorais, como uma forma de políticos e
partidos manterem contato com seus eleitores (ROSSETTO, CARREIRO e ALMADA,
2013), mas há espaço para discussões sobre o uso da ferramenta para o labor político
diário (MARQUES e SAMPAIO, 2011; SALA e JONES, 2012). Além disso, há análises
que investigam o papel da audiência no Twitter em eventos políticos específicos
(MARTINS e HOLZBACH, 2011), dentre outros. No geral, de acordo com Parlamee e
Bichard (2012), o Twitter serve para obter e espalhar informação política sem filtros e
colocar o usuário em contato direto com agentes políticos. No que tange à discussão
política, a limitação de caracteres em 140 coloca barreiras claras ao desenvolvimento de
debates mais longos e aprofundados, mas é possível encontrar, por exemplo, momentos
de conversação em períodos específicos (AGGIO, 2013).
Um ambiente de discussão em SRS exibe algumas diferenças com relação a outros
espaços devidamente planejados para abrigar esse tipo de interação. Na visão de Kies e
Jansen (2005), existem elementos constitutivos da estrutura de comunicação que
proporcionam discussões, de modo que a dosagem desses fatores modifica
completamente a maneira com os indivíduos debatem. O primeiro ponto a se considerar
é a identificação. Em fóruns deliberativos construídos para tal, por exemplo, a não
identificação pode ajudar a libertar os interlocutores de algum tipo de pressão social. No
caso dos social media, a identificação é livre. Embora a maioria decida por assumir
publicamente a sua identidade verdadeira – conforme veremos na parte empírica desta
tese –, não há para tanto qualquer tipo de imposição. É preciso criar um perfil, mas este
pode ser falso.
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O segundo elemento são a abertura e a liberdade de fala, que, na verdade, está no
coração de qualquer discussão que se diga democrática. Nos SRS, é possível limitar
participação em alguns casos, como nos grupos, e apenas liberar a participação
condicionada à aprovação de algum tipo de moderador. No entanto, no geral, o
envolvimento é livre. Do ponto de vista deliberativo, como aponta Kies e Jansen (2005),
a limitação pode ser um caminho para equalizar sociodemograficamente o público. A
ideia é interferir no debate para que haja garantia de pluralidade de vozes e que todos os
interessados tenham a mesma chance de apresentar ideias. Por outro lado, a realidade das
práticas comunicativas cotidianas impõe um desafio grande a essa perspectiva. Em SRS,
esse tipo de limitação não é possível, nem viável. O dinamismo com que as discussões
surgem, desenvolvem-se e morrem é tremenda. Além do mais, não há alguma espécie de
“dono” dos espaços, muito menos uma centralização organizada de debates. O cenário é
de constante conflito e argumentação livre.
A moderação, segundo Kies e Jansen (2005), pode cumprir diversos papeis, como
o de censor ou de promotor do debate. Em certos espaços deliberativos, a função do
moderador é eficiente ao dar visibilidade a pessoas “relegadas” no debate, oferecer
informação contextual para embasar opiniões, sintetizar argumentos etc. No entanto,
assim como o elemento anterior, a moderação nos SRS encontra a realidade da natureza
informal das discussões ali empreendidas. Ela ocorre de maneira indireta. Usando-se o
Facebook como exemplo, dá-se que o dono do perfil ou da página pode funcionar como
um moderador ao não deixar seu espaço “ao léu”, isto é, permanece ativo e presente o
tempo inteiro no debate. E é somente ele quem pode apagar comentários (além do autor
da mensagem), assim como acontece no Youtube. No Twitter, a ação é mais direta e o
usuário tem a possibilidade de bloquear quem ele quiser da sua rede.
Por fim, Kies e Jansen (2005) tratam da condução temática da discussão. Ela pode ser
descentralizada, definida e conduzida segundo regras dos participantes do processo,
centralizada (quando há algum tipo de organização que direciona a agenda) ou mista, definida
por ambas as partes. No tocante aos SRS, a discussão é tematizada de acordo com o perfil
que abriga o debate, com o tópico específico que esse perfil publica ou com temas de interesse
no momento, a exemplo das eleições. Contudo, não há garantia de que a discussão corra por
determinado caminho. É possível que apenas um comentário, no meio de centenas, ganhe
protagonismo, seja respondido e direcione todo o restante da conversa para um lado
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completamente diferente daquele proposto inicialmente – fenômeno que veremos com certa
frequência na análise empírica desta tese.

2.3.1 – O Facebook, as potências e os limites da comunicação política

Inicialmente elaborado com o intuito de conectar alunos universitários, o site
obteve rápido crescimento no meio de universidades americanas e logo ganhou o mundo.
Em seu projeto inicial, já previa a formação de timeline única para cada perfil,
desenvolvida a partir da construção e manutenção de uma rede de amigos.
Funcionalidades que hoje são comuns – como publicação de vídeo, grupos, ferramenta
de curtir em comentários, comentário com fotos, dentre outros – foram sendo
incorporadas ao longo dos anos, impulsionadas por novas estratégias de mercado e novas
demandas de uso.
No caso da política ou de questões que envolvam os estudos sobre comunicação
e democracia, o uso da ferramenta também vem fomentando debates que cercam assuntos
como eleições e engajamento (BAUMGARTNER e MORRIS, 2010; WOOLEY et al,
2010; CARLISLE e PATTON, 2013), papel de sites de redes sociais em protestos
nacionais (MARZOUKI, 2012; VALENZUELA, 2013), uso de ferramentas deste tipo
por membros do governo (ELLISON e HARDEY, 2012), ativismo e participação política
(YOUMANS e YORK, 2012; CHAN e GUO, 2013), dentre outros. Além disso, também
se observa variedade de metodologias aplicadas, atores envolvidos, teorias abordadas,
áreas de concentração acadêmica e recorte temporal de estudo.
Essa diversidade não revela apenas a variedade de práticas instrumentais que
utilizam do Facebook como um meio. Apontam para a chance de se expressar
politicamente em um ambiente de constante atrito, interação e compartilhamento de ideias
das mais distintas. O propósito de transformar meio em oportunidade leva cidadãos a se
engajar em ações que contém objetivos políticos variados; algumas, de fato, são meras
atualizações de práticas, mas outras se configuram como alternativas inovadoras do ponto
de vista democrático.
O Facebook estabeleceu sua dinâmica de funcionamento baseada em um maior
controle próprio do que é apresentado de conteúdo ao usuário. Mais precisamente, a
timeline de cada indivíduo lhe oferece informações que seguem a lógica de um algoritmo
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exclusivo da ferramenta, que se modifica de tempos em tempos. O volume, o fluxo e o
tipo de informação dependem de fatores como a própria rede de amigos criada, interação
com esse conteúdo, com quais amigos o usuário mais interage, frequência da interação,
frequência de uso do site, frequência de comentários, que tipo de informação é publicada,
dentre outros (BAKSHY, MESSING e ADAMIC 2015).
Então, a informação que é consumida não advém somente do acionamento
consciente – entrar em um grupo, clicar no perfil de determinado amigo etc. –, mas
também em como a timeline é estabelecida pelas escolhas do algoritmo do Facebook.
Além disso, a própria lógica de um site de rede social incentiva fortemente que usuários
divulguem informação privada em troca de um senso de participação ou pertencimento
(VAN DIJCK, 2012), uma vez que todos estão ligados por laços de afetividade e interesse.
É, de maneira estrita, uma forma de exposição inadvertida, conforme verificamos em
seções anteriores deste trabalho. O usuário tem um poder limitado de escolha do que
chega à sua timeline. As informações de uma página, por exemplo, podem chegar até
locais de uma rede que em outra situação seria pouco provável.
Como consequência possível do aspecto anterior, indivíduos com pensamentos e
ideologias políticas distintas têm chance de se conectar, mesmo que indiretamente. O
aumento da adoção do Facebook para interações de diversas naturezas, inclusive de
natureza política, ajuda a pintar um quadro do que a população discute sobre conteúdos
de impacto público. É, de certa forma, reflexo dos anseios, vontades e opiniões da
população a respeito de diversos assuntos políticos. Ou seja, a análise de discussões, do
proferimento de argumentos e do conflito de ideias é um possível caminho para entender
a forma pela qual os cidadãos estão encarando temas políticos.
Zizi Papacharissi (2010) acredita numa espécie de embaralhamento das esferas
privada e pública, de modo que os cidadãos são incentivados a expor publicamente suas
opiniões e gostos a respeito dos mais variados assuntos, desde música e cinema até
política. Van Dijck (2012) acrescenta que o constante ato de compartilhar informações –
em última instância, o que move o Facebook – é fruto da cultura de conectividade digital
promovida a partir a implantação comercial da internet e que vem crescendo desde então.
A questão é que as mídias sociais como o Facebook permitem o gerenciamento de suas
próprias conexões, mas de forma diferente. E isso só é possível porque os dados pessoais,
ou pistas sociais, estão disponíveis publicamente e podem ser utilizadas pelos usuários de
maneiras bem diversas.
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No que se refere às formas de interação proporcionadas pelo Facebook, os grupos
promovem um padrão muito semelhante aos já conhecidos fóruns de discussão, que são
comuns e utilizados por cidadãos para debater sobre os mais variados temas desde os
primórdios da exploração comercial da internet. Para participar em grupos, é preciso estar
afiliado a ele, simplesmente entrando no espaço específico (se ele for fechado, necessita
de aprovação de outros membros). A ferramenta permite criar tópicos, engajar-se em
outros já criados e repetir as mesmas formas de interação do próprio Facebook,
compartilhar ou curtir. Há ainda a possibilidade de marcar eventos e compartilhar
arquivos de interesse. A modalidade de discussão não foge ao que o usuário já está
acostumado, ou seja, tecnicamente ela é igual ao do espaço de comentários que existe nos
posts dos amigos que aparece na timeline. Quanto à discussão política, os cidadãos
debatem sobre assuntos específicos de interesse, dividem experiências em um espaço
livre (apenas seguindo as normas de interação compartilhadas pela comunidade),
disseminam informação e conduzem debates publicamente.
Diferentemente do perfil do usuário, em que ele forma sua rede a partir de critérios
pessoais, nos grupos as ligações giram em torno de um tópico. É uma maneira de
estabelecer laços fracos e se engajar em discussões com pessoas desconhecidas e uma
possibilidade considerável de entrar em contato com posições distintas à sua, mesmo
considerando a similaridade de interesse. Nessa perspectiva, Kushin e Kitchner (2009)
analisaram grupos que abordavam a questão da tortura por parte de militares americanos.
Os autores identificaram debate de teor deliberativo, embora com ocorrência razoável de
incivilidade e apenas 17% de publicações discordantes às adotadas preferencialmente nos
grupos estudados. No cenário brasileiro, ao analisar as discussões que ocorreram em um
grupo de oposição à divisão do Pará, Mendonça e Cal (2012) diagnosticaram “o uso de
críticas, ofensas e ironias no sentido de manter o grupo homogêneo, o que pode cercear a
expressão de argumentos distintos” (p. 123-124). Os participantes fecharam-se em uma
bolha like-minded com o objetivo de criar resistência e manter distante visões contrárias.
A discussão se desenha em torno do tema principal, mas pode se desdobrar em
subtópicos dos mais diversos. Conroy, Feezell e Guerrero (2012) explicam que a
discussão estabelecida em um determinado grupo no Facebook está diretamente
relacionada ao aumento do armazenamento individual de informação política, à
motivação para novas ações políticas, e ao reconhecimento daquele espaço como sendo
frutífero para troca de experiências. Em uma via mais pessimista, Marichal (2013) explica

100

que o Facebook vê florescer uma espécie de perfil de ativista preocupado apenas com
questões individuais, e menos ligados a demandas comunitárias. Ou seja, os efeitos
pretendidos ou percebidos são limitados por questões de cunho personalista e formador
de identidades pasteurizadas em torno de questões políticas específicas.
Já as discussões em perfis ou páginas (as antigas fanpages) guardam semelhanças
entre si numa análise mais superficial, porém, duas diferenças básicas na concepção de
cada modalidade as singulariza. Primeiro, o perfil limita o número de amigos em 5 mil,
enquanto que uma página não possui essa barreira. Segundo, o Facebook oferece às
páginas ferramentas de divulgação de conteúdo e análise da interação proporcionada33.
Esses dois elementos são importantes na construção e manutenção de discussões, uma
vez que permitem ampliar bastante o alcance das publicações, além de não limitar a rede
de pessoas ligadas a ela. Junto com perfis no Twitter e Youtube, a utilização de páginas
tem substituído a criação de sites por muitos políticos, mesmo em períodos eleitorais, que
conseguem aliar a produção de informação política de interesse do próprio mandato com
uma forma relativamente simples de manter um canal de interação aberto.
As páginas apresentam uma lógica muito parecida com os grupos: o espaço de
comentários e as opções de interação são os mesmos. Existem muitas páginas sobre temas
políticos gerais, como mobilidade urbana, questões de gênero, ativismo LGBTT,
corrupção ou problemas locais mais específicos. Com isso, existe mais chance que
pessoas com ideologias ou pensamentos políticos divergentes entrem em contato –
situação que será debatida na parte final desta tese.
Em um estudo sobre o uso do Facebook por membros do parlamento sueco,
Gustafsson (2012) revela que estes enxergam suas páginas como uma maneira de
potencialmente diminuir os entraves e as barreiras para a interação com cidadãos
interessados. No caso, cria-se um modo menos oneroso de envolvimento em questões
políticas. Penteado e Avanzi (2013) conduzem a atenção para o debate sobre o Novo
Código Florestal, realizado na página da ex-ministra Marina Silva. Os autores verificaram
que houve pouco provimento de razões, muita falta de reciprocidade e uma espécie de
criação de grupos internos de interesse. No entanto, a página se mostrou um meio
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Outra questão importante a ser considerada é que nas páginas o Facebook restringe a distribuição de
conteúdo a uma parcela pequena dos assinantes – cerca de 10%. Em muitos casos, o alcance final de cada
post termina por ser menor do que o do perfil.
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eficiente para difusão de informação a respeito do Código e de aproximação entre Marina
Silva e os cidadãos interessados.
As formas de expressão política ou de uso político da ferramenta perpassam
basicamente esses três “espaços”34. Uma vez que estudos têm apontado para uma grande
diversidade de práticas, apropriações e funções comunicacionais que envolvem o uso do
Facebook para fins de caráter político, torna-se imperativo avaliar as dinâmicas em que
essa interface opera. Ao se falar em ativismo, em campanhas ou em discussão de assuntos
de relevância pública, as apropriações do Facebook tendem a render estudos que levam
em consideração metodologias distintas, técnicas de investigação multidisciplinares e
caminhos teóricos dos mais diversos. Com isso, o estudo preocupado em analisar
qualquer atividade de cunho político nesse ambiente deve relacionar as características das
mensagens produzidas com as especificidades estruturais do site.
A área que envolve a interface Facebook e política reconhece a importância do
campo dado o seu crescimento expresso no grande acúmulo de bibliografia. Esse acúmulo
pode ser identificado graças ao volume considerável de trabalhos situados em zonas
científicas distintas, mas que, no fim das contas, tratam do mesmo escopo temático. Para
que se consiga determinar o espaço correto desta tese, é necessário um momento de
reflexão sobre esses caminhos, a fim estabelecer agendas de pesquisa, identificar padrões
de investigação e apontar lacunas existentes na bibliografia.
De acordo com Vromen e colegas (2016), o Facebook é, antes de mais nada, um
espaço de socialização, do encontro com amigos e uma oportunidade de saber o que está
acontecendo à sua volta. Em um estudo longitudinal, os autores traçaram um perfil do
público que utiliza Facebook para ações e expressão política nos Estados Unidos, Reino
Unido e Austrália. Os resultados sugerem razões para utilizar o site como suporte a
atividades de cunho político: facilidade em se envolver por meio de formas passivas,
como compartilhar e curtir; oportunidade para se manter informado e estar atento a temas
de interesse; meio eficaz para exprimir uma opinião pessoal política; modo de testar a
opinião pessoal; e de se engajar em conversas amigáveis sobre política. Já no tocante a
razões para não utilziar o site para tal se encontram o medo de encontrar um ambiente
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O argumento aqui proposto está preocupado com o uso padrão e, embora as exceções existam, não
ignoramos o fato de que perfis são usados como se fossem páginas ou páginas são usadas como se fossem
grupos. Além disso, é possível também encontrar outras formas de utilização da ferramenta, tais como
aplicativos próprios e eventos, mas o uso nesses espaços segue lógica semelhante às discutidas aqui.
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povoado por discordância, o medo de parecer errado na frente de muitas pessoas, o temor
relacionado a questões de segurança e privacidade e, enfim, o desinteresse em política no
geral.
Ações políticas no Facebook podem fortalecer a capacidade concorrencial da
cidadania, servindo como uma alternativa democrática à expressão individual e
comunitária de vontades e desejos políticos. Além disso, abrindo um espaço mais
abrangente e livre para expressão política, o Facebook também pode ajudar a consolidar
e reforçar práticas sociais que visam a garantia de direitos civis. Outro caminho é o do
pluralismo, uma vez que qualquer cidadão tem iguais chances de estabelecer estratégias
de ação política, envolvendo toda sorte de visão ideológica. Sendo assim, governos
podem utilizar o site para desenvolver publicações que tratam da gestão da imagem do
poder público, divulgar agenda e até legislar. É, ainda, um meio que permite abrir um
canal de discussão, participação ou deliberação para solução de problemas locais e debate
sobre serviços públicos. Em última instância, é um ambiente propício para prestar contas
de ações governamentais a seus cidadãos.
Do ponto de vista da sociedade civil, o Facebook opera para o ativismo organizado
para além do seu valor instrumental. Abre frentes de batalha através de campanhas de
denúncia de violação de direitos e ações direcionadas por hashtags. Além disso, é um
modo eficaz de gerir agendas de protesto, reforçar identidade de grupo, articular em rede
manifestações online e convocar outras presenciais. O engajamento também ganha novas
possibilidades, seja para ações comuns nesse contexto (como assinar petição e arrecadar
fundos), seja para atividades inovadoras, como ataque coletivo a páginas adversárias,
cobertura ao vivo de protestos e realização de hackathons. No tocante ao uso feito por
cidadãos sem vinculação organizacional, o Facebook é, de início, uma oportunidade de
baixo custo para o compartilhamento da opinião pessoal, apontamento de problemas
locais, incrementar o repertório de conhecimento político e engajamento em situações
que utilizam o humor para tratar de assuntos mais “sérios” (os memes). Em outro flanco,
é também oportunidade para estar em constante conflito de ideias, mas também de
encontrar ambientes mais homogêneos e desenvolver um certo sentido de comunidade.
Por fim, o Facebook pode dar ao cidadão a chance de seguir os passos dos políticos,
tornando-se um meio para transparência de atos e ações.
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Essas questões abordadas nos dois últimos parágrafos se projetam na pluralidade
de trabalhos publicados nos publicados nos últimos anos35. Wright (2012) situa as atuais
pesquisas sobre política no Facebook numa espécie de segunda onda: o momento de
maturação da internet e suas novas ferramentas “sociais”, em que os estudos primeiro
focaram em espaços públicos institucionais, tais como perfis e políticos e pesquisas
centradas em períodos eleitorais, e agora focam em questões mais amplas da política –
onde se encontra trabalhos que procuram identificar e analisar discussão em sites de rede
social. Uma análise panorâmica dessa bibliografia consegue obter subsídios para a
sistematização de algumas conclusões, seja de cunho prático, seja do ponto de vista de
projeção para futuros estudos e aprofundamentos.
O primeiro ponto se refere ao grande volume de trabalhos que tratam de algum
aspecto relacionado a eleições e campanhas eleitorais. O alto crescimento da adoção do
Facebook por toda população mundial espalhou as práticas sociais da ferramenta por
diversos setores, ampliando, por exemplo, a presença de marcas na rede e também de
políticos e órgãos governamentais. Em 2008, a campanha de Barack Obama à presidência
dos EUA ganhou notoriedade ao colocar em prática ações integradas de mobilização que
encontraram no Twitter e no Facebook grandes condutores de conteúdo político. Ao
analisarem esse contexto, Cogburn e Espinoza-Vasquez (2011) explicam que o candidato
utilizou o Facebook como forma de organizar o conteúdo de campanha, ao passo que
desenvolvia estratégias coordenadas com outros sites de rede social. Também relacionado
às eleições de 2008 nos EUA, Vitak e equipe (2010) realizaram survey a fim de entender
como jovens utilizaram o Facebook para se expressar politicamente. Descobriram que
esse tipo de ação só acontece de forma superficial e sobre temas mais “amenos”,
direcionando a atenção principalmente para conteúdo informativo, de modo que formas
mais ativas de envolvimento, como participação em debates ou adesão a causas online,
são menos frequentes. Destaca-se também os trabalhos que fazem levantamentos de como
candidatos utilizam suas fanpages para mobilizar eleitores e manter diálogo com eles
(NIELSEN, 2011; MACNAMARA e KENNING, 2011; BOR, 2013)
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Essa fase da tese é proveniente de uma das etapas de trabalho estabelecidas durante os quatro anos de
pesquisa. A atividade rendeu a recolha e análise de 108 artigos publicados em periódicos internacionais,
tendo como base a interface Facebook e política. Parte desta etapa foi apresentada e discutida durante o II
Seminário de Pesquisadores do CEADD, em 2014, e posteriormente ampliada a fim dar contas das
sugestões apresentadas e de novos trabalhos.
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Sob essa perspectiva especificamente, os estudos analisados demonstram a
preocupação em entender o Facebook como um meio de instrumentalizar campanhas, isto
é, a ferramenta é estudada de forma integrada a outras estratégias de campanha. A
restrição temporal cumpre um papel de análise pontual de fenômenos que têm sua
propagação em períodos curtos e definidos. Além disso, joga luz sobre uma dimensão
maior deste mesmo fenômeno: o fato de que o Facebook é uma forma emergente de
discussão política ou de modos variados de envolvimento com temas políticos.
Parte considerável dessa bibliografia revela uma preocupação em verificar a
relação entre o uso do Facebook e atitudes políticas off-line. É o caso de Nam (2012),
que, por meio de uma survey com cidadãos americanos, leva em consideração parâmetros
sociodemográficos para entender o perfil daqueles que se envolvem politicamente online
– num estudo que, em seu desenho conceitual e metodológico, lembra trabalhos comuns
na bibliografia sobre participação e internet que faziam comparação parecida, porém se
referindo a uso de internet como um todo. A conclusão é de que o perfil é semelhante, ou
seja, aqueles que participam em atividade política online não se diferenciam
categoricamente daqueles que conduzem atividades off-line de mesmo gênero. O estudo
conduzido por Vesnic-Alujevic (2012) também trabalha com resultado parecido, mas
utilizando dados referentes a cidadãos residentes em 16 países europeus. Para a
pesquisadora, profissionais de relações públicas que trabalham com política devem
organizar estratégias a fim de manter ativos politicamente aqueles que já são interessados
em política, pois o número de pessoas que não têm o tema como primordial em suas vidas
dificilmente irão se envolver online em situações de mesmo gênero.
Um tema de proeminência é o ativismo relacionado a protestos, manifestações e
convulsões sociais. Os destaques ficam por conta de estudos que se referem aos eventos
que ficaram conhecidos como Primavera Árabe e às manifestações estudantis no Chile.
Quanto a estes últimos, o artigo publicado por Valenzuela, Arriagada e Scherman (2012)
traz conclusões baseadas em eventos ocorridos em 2010, com base de dados do mesmo
ano. Os autores demonstram que a relação positiva entre uso de Facebook e atos de
protesto é explicada pelo uso da ferramenta como meio de obtenção de notícias e
socialização entre interessados. Já o estudo conduzido por Valenzuela (2013) examina, a
partir de dados coletados em 2011, três explicações para o frequente uso de SRS
(incluindo Facebook) em situações de manifestações: informação, expressão de opinião
e ativismo. Ambos os artigos concluem apontando o crucial papel cumprido pelas
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discussões empreendidas no Facebook como forma de mobilizar pessoas e espalhar
informações de interesse.
No que tange aos trabalhos sobre a Primavera Árabe, eles se acomodam
principalmente no eixo da ação coletiva em torno de protestos e na tentativa de
compreensão do papel do Facebook nesse processo. As conclusões gerais que Eltantawy
e Wiest (2011) chegam é que (1) o Facebook vinha sendo um espaço de discussão política
anti-regimes autoritários desde 2009, fato que concentrou ideias e cidadãos até a eclosão
das manifestações; (2) a partir do momento em que os atos saíram do plano das ideias e
migraram para as ruas, o Facebook se tornou um meio de instrumentalizar os indivíduos
com informações, estreitou relações entre ativistas e grupos menores e, em última
instância, divulgou o movimento para o mundo. Indo além, Sayed (2011) explica que a
atuação de ativistas com experiência em manifestações e atos políticos teve papel
fundamental na utilização do Facebook e de outros SRS, pois serviram como hubs de
distribuição de material de protesto e informações direcionadas sobre atos. Marzouki et
al (2012) atribuem um valor mais dinâmico ao site. Para eles, a ferramenta serviu como
catalizador dos movimentos revolucionários na Tunísia e, posteriormente, teve papel de
agregador de conteúdo de referência, como vídeos, imagens e relatos, tudo isso atualizado
em tempo real.
Outros trabalhos abordam questões tangenciais às tratadas anteriormente, como
Tufekci e Wilson (2012), que abordam o Facebook como uma fonte de informação de
difícil controle por parte do governo; ou Youmans e York (2012), que tratam
especificamente de uma estratégia utilizada por ativistas de se juntarem aos montes a fim
de reportar abuso em páginas adversárias e tirá-las do ar. De todo modo, nota-se uma
preocupação nesses artigos em compreender o Facebook como uma ferramenta
subversiva, seja do ponto de vista da propagação de conteúdo político proibido (já que o
contexto político era de autoritarismo), seja no que se refere a um espaço de fácil encontro
e de mobilização constante e em tempo real. Atribui-se, portanto, um caráter dinâmico à
ferramenta, sem mencionar a sua apropriação política ao modo específico dos países pelos
quais o movimento se desenvolveu.
Mesmo quando concentrados em compreender aspectos relacionados ao período
eleitoral, parte da preocupação primordial da bibliografia reside no uso que indivíduos
faziam do Facebook para interagir com candidatos ou compartilhar conteúdo político.
Membros de governo, partidos e políticos também foram considerados em algumas
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pesquisas, porém em escala muito menor. Aventamos o argumento de que uma explicação
para essa disparidade é a lógica intrínseca de criação de perfil público e conexão em rede
do Facebook enquanto site de rede social, ou seja, o site só tem razão de existir porque
está centrado na conexão entre pessoas por laços de amizade dispostas a compartilhar
opiniões e assuntos em comum, entre eles, a política.
Sobre o escopo teórico da bibliografia, os conceitos de participação e engajamento
são largamente utilizados, bem como a linha de pesquisa sobre campanhas online. O
padrão entre eles é buscar subsídios teóricos e práticos para relacionar as atuais pesquisas
em SRS com a grande quantidade de trabalhos que investigaram empiricamente
iniciativas digitais com intenção participativa. A ideia é criar uma ponte entre aqueles
estudos – que, em primeiro plano, associavam a teoria democrática de raiz participativa
às práticas políticas da época (entre a década de 90 e 00) – com o que vem sendo feito
hoje em termos de expressão política cidadã.
Nesse sentido, embora os trabalhos tratem de “momentos digitais” distintos,
utilizam o mesmo caminho teórico. Isso significa dizer que diversas questões abordadas
na breve história da literatura de e-participation se mantêm aqui. Primeiro, a necessidade
de traçar um perfil daqueles que utilizam tais ferramentas com intuitos políticos (NAM,
2012). Segundo, a comparação entre atitudes online e off-line, procurando conexões entre
motivações participativas digitais e aquelas pré-existentes. Terceiro, uma análise
excessivamente pouco sofisticada e instrumental do Facebook enquanto meio que conduz
discussões, com pouca ou nenhuma influência relativa a suas características materiais
(EVANS-COWLEY e HOLLANDER, 2010). Quarto, o problema da formação de grupos
de pessoas like-minded (KUSHIN e KITCHENER, 2009). Quinto, o papel do Facebook
enquanto canal de comunicação em campanhas políticas voltadas para a interação direta
com o cidadão (VISSERS e STOLLE, 2014).
Um aspecto final a ser abordado é a escassez de estudos que buscam compreender os
ambientes de discussão do Facebook em um contexto mais amplo da esfera pública. Isso
significaria enquadrar a dinâmica proporcionada pelo Facebook como formadora de vontades
e desejos políticos diluídos entre as mais diversas formas de interação que a ferramenta permite.
Dado o crescimento de uso do site, conforme foi apresentado anteriormente, faz-se necessário
discutir o Facebook enquanto espaço de conversação informal e discussão política que ajuda o
cidadão a ultrapassar algumas barreiras que são identificadas como problemáticas na
democracia contemporânea: pouca informação política de qualidade, falta de espaços para
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posicionamento pessoal em questões políticas e um número pequeno de oportunidades para
participação política. É preciso, pois, tentar entender de forma mais profunda o papel do site
diante dessas questões. O estudo da discordância, neste contexto, apresenta-se num estágio
ainda rudimentar, conforme veremos na seção seguinte.

2.3.2 – A dinâmica da discordância política no Facebook

No momento em que determinada ferramenta tecnológica ganha proeminência,
conforme vimos, as pessoas ganham, com o tempo, habilidades para manipular os objetos
à sua volta. E assim é com o Facebook. Na visão de Malin (2011), quanto mais aberto ao
envolvimento universal e livre for o canal de comunicação, mais diverso em opinião ele
tende a ser. Se, em certo período da ainda breve história da internet, os indivíduos se
escondiam por trás de nicknames e perfis falsos, hoje o ambiente é de “transposição” de
identidade para o “mundo virtual”. A pervasividade das práticas digitais é tamanha que
não é mais possível falar nessa divisão de mundos.
Esse quadro traz consigo a pluralidade de vozes de que tanto se falou no início
dos estudos sobre internet e política. O Facebook, enquanto plataforma de comunicação,
é o “lugar” onde as pessoas se encontram para se divertir, debater sobre diversos temas e
consumir informação. A política, por estar no dia-a-dia das pessoas, entra naturalmente
nesse ambiente digital.
De forma geral, qualquer pesquisa que vise estudar as discussões que ocorrem no
Facebook deve levar em consideração dois aspectos (BRUNDIDGE, 2010; VRAGA et
al, 2015). O primeiro deles é que o indivíduo dificilmente (ou nunca) consegue formar
sua rede de amigos calcada somente na opinião política convergente. O site não foi criado
nem tem a pretensão de ser um espaço temático, muito menos desenvolveu suas
ferramentas de interação com um objetivo único, que pudesse, de certa forma, direcionar
interações a partir de uma lógica só. Pelo contrário, o Facebook sempre foi uma rede de
socialização e os assuntos que circulam são ditados pelos usuários. Por isso, ao
estabelecer regras particulares sobre como construir essa rede, os indivíduos não podem
utilizar apenas o critério político para tal. Por ser um ambiente bem abrangente e pouco
restrito se comparado a outros sites (Twitter, por exemplo), há uma espécie de

108

“obrigação” de estabelecer amizades: familiares, colegas de trabalho, amigos de infância
etc.
O segundo aspecto é uma consequência do anterior: as redes formadas no
Facebook são baseadas em muitos laços fracos, aqueles em que as pessoas não são
próximas. São ligações que realizamos porque necessitamos manter um certo nível de
integração perante a todos. Essas pessoas que não são tão próximas tendem a carregar
inevitavelmente algumas congruências e divergências com sua própria visão sobre os
mais variados assuntos. Em um estudo sobre a formação de amizades, o pesquisador
Robin Dunbar definiu que o ser humano só é capaz de manter, em média, 150 amigos36.
Mesmo quando se trata de Facebook, afirma Dunbar, a lógica não se altera. É possível
imaginar que usuários que têm 300, 400 e às vezes mais de mil amigos não conseguem
tornar sua rede homogênea. Por isso, a chance de ocorrência em larga escala da chamada
exposição seletiva é limitada – abrindo espaço para que a pessoa seja exposta
inadvertidamente a conteúdos dissonantes.
O cálculo que uma pessoa faz para formar sua rede de amigos é baseada tanto na
audiência quanto na situação. Mas no caso do Facebook essa lógica sofre um abalo:
A gestão de impressão é moldada pela nossa percepção da audiência e
da situação: diferentes grupos e diferentes situações nos direcionam a
diferentes normas e comportamentos. No Facebook, contudo, essa
prática encontra dificuldade dada a heterogeneidade das normas e
expectativas das audiências: a autoapresentação apropriada diante de
colegas de trabalho pode não se aplicar a amigos próximos ou à família,
e vice-versa (MOR, KLIGLER-VILENCHIK e MAOZ 2015, p. 2)37.

Diferentemente de outras arenas públicas em que o cidadão precisa entrar em
espaços de discussão, no Facebook a timeline faz esse serviço e oferece a informação a
ser consumida. Como o Facebook não produz uma linha sequer de conteúdo, tudo que é
visto pelo usuário advém de publicações de seus amigos. Kushin e Kitcheer (2009)
explicam que quando o formato de timeline foi introduzida pela primeira vez na
ferramenta, em 2006, houve um aumento de 40% de visitação ao site. Se antes as pessoas

36

Para mais: http://www.newyorker.com/science/maria-konnikova/social-media-affect-math-dunbarnumber-friendships
37
Tradução para: “Impression management is shaped by our perception of both the audience and the
situation: diferente groups and different situations direct us toward diferent norms of behavior. On
Facebook, however, this practice encounters difficulty given the heterogeneity of the audiences’ norms and
expectations: the appropriate self-presentation in front of work colleagues may not appeal to close friends
or family and vice versa”.
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tinham que visitar os perfis cujas publicações gostaria de ler, passou-se a receber um
resumo das atualizações de todos os amigos num espaço só. Ao “aceitar” essa novidade,
os usuários também admitem perder parcialmente o controle que tinham anteriormente.
De qualquer sorte, Boyd e Ellison (2007) mostram que as pessoas tendem a utilizar
sites como o Facebook para articular conexões sociais existentes. Uma das motivações de
uso pode ser fazer novos amigos, ação que pode ser conduzida a partir de uma decisão
política, de estar perto daqueles mais próximos ideologicamente. É uma possibilidade
plausível, mas esse não é o ponto. A questão é que, como atesta Barndidge (2015), as
pessoas não só se conectam a outras de visões políticas divergentes, mas também
diversificam a comunicação dentro da rede. O Facebook abre oportunidade para
discussões das mais diversas, com sua timeline que constantemente apresenta conteúdo e
necessita da interação para que o site continue funcionando. Além disso, o indivíduo
estabelece estratégias distintas de engajamento a partir do tipo de informação que recebe
(BARNDIDGE, 2015). Com diferentes formas de envolvimento à disposição (curtir,
compartilhar sem interferência, compartilhar com interferência, comentar), o usuário
calcula os custos de cada um deles tendo em perspectiva os resultados que pode gerar na
sua rede.
Em linha semelhante, Lee e colegas (2014) explicam que o uso do Facebook com
o intuito de se informar atua como mediador da relação entre uso geral do site e
heterogeneidade da rede. O indivíduo que gasta bastante tempo no site tende a consumir
e compartilhar informação38. Isso se deve ao fato de que a maior parte do conteúdo que
circula no site é de cunho noticioso, ou seja, são informações tidas como “hard news” e
de consumo instantâneo. As atividades de interação são regidas pelo tipo de conteúdo,
conforme vimos, mas também pelas pessoas que vão receber essas interações. Temos um
cálculo, portanto, que envolve tanto a natureza da informação (se de entretenimento, se
de política) quanto o tamanho e o nível de heterogeneidade da própria rede. Alguns
conteúdos podem levar a contato com pessoas de visões ideológicas plurais, como
assuntos políticos mais abrangentes, a exemplos de mobilidade urbana, política cultural,
saúde, segurança pública, dentre outros. Em outro trabalho, Barndidge (2015) encontra
relação positiva entre uso de sites de rede social, como o Facebook, e publicação de
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Essa hipótese é comprovada por Heatherly, Lu e Lee (2016): as pessoas que reportaram utilizar o
Facebook por três ou mais horas por dia têm mais chance de se engajar em discussão com posições
discordantes que aquelas que gastam uma hora.
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mensagens políticas. Por sua vez, a publicação de mensagens políticas modera a relação
entre uso do site para leitura de notícias e discordância política no site, sendo que essa
dinâmica permanece independente da variável de interesse político.
Outro aspecto que se apresenta na equação está ligado às dinâmicas de
apropriação. Kim, Hsu e Zúñiga (2013) apresentam resultados que sustentam a hipótese
do uso: quanto mais uma pessoa consome informação no Facebook, mais ela tem chance
de aumentar sua rede de maneira heterogênea. O argumento é que os indivíduos que são
mais introvertidos enxergam o site como uma oportunidade alternativa para o
envolvimento em discussões, e isso pode levar à formação de redes mais heterogêneas.
Já para aqueles de personalidade oposta, o Facebook não tem tanto impacto.
Considerar os laços fracos para a análise da discussão é um ponto fundamental,
segundo Barberá (2014). Investigando a formação de redes no Facebook e como elas
evoluem a partir de discussões, o autor identificou altos níveis de exposição à diversidade
de opiniões, explicado principalmente pelo próprio ato de discutir. Isso significa que a
discordância opera no limiar entre a heterogeneidade da rede previamente estabelecida e
o frequente uso do Facebook, que leva inevitavelmente a exposição inadvertida. Como
consequência dessa constante interação dissonante, Barberá (2014) demonstra que os
indivíduos tendem a ter opiniões menos extremistas e mais moderadas, ao passo que são
estimuladas a ler informação que desafia sua própria visão. A explicação reside,
inicialmente, na ideia de Mutz (2002a) de que essa exposição contínua incentiva, em dado
momento, a reflexão sobre as razões por trás da visão oposta. Barberá (2014) se refere à
formação de opinião, retomando ideais habermasiano, como o resultado de um conjunto
de interações e do processo de aprendizagem, que naturalmente envolve a consideração
de diferentes vertentes do que se discute. Um ambiente com pluralidade de opiniões,
como sugere aquele no qual o indivíduo que usa com muita frequência o Facebook para
fins de discussão política, diminui a possibilidade de formação de identidades muito
extremas. Em outro estudo, Mor, Kligler-Vilenchik e Maoz (2015) concluem que a
publicação de conteúdo político no site é uma forma que indivíduos encontram para
demarcar posicionamento ideológico, ampliar a audiência e, em certa medida, alcançar
pessoas que normalmente não estariam ao alcance.
Essa perspectiva, no entanto, encontra barreiras. Primeiro, não é possível
estabelecer um uso padrão do site. Para cada indivíduo, uma forma diferente de encarar
discussões que o coloque diante de um espaço hostil. Como vimos, alguns fatores
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psicológicos são levados em consideração para formar redes e outros tantos para decidir
a participação nessas atividades. Segundo, o tópico também atua como moderador para o
envolvimento, uma vez que alguns temas podem ser mais propícios para discussão,
enquanto outros não o são. Terceiro, o Facebook oferece ao usuário diferentes formas de
interação – incluindo um aplicativo para conversas particulares - em que podem ocorrer
discussões fechadas envolvendo várias pessoas. Quarto, mesmo moderando o efeito do
assunto, o indivíduo pode decidir debater somente em situações controladas, como em
um grupo restrito (teoricamente mais homogêneo), e publicamente não se expor.
Um exemplo de resultado contrário a esse está no estudo de Grömping (2014). O
autor investigou debates políticos realizados em grupos do Facebook e demonstrou que
este espaço é destinado à formação de “câmaras de eco”. Tanto as análises de visualização
de rede quanto da dinâmica de interação entre os membros levam a essa conclusão. Para
ele, a ocorrência se dá pelo fato de que os grupos fomentam a participação de pessoas
ideologicamente semelhantes e isso cria uma bola de neve, relegando a discordância a
outros ambientes.
Essa é uma questão crucial. Entre os sites de rede social existem usos e
apropriações bem distintos. E mesmo levando em consideração um mesmo site, como o
Facebook, é possível identificar e analisar formas diferentes das quais os cidadãos se
apropriam para alcançar seus objetivos políticos. No caso do exemplo de Grömping
(2014), até em espaços bem fechados e com constrangimentos claros à penetração de
opinião contrária, a lógica do Facebook pode ajudar na explosão desta bolha. Como
veremos na parte empírica da tese, um ou dois usuários são capazes de bagunçar toda essa
ideia de homogeneidade de rede ao provocar a discussão. Basicamente, em uma página
com clara inclinação política, cheia de indivíduos que convergem em ideologia, um
comentário contrário é capaz de “acordar” uma parte considerável da rede que estava à
espreita. Assim, a discussão baseada em discordância ocorre mesmo em um espaço
teoricamente fechado por causa de apenas uma parte ínfima da rede.
Quando em espaços de pessoas que pensam do mesmo jeito, como os grupos
partidários ou bem extremistas, as discussões ocorrem sem que se ultrapasse essas
próprias barreiras (HEATHERLY, LU e LEE 2016). O que os autores concluem, de forma
geral, é que quanto mais fechado o grupo, mais propenso à circulação de conteúdo e
discussão homogênea. Por outro lado, as discussões que mais rendem e que mais
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envolvem posições discordantes são aquelas realizadas abertamente, em espaços sem
restrições.
Até certo ponto, esses resultados são contestados por Jang, Lee e Park (2014). Os
autores atestam que quando determinado usuário percebe que uma publicação política
tem chances de atingir grande número de amigos, há certa hesitação em se expressar de
forma honesta. Nesses casos, as pressões vêm de diversas áreas da rede e opiniões mais
contundentes tendem a ser direcionadas a grupos fechados. A discordância emerge
constantemente, mas muitas pessoas simplesmente decidem que não vale o esforço de se
envolver ou ignoram completamente a situação. Quando confrontadas com opiniões
dissonantes, 66% das pessoas dizem que ignoram, enquanto que apenas 18% realizam
alguma ação mais feroz, como bloquear ou esconder o contato. Esses dados39 revelam
que mesmo ao ser exposto por conteúdo contrário, a ação de se envolver numa discussão
é realizada por parte pequena da amostra (28%). Por outro lado, nessa mesma situação,
uma média de 40% dos usuários diz ter aprendido algo com publicações discordantes. Já
para aqueles que publicam constantemente sobre política, 37% receberam reações
fortemente negativas ou, em última instância, ativaram discussão com algum nível de
desacordo.
Em um estudo sobre compartilhamento de conteúdo político feito por membros
do próprio Facebook (DOW, ADAMIC e FRIGGERI, 2013), a proporção de liberais que
compartilhou uma foto de Barack Obama é bem maior se comparado ao número de
conservadores. Além disso, os autores mostram também que, numa escala de reações
(clique, curtir, comentar e compartilhar), há uma tendência crescente, isto é, a
probabilidade de um conservador ser exposto à foto é maior que a probabilidade de ele a
compartilhar (o que seria o maior nível de envolvimento do espectro, contra ser exposto,
o menor nível). No entanto, quando se trata de comentar, a proporção de conservadores é
maior em todas as ações. Essa é uma tendência que escancara a face do desacordo no
Facebook: para ações de endosso, o usuário age passivamente (curtir e compartilhar,
ações que exigem apenas um clique), enquanto que para criticar ou discordar a ação mais
direta e ativa é comentar.

A pesquisa em questão se chama “Social Networking Sites and Politics”, conduzida pela Pew Internet
Research. Para mais informações: http://www.pewinternet.org/2012/03/12/social-networking-sites-andpolitics/
39
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Em muitos casos, a discordância é vista como negativa em diversos aspectos. Em
trabalhos especificamente sobre o Facebook, autores encontram algumas explicações.
Trabalhando em um contexto que normalmente não se vê nesse tipo de estudo, na
Jamaica, Waller (2013) explica que como a expressão política do Facebook repete a
lógica presencial, o site não apresenta formas novas a fim de persuadir desengajados a
participar. Além disso, como as redes se estruturam em torno de pessoas com visões
políticas diversas, o medo da “vitimização” foi apontado como principal razão para evitar
conflito político no site. Já para os israelenses, o Facebook foi percebido como uma
importante ferramenta para expressão política pessoal (MOR, KLIGLER-VILENCHIK e
MAOZ 2015). “O conteúdo político gerado lhes ajudou a entender outras opiniões e a se
tornarem informados sobre os eventos em curso, até tomando o espaço da mídia
tradicional” (p. 8). Além disso, o fato de o indivíduo ter uma rede heterogênea não se
constituiu um constrangimento.
Outro fator que atua nessa equação, em se tratando de Facebook, é a chamada
discordância percebida, que age de maneira a mediar aspectos como repulsa ao
envolvimento e a decisão de participar de determinado espaço de discussão. O estudo de
Kearney (2013) revelou que indivíduos com alto nível de desacordo percebido reportaram
mais participação política no Facebook. A explicação poderia estar no ambiente. Por ser
um espaço não político, indivíduos podem se sentir mais relaxados, encontrar desavenças
pelo caminho e até se envolver de maneira mais “natural”, sem grandes investimentos de
tempo.
Para que uma discussão se inicie no Facebook, há pelo menos duas formas, de
acordo com Miller e colegas (2015). A primeira reflete as estratégias de negociação de
fronteiras que os usuários realizam diariamente, postando, curtindo e compartilhando
conteúdo. Há tensão, por que essas ações são direcionadas diretamente para os amigos da
rede e não se sabe ao certo quem vai ler. Preferências, intenções, opiniões e argumentos
são jogados na rede em processo de autorrevelação que tende a clarificar posicionamentos
políticos. Isso pode ocorrer no que os autores chamam de revelação segura (safe
disclosure), que envolve limitar a discussão a aqueles que se assemelham
ideologicamente. Ou pode, ainda, realizar publicações em revelações direcionadas
(targeted disclosure) para aumentar o apoio e minimizar o risco de encontrar desacordos
pelo caminho. Mas, na maioria dos casos, quem publica constantemente sobre política
tende a fazê-lo de maneira aberta e irrestrita, aceitando que possa haver possibilidade de
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discordância. Alguns utilizam esses posts para tentar persuadir amigos, embora seja uma
ação de maior risco.
Miller e colegas (2015) tratam também das formas responsivas de se adentrar
discussões. São aquelas situações em que o usuário se depara diariamente ao consumir o
conteúdo criado pelos amigos. Como já vimos exaustivamente, o Facebook proporciona
exposição inadvertida a informação política, o que pode gerar as mesmas situações
relatadas no parágrafo anterior: tentativa de discutir apenas com os semelhantes, escolha
por manter amizade em detrimento de um possível conflito ou até mesmo se engajar na
discussão a fim de persuadir o amigo. Em casos mais extremos, indivíduos podem decidir
por terminar uma amizade ou interromper o recebimento de atualizações, levando em
conta o conteúdo publicado e a visão política do amigo.
Essas ações têm reverberação na formação das redes. Uns as constroem de forma
a lapidar ideologicamente o ambiente e deixá-lo livre de interferências e desacordos.
Outros ignoram essas ferramentas e mantêm relações do jeito que elas são, assumindo
riscos e negociando constantemente esses possíveis constrangimentos. Outra parcela, no
entanto, tende a provocar o conflito, assumir posições políticas bem claras e não se furtar
à discussão, por mais desacordo que ela envolva. Essas espécies de tipos de usuários
coexistem e revelam que cada um alimenta e constrói discussões de maneira bem peculiar.

No capítulo anterior, construímos um conceito de discussão política que atribui à
discordância um papel central. Qualquer estudo que envolva ambiente de discussão em
que o conflito de ideias é acentuado deve considerar a formação de redes em torno dessa
atividade. Já neste segundo capítulo, avançamos na ideia de estudar o processo em si, a
dinâmica da discussão e quais são os fatores que atuam nesse contexto. O objetivo,
portanto, foi colocar em perspectiva o conceito de discussão juntamente com as práticas
contemporâneas de sua expressão, principalmente num momento de forte adoção de sites
de rede social por parte da população. A política, enquanto prática social e enquanto tema
de debate, encontra no Facebook um palco para seu desenvolvimento.
O nosso objeto de estudo, o Facebook, está inserido num cenário digital em
constante mudança, seja de práticas, seja de ferramentas oferecidas, seja na forma como
as pessoas atribuem sentido a ele. O ambiente que oferece formas variadas de
comunicação é o mesmo que abriga uma contínua interação entre os nós da rede
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(usuários). Entender esse espaço é compreender a dialética entre o incentivo à publicação
de conteúdo e a prática de constante compartilhamento público de conteúdo da vida
pessoal. E quando tratamos de assuntos políticos, esse cenário se apresenta como fértil
para a discussão e o conflito de ideias.
As nuances que operam para explicar e estudar o desenvolvimento e a manutenção
de discordâncias são bem diversos e atingem várias camadas do âmbito político individual
e contextual. De maneira resumida, podemos reunir essas nuances em alguns pontos,
importantes para a compreensão do fenômeno que estamos estudando. O primeiro deles
diz respeito às redes formadas em torno de discussões. No capítulo anterior, quando
abordamos essa questão se referindo às discussões face a face, o caráter heterogêneo
dessas redes foi apontado como um dos aspectos principais para se compreender o
desenvolvimento de uma discussão. Em um momento de vasto uso de sites de rede social
que, em grande medida, se ancoram na construção de redes de amigos, esse aspecto ganha
notoriedade e influenciou decisivamente uma longa fila de trabalhos que seguiram por
esse caminho. Mas esse não pode ser o elemento central, embora seja relevante, em
análises de discordância política online, pois o cenário é dinâmico.
Um quadro mais nítido e realista também considera a exposição inadvertida, que
é quando pessoas consomem informação dissonante sem que a tenham explicitamente
procurado. No Facebook, isso faz muito sentido, dada a forma como a timeline se
constrói. Além disso, mesmo em redes que conseguem se tornar mais homogêneas a
possibilidade de uma discordância ocorrer existe pois pode ser acionada por apenas um
nó – conforme veremos na fase empírica desta tese. Outro fator de relevância é o papel
das pistas sociais (social cues), uma vez que indivíduos tendem a utilizá-las para compor
o cálculo de participação numa discussão. A ausência destas pistas pode levar a mais
conflito, pois, sem referências, o usuário se livra de possíveis pressões sociais e se
concentra somente no debate e sua conduta é ditada pela dinâmica do debate em si.
Podemos citar, ainda, a influência que a circunstância política do país opera em oferecer
um contexto favorável para que discussões ocorram mais naturalmente, bem como as
diferenças tecnológicas e de apropriação que os espaços digitais exibem.
A reivindicação de um quadro mais realista é uma estratégia para se apresentar o
objetivo desta tese e deixar claro a que ela se propõe. Essas questões tratadas
anteriormente funcionam aqui como uma sustentação de cunho teórico e contextual, de
modo que, ao final do trabalho, seja possível compreender a esfera da discordância
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política como um todo. Como poucos estudos visam estudar especificamente a dinâmica
da discussão ou focar no processo de conflito político entre cidadãos, a presente tese
pretende contribuir para a compreensão mais abrangente do fenômeno.

117

CAPÍTULO 3 – Metodologia
A discordância política não é um fenômeno novo. A bibliografia que trata do
assunto percorreu caminhos diversos, seguindo a lógica de objetivos de pesquisa bem
distintos. Esse fato também se reflete nos procedimentos metodológicos adotados,
principalmente se formos verificar os estudos que visam investigar a discordância em
ambientes digitais. Nesses casos, a variedade é grande. Há trabalhos com foco em surveys
(NIR, 2011; GARRETT, CARNAHAN e LYNCH 2013; LEE et al, 2014), que utilizam
análise de conteúdo (WOJCIESZAK 2010; VELASQUEZ 2012), análise de big data
(BARBERÁ, 2014), dentre outros. A questão inicial que se impõe, portanto, é a de
encontrar o melhor caminho para alcançar os objetivos da tese.
A pergunta que norteia a construção da metodologia é: como os cidadãos se
apropriam do Facebook a fim de publicar, ler e reagir a argumentos em torno de questões
políticas relevantes? A proposta que será apresentada a seguir estabelece parâmetros de
análise que incluem questões ligadas tanto à dinâmica discursiva dos debates quanto aos
recursos utilizados pelos usuários para envolver-se em debates baseados em discordância.
Em meio a um crescente número de trabalhos que busca avaliar discussões no Facebook,
esse capítulo visa sistematizar categorias e classificações a fim de ordenar uma análise
centrada em desacordos políticos em neste meio disperso e sem orientação prévia. O
objetivo é apresentar um quadro de fatores que devem ser levados em consideração para
o estudo das características que operam em discussões políticas no Facebook. Ou seja, a
intenção é subsidiar uma análise posterior, de apresentação de um quadro de tipos de
discussões políticas a partir da forma pela qual cidadãos lançam mão de argumentos e
ferramentas de interação típicas deste ambiente digital.
A metodologia da tese é formada por um conjunto de procedimentos que, de forma
resumida, podemos estabelecer em quatro grandes etapas. A primeira consistiu na
identificação do universo a ser analisado. Trata-se do estágio referente à navegação
exploratória pelo Facebook com o propósito de identificar publicações (posts) com
capazes de suscitar grande volume de divergência. O corpus analítico foi composto pelos
comentários publicados nestes posts.
A segunda etapa consistiu na organização dos dados, uma forma de prepará-los
para a sequência da pesquisa. No caso em tela, foi necessário estabelecer alguns critérios

118

para a formação da amostra final de posts. A terceira etapa consistiu na leitura geral dos
dados, ou seja, em uma leitura atenta das discussões e de seus respectivos processos de
discordância, tendo como unidade de análise os comentários. Neste estágio, foram
estabelecidos alguns parâmetros de sistematização prévios, de maneira que se pudesse
organizar melhor o trabalho para as etapas seguintes. A última etapa foi o processo de
codificação, com categorias já definidas a partir da etapa anterior. Junte-se a essas etapas
um percurso que perpassa todas elas, a de observação qualitativa, de fundamental
importância para qualquer estudo que queira descrever e analisar as características de um
fenômeno (CRESWELL, 2014).

3.1 – Considerações metodológicas para o estudo da discordância política no
Facebook
De acordo com Babbie (2010), a pesquisa de cunho social pode servir a diversos
propósitos, como construir um quadro explicativo sobre determinado fenômeno social.
Esta tese, no entanto, não visa explicar por que a discordância ocorre ou, direcionando à
ponta final do processo, explanar quais as consequências políticas e democráticas do
processo de desacordo. A intenção aqui reside em explorar o fenômeno da discordância
política no Facebook e descrever como ele ocorre. Esses dois propósitos ditam o ritmo da
pesquisa.
O momento da pesquisa no campo é incipiente, embora tenha crescido o volume
de bibliografia que trata especificamente do assunto da tese. Se considerarmos o tempo
que o Facebook tem de vida, aproximadamente 12 anos, e o tempo em que ele está no
centro das investigações científicas e do protagonismo das práticas digitais, esse número
fica ainda menor. Como afirma Babbie (2010), a pesquisa exploratória existe porque o
pesquisador precisa examinar um fenômeno ainda em formação, que tem uma dinâmica
em franca expansão de estudos e apropriações. Como vimos no capítulo anterior, a
discordância opera em situações distintas, em que não é possível estabelecer noções
universais a respeito do seu funcionamento. Também é o caso quando a estudamos a
interface com ambientes digitais, independentemente da ferramenta. Por isso uma
pesquisa exploratória se justifica, uma vez que é preciso estabelecer os parâmetros
mínimos de compreensão da ocorrência da discordância no Facebook.
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A pesquisa descritiva é o segundo e mais importante passo deste trabalho. Esse
tipo de pesquisa visa apresentar características, apontar tendências e descrever
fenômenos, situações ou eventos sociais (BABBIE, 2010). Se no primeiro estágio o
pesquisador observa e explora determinado caso, nesta etapa ele estabelece parâmetros
de análise e sistematização para apresentação de resultados. Este é, no fim das contas, um
modo de examinar como se dá a discordância política no Facebook, em diferentes páginas
e perfis, e descrever as características do fenômeno. O objetivo aqui não é fazer
comparações de teor normativo a fim de compreender se as trocas comunicativas atingem
determinado objetivo. A questão aqui posta é entender como essas discussões ocorrem,
de que forma cidadãos discutem sobre política naquele ambiente, quais recursos
argumentativos e de reforço são utilizados, dentre outros aspectos. O delineamento
metodológico visa oferecer dados que ajudem a estabelecer um perfil da discussão
política no Facebook em contexto brasileiro. Em outras palavras, estabelecer e analisar
as principais características dessas discussões.
Como metodologia de análise de discussão, a survey foi largamente utilizada na
bibliografia, principalmente porque os objetivos eram, na sua maioria, voltados à
verificação de aspectos anteriores e posteriores ao processo. Esse método se colocou
como instrumento principal porque a intenção de boa parte dos trabalhos era de
compreender causas e consequências da discussão e do desacordo político. No entanto, o
objetivo da tese é diferente e, por isso, exige metodologia condizente. Eveland, Morey e
Hutchens (2011) destacam que as surveys têm papel limitado e não conseguem atingir o
âmbito central das discussões, muito menos ajuda a entender o funcionamento delas. Para
eles, é preciso tirar vantagem da possibilidade de observar as discussões e discordâncias
in loco para que se consiga alcançar descrições mais apuradas.
Esse caminho traduz mais claramente o objetivo da tese. Se a intenção é
compreender as características das discussões e verificar como ocorrem as discordâncias,
o meio mais eficaz é analisar como cidadãos online articulam falas e negociam
argumentos políticos ou argumentos que tenham no horizonte a necessidade de levantar
tópicos de interesse em determinado tema político.
No que se refere à discussão online de qualquer natureza, este ambiente permite
que indivíduos exponham suas opiniões para um grande número de pessoas. Isso
significa, por exemplo, uma abertura maior para colocar opiniões em diálogo entre si,
para praticar formas de persuasão e para mobilizar. Assim, as pessoas tendem a
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desenvolver “não só laços afetivos de empatia e proximidade, mas também retomando e
reformulando constantemente códigos de pertencimento e união” (MARQUES, 2011, p.
19). No geral, os processos metodológicos adotados vão desde a análise de conteúdo, que
alia a investigação de aspectos concernentes à ferramenta ao estudo dos padrões de tipos
de mensagens trocadas (HARLOW, 2011; GARCÊZ, 2011; OLIVEIRA, SARMENTO e
MENDONÇA, 2014; GOH e PANG, 2016) e à organização de grupos focais e entrevistas
em profundidade (MAIA, 2012).
Uma longa linha de autores da área deliberação pública já se debruçou sobre o
campo e elaborou metodologias de análise que consideram aspectos fundamentais para a
decisão sobre se uma discussão é ou não deliberativa do ponto de vista normativo
(JENSEN, 2003; STRANDBERG, 2008; KIES, 2010; MARQUES, 2011). Isso significa
adotar operadores de análise inseridos em categorias tais como respeito, racionalidade,
reflexividade, igualdade discursiva e reciprocidade. Essa linha de pesquisa é a que,
historicamente, mais se aproxima do que estamos tratando nesta tese.
Esses instrumentos metodológicos especificamente relegam às análises um caráter
excessivamente normativo e engessado, limitando a compreensão do processo de
conversação e considerando poucas discussões como sendo efetivamente deliberativas.
Nas trocas comunicativas online, como argumentam Graham (2008) e Marques (2011),
diversos outros aspectos emergem e devem ser quantificados, qualificados e analisados,
de modo que essa modalidade de discussão possui características próprias. Por isso,
análises de discussão e discordância em ambientes digitais, como em sites de rede social,
devem levar em conta fatores alternativos aos citados anteriormente – não que isso
signifique abandoná-los por completo. Mais recentemente, trabalhos têm se concentrado
em aplicar metodologias de análise de conteúdo para investigar as discussões no
Facebook, a partir de objetivos de pesquisa diversos (HALPERN e GIBBS, 2013;
ROSSETTO, CARREIRO e REIS, 2015; GOH e PANG, 2016). Neles, a preocupação
com o teor normativo dos debates permanece em alguma medida, porém há uma intenção
maior de considerar outros elementos.
A ocorrência da discussão política é normalmente associada a ambientes informais
de socialização dos indivíduos. Conforme abordamos anteriormente, esses espaços
apresentam propriedades constitutivas que dificultam análises mais fechadas. No geral,
eles não têm intenção de abrigar discussões políticas, muito menos se apresentam como
terreno para proliferação de discordâncias de maneira organizada. Graham (2008),
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Marques (2011), Wright (2012) e outros autores defendem que as redes digitais oferecem
ferramentas que contribuem para a formação e manutenção de debates políticos de forma
dispersa, além de se desenharem como uma maneira de baixo custo e ágil de confrontar
ideias. O desafio metodológico é conseguir delinear modos capazes de alcançar e analisar
essas discussões e desacordos.
Wojcieszak e Mutz (2009), em trabalho seminal para aqueles que desejam estudar
discussão e desacordo político, sugerem que análises sejam direcionadas aos espaços não
especificamente políticos, uma vez que a chance de se encontrar debates mais
heterogêneos é maior. Elas completam afirmando que estudar fóruns construídos para
discussão política ou que naturalmente agreguem indivíduos like-minded é uma
armadilha: o estudo se tornaria enviesado, pendendo para o lado óbvio de discussões
pouco plurais e pouco reflexivas. Por fim, em espaços não políticos também é possível
encontrar pessoas de perfil sociodemográfico variado, muito mais próximos da realidade.
Na construção de uma metodologia que tenha o objetivo de analisar a discussão
política no Facebook, o primeiro aspecto a se considerar é a compreensão dos modos de
comunicação proporcionados pela ferramenta. Isto é, desenvolver uma análise do padrão
técnico do meio no qual as discussões acontecem. Diferentemente de outras modalidades,
o Facebook permite modos de interação distintos (grupos, páginas, eventos e perfis) que,
embora guardem muitas semelhanças, possuem diferenças que podem interferir nas
conversações. Essas questões já foram abordadas anteriormente, no capítulo 2, e serão
retomadas no momento oportuno: tanto na elaboração dos próximos tópicos quanto na
discussão dos resultados encontrados.

3.2 – Questões de pesquisa
QP1 – Quais são as características da divergência de opinião nas discussões
políticas no Facebook?
A primeira questão de pesquisa reflete o principal objetivo da tese, que é extrair
do conteúdo analisado os elementos constitutivos e característicos das discussões e
discordâncias políticas no Facebook. Esse aspecto está no cerne de numerosos estudos
sobre deliberação, por exemplo, que buscam avaliar o teor deliberativo desses debates. O
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horizonte é normativo e, portanto, sugere um padrão como medida. Nossa intenção não é
essa, mas a de entender as propriedades específicas destas trocas, no Facebook.
Para o estudo da discordância, entender de que forma cidadãos abordam questões
políticas é importante para que se tenha em perspectiva como essas abordagens se
articulam. Para analisar debates políticos é preciso confrontar modos de abordagens
distintos ou, se for o caso, estudar por que e como cidadãos articulam tratamentos
semelhantes em determinado contexto. Discussões podem resultar em modos de interação
distintos, tais como compartilhar pensamentos ideológicos e soluções políticas para
questões específicas, divergir sobre soluções distintas para problemas iguais, conclamar
outros participantes a se engajarem em campanhas de ativismo, discutir para motivação
mútua, dentre outros.
A variedade de abordagens revela, também, uma diversidade de articulações
discursivas possíveis que podem render objetivos e características diferentes num debate.
Em uma discussão, comentários são publicados com algum objetivo. Como vimos na
bibliografia, as pessoas se envolvem em debates políticos e resolvem se manter ali
discordando por diversas razões: persuadir o outro, mostrar-se mais inteligente, informarse, sentir-se parte de uma comunidade, adquirir conhecimento específico, entre outros.
Essas intenções devem, portanto, se refletir no direcionamento do comentário, ou seja, se
ele discorda, concorda ou nem faz uma coisa nem outra. Como nosso estudo é
principalmente sobre o desacordo, ainda é possível avaliar em que nível se dá a
discordância.
Como tratamos de conflito de ideias, é preciso entender o comentário não apenas
como uma unidade de discurso, mas também como este se articula e reage à publicação
original e aos demais comentários (KUSHIN e KITCHNER, 2009; HARLOW 2011;
HALPERN e GIBBS, 2013). Mais precisamente, na análise de discussão política,
comentários são mais do que apenas atos unitários; são, ao fim e ao cabo, reações a outras
publicações e só têm razão de existir se assim o forem. Por isso, entende-se que seja
necessário o alinhamento do estudo das diversas “camadas” da argumentação: função do
comentário, forma de apresentação e recurso argumentativo empregado. Do conjunto
desses fatores será possível extrair as características da discordância política no
Facebook.
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A noção de exposição inadvertida, tão debatida nesse trabalho, atua de modo a dar
oportunidade para que indivíduos de espectros políticos distintos se encontrem. Essa
característica tem ancoragem na bibliografia, mas está focada principalmente na análise
de redes (BARBERÁ, 2014). A ideia aqui é utilizá-la como explicação principal para
entender se em páginas e perfis tidos como fechados e mais homogêneos a discordância
aparece. Mais precisamente, examinar se é possível identificar usuários que “superam os
filtros” dessas redes com comentários contrários, ativando uma espécie de militância que
tende a defender posições não compartilhadas pela maioria.
Com temas políticos de naturezas diversas, o indivíduo estabelece estratégias
distintas de engajamento a partir do tipo de informação que recebe (BARNDIDGE, 2015).
Ele possui diferentes formas de envolvimento à disposição (curtir, compartilhar sem
interferência, compartilhar com interferência, comentar). Em alguns trabalhos
(VELASQUEZ, 2012), há diferença marcante na dinâmica da discordância entre
discussões ocorridas durante períodos eleitorais e em momentos do cotidiano. Além
disso, com poucas pistas sociais disponíveis, como será que indivíduos, discordando no
debate, recorrem a elas?
Ainda que tratemos de desacordo de opiniões, comentários positivos e em
congruência também são importantes de serem avaliados. O apoio a argumentos e ideias
está mais fortemente ancorado nas “curtidas” (MOR, KLIGLER-VILENCHIK e MAOZ,
2015), um modo eficaz de avaliar a aceitação de usuários e opiniões. No entanto, o
comentário, com embasamento ou não, também pode ser direcionado a formar uma
camada de apoio e funcionar, em certa medida, como termômetro da discussão. Além
disso, a questão dos comentários incivis ou ofensivos sempre foi um ponto importante de
verificação do teor de deliberatividade de discussões. Aqui, esse foi um aspecto que
mereceu especial atenção, pois consideramos a ofensa como tendo uma função relevante
em debates dessa natureza, em um ambiente sem propósito diretamente político, sem
restrições de participação, sem regras formalmente estabelecidas, disperso e frequentado
por toda sorte de indivíduo.
Por fim, a vivacidade da discussão pode revelar constantes fugas do tema proposto
no post, de modo que usuários podem abrir threads em momentos distintos do tempo de
vida do post. Esses threads, na verdade, são os “subespaços” mais comuns de se encontrar
em debates mais longos no Facebook, uma vez que funcionam como agregador e
organizador da discussão. São, de certo ponto de vista, gavetas que abrigam discussões
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em separado. Ao discordar do tópico principal ou de algum comentário específico, mesmo
que tenha opinião contrária à geral e esteja sozinho no ambiente, o indivíduo pode
construir outra rede. E dessa vez baseada no desacordo promovido. Ele pode ou se manter
sozinho discordando de outros, abandonar o debate ou contar com o apoio de outras
pessoas que se sentiram motivadas a participar (KIM, HSU e ZUNIGA, 2013; LIANG,
2014).
Compreender essas características é, antes de mais nada, um modo de atingir um
fenômeno social em construção. Discussões políticas na internet existem em todo o
mundo desde que esta se popularizou. Isso se projeta em diversas iniciativas e espaços
que já foram estudadas em suas dimensões mais marcantes. Como um dos sites mais
usados atualmente, o Facebook cresceu em número de adeptos muito rapidamente,
assumindo em pouco tempo um lugar central nas formas de socialização dos indivíduos
que anos antes seria impensável. É possível verificar estudos que visam entender como a
ferramenta atua em campanhas online, por exemplo, ou na relação que governos
estabelecem com seus cidadãos em situações distintas. Em maior ou menor grau, esses
trabalhos se preocupam em problematizar dimensões distintas de um mesmo fenômeno:
a utilização de um meio digital como instrumento político.
O presente estudo visa seguir nessa linha. O trabalho de levantar e analisar as
principais características dessas discussões no Facebook tem como intuito iluminar um
fenômeno social típico dos nossos tempos. O site possui elementos constitutivos que são
convites ao debate e à constante publicação de conteúdo, de modo que as pessoas projetam
ideias, conflitos, interesses e vontades em um ambiente de interação contínua. A discussão
política realizada no site é mais do que uma realidade: é, principalmente para os jovens, a
maneira mais difundida de se debater assuntos de interesse público na atualidade. Ora, se
é possível verificar com tanta veemência a apropriação do site para os diversos fins
políticos (conforme já abordamos em ocasião anterior da tese), como se dá a questão da
discussão política e a formação e manutenção da discordância? Entender como os
desacordos se articulam e como as pessoas se manifestam nesse ambiente é um modo
direto de perceber como se dá a formação das vontades e interesses políticos do cidadão.
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QP2 – De que forma as pessoas argumentam quando discordam entre si em
discussões no Facebook?
Se a questão anterior visa dar conta do fenômeno de forma geral, esta tem por
objetivo atingir aspectos específicos da argumentação. Em outras palavras, essa questão
de pesquisa atinge o modo pelo qual os indivíduos articulam falas, opiniões e argumentos
em um espaço de constante conflito.
A tradição deliberacionista, por exemplo, desenvolve um quadro comparativo
entre as mensagens trocadas por cidadãos e os ideais normativos delineados. Isso ocorre
em diversos ambientes e com propósitos distintos, tais como os orçamentos participativos
(SAMPAIO, 2010) e o debate em torno de questões de relevância pública no espaço de
comentários em sites de jornais online (BARROS, 2013). Nesses e em outros casos, o
objetivo final é compreender a qualidade da discussão política ou o seu grau de
deliberatividade. Na conversação, a grade analítica é pensada de forma a investigar a
dinâmica do debate, mesmo com aplicação de métodos diferentes. Marques e Maia (2008)
lançam mão da técnica de grupo focal a fim de compreender como beneficiárias do Bolsa
Família dão significado a seus discursos a respeito do assunto.
Quando se trata de discordância, no entanto, o cenário ganha novos elementos. O
objetivo é examinar o nível de utilização da racionalidade no debate e os recursos
argumentativos acionados. A partir disso, leva-se em consideração como os cidadãos se
articulam num ambiente recheado de desacordo. Os comentários serão analisados a fim
de que se entenda como o conjunto de discussão política ocorre, ou seja, como
comentários se articulam ao tema da publicação e aos outros comentários ainda que em
constante conflito. Por fim, serão considerados os fluxos de cooperação e antagonismo.
A ideia é avaliar os elementos que são utilizados como recursos de apoio à
argumentação (WALLER, 2013; ROSSINI e OLIVEIRA, 2016). É uma maneira de
compreender a fala em profundidade e entender em que medida os usuários dialogam
entre si e com o tema político em questão. Assim, será possível avaliar se houve muita
discordância com apresentação de argumentos ou, ainda, se os comentários de apoio
apenas reforçam outras publicações ou se funcionam como incremento de novos
argumentos. Além disso, é possível estabelecer recursos argumentativos distintos? Nesses
casos, eles cumprem funções diferentes também?
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Ao contrário do que atesta a noção de deliberação, as discussões não se destinam
a procurar soluções para os problemas. Elas são, antes de mais nada, uma expressão social
comum ao dia a dia das pessoas. Mas, ainda assim, é possível que soluções sejam
propostas ou a discussão ocorre naturalmente e sem essa pretensão (LIANG, 2014)?
Como vimos no trabalho de Dow, Adamic e Friggeri (2013), o desacordo pode ser apenas
um meio de expor uma opinião contrária; ou, ainda, um meio de utilizar o espaço de
determinada página ou perfil como palco visitado por grande volume de pessoas com
opiniões contrárias.

QP3 – Que recursos argumentativos e técnicos são empregados em uma
discussão com discordância política no Facebook?
Seguindo a lógica da questão anterior, a terceira diz respeito às formas
argumentativas e reativas na discussão (MILLER et al, 2015) – o que nos leva a analisar
as curtidas nos comentários e publicação de imagens, links e memes como forma de reação
interativa. Considerar esses elementos é estar de acordo com estudos que compreendem
que as discussões se desenrolam na dialética entre o ambiente e seus participantes (SÆBØ
et al, 2009). Estes têm à mão recursos distintos, que podem gerar comentários plurais e

variados. O indivíduo estabelece estratégias particulares de engajamento a partir do tipo
de informação que recebe (BARNDIDGE, 2015), mas também tendo em vista a variedade
de formas de interação (curtir, compartilhar sem interferência, compartilhar com
interferência, comentar) e de recursos.
A ideia é avaliar se o indivíduo lança mão de elementos externos, como, por
exemplo, links e demonstrações pessoais a fim de persuadir e fazer parte da conversa.
Tanto na bibliografia sobre discussão quanto na que estuda a discordância, o uso de
expressões coloquiais e gírias é tido como elemento natural em discussões em ambientes
informais. É preciso, ainda, considerar elementos técnicos da ferramenta e seus usos em
um debate. Isso significa não perder de vista que recursos que o Facebook oferece podem
influenciar na forma pela qual os indivíduos discutem sobre determinado tema.
Essa questão de pesquisa dá conta do que se pode chamar de “camadas” de
argumentação. Em uma discussão e no consequente processo de discordância, o indivíduo
lança mão de recursos que o ajudam no cumprimento de seus objetivos pessoais, seja em
persuadir o outro, em “bagunçar” a conversa, em entender a opinião contrária, em se
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mostrar mais inteligente, dentre outros. A simples definição de um comentário como
possuindo argumento racional é superficial, uma vez que a relação que se estabelece num
embate político vai muito além disso. Os argumentos, quando existem, podem ter funções
diferentes, serem apresentados de maneira bem diversa e conter recursos subsidiários.
Essa abordagem revela a intenção de cercar o fenômeno em dimensões diferentes e
subsidiar uma análise mais objetiva dos comentários enquanto unidades de análise em
interação num ambiente conflituoso.
O Facebook oferece ferramentas de interação que cumprem papeis distintos,
conforme já mostramos. Além disso, permite que imagens sejam publicadas como auxílio
a algum comentário ou simplesmente em substituição a ele. A análise deve considerar
esses aspectos de modo a atestar o nível de profundidade das publicações e como isso se
articula em meio à discordância. Em outro contexto, Grömping (2014) identificou a
importância do uso de memes para o ativismo político. Em discussões, esse cenário se
repete? Além disso, a utilização de links atua como reforço argumentativo
(ROBERTSON, VATRAPU e MEDINA, 2010; ROSSETTO, CARREIRO e REIS,
2015), uma forma de respaldar argumentos. As pessoas usam esses recursos com o intuito
de diversificar a comunicação a depender do tema e do espaço que estão no Facebook
(BARNDIDGE, 2015), portanto, diferentes elementos de apoio abrem espaço para modos
particulares de argumentação.

3.3 – Etapas de pesquisa
3.3.1 – Navegação exploratória, identificação dos posts e corpus final
A partir do estabelecimento do objetivo principal do estudo e do delineamento das
questões de pesquisa, a etapa seguinte desta metodologia consistiu na exploração do site,
bem como na leitura assídua de perfis e páginas que pudessem dar espaço à discordância
política. Em questão esteve a necessidade de melhor compreensão da ferramenta e de
como cidadãos discutem em rede. Essa fase foi importante porque ajudou a confrontar a
realidade local brasileira com a de estudos em outras nações, mas também na formulação
de hipóteses e questões de trabalho, uma vez que elas poderiam ser descartadas ou
surgirem em face do exame das práticas cotidianas de discussão.
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A unidade de análise consideradas foram os comentários publicados nos espaços
dos posts de perfis e páginas. Os grupos foram excluídos da navegação porque respondem
a um funcionamento diferente dos outros, uma vez que podem ser fechados a qualquer
momento. Isso inviabilizaria a coleta de dados e, em alguns casos, até a possibilidade de
reavaliação, caso fosse necessário. Além disso, eles tendem a abrigar discussões mais
direcionadas e reunir mais indivíduos em redes like-minded (KUSHIN e KITCHNER, 2009;
GROMPING, 2014).

O primeiro estágio para se estabelecer o corpus foi a navegação orientada em
páginas e perfis de relevância política no Brasil. Como o Facebook não possui qualquer
tipo de ranking que possa ajudar nessa empreitada, o critério inicial consistiu em
enumerar temas proeminentes no cenário político brasileiro, utilizando como fonte a
leitura de portais de notícia, navegação pela ferramenta e leitura de conteúdo produzido
por campanhas políticas virais. A partir deles, diversos perfis e páginas foram
identificadas, tanto aqueles ligados diretamente a questões políticas específicas, quanto
aqueles mais genéricos.
Os seguintes assuntos políticos foram utilizados para guiar a navegação:
feminismo e questões de gênero, políticas públicas, direitos civis, política institucional e
corrupção. Esse processo resultou no armazenamento de um número grande e
heterogêneo de posts. O objetivo geral não foi identificar discussões relevantes ou temas
específicos dentro de um período, mas reunir uma amostra que representasse a
diversidade de fontes de debates que se estabelecem no ambiente digital do Facebook,
demonstrando-se ser possível encontrar discussão política relevante a partir de distintos
promotores, tais como perfil de políticos, perfil de usuários sem vinculação política
institucional, páginas de advocacia de causas, páginas de partidos etc.
Cabe, aqui, um passo lateral a fim de explicar um aspecto central na escolha dos posts.
A tese visa analisar as discussões e as dinâmicas da discordância política. Não há intenção de
estabelecer um prazo, muito menos de fixar um período específico e de coletar o que foi
produzido nesse intervalo. Além disso, o trabalho não tem o propósito de estudar perfis ou
páginas específicas a fim de verificar se há ou não discordância dentre as publicações. O
objetivo é examinar diretamente as discordâncias, por isso o corpus precisa passar por uma
peneira bem ajustada que consiga filtrar apenas publicações que geraram desacordos.
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Desse conjunto de posts, alguns foram excluídos. Diversas publicações, por exemplo,
apresentavam discussões longas e cheias de episódios de desacordo, porém se estendiam ao
longo do tempo, sendo impossível estabelecer um momento final do seu tempo de vida. Sendo
assim, fixou-se como critério secundário o tempo de vida (half-life) do post, que não deve
apresentar novos comentários no período de um mês. Passado esse tempo, o post continuaria
no corpus. Esse caminho foi escolhido porque, no processo de exploração das discussões,
notou-se que as publicações têm tempo de vida curto – aproximadamente de três a cinco dias,
principalmente se feitas por páginas e perfis com grande volume de posts. A interação não é
concentrada, mas se dilui dentre os conteúdos diversos publicados. Para estabelecer uma
margem de erro confortável, portanto, fixou-se o período de vida de um mês.
O segundo critério adotado foi a consideração de páginas e perfis que apresentassem
visões ideológicas plurais. Com os temas em mãos e os posts pré-selecionados, passou-se a
verificar quais fontes se repetiam, de modo a não concentrar publicações em poucas. A fim de
assegurar a diversidade, estabeleceu-se que a amostra final não deveria conter mais que três
posts de um determinado perfil ou página – o que levou a exclusão de diversas publicações.
Foram privilegiadas aquelas em que se notou o desenvolvimento de discussões com maior teor
de desacordo.
Esse processo de navegação, seleção e coleta durou cerca de um ano. Quando o período
estabelecido para o fechamento do corpus chegou, em julho de 2016, foi o momento de refinar
a amostra segundo os critérios apresentados. Decidiu-se pela seleção de 80 posts, com média
de 100 comentários em cada. Com o decorrer da análise ao longo dos meses seguintes, no
entanto, sete foram tirados do ar e três foram reativados, receberem mais comentários e
ultrapassaram o teto estabelecido.
O corpus foi fechado em 70 posts publicados por páginas e perfis políticos (Quadro 1),
rendendo um total de 6.936 comentários analisados. A média foi de 99 comentários por
publicação, sendo que o post com maior número de comentários teve 200 e o menor, 41.
Quadro 1 – Lista de posts analisados
Página/Perfil
01 – A favor da despenalização do
aborto
02 – Jean Wyllis
03 – Instituto Liberal de São Paulo
04 – De Boas na Revolução
05 – Quebrando o Tabu
06 – Mídia Ninja

orientação ideológica
neutra/não especificada

tema curtidas

shares

comentários

1

78

impeachment

29

esquerda

ditadura/justiça

2200

416

114

direita

política tributária

7000

9362

129

esquerda

feminismo

9200

1158

128

neutra/não especificada

política de drogas

6800

144

esquerda

impeachment

5900

1167
não
publicado

97

130

07 – Rede Sustentabilidade
08 – Anonymous Brasil
09 – Sara Winter
10 – Sara Winter

neutra/não especificada

impeachment

1000

337

126

esquerda

eleições

1600

2900

67

direita

ditadura/justiça

1900

184

131

direita

aborto

10000

3067

119

11 – Nem Tenta Argumentar

esquerda

racismo

2100

441

45

12 – Think Olga

esquerda

feminismo

3700

1378

93

13 – Chega de Fiu Fiu

esquerda

feminismo

1500

1292

41

14 – Meu Professor de História

esquerda

impeachment

6800

3203

160

15 – Meu Professor de História

esquerda

aborto

5000

1593

193

16 – Kim Kataguiri

direita

impeachment

187

56

69

17 – Kim Kataguiri

direita

política institucional

2700

144

65

18 – Mentor Neto

direita

política econômica

534

160

151

19 – Mentor Neto

direita

impeachment

2900

72

20 – Lobão

direita

impeachment

1700

200
não
publicado

21 – Lobão

direita

Operação Lava Jato

1600

772

69

22 – Rodrigo Constantino

direita

política institucional

95

34

69

23 – Escola Sem Partido

direita

feminismo

925

749

81

24 – Instituto Liberal de São Paulo

direita

política de drogas

487

70

159

25 – Instituto Liberal de São Paulo

direita

ideologia

3100

724

103

26 – Jovens de Esquerda

esquerda

eleição da câmara

613

62

27 – Jovens de Esquerda

esquerda

eleição da câmara

1900

22
não
publicado

28 – Jeferson Monteiro

esquerda

bastidores da política

930

479

72

29 – Jeferson Monteiro

esquerda

governo Lula

1300

9113

71

30 – Desmascarando a Globo

esquerda

eleição da câmara

188

23

66

direita

eleição americana

1600

546

84

neutra/não especificada

política institucional

1300

666

70

33 – Pátria Amada Brasil

direita

impeachment

1800

5047

66

34 – Observador Político

neutra/não especificada

impeachment

3500

8485

58

esquerda

política institucional

1100

70

57

neutra/não especificada

política cultural

1200

277

84

31 – Fernando Holiday
32 – Stephen Kanitz

35 – Gregório Duvivier
36 – Leandro Narloch
37 – Instituto Liberal de São Paulo

62

56

direita

política fiscal

2700

460

183

neutra/não especificada

política cultural

1400

315

114

39 – Vermelho à esquerda

esquerda

ideologia

718

517

84

40 – Xico Sá

esquerda

política institucional

1900

233

153

38 – Pense, é Grátis

41 – Manno Góes

esquerda

política institucional

166

76

100

neutra/não especificada

política institucional

447

139

102

direita

Política educacional

2500

1103

141

44 – Revista Vaidapé

esquerda

Manifestação popular

1200

2570

160

45 – Pablo Villaça

esquerda

Operação Lava Jato

12000

1749

143

46 – Caneta Desmanipuladora

esquerda

política institucional

3100

4964

102

neutra/não especificada

eleições

324

16

75

direita

política institucional

804

118

82

42 – Guilherme Assis
43 – Instituto Liberal de São Paulo

47 – Alexandre Versignassi
48 – Reinaldo Azevedo
49 – Reinaldo Azevedo

direita

impeachment

539

56

101

neutra/não especificada

Operação Lava Jato

584

99

74

51 – Luciana Genro

esquerda

política institucional

4200

420

78

52 – 33 Dias sem Machismo

esquerda

feminismo

5500

6633

93

50 – Marina Silva

131

53 – Vitor Teixeira

neutra/não especificada

política institucional

2700

1219

82

54 – Vitor Teixeira

neutra/não especificada

impeachment

3000

1037

100

55 – Plantão Brasil

esquerda

política institucional

1600

4396

106

56 – Plantão Brasil

esquerda

Operação Lava Jato

1700

2331

67

57 – Verdade Sem Manipulação

esquerda

impeachment

1300

620

67

58 – Anarquismo - Liberdade

neutra/não especificada

ideologia

5400

4166

200

59 – Anarquismo - Liberdade

neutra/não especificada

ideologia

2500

1731

126

60 – Fernando Morais

esquerda

governo Temer

768

764

78

61 – Fernando Morais

esquerda

eleição da câmara

419

90

68

62 – Política no Face II

esquerda

impeachment

809

190

135

63 – Socialista Morena

esquerda

eleição da câmara

1500

81

80

64 – Socialista Morena

esquerda

eleição da câmara

7900

362

84

65 – Ter Opinião não É Crime

direita

política cultural

1700

605

71

66 – Ter Opinião não É Crime

direita

justiça

2600

524

162

67 – Geração Coca-Cola

neutra/não especificada

impeachment

5200

11493

120

68 – Geração Coca-Cola

neutra/não especificada

impeachment

2700

3147

117

69 – Correio Braziliense

neutra/não especificada

feminismo

1500

140

104

70 – Correio Braziliense

neutra/não especificada

terrorismo

230

3

73

Fonte: elaboração própria

Algumas considerações sobre a lista final devem ser feitas. A primeira delas diz respeito
à orientação ideológica da página ou do perfil. Não há dentre os objetivos da tese algo que
contemple ou explique diretamente essa classificação, mas achamos importante destacar para
que fosse possível compreender o caráter plural da amostra. Além disso, esse aspecto não foi
utilizado como critério de seleção e a escolha final reflete o caminho adotado e os demais
critérios acionados. Ao todo, são 18 posts de páginas e perfis neutros/não especificado, 31 de
esquerda e 21 de direita. Cabe também ressaltar que essa divisão é mais genérica, sem intenções
de discutir teoricamente o que é ser de esquerda, direita ou neutro. A ideia, no fim das contas,
é apenas oferecer mais um elemento de apoio para a análise.
A segunda consideração é sobre o tema da publicação original. Mais uma vez, esse
elemento não se refere diretamente a nenhum objetivo concreto delineado na tese, mas é um
aspecto adicional que pode auxiliar na discussão dos resultados. Em trabalho anterior, Barros e
Carreiro (2016) identificaram que o assunto em discussão no Facebook influencia na forma
como as pessoas dialogam entre si, de maneira que alguns temas polêmicos tendem a render
mais embate de ideias. Além disso, a listagem visa explicitar um dos critérios de seleção, que
foi a definição de questões políticas de interesse nacional. Feminismo e questões de gênero,
direitos individuais, política institucional e corrupção estão contemplados, assim como outros
assuntos políticos relevantes.
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3.3.2 – Categorias de análise e processo de codificação
O caminho aqui proposto tem a intenção de jogar luz sobre a discussão política
em ambiente digital, num meio disperso, sem orientação prévia e muitas vezes desprovido
de objetivos concretos. O desafio reside na organização de um processo de sistematização
da análise dos dados coletados.
Sendo assim, um processo de categorização foi adotado a fim de dar conta dos
elementos que ajudarão a entender a dinâmica das discordâncias no Facebook e que foram
levantados ao longo do trabalho. Essas classificações variaram de acordo com seus
propósitos, porém convergem em alguns pontos – principalmente ao diferenciarem a
lógica de funcionamento do Facebook da forma pela qual debates são realizados em
outros ambientes, como fóruns e listas de discussão.
Quando se trata de análise de discussão política em ambientes interativos
proporcionados pelo Facebook, os estudos da área têm desenhado perspectivas
metodológicas bem delimitadas – mais notadamente survey e análise de conteúdo. Sobre
esse último, é notório a utilização de operadores de análise que têm como objetivo
principal caracterizar e descrever as discussões, além de, em muitos casos, recorrerem a
aspectos de classificação deliberativa. Os quadros 2 e o 3 sistematizam essa variedade de
categorias. Ressalta-se a importância dessa etapa para o processo final de codificação. A
intenção dessa seção é apresentar o que a bibliografia utiliza como parâmetros de análise
de discussão política. Como afirma Creswell (2014), pesquisas qualitativas precisam
inicialmente encarar o fenômeno a partir de elementos já estabelecidos em outros
trabalhos. A pesquisa parte de concepções, temas de investigação e categorias num
processo indutivo, a fim de guiar uma exploração inicial do objeto. A partir daí, durante
este procedimento, esses aspectos são revistos e as categorias finais advém da dedução
da exploração do fenômeno.
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Quadro 2 – Critérios de análise de discussão no Facebook

Critério relacionado
ao tipo de
comentário

Objetivo

Forma de apresentação
do comentário

Propõe-se a enquadrar
o comentário quanto à
forma de apresentação
dos argumentos



Elementos textuais
empregados para
reforço argumentativo




Recursos
argumentativos

Operadores







Referências

Mensagem
propositiva
Diálogo útil
Diagnóstico
Prognóstico

Halpern e
Gibbs
(2013);
Bendor,
Lyons e
Robinson
(2012); Goh
e Pang
(2016);
Oliveira,
Sarmento e
Mendonça
(2014).

História pessoal
Informação
externa de
reforço
Apelo emotivo

Fernandes et
al (2010);
Eltantawy e
Wiest (2011)
Muralidharan
et al (2010);
Harlow
(2011);
Grömping
(2014)

A forma pela qual o
comentário enquadra a
questão política










Atribuição de
responsabilidade
Descrédito
Culpa no sistema
Conflito
Interesse humano
Agência
Valores morais
God vs evil

Recursos técnicos

Emprego de elementos
técnicos da ferramenta
que ajudam no
processo de debate






Referência direta
Uso de link
Meme
Imagem

Robertson,
Vatrapu e
Medina
(2010);
Grömping
(2014);
Rossetto,
Carreiro e
Reis (2015)

Intenção da mensagem

Avaliar
qualitativamente o



Uso
conversacional
Uso
informacional

Batista
(2013);
Penteado e

Enquadramento
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objetivo do
comentário








Uso
convocacional
Uso divugacional
Uso para
retroalimentar a
discussão
Avaliação moral
Chamada para
ação

Avanzi
(2013)

Fonte: elaboração própria

Quadro 3 – Critérios normativos de deliberatividade

Critério relacionado à
deliberatividade do
comentário
Respeito

Objetivo

Avalia se o comentário é
apresentado de forma ordeira
e sem ofensas morais aos
demais participantes
Racionalidade
Analisa se o comentário é
construído sobre base
racional e lógica
Reflexividade
Tem por objetivo
compreender se o comentário
apresenta evidências que
sustentem o argumento
Igualdade discursiva
Investiga em que medida há
igualdade de acesso a meios
e modos de discussão pública
Reciprocidade
Avalia se o indivíduo
considera o outro como
participante da interação
dialógica
Fonte: elaboração própria

Autores

Strandberg, 2008;
Papacharissi, 2004

Kies, 2010; Jensen, 2003;
Dahlberg, 2004
Steenbergen et al. 2003;
Marques 2011

Stromer-Galley, 2007;
Marques, 2011
Graham e Witschge, 2003;
Jensen, 2003; Kies, 2010

Alguns fatores se destacam e devem ser explorados antes de se esboçar uma
proposta de categorias própria. Primeiro, em se tratando de um ambiente bem específico
que ativa formas de discussão regidas por regras próprias, os estudos da discussão política
no Facebook tendem a considerar elementos técnicos da ferramenta em suas
categorizações. Numa investigação em período eleitoral americano, Robertson, Vatrapu
e Medina (2010) usaram categorias dessa natureza para analisar quais recursos técnicos
cidadãos utilizavam para auxiliar na tomada de opinião sobre as eleições majoritárias.
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Segundo os autores, a utilização de links visa o reforço da argumentação ou até mesmo a
substituição da opinião pelo conteúdo que o link aborda. Sobre esta última questão,
Rossetto, Carreiro e Reis (2015) identificaram que muitos posts sobre a crise da água de
2015 simplesmente replicavam notícias sem acrescentar qualquer comentário – o que, no
fim das contas, comprometeu as discussões. Na via contrária, posts que usaram links para
notícias como apoio ativaram um debate maior e mais extenso, tanto do ponto de vista de
número de participantes, quanto da variedade de tópicos discutidos.
Grömping (2014) explica que indivíduos de diferentes polos ideológicos na
Tailândia lançaram mão de campanhas de ativismo político com forte utilização de
imagens marcantes, montagens e memes – este último se configurando como um modo
de comunicação típico da era das redes sociais digitais. De forte poder de viralização, os
memes se tornaram um recurso vastamente utilizado em momentos políticos diversos, e
no Facebook imagens também podem ser utilizadas como comentários. Além disso,
segundo o autor, em muitos casos a imagem no lugar do comentário serviu como
demonstração em argumentos levantados por outros usuários.
O segundo ponto de destaque a ser comentado é o alinhamento do estudo de
diversas “camadas” da argumentação. Como mostra o quadro 2, critérios quanto à forma
de apresentação do comentário foram bastante recorrentes, assim como a consideração da
função das mensagens e seus respectivos recursos argumentativos auxiliares. Essas três
“camadas” revelam a intenção de cercar o fenômeno em dimensões diferentes e fornecer
elementos para uma análise mais objetiva dos comentários enquanto unidades de análise
em interação num ambiente de constante conflito de ideias.
Por fim, os trabalhos que analisam discussões políticas no Facebook têm a
preocupação de não perder de vista o horizonte normativo das discussões. Esse horizonte
adotam claramente uma perspectiva de comparação e determinação de um ideal a ser
alcançado. Destacamos essas categorias porque, de certo ponto, elas ajudam a
compreender o processo de formação de argumentos, além do fato de terem sido
utilizadas em uma parte considerável de estudos de análise de discussão e discordância.
As classificações não estão aqui com o objetivo de traçar um nível de deliberatividade em
debates políticos. Ao contrário, estão aqui apenas como auxílio à compreensão da
dinâmica das trocas argumentativas. Transpondo para o universo do Facebook, diversos
trabalhos buscam aliar a análise do tipo de comentário (quadro 2) com a análise da
qualidade discursiva (quadro 3). Por esse caminho, Halpern e Gibbs (2013) categorizam
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as mensagens analisadas quanto à sua civilidade, enquanto Kushin e Kitchener (2009)
dão especial atenção a comentários que forçam a discussão de pontos de vistas
ideologicamente opostos. No caso de Barros e Carreiro (2015), o objetivo é
explicitamente o de verificar se comentários em páginas de jornais online podem formar
um debate deliberativo e, para isso, levam em consideração categorias como civilidade,
racionalidade, reflexividade, inclusividade e reciprocidade.
Durante o processo de navegação e exploração da amostra estabelecida na etapa
anterior esses quadros que resumem as categorias foram levados em consideração. Aliase a isso as questões de pesquisa, que foram postas em perspectiva a partir dessas
categorias.
Dois momentos são marcantes para o refinamento, reavaliação e apresentação de
uma proposta própria. A qualificação, realizada em junho de 2016, teve papel
fundamental na consideração de uma classificação mais precisa e delimitada, bem como
na adoção de parâmetros mais justificáveis. Em julho, foi realizado pré-teste com
avaliação de 7 posts (10% da amostra). Foi possível identificar que o processo de
classificação poderia aglutinar operadores e excluir alguns. Além disso, o nome de vários
desses operadores foi reavaliado para que se adequasse melhor à especificidade do objeto.
O quadro 4 sistematiza a proposta de categorização para análise de discussão e
discordância política no Facebook, que leva em consideração aspectos concernentes ao
tipo do comentário, ao teor argumentativo das mensagens e aos recursos empregados.
Ressalta-se que o estabelecimento dessas categorias visa a cercar o fenômeno em suas
aplicações práticas específicas no Facebook. Além disso, é um modo de alcançar o
objetivo de pesquisa de encontrar e analisar as propriedades fundamentais das discussões,
de modo a subsidiar a compreensão de como cidadãos articulam argumentos e promovem
debates em meio a um cenário de desacordos políticos. A ideia não é reunir dados para
subsidiar uma análise de correlação ou de causa e efeito, nem de provar hipóteses. O
objetivo é organizar os dados para servirem de base de respostas às questões de pesquisa.
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Quadro 4 – Categorias para análise das características de discussões online
no Facebook

Categoria

Descrição

Operadores relacionados

Função do

Diz respeito ao papel que o

- off-topic

comentário

comentário cumpre dentro

- neutro

da discussão no sentido do

- apoio

posicionamento diante do

- discordância sem ofensa

post original, dos

- discordância com ofensa

interlocutores ou dos

- ofensa

argumentos contidos na
conversa
Forma de

Tem como objetivo definir a

- declaração/afirmação

apresentação do

maneira pela qual o usuário

- ponto de vista oposto

comentário

apresenta seu comentário.

- esclarecimento
- apresentação de nova abordagem
- questionamento
- proposição de solução
- chamada para ação

Recurso

Busca compreender quais

argumentativo

elementos são adicionados à

- ironia/humor
- informação

argumentação a fim de
complementar o comentário.

- história pessoal
- fonte de informação
- desqualificação
- nenhum

Recurso técnico

Refere-se à utilização de

- meme

elementos de interação

- imagem

ofertadas pelo Facebook.

- vídeo
- link

Fonte: elaboração própria
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No que se refere à primeira categoria, função do comentário, a ideia é avaliar o
modo pelo qual o comentário se articula com outros e, consequentemente, estabelecer o
seu papel dentro da dinâmica da discordância política no que se refere ao seu
posicionamento primordial. A importância dessa parte é fundamental para que se possa
compreender o funcionamento geral do debate, pois parte-se do pressuposto de que cada
unidade postada tem uma intenção e, portanto, cumpre um papel determinado na
discussão. Essas funções revelam o objetivo dialógico do comentário, seja para ponderar
questões, pontos de vista ou informações, seja apenas para apoiar e fortalecer argumentos
alheios, seja para atacar posicionamentos e, assim, aprofundar o debate, seja para
discordar ou, simplesmente, ofender.
A segunda categoria (forma de apresentação do comentário) visa compreender a
maneira pela qual a mensagem se apresenta. Aqui, o comentário pode tanto se referir ao
post original quanto a outro comentário, ou simplesmente a nenhum dos dois. Do ponto
de vista da discussão e da construção de um debate responsivo em termos de conflito de
ideias, esse é um fator importante para guiar a análise final, uma vez que considerar a
opinião alheia ou responder diretamente ao assunto proposto revela que a discussão se
encadeia respondendo a uma dinâmica mais interativa e seguindo tópicos organizados.
Por outro lado, abordar o problema sem considerar outros comentários pode revelar, por
exemplo, um modo de trazer novas informações ao debate, mas sem se arriscar a interagir
com outros cidadãos. Ou, ainda, pode ser um modo de atrapalhar a conversa (se for com
uma ofensa geral) ou uma forma encontrada de perpetuar campanhas de ativismo.
A terceira categoria (recursos argumentativos) versa sobre os recursos
empregados para ajudar na argumentação, isto é, sobre os elementos que são adicionados
ao comentário a fim de enriquecer o processo argumentativo. Apontar recursos é um
modo de entender o argumento em profundidade, de se entender mais precisamente como
o cidadão constrói a argumentação a fim de cumprir sua função dentro do ambiente em
discordância. Nesse quesito, é possível analisar se comentários com mais recursos
empregados rendem mais divergências ou concordâncias, ou se esse é um fator
irrelevante.
Por fim, a categoria recursos técnicos visa a dar conta dos elementos de interação
que se podem acionar dentro de uma discussão no Facebook. Como visto em diversos
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trabalhos da área, utilizar tais recursos é um modo de se integrar ao processo de debate
em curso, além de garantir uma certa variedade de formas de apresentação de argumentos,
construção de identidades e articulação entre membros. É possível compreender, também,
na perspectiva do reforço, como elementos tais como links, imagens, vídeos e memes são
oportunidades de encontrar em fontes externas aquilo que se quer resumir em uma
mensagem. Por fim, considerar o acionamento desses recursos é uma forma de diferenciar
ferramentas e práticas, uma vez que cada site de rede social proporciona maneiras
distintas de interação e discussão.

3.3.3 – Análise dos comentários
A análise final busca investigar a fundo os comentários, como unidade de análise
primordial, e destrinchá-los em categorias. Essa análise qualitativa servirá para atingir a
dimensão específica daquelas conversações, de modo a compreender suas dinâmicas e
características fundamentais em termos de discordâncias políticas. Cada comentário foi
lido e avaliado em sua dimensão única e em perspectiva com o restante do debate – seja
em relação a outras mensagens, seja em interação com outros usuários.
Cabe ressaltar que cada post foi analisado de uma vez, independente do seu
tamanho. Não houve parada para retomada em outro dia ou momento. Dessa forma, o
processo garante que o pesquisador permanece imerso na discussão com mais
profundidade, captando as nuances dos comentários e suas interlocuções com os outros
participantes. Leituras e avaliações esparsas poderiam render classificações apenas
focadas no comentário em si, perdendo de horizonte sua relação com o todo. Por exemplo
em determinada discussão, o indivíduo pode comentar algo contrário ao post original,
embora esteja concordando com outro membro, que publicou logo antes dele. A
classificação segue aquilo que está mais explícito e, por isso, o completo entendimento
do funcionamento de cada discussão é imprescindível.
O processo se deu, inicialmente, com a leitura completa do post original. A
consideração do assunto tratado e da forma como era apresentado foi fundamental para
conseguir compreender o desenrolar da discussão, dos argumentos e dos desacordos de
opinião. Com isso em perspectiva, partiu-se para a leitura dos comentários. Essa segunda
etapa do processo abriga uma navegação mais fluida pelas mensagens, visto que uma
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leitura prévia já havia sido feita anteriormente para a filtragem segundo os critérios
elaborados na seção anterior.
Ao acessar o link referente a cada post (disponível no Apêndice A da tese), é
possível que haja divergência entre o número total de comentários registrados e o número
final apresentado na tese. Isso pode ocorrer por duas razões. Primeiro, após a análise ser
feita, comentários podem ter sido publicados. Além disso, do total de comentários lidos,
alguns foram excluídos da amostra final. Os critérios para que isso ocorresse
consideraram, principalmente, a dinâmica da discussão. Mensagens que apenas
marcavam amigos, conteúdo de off-topic completo40 e indecifráveis foram eliminados.
Além deles, a navegação inicial verificou que o próprio Facebook organiza
automaticamente a discussão com o intuito justamente de privilegiar aqueles comentários
que contribuem para o debate. Esse padrão foi comprovado nas etapas seguintes da
pesquisa. Por isso, na parte final de todas as discussões, são aglutinados comentários sem
função alguma e que cumprem os critérios desenhados nessa parte. O site facilitou
bastante nosso trabalho, mas também foram excluídas outras mensagens dessa natureza
que apareciam em meio a outros comentários relevantes.
Cada comentário foi lido separadamente e classificado segundo todas as
categorias existentes na figura 1, que é uma reprodução exata de parte da planilha que o
pesquisador utilizou durante o período de análise dos dados. A primeira coluna (ID) se
refere à identificação unitária do comentário, de modo que fosse possível retomá-lo caso
fosse necessário. A segunda coluna (gênero) tem por objetivo classificar os emissores
entre homens, mulheres e não identificados. Por certo, não descartamos a variedade de
orientações sexuais e expressões de gênero, mas a intenção foi a de apenas registrar a
origem das mensagens. A avaliação foi feita baseada prioritariamente no nome do emissor
e, quando fosse difícil a identificação, o perfil foi visitado. Se, mesmo assim, não ficasse
claro, então o comentário era classificado como postado por pessoa não identificada. Em
outros casos, quando a mensagem postada foi de origem de página, ela era classificada
como não identificado. No entanto, grande parte da amostra foi passível de verificação
apenas a partir do nome do comentarista.

40

A pesquisa faz uma diferenciação entre tipos de off-topic. Aqueles que consideramos válidos para a
discussão se referem a assuntos políticos e que sejam indiretamente relacionados com o tema principal ou
com o que está em debate no momento. Os outos que foram excluídos da amostra são aqueles “perdidos”
no meio do debate, sem nenhuma vinculação com os assuntos em pauta e que não geram nenhum tipo de
repercussão (curtida, resposta ou sequer menção).
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Figura 1 – Imagem ilustrativa da planilha de análise

Fonte: elaboração própria

A coluna curtidas diz respeito ao total de curtidas que o comentário recebeu. Em
um fluxo intenso de discordância, esse é um parâmetro confiável para atestar apoio.
Comentários com muitas curtidas são elevados ao topo pelo próprio Facebook, tornandoos mais visíveis e, consequentemente, mais passíveis de continuarem sendo apoiados ou
ser rebatidos. Quando dentro de um thread, a curtida por direcionar atenção dos outros
interlocutores.
A última coluna, comentário de comentário (com de com), é uma forma de avaliar
a reciprocidade da conversa em um nível mais avançado. No Facebook, é possível
responder diretamente a algum comentário, abrindo um thread de discussão. Essa ação já
denota um encaminhamento específico do debate, uma maneira de direcionar uma
conversa e abrir espaço para um conflito de ideias num espaço determinado para tal. A
ideia é separar as conversas que se desviam para esses espaços do restante da discussão.
Assim, acredita-se que seja possível identificar com mais brevidade e objetividade os
fluxos de opinião discordante. Num quadro mais geral, é possível fazer uma análise
quantitativa desses dados. A classificação, portanto, é simples: se uma mensagem é feita
em resposta a outra (por meio da ferramenta “responder”), então ela é marcada como
“comentário de comentário”.
As outras cinco categorias necessitam de maior esclarecimento e serão tratadas
separadamente, incluída a apresentação de exemplos ilustrativos da amostra.
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Função do comentário
A intenção é avaliar qualitativamente o comentário do ponto de vista do seu papel
na discussão política como um todo. A ideia é observar se o comentário tem intenção de
convencimento do outro, se procura dialogar e discutir diretamente com outro usuário ou
se é apenas uma mensagem de tom informativo.
Embora estejamos à procura de argumentação e publicações racionalmente
fundamentadas, esse pode não ser necessariamente o resultado encontrado. No entanto,
isso não quer dizer que o comentário perde valor. Ao contrário, publicações sem
argumentação podem revelar funções relevantes para a compreensão geral das
características das discussões. Exemplo disso são posts que abrigam manifestações em
hashtags – um modo de se utilizar o espaço de outrem com o intuito de aproveitar sua
relevância e visibilidade para ampliar o alcance de tais campanhas. Ou, ainda, pode ser
uma forma de desviar a atenção da discussão com insultos, imagens e memes que
atrapalhem o acompanhamento do debate. Portanto, há uma diversidade de funções que
podem ser encontradas e analisadas do ponto de vista da articulação com outros cidadãos.
1 – Off-topic: comentários que tratam de assuntos políticos, mas que guaram apenas
ligação indireta com o post original ou com as outras mensagens da discussão. O objetivo
deles pode ser a de desviar o foco principal, redirecionar o debate, utilizar o espaço para
campanhas pessoais, bagunçar a conversa (“trollar”) etc. Na figura 241, os comentários
destacados tratam da possível candidatura de Marina Silva à presidência da República,
enquanto que tanto o post original quanto os comentários anteriores estão falando, na
verdade, sobre impeachment (post 7 do Quadro 1).
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A identidade dos participantes das discussões foi preservada. Embora toda a amostra seja de perfis e
páginas públicas, os membros dos debates podem não se sentir à vontade de ter seus nomes divulgados.
Além disso, preservou-se também as fotos de cada um.
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Figura 2 – exemplo de comentário off-topic

Fonte: base de dados do autor

2 – Neutro: são aquelas mensagens que se colocam como ponderações ao tema em
discussão. Não são explicitamente em apoio nem em discordância. É preciso avaliar a
quem a mensagem está endereçada e, em caso de múltiplas funções (criticar alguém ou
algo e, ao mesmo tempo, apoiar outrem), identificar a principal. Esse operador considera
que nem todo comentário é uma opinião bem definida, pois ele pode estar “flutuando”
entre os polos opostos da concordância e da discordância. O exemplo da figura 3 mostra
que os dois comentários fogem ao que foi solicitado no post original: a opinião dos
membros da página sobre o impeachment (post 1 do Quadro 1).
Figura 3 – Exemplo de comentário neutro

Fonte: base de dados do autor

3 – Apoio: comentários que apoiam explicitamente outras mensagens, usuários ou o
próprio post original. Mais uma vez, é preciso examinar a quem o comentário é
endereçado e, consequentemente, a quem é direcionado o apoio. Muitas vezes, usuários
estão concordando entre si, mas discordando do post original. A categorização leva
sempre em conta a dinâmica da conversa. A figura 4 mostra que há dois comentários
apoiando o primeiro (post 63 do Quadro 1).
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Figura 4 – Exemplo de comentário apoio

Fonte: base de dados do autor

4 – Discordância sem ofensa: aqui são registradas as mensagens que se apresentam como
desacordos, mas que mantém algum nível de civilidade. Há o desacordo explícito, em que
bastam duas ou três palavras para expressá-lo, mas também aqueles que se alongam e
necessitam de leitura atenta para compreensão. A Figura 5 apresenta um thread com
comentários que buscam tanto apoiar quanto discordar do principal (post 55 do Quadro 1).
Figura 5 – Exemplo de comentário discordância sem ofensa

Fonte: base de dados do autor
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5 – Discordância com ofensa: são os comentários que se colocam como discordantes,
mas também acrescentam uma camada de ofensa. A análise buscou se alinhar às práticas
típicas desse tipo de ambiente, povoado de mensagens jocosas e irônicas, de modo que
utilizam, muitas vezes, termos coloquiais que em outros espaços estariam classificados
como ofensivos. A evidência da ofensa fica por conta de um ataque que insulta o
interlocutor, posicionando-se como um xingamento. A Figura 6 é um exemplo do que
classificamos como discordância com ofensa (post 17 do Quadro 1).
Figura 6 – Exemplo de comentário discordância com ofensa

Fonte: base de dados do autor

6 – Ofensa: mensagens classificadas assim são aquelas que apenas visam insultar alguém.
Esse tipo não apresenta argumentos ou mais detalhes que possam aprofundar a questão.
É a ofensa pela ofensa. O critério de compreensão do que é ofensa segue os mesmos do
que já foi apresentado anteriormente. A Figura 7 mostra um exemplo explícito do que
estamos tratando (post 2 do Quadro 1).
Figura 7 – Exemplo de comentário do tipo ofensa

Fonte: base de dados do autor

Forma de apresentação do comentário
1 – Declaração: é aquele tipo de comentário que se apresenta com menos profundidade, que
visa apenas expor brevemente uma opinião. Usamos como critério o fato de a mensagem
mostrar apenas a pura expressão de um posicionamento, sem que haja necessidade de
justificar ou embasar de alguma forma o comentário. A Figura 8 mostra um exemplo de
comentário que é uma declaração com viés de humor (post 67 do Quadro 1).
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Figura 8 – Exemplo de comentário declaração

Fonte: base de dados do autor

2 – Ponto de vista oposto: aqui, a ideia é identificar comentários que se apresentem em
via oposta a outro comentário, a outro usuário ou ao post original. Para tanto, a mensagem
deve expor argumento que se oponha a outro. Para a correta identificação, é preciso estar
atento ao endereçamento dessa oposição. Um exemplo desse tipo de comentário pode ser
visto na Figura 9, que visa desconstruir um vídeo que trata de manifestação contra Dilma
Rousseff (post 21 doa Quadro 1).

Figura 9 – Exemplo de comentário ponto de vista oposto

Fonte: base de dados do autor

3 – Esclarecimento: são comentários que visam suplementar argumentos e elucidar algo
que não ficou bem estabelecido. É identificada como tal aquela mensagem que esclarece
o próprio argumento previamente apresentado ou outros comentários. São comentários
de complemento. A Figura 10 apresenta dois comentários que buscam esclarecer o que
foi abordado no post original (post 40 do Quadro 1).
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Figura 10 – Exemplo de comentário esclarecimento

Fonte: base de dados do autor

4 – Nova abordagem: são mensagens que procuram apresentar argumento de modo a
redirecionar a discussão. Esse tipo é identificado porque permanece no tema principal em
debate, mas propõe novo encaminhamento ao que está sendo discutido. No exemplo da
Figura 11, o comentário tem a intenção de acrescentar um argumento e redirecionar a
compreensão da questão em discussão (post 70 do Quadro 1).

Figura 11 – Exemplo de comentário nova abordagem

Fonte: base de dados do autor

5 – Questionamento: determinado comentário é enquadrado aqui quando ele se coloca
na forma de uma pergunta, com ou sem ironia. A identificação é simples e
autoexplicativa. O problema, no entanto, é quando esse questionamento vem atrelado a
outros argumentos ou a outros elementos da escrita. Foi considerado a proposta mais
evidente, que pode ser mais facilmente compreendida e se coloca de forma plena para os
demais participantes da discussão. O exemplo da Figura 12 ilustra bem o que tratamos
aqui (post 59 do Quadro 1).
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Figura 12 – Exemplo de comentário questionamento

Fonte: base de dados do autor

6 – Proposição de solução: são aqueles comentários que têm o objetivo de não só avaliar
a situação política em discussão, como também propor algum tipo de solução. Sugere que
o usuário foi além da mera interpretação política e teve a disposição de mostrar saída
possível para o problema debatido. Na Figura 13, o comentário sugere que mulheres
votem em mulheres como uma solução para aumentar a representação feminina na
política, tema abordado no post original (post 12 do Quadro 1).

Figura 13 – Exemplo de comentário proposição de solução

Fonte: base de dados do autor

7 – Chamada para ação: comentário que conclama os participantes da discussão ou a
população em geral para realização de ações políticas diretas ou indiretas. Esse tipo de
mensagem se destaca das demais pela própria linguagem e pela forma como é endereçada.
O exemplo da Figura 14 ilustra uma mensagem que busca mobilizar as pessoas em torno
de uma causa, incluindo o link para assinatura de petição online (post 6 do Quadro 1).
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Figura 14 – Exemplo de comentário chamada para ação

Fonte: base de dados do autor

Recurso argumentativo
1 – Ironia/humor: comentário que possui teor jocoso, de ironia ou que busca tratar o
assunto com divertimento. Numa discussão, esse tipo de mensagem é comum porque o
ambiente em questão é informal e propenso ao uso de linguagem figurada. A identificação
é de acordo com o comentário em si, mas também é preciso entender as referências
irônicas do meio e dos assuntos em discussão. A Figura 15 mostra um exemplo de ironia
que só é possível perceber ao analisar os dois comentários em diálogo (post 26 do Quadro
1). Já na Figura 16, a verificação de ironia é mais óbvia (post 35 do Quadro 1).
Figura 15 – Exemplo de comentário com ironia/humor

Fonte: base de dados do autor
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Figura 16 – Outro exemplo de comentário com ironia/humor

Fonte: base de dados do autor

2 – Informação: o comentário enquadrado desta forma é aquele que traz para a discussão
algum tipo de informação, e não apenas opinião. É o caso de verificar em que medida o
participante aciona algum tipo de conteúdo informativo a fim de respaldar sua
argumentação. Ela pode vir de qualquer origem, ser verdadeira ou não, estar referenciada
ou não; mas, sobretudo, para que possa ser identificada, o comentário com informação é
aquele que acrescenta alguma nova ideia ao debate. A Figura 17 ilustra como a usuária
mobiliza informações adicionais para embasar seu argumento principal (post 26 do
Quadro I).
Figura 17 – Exemplo de comentário com informação

Fonte: base de dados do autor
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3 – História pessoal: são aqueles comentários que adicionam história de cunho pessoal
para ajudar na argumentação. Normalmente dizem respeito a referências do cotidiano e
de situações vivenciadas pelo próprio usuário ou alguém próprio. Também foram
consideradas aquelas mensagens que acionam questões pessoais de outros membros da
discussão. No exemplo da Figura 18, a participante usa fatos da vida pessoal para
legitimar sua opinião (post 11 do Quadro 1).
Figura 18 – Exemplo de comentário com história pessoal

Fonte: base de dados do autor

4 – Fonte de informação: refere-se à mensagem que adiciona uma camada informativa
respaldada por uma fonte. Em outras palavras, é o tipo de comentário que referencia parte
do seu conteúdo ou a sua totalidade. Consideramos tanto fontes que são nominalmente
acionadas, conforme a Figura 19 mostra (post 18 do Quadro 1), quanto fontes de auxílio
e publicadas conjuntamente ao argumento, de acordo com a Figura 20 (post 50 do mesmo
Quadro 1).
Figura 19 – Exemplo de comentário com fonte de informação

Fonte: base de dados do autor
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Figura 20 – Outro exemplo de comentário com fonte de informação

Fonte: base de dados do autor

5 – Desqualificação do interlocutor: refere-se ao recurso de desdenhar do participante
da conversa, de modo a inabilitar o outro ou o seu argumento em meio ao debate. É um
elemento recorrente para que se reforce certa superioridade em detrimento do
interlocutor, que não tem qualificação moral ou argumentativa para estar naquele espaço.
A Figura 21 ilustra um usuário desqualificando o outro por usar uma imagem considerada
inapropriada (post 15 do Quadro 1).
Figura 21 – Exemplo de comentário com desqualificação do interlocutor

Fonte: base de dados do autor

6 – Nenhum: diz respeito a comentários que não acrescentam qualquer recurso à sua
opinião ou declaração. Normalmente são mensagens expressas puramente em endossos
ou críticas sem aprofundamento. Podemos ver como exemplo o segundo comentário da
Figura 22 (post 5 do Quadro 1).
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Figura 22 – Exemplo de comentário com nenhum recurso

Fonte: base de dados do autor

Recursos Técnicos
1 – Meme: são comentários que utilizam essa nova forma de expressão humorística.
Memes políticos são a expressão imagética de mensagens irônicas ou de humor de temas
políticos. A Figura 23 ilustra um meme que é utilizado em diversas situações para
demonstrar que você está cansado de ouvir ou falar da mesma história (post 58 do Quadro
1).
Figura 23 – Exemplo de comentário com meme

Fonte: base de dados do autor

2 – Imagem: trata-se de um recurso que pode auxiliar em determinado comentário ou ser
utilizado em seu lugar. Além disso, pode ter a função de ilustrar algum argumento ou
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apresentar dados, bem como ser uma imagem de impacto. Diferencia-se do meme porque
este não tem teor jocoso. Um exemplo pode ser conferido na Figura 24 (post 8 do Quadro 1).
Figura 24 – Exemplo de comentário com imagem

Fonte: base de dados do autor

3 – Vídeo: refere-se a comentários que utilizam vídeos para respaldar - ou até mesmo em
sua substituição a - determinada mensagem. A ideia é que o vídeo funcione como um
auxílio informativo para complementar argumentos e dar referências mais embasadas
Exemplo: Figura 25 (post 33 da Quadro I).
Figura 25 – Exemplo de comentário com vídeo

Fonte: base de dados do autor
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4 – Link: refere-se a comentários que utilizam links externos para respaldar determinado
comentário ou até mesmo em sua substituição. A ideia é que o link é um auxílio
informativo para complementar argumentos e dar referências mais embasadas para o que
se está discutindo. Exemplo: Figura 26 (post 37 do Quadro 1).
Figura 26 – Exemplo de comentário com link

Fonte: base de dados do autor

Referência
Essa categoria visa enquadrar comentários que fazem referência direta a outros usuários,
seja com a marcação explícita (permitida pela ferramenta do Facebook) seja mencionando
o nome do outro participante. A diferença é que no primeiro caso o usuário recebe uma
notificação, enquanto que no segundo isso não ocorre. Na Figura 27, um exemplo de
marcação direta e na Figura 28 um exemplo de referência com menção nominal (ambos
referentes ao post 45 do Quadro 1).
Figura 27 – Exemplo de comentário que faz referência a outro

Fonte: base de dados do autor
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Figura 28 – Outro exemplo de comentário que faz referência a outro

Fonte: base dados do autor
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CAPÍTULO 4 – As características das discussões
políticas no Facebook e as dinâmicas de discordância
em rede
O percurso metodológico adotado e explicado em detalhes no capítulo anterior
visou aliar processos diferentes que ajudam a responder às questões de pesquisa impostas
nesta tese. Cabe reiterar brevemente que a intenção não foi de propor uma nova
metodologia para a compreensão universal da discussão política e dos desacordos que
nela habitam. O conjunto de instrumentos é fruto de uma constante adaptação de
metodologias distintas que são acionadas para estudar um meio em constante mudança,
seja de práticas, seja de inovações tecnológicas que permitem novas abordagens
metodológicas.
O presente capítulo visa, inicialmente, apresentar os dados da pesquisa em duas
frentes de trabalho. A primeira diz respeito aos dados obtidos no processo de codificação
dos comentários, respondendo às categorias estipuladas. A segunda reflete os achados da
pesquisa exploratória e do processo de navegação contínua do pesquisador em meio aos
posts selecionados. As duas se complementam na medida em que demonstram caminhos
convergentes para a compreensão do fenômeno. Em uma via, os dados categorizados e
quantificados dão base para uma análise mais objetiva, utilizando a classificação como
ponto de partida para conclusões que, em outra via, serão complementadas pelo que foi
possível observar na exploração qualitativa das discussões. Na segunda parte do capítulo
serão discutidos os resultados.
De forma geral, apresentamos os dados organizados e propomos uma tipologia de
discussões políticas baseadas em discordância. Essa espécie de diagrama visa sistematizar
padrões de comportamento do cidadão quando num debate (no Facebook) com forte
concentração de desacordos políticos. Esse comportamento inclui tanto aspectos da
expressão da opinião (função do comentário, a forma como o comentário foi publicado e
quais recursos empregados), quanto aspectos ligados aos modos de interação
proporcionados pelo Facebook. A junção da interpretação desses dados com a observação
qualitativa do todo se projetam na identificação de padrões de dinâmicas discussão e suas
características mais marcantes.
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4.1 – Apresentação dos resultados
Os dados obtidos, categorizados e analisados revelam diversos aspectos que
podem ser estruturados separadamente, porém formam um quadro mais amplo da
dinâmica da discordância no Facebook. O corpus final de análise ficou em 6.936
comentários, distribuídos entre os 70 posts selecionados.

4.1.1 – Questão de Pesquisa 1: quais são as características da discordância nas
discussões políticas no Facebook?

Quanto à distribuição por gênero, a grande maioria dos comentários foi publicada
por homens, respondendo a 68,5% do total42. Já as mulheres alcançaram o índice de
29,5%, e apenas em 2% a identificação não foi possível (gráfico 1). O resultado esperado
era de que a distribuição por gênero seguisse a tendência de outros estudos na área, nos
subcampos da participação, da deliberação e da discussão política na internet, em que
reiteradamente há uma maioria masculina. Mas como, neste caso, a seleção de perfis e
páginas incluiu o feminismo e questões de gênero e este foi o tema de 8 posts, esperavase que as discussões mobilizassem um número maior de mulheres. Note-se que os
“indefinidos” foram, normalmente, os autores do post interagindo na discussão.
Gráfico 1 – Distribuição de gênero dos participantes das discussões (em %)

Distribuição por gênero
Indefinido
2%
Mulher
30%

Homem
68%

Fonte: base de dados do autor

42

Os valores percentuais apresentados ao longo desta parte foram aproximados a fim de facilitar a
compreensão.
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Quanto à função do comentário, era esperado que a maior parte fosse classificada
como discordância, uma vez que o principal critério de seleção de posts era de que ele
fosse palco de um volume robusto de desacordos (gráfico 2). Os comentários que
apresentaram discordâncias sem ofensa chegaram a 45,8% e, somados aos 3,9% das
discordâncias com ofensa, atingem praticamente metade do total das mensagens
analisadas.
Gráfico 2 – Comentários e suas funções (em %)

Função do comentário
Discordância sem ofensa

45,800%

Apoio

21,800%

Neutro

18,800%

Offtopic

7,900%

Discordância com ofensa
Ofensa

3,900%
1,800%

Fonte: base de dados do autor

Um padrão que pôde ser observado e se repete diversas vezes ao longo dos 70
posts é na gênese de threads. Em boa parte, elas só se estabelecem e passam a mobilizar
um grande número de desacordos quando o comentário que o inicia é contrário ao post
original, apresentado de forma sucinta43 e publicado pouco tempo após a postagem inicial.
Isso foi possível de ser verificado ao se analisar o tempo de vida das discussões, que varia
em função de diversas variáveis, tais como assunto, número de envolvidos e promotor do
debate. Nesses casos, esses threads “roubam” a discussão para si, promovendo intenso
conflito de ideias interno e relegando ao restante da discussão pouco espaço de real
interação entre os participantes.
Isso pode ser observado mais claramente no post publicado pela página Think
Olga (post 12 do Quadro 1), que apresenta longo texto sobre a falta de representatividade
43

Nos termos típicos do ambiente, o comentário em questão seria o contrário do “textão”.
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feminina entre os ministros do presidente Michel Temer, além de uma imagem
ilustrativa44. A intensa troca de argumentos dissonantes se deu basicamente em três
threads (com 80, 55 e 23 curtidas), puxadas por três comentários que não concordaram
diretamente com o post, eram curtos e foram publicados menos de uma hora depois da
publicação principal. Abaixo, a reprodução de uma dessas sequências45:
Usuária 1: Q loucura é essa?! Tem q ter mulher no governo, mesmo que for uma
ladra?! :/
Curtir · Responder · 23 · 12 de maio às 13:01

Think Olga: Até porque os homens são tão honestos..! RISOS.
Curtir · Responder · 28 · 12 de maio às 13:09

Usuária 1: Think Olga dai pode...todo mundo rouba e assim vai?! Risos
Curtir · Responder · 4 · 12 de maio às 13:11

Usuária 2: Tem que ter mulher por uma questão de representatividade, tem
mais mulheres que homens nesse país. É só vai ter homem comandando os
ministérios do governo. Triste demais...
Curtir · Responder · 16 · 12 de maio às 13:18

Think Olga: Uma mulher que rouba não é pior que um homem que rouba - isso
é machismo, os dois são igualmente condenáveis.
É desonesto insinuar que nós vamos preferir uma mulher que roube a um
homem que não o faça. Mas você tem certeza de que é isso o que está
acontecendo?
Curtir · Responder · 44 · 12 de maio às 13:18

Usuária 1: Think Olga serio mesmo?! Vc concorda com roubo?!?
Curtir · Responder · 1 · 12 de maio às 13:20

Usuária 1: Think Olga...ñ vou bater boca com vc...de coração. Esta
confundindo assunto. Tenha uma boa tarde.
Curtir · Responder · 2 · 12 de maio às 13:21

Think Olga: Boa tarde para você também.
Curtir · Responder · 3 · 12 de maio às 13:22

Usuário 3: Creiam, as mulheres são mais honestas que os homens
Curtir · Responder · 2 · 12 de maio às 14:01

Usuária 4: O impeachment não foi admitido por Dilma ser uma mulher; aliás, o
primeiro a sofrer um movimento nesse sentido foi Fernando Collor. Além disso,

44

Link do post:
https://www.facebook.com/thinkolga/photos/a.289412727860922.1073741826.289405207861674/78260
8405208016/?type=3&theater
45
Todos os posts apresentados na tese são reproduções exatas de como aparecem no Facebook. Não foi
aplicado qualquer tipo de correção gramatical, ortográfica e de forma.
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Temer convidou Ellen Gracie, que não aceitou e tentou Renata Abreu, do PTN,
mas não houve avanço com o partido.
Curtir · Responder · 11 · 12 de maio às 14:17

Usuária 5: Deveriam ter convidado a senadora Ana Amelia. Uma mulher
inteligente, honesta e de opinião!
Curtir · Responder · 1 · 12 de maio às 14:25

Usuária 6: Mulher que rouba... Ainda estou esperando me mostrarem aonde foi
que ela roubou!
Curtir · Responder · 14 · 12 de maio às 14:43

Usuária 7: Espero ser representada por pessoas competentes INDEPENDENTE
do gênero. Qualificação em primeiro lugar!
Curtir · Responder · 4 · 13 de maio às 04:07

Usuária 8: sem falar que o "machistão" foi responsável pela criação da primeira
delegacia da mulher do país. realmente, ele odeeeeia mulher, nossa, fico
impressionada
Curtir · Responder · 3 · 13 de maio às 07:37

Usuário 9: Usuário 3 sexismo
Curtir · Responder · 13 de maio às 20:52

Usuário 10: Usuária 5 tá brincando né?
Curtir · Responder · 14 de maio às 23:08

Outro exemplo pode ser visto no post da página do Instituto Liberal de São Paulo,
em que um meme brinca com a confusão que se faz com a orientação ideológica entre
quem se diz de esquerda e liberal46. São três longos threads, com grande volume de
desacordo e que seguem o mesmo padrão – nesse caso, os três foram puxados por
mensagens publicadas menos de 30 minutos da principal.
Em comentários discordantes que acumularam grande número de curtidas, quem
toma espaço na discussão são os fiscais ou a patrulha. Essa turma tenta reverter a situação
de duas maneiras: adicionando comentário com mais discordância (dessa vez direcionada
àquela mensagem com muitas curtidas) ou curtindo esta discordância. A ideia é “sufocar”
o conflito ao mobilizar o maior número possível de pessoas. Num processo de discussão,
mesmo povoado por constantes argumentos em desacordo, o apoio também tem papel
fundamental para o andamento da conversa. Ele pode vir acompanhado de novos

46

Link do post:
https://www.facebook.com/institutoliberaldesaopaulo/photos/a.1614901325402014.1073741827.1614894
922069321/2051150608443748/?type=3
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argumentos, novas camadas para ajudar outro membro e tem a possibilidade de criar laços
de cooperação. Em muitos casos, a mensagem de apoio funciona para mostrar força
perante a outra trincheira, que se acumula em comentários contrários. No fim das contas
o debate se sustenta porque ambos os lados do conflito permanecem ativos e
acrescentando mais argumentos contrários uns aos outros.
No dia 18 de maio de 2016, a página Meu Professor de História publicou um print
de um texto sobre Dilma, Temer e o impeachment. O texto explica, basicamente, por que
quem votou em Dilma não votou em Temer, principalmente pelo fato de que o projeto de
governo da primeira não se perpetuou nas ações do segundo. Do total de 160 comentários
analisados desse post, 60 foram publicados por uma mesma pessoa, que chamaremos de
usuária D. Ela percorreu quase todos os threads abertos a fim de defender sua posição,
tentar persuadir os outros e falando diretamente com a maioria deles. Houve pouca
reciprocidade, pois ela obteve apenas seis respostas. Ao todo, ela participou de 17 threads.
Abaixo, a reprodução da participação desta usuária em diferentes momentos da discussão:
Usuário A: HAUHAUAHA que piada. Pra começar o programa de governo
apresentado pela Dilma em 2014 foi completamente falso, apresentado em cima de
dados maquiados (alô, pedaladas?) só por esse estelionato eleitoral quem votou em
Dilma e Temer já deveriam se opor à ela, mas não, pessoas como o Julio aceitam
bovinamente tudo o que o partidão faz com ele, como um animal de circo e continua
batendo palmas repetindo todas as mentiras vomitadas por essa corja. Parabéns! 😁
Curtir · Responder · 27 · 18 de maio às 18:35

Usuário A: Sim cara, temer não é nenhum santo, mas o governo era da Dilma,
o papel dele de vice-presidente era apenas pra substituir ela em caso de
ausência, morte ou impedimento. O impeachment é algo previsto em
constituição, novas eleições só pq quem entrou é feio, bobo e do mal, não. Isso
sim seria um golpe. Se o Temer sofrer impeachment que continue os parâmetros
previstos na constituição, agora fazer o que se quer à la Venezuela não vai colar
aqui.
Curtir · Responder · 2 · 18 de maio às 19:00

Usuária D: Usuário A ,olhe, esse argumento já deu o que tinha que dar... Está
previsto na Constituição, sim, mão é por isso que deve ser aplicado sem provas.
O "golpe" ao que os petistas se referem é político, consideram-no um
usurpador.. O problema maior do Temer não é ser feio e bobo, e sim ser "do
mal"; Para os menos favorecidos. A classe dominante jamais aceitou o governo
do PT. Ouça o comentário de Noam Chomsky sobre o impeachment. Eu, pelo
menos, achei bem lúcido...
Curtir · Responder · 8 · 18 de maio às 19:33
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**
Usuário M: E a Dilma? Cumpriu o projeto de governo pela qual foi eleita? Se bem me
lembro ela fez exatamente o contrário do que tinha prometido na campanha, um
verdadeiro estelionato eleitoral.
Mas podem continuar com o choro, tá engraçado!
Curtir · Responder · 22 · 19 de maio às 00:10
Usuária D: Usuário M, confesso minha ignorância sobre a sua foto de capa.
mas acho que você é cristão. Sendo assim, você está se divertindo com o
"choro"? Olha, espero (de verdade) que daqui a algum tempo - já que o Temer
está tomando medidas - como direi, para não ofender? - desagradáveis, não seja
você a chorar, Murillo. E juro por Deus -não vou achar nada engraçado, muito
menos vou tripudiar. Porque me preocupo com o meu país, com o povo do meu
país. Não saio por aí humilhando ninguém que pense diferente de mim.
Curtir · Responder · 5 · 19 de maio às 00:44

**
Usuário J: Sabe , antes eu perdia tempo tentando argumentar nesses sites petralhas. Hj
nao acho nem mais graça no que escrevem , perderam o mínimo de credibilidade p qqer
discussão
Curtir · Responder · 3 · 18 de maio às 23:00

Usuário D: Usuário J, então faça um favor, aliás, dois: primeiro, respeite as
pessoas, não generalize - petralhas existem em todos os partidos - deu pra
entender? Segundo: não argumente mesmo. Você sabe que não PRECISA
publicar nada aqui? Vá para a página do... sei lá, de algum partido que você
goste e argumente com pessoas mais inteligentes, ué! Vai ficar perdendo
tempo???
Curtir · Responder · 3 · 19 de maio às 00:52

Usuário J: Engraçado e triste
Cresci no meu ramo(e como pessoa) , depois que deixei de achar que:
1)MEU PRODUTO ERA O MELHOR;
2) MEU MODO DE PENSAR ERA O CORRETO E O RESTO DE MUNDO
AINDA NÃO VIA ISSO;
3)O MERCADO(ESSE GRANDE SATÃ) TINHA QUE ACEITAR MEU
PRODUTO DO JEITO QUE EU PRODUZIA;
4)REDUÇÃO DE CUSTOS ,FOCO EM PRODUTIVIDADE(COM OS
FUNCIONARIOS GANHANDO MELHOR) ERA BESTEIRA
ETC
ETC
ETC
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Façam o mesmo
Corrupção , incompetência e outros desvios de conduta sempre existiram e
sempre existirão , mas isso nao devem ser desculpa p acharmos que isso é
normal e muito menos que venhamos a defender isso
Agora , NAO ACEITAR CRITICAS , é marca de quem nao quer melhorar ,
quer ficar c uma visão infantil do mundo ; então sugiro que deixe de escrever
besteira , assim com o tempo acredite , as criticas passarão a te ajudar e vão te
elogiar(sem ganhar nada p isso)
Curtir · Responder · 19 de maio às 07:00

Usuário J: E nao sou contra ou a favor de qqer partido
Sou a favor do Brasil
FAÇA O MESMO... Vc vai se sentir melhor!!
Curtir · Responder · 1 · 19 de maio às 07:02

Usuário D: Usuário J, Aonde eu defendi alguém?? Em que parte do meu
comentário você "deduziu" essa bobagem, ó dono da verdade? Você colocar
neste site que "antes eu perdia tempo tentando argumentar nesses sites
petralhas. Hj nao acho nem mais graça no que escrevem , perderam o mínimo
de credibilidade p qqer discussão" é uma crítica???? É um início para um
debate? Não, querido, é uma ofensa. Se VOCÊ aceitasse uma discussão,não
teria escrito essa besteira aí, não.E pelo texto que você escreveu, dizendo: EU,
MEU, EU, já dá pra perceber o quanto você é a favor do BRASIL... Diz:
"perdia meu tempo argumentando?? E sou eu que não aceito crítica?? Você
desistiu de perder tempo em sites de outros partidos? Ah, esqueci, você não é
contra ou a favor de QUALQUER partido!!! Ora, não sei sua idade, mas você
precisa urgentemente amadurecer, se informar mais - muito mais, viver mais,
procurando aceitar diferenças e principalmente parar de olhar para o próprio
umbigo - para depois dar um conselho. E, só pra constar: ser a favor do Brasil
exige que não se fique em cima do muro, que se tenha a capacidade de
indignação. Que você, com esse discurso de "paz e amor" dirigido para os que
pensam como você, ainda não aprendeu, não! Você é caolho, só vê um lado.
Curtir · Responder · 2 · 19 de maio às 16:15

Usuário D: Usuário J, cadê sua resposta??
Curtir · Responder · 2 · 20 de maio às 22:59

A turma da patrulha não é formada apenas por usuários isolados. Ela também pode
se dissipar entre vários usuários, que percorrem os threads com o intuito de rebater
comentários contrários ao post principal. Embora possam se repetir ao longo das
discussões separadas, normalmente são pessoas diferentes e formam o contraponto em
cada thread. São espécies de trincheiras, em que participantes se agregam para atacar
aqueles contrários. O post publicado no dia 25 de outubro de 2015 pela página De Boas
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na Revolução47 mostra um possível tema da prova do ENEM do ano seguinte. O print em
questão diz: “O tema da redação 2016 vai ser sobre a dificuldade que o homem
heterossexual teve em aceitar o tema de 2015”. A reação de uma parte dos comentários
foi questionar a premissa de que todo homem tem dificuldade em tratar de feminismo e
questões de gênero. Nessas publicações, os fiscais passaram a atuar na defesa do post
original, desqualificando usuários, apresentando argumentos e alongando conversas a fim
de esclarecer aspectos de dúvida.
Outro exemplo pode ser encontrado no post do Instituto Liberal de São Paulo,
publicado no dia 1º de junho de 201648. Nele, há um meme que satiriza a campanha “eu
sou contra a cultura do estupro”, apresentando, em contrapartida, a campanha “eu luto
contra a cultura do imposto”. Na imagem, uma foto do jogador de futebol Neymar, que
enfrentou problemas com os fiscos espanhol e brasileiro. Diversos threads foram abertos
por pessoas desafiando diretamente a ideia central do post: se você é contra imposto,
então deve sonegá-lo. Em todas, uma legião de usuários partiu em defesa da publicação
da página
Esta turma da patrulha atua como guardiões e a ideia é buscar manter o grupo
coeso, ou seja, utiliza das armas que possui – publicação constante e envolvimento de
membros ativos – para afastar participantes que “sujam” os posts com opiniões contrárias.
Numa dinâmica de discordância, esse é um resultado esperado, uma vez que estamos
tratando de páginas e perfis em sua maioria com visões ideológicas bem marcantes. Se há
algum tipo de ameaça, o único modo de combater é constranger aqueles que pensam
diferente. Além disso, essa é uma estratégia de mostrar a força do próprio argumento,
aglutinando simpatizantes e forçando o contra-ataque até o cansaço da outra parte.
Quando abordamos a relação entre discordância e formação de redes, não
descartamos a possibilidade de poucos usuários dissonantes serem capazes de penetrar
em redes homogêneas e plantar o desacordo. Essa é uma questão que não fica sem
resposta. Como nos casos que mostramos acima, o contra-ataque é no sentido de rebater
argumentos interpretados como errados, mas também com o intuito de manter a ordem

47

Link do post:
https://www.facebook.com/693187137431259/photos/a.693313300751976.1073741828.6931871374312
59/889392994477338/?type=3
48
Link do post:
https://www.facebook.com/institutoliberaldesaopaulo/photos/a.1614901325402014.1073741827.1614894
922069321/2026555880903221/?type=3
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interna. Se esses poucos contrários foram expostos inadvertidamente àquele conteúdo,
eles se sentiram compelidos a apresentar argumentos contrários por motivos que não
podemos relatar a partir do desenho metodológico adotado. No entanto, o mais importante
para a compreensão da dinâmica de uma discussão política no Facebook é que essa
exposição inadvertida tem formas de expressão distintas. Tem ações e reações que são
responsáveis e explicam por que em grupos teoricamente coesos existe intensa troca de
mensagens em desacordo.
Ao isolarmos categorias, é possível observar mais detalhadamente a frequência de
ocorrência de determinado padrão dentro da amostra. Dentre os comentários classificados
como discordância sem ofensa (n=3174), a maior parte se concentrou em três formas de
apresentação: 24,5% discordaram por meio de uma declaração, o que denota apenas a
expressão de uma opinião sem profundidade49; 25% discordaram apresentando ponto de
vista oposto, uma maneira de se fazer presente no debate demarcando claramente um
ponto de vista contrário; 24,2% discordou com esclarecimento, demonstrando uma
vontade de continuar participando da discussão ao apresentar argumentos de explanação.
Com relação àqueles que discordaram com apresentação de ponto de vista oposto,
a mensagem veio, em sua maioria, acompanhada de informação que buscou embasar a
expressão da opinião. Quando associada a essas duas camadas, a discordância ganha
função ainda mais clara dentro da dinâmica da discussão: é uma tentativa não só de
demarcar um posicionamento, de se fazer ouvir, mas sobretudo objetiva apresentar ao
outro polo do debate que existe posicionamento contrário e com argumentos bem
estabelecidos. Quanto às mensagens que discordaram com esclarecimento, a intenção era
de procurar se fazer entender – ou, até mesmo, tentar elucidar um ponto de vista
apresentado por outro participante. O debate, nesses termos, se qualifica à medida que
argumentos são apresentados, dissonâncias são encontradas pelo caminho e há tentativas
de clarificar informações e posicionamentos. Outro dado menos impactante, mas que
ajuda a entender a dinâmica como um todo, é o número de discordâncias com proposição
de nova abordagem (15%). É mais um recurso que envolve outros participantes, visto que
o comentário desse tipo propõe um novo caminho à discussão.

49

Em uma análise mais profunda, esses 24,5% foram em sua maioria declarações discordantes com
utilização de tom irônico/humorístico.
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Fazendo o mesmo percurso de análise dos dados, dentre as mensagens
classificadas como apoio (n=1514), houve uma predominância de comentários
declaratórios (73,5%). Como veremos a seguir em outro momento da apresentação dos
resultados, a ato de apoio é cristalizado nas curtidas, por isso o número total menor do
que os desacordos. Quando acontecem, os apoios acrescentam pouco do ponto de vista
da argumentação, pois são apenas declarações simples de corroboração. Na dinâmica da
discussão, num processo de constante embate de ideias, o apoio tem a função de defender
um dos lados do conflito; às vezes com curtidas, às vezes com declarações simples. Isso
é confirmado ao verificar-se o baixo número de apoios com esclarecimento, 12,7% do
total.
Ao contrário do que se poderia esperar, as ofensas não atingiram níveis relevantes.
Em ambientes informais, sem orientação ou regras impostas, o espaço está aberto para
qualquer tipo de mensagem. No entanto, em meio a discussões que se formam em torno
de argumentos que brigam pela atenção dos participantes, as ofensas perdem a razão de
ser. Apenas 1,8% do total se colocou dessa forma, geralmente sem mobilizar grande
importância dentro do debate, ou seja, sem cumprir um papel relevante na discussão, gerar
curtidas ou ser mencionado. De toda a amostra, o comentário desse tipo com maior
número de curtidas (50) é uma ofensa direta ao governo Dilma (figura 29)50. Cabe a
ressalva de que a página ou o perfil tem o poder irrestrito de apagar qualquer mensagem
– o que pode ser o caso de comentários julgados ofensivos.
Figura 29 – Exemplo de comentário ofensivo

Fonte: reprodução do Facebook

Já os comentários off-topic atingiram a marca de 7,9% do total. Apesar do índice
percentual pequeno em relação ao restante, alguns dessas mensagens foram responsáveis
por criar threads importantes dentro do debate. Em post publicado na página do jornal

50

A título de comparação, de todos os comentários analisados, o que atingiu maior curtidas obteve 334.
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Correio Braziliense (17 de julho de 2016)51, o assunto principal era o caso de terrorismo
na França, ocorrido no final de 2015. Na publicação, o link apontava para uma matéria
sobre o irmão do terrorista responsável pelo atentado. A reprodução abaixo apresenta um
exemplo de off-topic neste post, que garantiu adesão de alguns participantes52.
Usuária A: Façam matéria da garota que teve a mãe morta pelo bandido no RJ!
Imprensa enganosa.
Curtir · Responder · 30 · 17 de julho às 12:16

Usuária B: Foi muito triste ver o vídeo dessa garotinha, dá vontade de chorar. E
o trauma que a menina vai ficar só Deus pra cuidar do coração dela.
Curtir · Responder · 5 · 17 de julho às 12:22 · Editado

Usuário L: Será que vai ter filtrozinho de mongol no facebook pra ela? Será
que os DH vão visita-la? Será que os governadores vão mandar colorir os
prédios em homenagem a ela?
Curtir · Responder · 11 · 17 de julho às 12:26

Usuário I: Não farão. Se omitem! Ela não era das "minorias" e nem vagabunda,
portanto, não vale a pena textões p ela.
Curtir · Responder · 6 · 17 de julho às 13:15

Usuária G: Certíssima, Usuária I!
Curtir · Responder · 3 · 17 de julho às 13:25

Usuário R: Verdade Usuário L, até agora eu não vi um esquerdoso se
manifestar. Incrível como se calam nessa hora.
Curtir · Responder · 5 · 17 de julho às 14:42

Tanto nos casos relatados no parágrafo anterior quanto em boa parte das
mensagens discordantes de toda a amostra, um padrão pôde ser observado: mesmo em
uma discussão com maioria homogênea (ou promovida por uma página ou perfil dessa
natureza), basta que dois ou três usuários contrários postem algo para modificar a
dinâmica de toda a conversa. Mais precisamente, uma parte considerável das discussões
analisadas é povoada por uma maioria que apoia o post original, mas que é levada ao
embate de ideias porque poucos usuários entram na discussão para discordar. Nessas
situações, o post abre threads grandes que passam a contar com volume acentuado de
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Link do post: https://www.facebook.com/correiobraziliense/posts/1157401574306171
Do total de 73 comentários publicados no post, o que abriu o thread exemplificada obteve o segundo
maior número de curtidas (30).
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comentários discordantes entre si. E isso acontece mesmo quando há superioridade
numérica de um dos lados.
O ato de incluir no comentário algum tipo de referência direta a outro usuário
responde a duas lógicas distintas. Por um lado, para todos os comentários discordantes,
com e sem ofensa (n=3443), houve equilíbrio entre aqueles que se dirigiram a outros e
aqueles que não utilizaram esse artifício: 54,2% contra 45,8%, respectivamente. O
desacordo, que figura em maior número, espalha-se por todas os threads e pelo restante
do espaço de comentários, envolvendo toda sorte de indivíduo e direcionamentos. A
referência ao outro, importante do ponto de vista da manutenção da discussão, não pode
ser explicada pela discordância, pois essa variável não tem interferência na ocorrência da
outra.
Por outro lado, quando tratamos de comentário de apoio (n=1514), há uma forte
tendência que este seja publicado “solto”, sem qualquer tipo de referência a outro usuário:
73%. Esse resultado corrobora a noção de que o apoio é, em primeiro lugar, materializado
em curtidas. Sem esse endereçamento a outras pessoas, relações de cooperação podem se
perder pelo caminho, principalmente se do outro lado, entre os comentários discordantes,
há um padrão contrário (de pessoas que fazem referência direta a outros).
Mais dois resultados ajudam a entender a importância dos threads como os
espaços da real discordância. Dentre todos os comentários com discordância sem ofensa
e que fizeram referência a algum usuário (n=1695), um total de 90% foi publicado dentro
de threads. Além disso, dentre os apoios que também fizeram referência (n=410), 84%
também está dentro das desses espaços. Esses números revelam que o conflito de ideias
é constante e ativo dentro dos threads, uma vez que os participantes estão a todo momento
se referindo a outros, acionando argumentos de todo tipo e se retroalimentando.
A questão de pesquisa 1 buscou identificar quais são as características da
discordância nas discussões políticas no Facebook. Primeiramente, pudemos observar
que a maior parte das mensagens trocadas foi feita por pessoas do gênero masculino, um
perfil já fartamente debatido na bibliografia de internet e política. Além disso, abordamos
como os threads ganham centralidade para os debates, um espaço que agrupa e organiza
as discussões calcadas em discordância. Os comentários que abrem estes ambientes têm
como características serem contrários ao post original, curtos e postados em um curto
espaço de tempo com relação à publicação original. Outro elemento importante a se
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considerar é o fato de que é preciso que apenas poucos usuários se apresentem na
discussão de forma discordante para que longos debates se formem. Estes são
confrontados pela chamada turma da patrulha, que se agrega com o intuito de manter o
ambiente coeso e afastar os detratores (discordantes). Em outras palavras, o debate se
desenrola baseado em um grupo de “guardiões” que visa proteger a página ou o perfil de
usuários “invasores”, que não precisam ser muitos.

4.1.2 – Questão de Pesquisa 2: de que forma as pessoas argumentam quando
discordam entre si em discussões no Facebook?
Sobre a forma de apresentação do comentário, os resultados mostram que 41,7%
foram de declarações simples de posicionamentos, enquanto que 12,2% apresentaram
ponto de vista oposto, 20% foi de esclarecimento, 14,9% propôs uma nova abordagem à
questão em debate e 3% propôs solução ao problema (gráfico 3). Enquanto que a
declaração é apenas a exposição de determinada opinião, os outros quatro somados
revelam tentativas de argumentar demonstrando apoio, neutralidade ou desacordo. Esses
números demonstram muitas mensagens “soltas” nos posts que tinham o objetivo de
apenas expressar pessoalmente algum ponto de vista. São, geralmente, os one timers, que
participam apenas uma vez do debate. Já a outra parte, preocupada em se envolver mais
ativamente da discussão, apresentam seus comentários de maneira mais argumentativa.
Gráfico 3 – Comentários e suas formas de apresentação na discussão (em %)

Forma de apresentação do comentário
Declação/afirmação

41,7%

Esclarecimento

20,0%

Nova abordagem

14,9%

Ponto de vista oposto

12,2%

Questionamento
Proposição de solução
Chamada para ação

6,8%
3,0%
1,5%

Fonte: base de dados do autor
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No post publicado no dia 5 de junho de 2016, a página Plantão Brasil publicou um
link com o título “Temer irá dar bônus para prefeituras que mais tirarem gente do Bolsa
Família”. Ao redor dos threads com discussão e desacordos, diversos comentários do tipo
“declaração” povoaram o post, conforme a reprodução abaixo:
Usuário R: Ele sempre mentiu
Curtir · Responder · 5 de junho às 21:26

Usuária Z: Tira do pobre e dar ao rico
Curtir · Responder · 1 · 5 de junho às 21:11

Usuária M: Que horror... Deve ser engano...
Curtir · Responder · 7 de junho às 01:35

Usuário S: adorei
Curtir · Responder · 1 · 5 de junho às 21:13

Usuária T: Aleluia tantas vagabundas vao trabalhar
Curtir · Responder · 8 de junho às 11:58

Usuário A: o temer já é uma mentira.
Curtir · Responder · 6 de junho às 17:16

Usuário B: Volta LULA
Curtir · Responder · 5 de junho às 21:37

As 1.385 mensagens classificadas como de “esclarecimento” (20%) indicam
usuários preocupados com o próprio argumento – ao lançar mão de novas estratégias para
se fazer entender – ou com a intenção de revelar outras ideias a partir do que já está em
discussão. Isso faz muita diferença num debate recheado de desacordos, uma vez que é a
demonstração clara de que os indivíduos têm a intenção de permanecer em conflito, nem
que seja para impor determinada ideia. Esse é um recurso utilizado em longos threads,
que mobilizam quantidade grande de pessoas e argumentos.
A página A Favor da Despenalização do Aborto, no dia 12 de abril de 2016,
publicou post instando diretamente os seus membros a responder se eram a favor ou
contra o impeachment. Na reprodução abaixo, as usuárias R e J tentam esclarecer
comentário que insinua que a página está desviando o foco com a publicação:
Usuário V: Pró-democracia.
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Curtir · Responder · 33 · 12 de abril às 14:02
Usuária B: anarquista
Curtir · Responder · 9 · 12 de abril às 14:13

Usuário Y: #nãovaitergolpe
Curtir · Responder · 14 · 12 de abril às 14:17

Usuária H: O q isso tem a ver com "A Favor da Despenalização do
Aborto" ??
Curtir · Responder · 4 · 12 de abril às 14:18

Usuária R: O que tem a ver? Bem, aqueles que devem assumir o poder,
caso o impeachment ocorra, são declaradamente contra a
despenalização do aborto e machistas. Acho que tem tudo a ver.
Curtir · Responder · 17 · 12 de abril às 19:08

Usuária J: Tem a ver com o fato de que durante todo esse governo,
ninguém mexeu uma palha para descriminalizar o aborto.
Curtir · Responder · 27 · 12 de abril às 14:21

Por outro lado, comentários que propõem solução são escassos, apenas 3% do
total. Isso quer dizer que boa parte das discussões gira em círculos, geralmente com
pessoas defendendo determinado ponto de vista sem procurar propor ideias novas para as
questões discutidas. Esse quadro poderia ser diferente quando encaramos os resultados
para as mensagens classificadas como nova abordagem (14,9%), mas elas, no geral, não
buscam apresentar soluções. A proposição de solução não é um objetivo de discussões
políticas das quais tratamos. Quando definimos esse tipo de comunicação interpessoal, o
alcance de soluções em comum não foi considerado como ponto importante – ao contrário
de processo deliberativos, que promovem debates visando o encontro de soluções
eficientes para todos.
As mensagens de questionamento (6,8%), embora com valor percentual baixo,
foram importantes para movimentar discussões. Em um ambiente de debate constante,
levantar questões revelam necessidade de fazer parte do contexto discursivo, acionar
outros participantes que estão observando e até redirecionar a discussão. Em outros casos,
são perguntas retóricas de viés irônico ou de provocação, outras formas importantes de
se envolver em discussões políticas. Já as chamadas para a ação (1,5%) obtiveram alcance
bem limitado, com pouco número de curtidas e respostas. Em um espaço propício para
mobilizações e ativismo, era esperado um índice maior. Além disso, em posts com grande
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volume de pessoas (participantes do debate ou apenas observadores), era esperado que
houvesse estratégias de campanhas de interesse político utilizando essa visibilidade para
levar à frente suas demandas próprias.
No geral, a maioria dos comentários não faz referência direta a outro participante
(58,5%), enquanto que 41,5% são de mensagens com dirigidas a pessoas determinadas
(Gráfico 4). Numa amostra com total de 41,7% de comentários sendo apenas um modo
de declaração de opinião, sem argumentação, é compreensível que a maior parte não se
dirija ao outro, não faça essa interlocução e não procure o debate de forma direta. Por
outro lado, os pouco mais de 40% que marcaram o outro ou se direcionaram
nominalmente têm intenção de responder, atacar ou esclarecer algum ponto de vista. Num
espaço de forte circulação de desacordos e opiniões dissonantes, cada indivíduo define
sua estratégia de atuação na discussão e articula sua fala de modo a apresentar seu
argumento da melhor maneira. Além disso, se isoladas apenas as mensagens que fazem
referência (n=2.873), a grande maioria (87%) foi publicada dentro de threads. Mais um
resultado a se juntar a outros que corroboram a centralidade dos threads para a
compreensão da discussão política no Facebook.
Gráfico 4 – Porcentagem de comentários que fazem referência a outros
participantes da discussão

Referência a outro participante

Sim
41%
Não
59%

Fonte: base de dados do autor

Em muitos casos, a discordância política foi alimentada e mantida por poucos
usuários, que sustentam o thread com constantes e quase instantâneas trocas de
argumento. Percebe-se que esse tipo de usuário pode ser classificado como engajado ou
superposter, conforme abordaremos na seção seguinte. Ele tem como característica a
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fidelidade aos próprios argumentos, a utilização de recursos que visam esclarecer pontos
de vista e o não abandono da discussão. No post publicado pela página
Anarquismo/Liberdade sobre o estado capitalista, dois indivíduos se perpetuam
discutindo entre si ao longo de 92 mensagens. Abaixo, reprodução de parte dessa troca
de discordância, acionando diferentes recursos.
Usuário W: Formação de preços é auto regulável isso é lógica básica. Oferta e
demanda. Desde que não haja regulamentação estatal para atrapalhar o mercado.
Refute Mises com suas próprias palavras que a gente começa a conversar.
Curtir · Responder · 24 de maio às 20:06

Usuário W: Mas por favor use a lógica se não não conseguiremos conversar.
Curtir · Responder · 24 de maio às 20:07

Usuário A: UsuárioW Hahahaha, cria sua teoria economica sem usar Mises
então :)
Curtir · Responder · 24 de maio às 20:07

Usuário W: Não estou citando mises estou falando de minha experiência e meu
entendimento. Leia as Postagens acima!
Curtir · Responder · 24 de maio às 20:08

Usuário A: Mérito é você ganhar por aquilo que produziu meu caro. Que dizer
que, se um produz mais e outro menos, o valor combinado é igual para ambos.
Isso é mérito?
Curtir · Responder · 1 · 24 de maio às 20:08

Usuário A: Eu já encontrei direitistas iguais a você, nada de novo, sempre o
mesmo apelo especial e fálacias.
Curtir · Responder · 1 · 24 de maio às 20:09

Usuário W: Leia de novo minha analogia sobre o médico e o gari que vai
entender. Já te respondi isso quase que desenhado.
Curtir · Responder · 24 de maio às 20:09

Usuário A: Usuário W Aham. Estou falando da produção do mesmo produto e
não de diferentes tipos de aplicação, leia de novo e entenda.
Curtir · Responder · 24 de maio às 20:11

Usuário W: "Chame o outro daquilo que você é". esses bites comunistas não
colam comigo. faz a afirmação eu respondo uma por uma com minhas próprias
palavras vc muda o assunto não refuta meus argumentos e no final repete a
mesma idéia que já respondi. Falácia tá contigo.
Curtir · Responder · 24 de maio às 20:12

Usuário A: Se uma pessoa consegue produzir em um mês 5.000 tvs, enquanto
outro produz apenas 2.500 tvs quem deve ganhar mais?
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Supondo que o salário para ambos é igual?
È justo além de ganharem a mesma quantidade de capital, o lucro maior ficar
com o patrão que nada produziu?
Curtir · Responder · 24 de maio às 20:13

Em outras ocasiões, alguns threads são abertos e se mantêm ativos discutindo o
mesmo assunto, mobilizando usuários diferentes. Essa pulverização sugere que os posts
atingiram redes em momentos diversos e ativaram momentos de discussão e troca de
desacordos que aglutinaram pessoas diferentes. No caso da publicação de Pablo Villaça
acerca das investigações da Lava Jato sobre Lula, são três espaços bem delimitados, com
a presença de alguns indivíduos diferentes que, no fim das contas, estão debatendo os
mesmos argumentos.
Usuária E: Pablo Villaça, o problema são nossas leis. Os crimes prescrevem.
Não é questão de inconveniência. É questão de ilegalidade. Assim como nos
indignamos com os desmandos do Moro, não podemos querer "quebrar as
regras" para satisfazer nossos desejos...
Curtir · Responder · 30 de março às 16:46

Usuária E: Olha aí, um artigo básico e didático sobre prescrição:
http://www.infoescola.com/direito/prescricao-criminal/
Curtir · Responder · 30 de março às 16:47

Usuária P: Não estou dizendo que fico feliz com a situação. Mas,
gostaria de agir conforme a lei. Justamente para ter o direito de criticar
quando o outro lado não o fizer.
Curtir · Responder · 30 de março às 16:50

Usuária C: Usuária E, civilmente se pode investigar as infrações e,
inclusive, recuperar os ativos desviados, e, se comprovados, podem ser
penalizados os agentes com perda de mandato e dos direitos políticos. (
art. 23 da Lei 8.429/1992). O ressarcimento é imprescritível. Já a
punição pode prescrever na forma do art. 12 ( ver Recurso Especial
1069779 - STJ). Portanto, não se pode falar que não se dá para
investigar, denunciar, e, se comprovado, punir. Até em casos que se
passaram há 20 anos. ( art. 23 da Lei de improbidade). Ironia suprema:
esta Lei foi sancionada por Fernando Collor de Mello.
adendo: " § 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos
praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos
ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento."
OBS: a imprescritibilidade só alcança os atos lesivos ao erário
praticados após a vigência da Lei 8429, ou seja, a partir de 29 de junho
de 1992.
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Curtir · Responder · 30 de março às 20:47

**
Usuário V: Prescreveu. É simples assim. É o mesmo motivo do Maluf estar
solto: os advogados protelaram tanto os processos, que os crimes prescreveram.
No caso dele, acima de certa idade, os prazos para alguns andamentos ainda são
cortados pela metade. Uma coisa é a impunidade. Outra coisa são as legislações
que permitem essa impunidade. Investigar a era pré-Lula, com as legislações
atuais, é inviável mesmo, não tem a ver com conveniência ou não. Talvez
inconveniente seja alterar a lei para investigar, aí eu concordo, mas digo: muito
se engana quem pensa que isso é exclusivo do sistema jurídico brasileiro.
http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u15483.shtml
Curtir · Responder · 30 de março às 19:40 · Editado

Usuária C: Corrigindo: civilmente se pode investigar as infrações e,
inclusive, recuperar os ativos desviados, e, se comprovados, podem ser
penalizados os agentes com perda de mandato e dos direitos políticos. (
art. 23 da Lei 8.429/1992). O ressarcimento é imprescritível. Já a
punição pode prescrever na forma do art. 12 ( ver Recurso Especial
1069779 - STJ). Portanto, não se pode falar que não se dá para
investigar, denunciar, e, se comprovado, punir. Até em casos que se
passaram há 20 anos. ( art. 23 da Lei de improbidade). Ironia suprema:
esta Lei foi sancionada por Fernando Collor de Mello.
adendo: " § 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos
praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos
ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento."
OBS: a imprescritibilidade só alcança os atos lesivos ao erário
praticados após a vigência da Lei 8429, ou seja, a partir de 29 de junho
de 1992.
Curtir · Responder · 1 · 30 de março às 20:51 · Editado

Usuário V: Bom saber! Fico na dúvida agora do porquê disso não ter
sido utilizado nos infinitos casos de improbidade do Maluf. Aliás, essa
lei já foi aplicada em algum caso?
Curtir · Responder · 1 · 30 de março às 20:02 · Editado

Usuária S: Foi o maior erro do governo Petista! Eles deveriam ter
provocado essa investigacao. Mas a sede louco de se manter no poder e
a vontade incontrolavel de roubar nao deixaram.
Curtir · Responder · 1 · 30 de março às 14:01

Usuária G: Porque os que defendem Moro não esclarecem o final da
outra "lava jato" do Banestado, onde os corruptos ficaram com meio
trilhão e escafederam-se.Retornando um deles o doleirão. livre leve e
solto,cometendo os mesmos delitos.
Curtir · Responder · 30 de março às 14:06
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**
Usuário K: Dependendo da prescrição em âmbito penal, é inviável mesmo. Em
âmbito moral, não.
Curtir · Responder · 30 de março às 19:16

Usuária C: Mas civilmente se pode investigar, e, inclusive, recuperar os ativos
desviados, e, se comprovados, podem ser penalizados os agentes com perda de
mandato e dos direitos políticos. (art. 12 da Lei 8.429/1992). Portanto, não se
pode falar que não se dá para investigar, denunciar, e, se comprovado, punir.
Até em casos que se passaram há 20 anos. (art. 23 da Lei de improbidade).
Ironia suprema: esta Lei foi sancionada por Fernando Collor de Mello.
Curtir · Responder · 1 · 30 de março às 20:02

Usuário K: De qualquer forma, perda de mandato e direitos políticos é pouco.
Ademais, chegaste a ler o ARTIGO 23 desta mesma lei?
Curtir · Responder · 1 · 30 de março às 20:07

Usuária C: Usuário K, errei na hora de escrever. Queria me referir ao art. 23
mesmo. Então, corrigindo e ampliando para não ficar confuso, como ficou
anteriormente: adendo: " § 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para
ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos
ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento."
OBS: a imprescritibilidade só alcança os atos lesivos ao erário praticados após a
vigência da Lei 8429, ou seja, a partir de 29 de junho de 1992.
Curtir · Responder · 1 · 30 de março às 21:25

Usuário K: Sim, Usuária C... Mesmo assim, apenas ressarcimento e perda de
direitos políticos é pouco. Tinha que se rever essa lei para dar cabo de vez com
os corruptos de qualquer era (senão teremos legiões de "Collor" por aí: passam
anos fora, o povo esquece porque é besta... E dá no que dá)! :/
Curtir · Responder · 31 de março às 07:03

Do total de comentários analisados, pouco mais da metade (51,1%) foi publicado
dentro de threads (comentários de comentário), enquanto que 48,9% é o restante (Gráfico
5). Mensagens do primeiro tipo são, em maior ou menor grau, publicadas com o intuito
de conversar diretamente com o publicador inicial. Mesmo que não haja referência ou
marcação direta a outro usuário, a simples “localização” do comentário assegura a
participação no embate. Como se o indivíduo escolhesse onde gostaria de discutir e com
quem, separando-se do restante da conversa.
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Gráfico 5 – Porcentagem de comentários publicados em resposta a outros comentários

Comentário de comentário

Não
49%

Sim
51%

Fonte: base de dados do autor

A questão de pesquisa 2 teve como objetivo verificar qual o modo de
argumentação dentro de uma discussão calcada em discordância. Foi possível observar
que há uma concentração considerável de comentários do tipo declarativo (41%), mas,
por outro lado, se somarmos as outras formas de apresentação de comentários teremos a
maioria se colocando no debate de maneira a buscar o diálogo, a conversa ou o embate.
Do total analisado, aproximadamente metade dos comentários está dentro de threads e,
se isolarmos esse volume, verificamos que 87% fazem referência a outros participantes.
São resultados que evidenciam os threads enquanto espaços que se consolidam como
importantes do ponto de vista da divergência e da troca constante de mensagens entre os
usuários.

4.1.3 – Questão de Pesquisa 3: quais são os recursos argumentativos e técnicos
empregados em uma discussão com discordância política no Facebook?
Sobre os recursos argumentativos (Gráfico 6), 44,9% apresentaram aos
participantes algum tipo de informação. Enquanto isso, outros 21,7% foram de
comentários sem nenhuma espécie de recurso, sem o aprofundamento argumentativo ou
qualquer coisa que apoiasse sua opinião. A grande concentração de conteúdo informativo
era esperada, uma vez que o mínimo que alguém pode apresentar num debate político é
informação que, em graus diferentes, ajudem a cristalizar o argumento principal
(HALPERN e GIBBS, 2012). Já as mensagens que não registraram qualquer tipo de
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recurso são aquelas que tem como objetivo apenas demarcar o território e expressar
simplesmente um ponto de vista. É um apoio ou discordância exposta na forma de uma
declaração. Em alguns casos, pode ativar uma longa troca de discordâncias e, em outros,
tende a ser apenas uma maneira de se envolver no debate sem se expor muito.

Gráfico 6 – Percentual de cada recurso argumentativo utilizado nos comentários

Recurso argumentativo
Informação

44,9%

Nenhum

21,7%

Ironia/humor

12,4%

Desqualificação

8,9%

História pessoal

6,1%

Fonte

5,9%

Fonte: base de dados do autor

No dia 13 de julho de 2016, a página Jovens de Esquerda publicou post com o
seguinte texto: “#URGENTE Deputada do Partido dos Trabalhadores Maria do Rosário
registra candidatura para Presidente da Câmara dos Deputados!”. A discussão que se
seguiu girou em torno dos nomes possíveis para o cargo em questão. Abaixo, reprodução
de uma sequência de comentários com informação:
Jovens de Esquerda: Gente, essa eleição tem 18 candidatos e tem segundo
turno. Calma!
Curtir · Responder · 22 · 13 de julho às 12:33

Usuário C: Essa eleição precisa ser televisionada em rede nacional,
com debates de altíssimo nível
Curtir · Responder · 3 · 13 de julho às 12:34

Jovens de Esquerda: O candidato do Cunha é do PSD. O Rosso!
Curtir · Responder · 1 · 13 de julho às 12:35
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Usuário M: Jovens de Esquerda não apoiem esses rechaços... Com
muita probabilidade iremos perder novamente.
Curtir · Responder · 13 de julho às 12:41

Jovens de Esquerda: Usuário M não apoiamos. O ideal seria
candidatura única. Não houve entendimento para isso. O debate é mais
complicado que envolve fatores externos da própria Câmara. Não
deveria haver. Mas há!
Curtir · Responder · 2 · 13 de julho às 12:46

Usuário D: O PT abertamente através do líder do partido falou que irá
votar no candidato do PMDB. E ai? PT=partido dos traidores?
Curtir · Responder · 13 de julho às 12:47

Usuário R: bem que eu também queria uma candidatura de esquerda,
apesar de saber que, muito dificilmente, lograria êxito. Mas, apesar de
todo o respeito que tenho por ela, lançar o nome da Erundina foi um
erro, não seria um consenso, por causa da disputa eleitoral em São
Paulo. O PT tá meio tonto, não tem posição firme, ora vai com o
Marcelo, ora registra candidatura própria e ainda tem o Lula querendo
fazer o velho jogo político pra enfraquecer Temer na CF, ao insinuar
apoio ao Maia. Tá osso, companheiro!
Curtir · Responder · 2 · 13 de julho às 13:03

Além destes recursos, 12,4% foram classificados enquanto comentários com tom
de ironia ou humor. Essa espécie de mensagem é tida como comum em espaços como o
Facebook, mesmo quando o assunto em pauta é política. A prática do humor revela o
deboche do usuário perante o argumento alheio ou ao próprio interlocutor. Já histórias
pessoais foram acionadas de maneira tímida (6,1%), revelando pouco interesse dos
usuários em se expor a esse ponto. Quase com o mesmo índice, apenas 5,9% do total
utilizou fontes para respaldar argumentos. O número foi considerado baixo, uma vez que
a dinâmica do Facebook permite a inclusão natural de links, por exemplo. Além disso,
surpreende quando verificamos que uma quantidade grande de pessoas apresentaram
conteúdo informativo em suas falas, mas sem qualquer tipo de referência. Por fim, o
número de mensagens que desqualificava outros foi baixo (8,9%). Isso revela uma
preocupação geral em apresentar argumentos ou declarar posicionamentos. A
desqualificação, natural quando o indivíduo se depara com algum conteúdo político que
lhe desagrada, não se refletiu em comentários. No máximo se manifestou no ato de curtir
outra mensagem em dissonância daquela considerada ruim.
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Em post publicado pela página Quebrando o Tabu, no dia 3 de dezembro de 2015,
discute-se sobre a polêmica em torno do caso do helicóptero encontrado com cocaína, em
Minas Gerais. O fato político foi acionado pelo vídeo do post, que mostra o ator Gregório
Duviver fazendo uma piada sobre o assunto. Na reprodução abaixo, um trecho da
discussão aberta em um dos threads, oferecendo uma visão ampla da utilização de
recursos argumentativos: informação, “nenhum”, declaração, história pessoal, nova
abordagem e desqualificação do interlocutor, respectivamente.
Usuário T: FHC comentou o helicóptero de cocaína do amigo do Aécio e que
foi encontrado há apenas 14km do aeroporto estranhíssimo que ele fez na
fazenda do titio?
Curtir · Responder · 150 · 3 de dezembro de 2015 às 11:04

Usuária R: pensei no mesmo
Curtir · Responder · 1 · 3 de dezembro de 2015 às 11:19

Usuária M: Não entendo esse pensamento. Usuário T, seu amigo é
traficante, então vc tbm é traficante e usuário, certo? Certinho! Lógica
perfeita! Hahaha...
Curtir · Responder · 17 · 3 de dezembro de 2015 às 11:24

Usuária S: Usuário T, seu mito em forma de gente! Compartilhei o
video acima no meu perfil, com a sua explicação ali sobre a inocência
do senador (hauhsuhushu). Pus entre aspas e te dei o crédito, espero que
não se importe, irresistível viralizar esse teu texto kkk
Curtir · Responder · 14 · 3 de dezembro de 2015 às 12:30

Usuário P: na verdade,o caso estava sendo investigado, até que o MP
pediu o encerramento.. porque será né ?
Curtir · Responder · 6 · 3 de dezembro de 2015 às 15:42

Usuário W: Sem falar que a investigação do caso do helicóptero da
COCA foi ARQUIVADA recentemente e a Usuária M acha que são só
falácias! O problema não é achar, o problema é comentar sem
conhecimento e disso, o facebook está LOTADO, afinal, hoje todos
sabem sobre política, sobre corrupção e sobre falácias!
Curtir · Responder · 2 · 4 de dezembro de 2015 às 10:30

A última categoria se refere ao recurso técnico empregado (Gráfico 7). O número
total é muito baixo (281), representando apenas 4% de todos os comentários analisados.
Embora o Facebook permita a publicação desses elementos auxiliares, os usuários pouco
tiveram interesse em acioná-los. Entre aqueles que o utilizaram, link (29,9%) e imagens
(29,5%) se colocaram como os principais, seguidos de memes (26,7%) e vídeo (13,9%).
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Os memes, tão comuns neste tipo de ambiente e com grande poder de viralização, não
tiveram impacto relevante muito menos papel de importância em nenhum post analisado.
A função geral de deboche e sátira ficou restrita, em sua maioria, a momentos em que a
discussão já estava morta.
Gráfico 7 – Recurso técnico utilizado (a porcentagem se refere ao total de mensagens
desse tipo. N=281)

Recurso técnico
Link

29,9%

Imagem

29,5%

Meme

Vídeo

26,7%

13,9%

Fonte: base de dados do autor

A questão de pesquisa 3 visou compreender quais são os recursos argumentativos
acionados em um espaço de discussão com discordância. No geral, verificou-se que há
muitos comentários que apresentam algum tipo de informação ao debate (44,9%), de
modo a sustentar um argumento, ponto de vista ou divergência. Outra parte considerável
(21%) é publicada sem presença de recursos. Os outros elementos da categoria (humor,
fonte, história pessoal e desqualificação do interlocutor) obtiveram índice quase iguais.
Por fim, a utilização de recursos técnicos foi baixa, pois apenas 4% do total de mensagens
fez uso de link, vídeo, imagem ou meme.

4.1.4 – As três dinâmicas da discordância política no Facebook
A metodologia que foi desenhada na tese contemplou dois instrumentos básicos
como meio de responder às questões estabelecidas. O processo de levantamento de
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categorias de análise, baseadas principalmente nos elementos que discussões políticas
podem exibir, e a posterior codificação deram base para a criação de um quadro
relativamente objetivo de como as pessoas se comportam em um debate político naquele
ambiente. Perpassando todo esse processo está, como segundo recurso, uma leitura atenta
e constante da dinâmica das discussões, de como as falas se entrelaçam, de como os
cidadãos se relacionam, de como as concordâncias e discordâncias se articulam. Desse
conjunto metodológico foi possível extrair três dinâmicas distintas que caracterizam a
expressão do desacordo em discussões políticas no Facebook.
Chamamos de dinâmicas porque se trata do estabelecimento de padrões de ações
em constante articulação. Cada ação, ou cada comentário, é sempre um movimento no
tabuleiro em reação ao que foi lido e interpretado. Esses movimentos produzem e
modificam reações a todo instante e, ao se acumularem, compõem o que estamos
chamando desde o início da tese de discussão política. Esse processo acaba formando
quadros padronizados, compreendidos a partir da interpretação do comportamento
agregado daqueles em debate.
Discordância unidirecional: nesse tipo de dinâmica, a discordância é direcionada
quase que em sua totalidade ao post original, mas sem que as pessoas interajam entre si.
Cada comentário é expresso em alguma forma de desacordo e vai se acumulando aos
outros, de modo que diversas camadas são sobrepostas, porém com um volume bem baixo
de diálogo entre si. Os argumentos e as declarações dissonantes formam uma espécie de
espaço cada vez menos propício à discussão. Esse tipo de dinâmica tem baixo teor de
reciprocidade, ou seja, um número pequeno de pessoas considerando a opinião alheia e
interagindo diretamente com outros participantes. Além disso, a quantidade de threads é
baixa, uma vez que não há intenção geral de debater.
Não há atuação relevante da turma da patrulha, pois a maior parte dos comentários
é congruente entre si, embora discordante de quem promoveu a discussão. Os fiscais, se
tem intenção ou não de interpelar os demais, não expressam essa vontade. Quando alguma
mensagem em desacordo à maioria é publicada ela é ignorada ou rende pouco debate e
poucas curtidas, de baixa relevância em relação ao todo. Nesses casos, há grande atuação
de one-timers, pouco preocupados com a continuidade do debate e mais interessados em
demarcar território com a publicação de opinião. Uma lida em todos os comentários
revela pouca diferença entre eles, com baixa apresentação de argumentos e pouca
variedade deles. No meio disso tudo, é possível encontrar muitos trolls, aqueles cujos
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comentários atiçam outras pessoas contrárias, provocam com mensagens irônicas ou até
xingamentos, e mensagens de ativistas que, mais uma vez, não têm interesse na discussão,
e sim em utilizar o espaço para divulgar conteúdo da sua militância.
Na amostra, foi possível detectar essa dinâmica em diversos posts. Na publicação
do dia 27 de maio de 201653, Reinaldo Azevedo traz um link para um artigo de sua autoria.
São, ao todo, 82 comentários e apenas um thread aberto que traz um debate que se pode
considerar relevante (com troca de mensagens, reciprocidade, concordância, discordância
e envolvimento de indivíduos diferentes). De resto, muitos threads são abertos, mas não
se sustentam e “morrem” com um ou dois comentários em diálogo. Caso parecido pode
ser encontrado no post de Marina Silva, publicado no dia 6 de junho de 201654, em que
ela aborda a operação Lava Jato e critica a corrupção no Brasil. Entre os comentários,
nenhum thread com mais de 4 respostas, embora as mensagens no geral sejam
discordâncias direcionadas a quem emitiu a mensagem principal.
Discordância espalhada: nestes casos, a discordância se espalha e se aloja em
vários threads específicos, diluindo a discussão em espaços diferentes. O debate se forma,
portanto, a partir do estabelecimento desses ambientes, que são bem delimitados,
envolvem muitas vezes pessoas diferentes e, em muitas situações, apresentam temáticas
e argumentos bem semelhantes. No entanto, não há diálogo entre os threads, ou seja, eles
nascem, se desenvolvem e morrem independentes. O tempo de vida do post é ditado por
eles: se perpetuam-se e se alimentam internamente, então a publicação permanece ativa,
porém somente nesses subespaços. Fora deles, não há diálogo, muito menos embates
relevantes, de modo que toma conta toda sorte de comentário contrário e a favor, sério e
humorístico. Esses indivíduos ficam fora dos threads principais apenas corroborando ou
discordando, mas sem profundidade e sem se referir diretamente a alguém ou a algum
comentário
Nos threads, é possível encontrar participação ativa de usuários distintos e uma
dinâmica intensa de troca de argumentos e utilização de recursos variados. Fora deles, os
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Link do post:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10154223776674839&id=102285684838
54
Link do post:
https://www.facebook.com/marinasilva.oficial/photos/a.144793905532248.25658.126351747376464/122
0596924618602/?type=3
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comentários são publicados ou para reforçar a ideia do post principal ou respondem a uma
lógica parecida ao tratado na dinâmica unidirecional.
Nesta dinâmica, a patrulha atua decisivamente e é ela a responsável, muitas vezes,
pela vida longa do thread. Pessoas são instigadas a continuar debatendo porque há sempre
uma resposta rápida do outro lado. Esses fiscais também povoam outros threads e até
repetem mensagens, a fim de enfrentar e convencer pessoas distintas de que estão
discutindo um mesmo tema. A reação contínua pode agregar outros indivíduos
interessados em debater que passam a ser incentivados. Sobre os assuntos, é possível
observar que ao se diluir em vários threads relevantes, a discussão em cada um deles pode
levar ao debate de temas off-topic ou correlatos. São debates conduzidos a tratar de outras
questões políticas que não a proposta pelo post original, mas que se revelam robustas,
com argumentos embasados e envolvimento de número considerável de pessoas em
constante conflito.
Exemplo disso pode ser visto na publicação do dia 1º de junho de 2016, feita pela
página do Instituto Liberal de São Paulo55, sobre a política fiscal do Brasil. Nele, há ao
menos oito threads com discussões consistentes, troca de mensagens em desacordo,
engajamento de pessoas diversas e utilização farta de recursos argumentativos a fim de
reforçar e confrontar ideias. O dono da página participa e mobiliza curtidas e outros
comentários, que se seguem e formam debates robustos. As mensagens que abrem os
threads abordam questões distintas do mesmo assunto, revelando que essa diluição da
discussão pode ser benéfica do ponto de vista da pluralidade de temas. Outro caso pode
ser acompanhado no post do dia 22 de maio de 2016, do publicitário Mentor Neto. Na
publicação, ele recomenda um vídeo em que Ciro Gomes fala sobre numerosas questões
sobre política e economia. Entre os comentários, diversos threads se formaram a fim de
rebater argumentos apresentados por Gomes enquanto outros discutem a ideologia de
Mentor Neto por estar apoiando aquele político. Há intensa troca de argumentos e
publicação de comentários com desacordos morais, éticos e políticos. O envolvimento é
grande e o dono do perfil participa ativamente defendendo seu posicionamento.
Discordância concentrada: referem-se aos posts que exibem a dinâmica de
concentração da discussão em poucos threads. Podemos definir estes como os espaços
55

Link do post:
https://www.facebook.com/institutoliberaldesaopaulo/photos/a.1614901325402014.1073741827.1614894
922069321/2026555880903221/?type=3
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reais da discordância, pois é neles que os indivíduos, de fato, intercambiam argumentos
em desacordo e estabelecem relações a partir deles. Ao contrário da dinâmica anterior,
aqui os threads se alongam mais e o ganho é na profundidade dos argumentos, uma vez
que eles se sucedem e se acumulam ao longo da discussão que envolve pessoas engajadas
naquela ação.
Essa concentração tende também a direcionar a relevância do post: as discussões
que mais interessam, que mais apresentam argumentos, que mais são respeitosas e
recíprocas são aqueles que se alojaram nos poucos threads disponíveis. O que está ao
redor, orbitando tais espaços bem delimitados, pode até trazer bons argumentos, mas são
irrelevantes do ponto de vista da formação do debate político. Na via oposta, as
mensagens dos threads estão em interação contínua com o outro, construindo um espaço
de discussão cada vez mais tenso à medida que comentários são publicados.
Essa dinâmica é facilmente identificada. Ao acessar um post, basta verificar
quantos comentários se acumulam em determinado thread. Se forem muitos em relação
ao restante, há grande chance de aquela discussão ser calcada no conflito de ideias
discordantes. Por outro lado, pessoas interessadas apenas em expor brevemente sua
opinião, ou seja, em apenas declarar apoio ou desacordo, fazem-no no restante do espaço
de comentários. Estes, portanto, se colocam em volta dos poucos threads relevantes;
esses, sim, são “respeitados” e viram arena para os embates.
Esse tipo de dinâmica resulta também em outro tipo de concentração. À medida
que o thread cresce em número de comentários e, consequentemente, em volume de
desacordo, é possível verificar o estabelecimento de dois polos em conflito. Estes
concentram a grande maioria dos comentários. É como se estivéssemos diante de um copo
sendo preenchido ao mesmo tempo por água e óleo. Em determinado momento, as duas
substâncias se alojam em polos diferentes do copo, de modo que são facilmente
identificados. Na dinâmica em questão é a mesma coisa: ao passo que mensagens são
trocadas, argumentos são publicados e recursos são acionados, a discussão se desenvolve
tendo dois lados bem demarcados em conflito. Posicionamentos alternativos podem até
ser vistos, mas são ignorados ou não formam uma camada relevante.
Outra característica marcante dessa dinâmica se expressa na forma de indivíduos
que conseguem penetrar em redes ou espaços homogêneos. O empenho de algumas
poucas pessoas é capaz de abrir esses threads, concentrar a discordância contínua e
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formar debates bem estruturados e relevantes. A patrulha também atua nesses casos, uma
vez que decide defender o argumento geral do post original e precisam manter a coesão
interna, atacando os “invasores” que pensam diferente. A questão mais importante é
verificar que em posts com temas distintos, publicados por perfis e páginas diversas e em
dias e momentos políticos diferentes, o empenho de alguns usuários é o responsável por
romper barreiras e plantar discussões em locais extremamente hostis. Estamos falando de
promotores de visões ideológicas diversas e que publicam conteúdo plural. Mesmo que a
discussão seja isolada do todo – aloje-se em um espaço bem delimitado do thread –,
aquela dita homogeneidade já foi rompida e ativou outras camadas argumentativas.
Os exemplos se acumulam. É o caso da página Política no Face II, que publicou
post sobre o cotidiano de Dilma Rousseff durante o período de afastamento da
presidência, no dia 4 de junho de 201656. Nele, dois threads concentram comentários que
debatem entre si e formam discussões com grande volume de mensagens. Fora delas,
inúmeras mensagens em desacordo ou apoiando a página, mas sem nunca dialogarem
entre si. Situação parecida pode ser encontrada no post do jornalista Xico Sá, em que ele
faz uma análise conjuntural sobre a situação econômica e política do Brasil (24 de maio
de 2016)57. Um grande thread se forma a partir de um comentário que discorda
cordialmente de Sá; são, ao todo, 44 comentários que se sucedem ao longo do dia,
envolvendo diferentes pessoas que acionam vários recursos argumentativos. Já o exemplo
do post publicado pela Rede Sustentabilidade (19 de abril de 2016)58, em que Marina
Silva apresenta sua posição quanto ao conturbado cenário político brasileiro, é ainda mais
marcante: existe apenas um thread que se desenvolve em torno da discordância entre
participantes. O restante do post é apenas espaço para publicação de opiniões sem que
qualquer tipo de debate seja acionado.
Procuramos, ao longo desta seção, traçar um perfil das discussões políticas no
Facebook, dando ênfase aos elementos que caracterizam essas arenas que se notabilizam
por serem espaços de intensa troca de argumentos, falas, opiniões e discordâncias. Os
resultados encontrados ajudam a estabelecer o site como um importante ambiente de
debate político contemporâneo, principalmente porque mobiliza grande quantidade de
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Link do post:
https://www.facebook.com/politicanoface2/photos/a.257160191118991.1073741828.257158234452520/5
85442211624119/?type=3
57
Link do post: https://www.facebook.com/xico.sa/posts/10154716561936686
58
Link do post: https://www.facebook.com/BrasilEmRede/videos/1065532710151746
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pessoas interessadas em política, abarca assuntos variados e oferece aos participantes toda
sorte de recursos para interação.
Os resultados apontam para a compreensão do fenômeno em algumas dimensões
que se complementam. Estabelecemos quantitativamente alguns indícios de como
cidadãos se posicionam diante de interlocutores em um debate calcado na divergência,
levantando percentuais referentes a funções de comentários, forma de apresentação de
argumentos e recursos empregados.
Os dados ajudam a delinear um panorama de como essas discussões se formam e
se perpetuam, sempre levando em consideração o comentário como unidade de análise
em interação com os demais participantes. É o caso de apontar algumas questões a serem
debatidas nas seções seguintes, de modo a organizar melhor a discussão dos resultados
em tópicos que trazem características importantes para compreender fenômeno em
questão.

4.2 – Discussão dos resultados
4.2.1 – O lugar do Facebook como arena de discussão política
Os sites de rede social no geral e o Facebook, em particular, vêm se consolidando
como dos fenômenos sociais mais representativos no que diz respeito à sociabilidade
digital do brasileiro. Dentre tantas plataformas, aplicações, ferramentas e apropriações, o
Facebook alcançou essa centralidade uma vez que investiu alto num cenário em que
cidadãos anseiam por alta e contínua conectividade, tendo à mão modalidades variadas
de interação e discussão. O alto índice de adoção por diferentes classes sociais, aliado ao
crescente número de acessos à internet por celular no Brasil, são apenas dois dados que
corroboram a importância que o Facebook adquiriu nos últimos anos. O país, que há
muito encabeça lista de maiores usuários das mais diversas plataformas em todo o mundo
– de mIRC a fotolog, passando por MSN Mensseger e Orkut –, também está presente em
massa no site criado por Mark Zuckerberg: é o terceiro da lista, liderada pelos gigantes
EUA e China59.
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https://es.statista.com/estadisticas/518638/ranking-de-los-20-paises-con-mas-usuarios-de-facebook-anivel-mundial/
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Por lá, circulam toda sorte de conteúdo e se discute todo tipo de informação. Com
a política não seria diferente. Uma pessoa que gasta parte do seu tempo diário na
ferramenta, interagindo, curtindo, comentando e compartilhando conteúdo é capaz de
listar facilmente o que há de mais importante dentre as questões políticas em discussão
no dia. Um dos objetivos da tese foi justamente selecionar uma amostra representativa
dessa variedade de temas que estão em constante debate na ferramenta, uma forma de
assinalar a pluralidade que a ferramenta abriga.
Para além de mero meio de interação, o Facebook se tornou um modo eficaz de
sentir a temperatura geral sobre o que há de mais importante na política nacional, desde
temas mais institucionais, até questões mais ligadas ao dia-a-dia das pessoas. Nas palavras
de Gomes (2014), o site pode ser considerado uma espécie de radar por onde é possível
identificar, considerar e discutir temas que mobilizam uma grande quantidade de pessoas
interessadas. Os assuntos de interesse público estão em constante fluxo, conforme foi
possível perceber ao analisar a amostra de posts e seus respectivos comentários. Os sites
de rede social “são meios de amplificação das questões, isto é, meios de aumentar–lhe eco,
intensidade e volume, de forma a chamar a atenção inclusive dos meios de massa e do seu
público” (GOMES, 2014, p. 18). As discordâncias, concordâncias e as mais variadas
expressões do cidadão em debate revelam um espaço fértil para conflito de ideias.
A discussão política, tão debatida pela bibliografia ao longo de décadas, ganha
novos desafios à medida que novos instrumentos tecnológicos são criados e adotados
pelas pessoas. No caso em tela, a análise discussões no Facebook tem seu caminho
próprio, com algumas questões herdadas de estudos anteriores e outros tantos novos
aspectos que o pesquisador precisa considerar. Tido por muitos como o espaço do ódio e
de mera polarização política, muitas vezes usado como desculpa para excluir e desfazer
amizades, os debates políticos no site são espaços propícios ao conflito.
De fato, como se pôde verificar ao longo da análise empírica, o processo que leva
à discussão também aceita o conflito, que pode levar a menos satisfação e à rejeição,
assim como pode incentivar os indivíduos a que participem mais (STROMER-GALLEY
e MUHLBERGER, 2009). Por outro lado, os dados indicam que a busca de soluções de
problema políticos não é uma motivação importante para que as pessoas discutam online,
uma vez que “proposição de solução” é uma das alternativas com menor frequência de
comentários. É provável, então, que as pessoas que se envolvem em discussões estejam
prioritariamente testando as próprias ideias (autoesclarecimento), tentando convencer os
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interlocutores ou apenas insultando aqueles com os quais divergem. Envolver-se em
discussões políticas online parece consistir em um momento de extravasamento de pontos
de vista e posições emocionais, retroalimentado por uma quantidade ínfima de pessoas
quando se compara o número dos litigantes ao total das pessoas que são alcançadas pelas
publicações. Por fim, registrou-se que há grande circulação de informação em ambientes
em que as pessoas não se conhecem, o que reforça a importância específica dos laços
fracos em conduzir informação dissonante por entre as redes.
De uma maneira geral, a discordância surge, em um primeiro momento, porque
cidadãos se agrupam em redes heterogêneas, pelas quais informações dissonantes tendem
a circular. Na internet, principalmente no atual contexto de sites de rede social, esse
cenário se desenha mais claramente: cada pessoa decide como formar sua rede de amigos
a partir de critérios particulares e isso acaba resultando em inevitáveis situações de
confronto. Tais critérios advêm de questões particulares, mas também são dados por
imposição social (familiares, colegas de trabalho, contatos profissionais, dentre outros),
bem como são influenciados pela forma como a ferramenta digital administra
tecnicamente essas redes (Facebook e Twitter, por exemplo, têm lógicas
consideravelmente distintas, à medida que um exige que você aceite a amizade enquanto
no outro não se exige concordância prévia daquele que será seguido).
Esta tese direcionou seus esforços para entender o fenômeno da discussão nos
espaços destinados para tal. Quando um indivíduo decide seguir determinada página, ele
espera se expor a um certo tipo de conteúdo. Mesmo que essa ação se demonstre correta,
isto é, mesmo que o conteúdo publicado por esta página seja mais ou menos o esperado,
nada garante que o espaço de comentários seja um ambiente livre de divergências. Com
efeito, pudemos atestar que a heterogeneidade não é o único cenário possível para a
criação e manutenção do desacordo: mesmo em páginas ou perfis tidos como homogêneos
a discordância pode surgir e se estender uma vez que essa rede pode conter pelo menos
um usuário ideologicamente dissonante. Essa atitude, embora não incentivada, não é
ignorada muito menos rechaçada de primeira: o confronto é aceito, é realizado, tem
dinâmicas próprias e se alonga porque outros indivíduos tomam a mesma decisão de se
envolver no debate.
O cálculo que o indivíduo faz para decidir se aceita o convite à treta se baseia,
como vimos, em um conjunto de fatores motivacionais: aprender sobre temas políticos,
procurar desenvolver melhor questões específicas em relação ao assunto em debate, tentar
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persuadir participantes, parecer mais inteligente, mostrar-se mais informado, ampliar
relações interpessoais, a necessidade de se comunicar, ou até mesmo o gosto da discussão
pela discussão. Uma vez em conflito, o indivíduo também pode utilizar esses mesmos
recursos para decidir permanecer ou não em discussão. Embora esta seja uma decisão
pessoal, ela está atrelada a questões contextuais, tais como o espaço em que o debate está
ocorrendo (fórum, site de rede social, lista de e-mail etc.), o período (eleitoral, escândalo
político), as pistas sociais disponíveis dos interlocutores, entre outros.

4.2.2 – Discordância política enquanto defesa
O envolvimento na discussão política tem a ver, também, com o gênero. A
predominância masculina encontrada (68%) não reflete a quantidade equilibrada de
usuários de internet no Brasil, assim como o número de mulheres que utilizam o Facebook
no país. Verificamos que essa variável exibiu padrão semelhante ao de trabalhos
anteriores na área de participação, discussão e deliberação. Ano após ano, os estudos na
área vêm tratando dessa questão. Kies (2010), em sua análise sobre deliberação em um
fórum online, destaca que a super-representação masculina é um problema a ser
combatido quando se trata do envolvimento político do cidadão. Para o autor, essa é uma
questão de cunho social mais profundo, que evidencia uma sub-representação feminina
em diversos aspectos da sociabilidade contemporânea.
Na amostra, dos 70 posts, 8 tratavam de questões relacionadas a feminismo e
questões de gênero, espaços com intensa participação de mulheres. Em muitos casos, o
envolvimento masculino era condenado, mais notadamente quando estes apresentavam
opiniões dissonantes à maioria dos presentes. A página 33 Dias sem Machismo publicou,
no dia 5 de junho de 201660, um texto sobre a importância de os homens dividirem as
tarefas domésticas com suas irmãs e mães. A troca de mensagens reproduzida abaixo é
um exemplo do que estamos abordando:

60

Link do post:
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124.1073741828.94332545245
2030/948013805316528/?type=3
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Usuário F: Isso me foi ensinado desde pequeno pelos meus pais... Ps: não tenho
filhos, moro com outros 2 rapazes e a casa é limpa. Isso é questão de
responsabilidade, e não machismo ou feminismo.
Curtir · Responder · 11 · 5 de junho às 11:05

Usuária G: Homens queridos, vamos olhar para os nossos modelos
mentais e culturais, não precisamos ter uma pesquisa aprofundada para
saber que as mães educam as meninas para fazer comida, lavar louça,
roupa, cuidar da casa no geral, enquanto os meninos são livrados dessas
responsabilidades... Isso eh histórico, e por conta desse modelo mental
histórico isso é considerado machismo sim, no qual mulher tem um papel
e homem tem outro!
Curtir · Responder · 19 · 5 de junho às 11:19

Usuária A: Meninos,vcs sao excecoes.Lutamos para que existam
regras.Seja comum homens e mulheres dividirem as tarefas domésticas e
de criação dos filhos.
Curtir · Responder · 9 · 5 de junho às 12:01

Usuária C: da lista ai, ainda preciso aprender trocar a resistência.
Curtir · Responder · 1 · 5 de junho às 12:24
Usuária G: pessoal, estamos todos falando a mesma coisa! Sim, temos
que mudar nosso olhar para tds as atividades, e isso eh uma desconstrução
e nova construção de olhar para homens, mulheres, cis e trans o que eu
quis dizer eh que esse olhar de diferença de papéis por conta do gênero é
machismo, só quis criticar a palavra "responsabilidade" para colocar peso
na nossa construção social... Pois quando ampliamos para uma
construção social Tb incluímos outras dimensões da vida (e não somente
o compartilhamento de tarefas)
Curtir · Responder · 3 · 5 de junho às 12:55 · Editado

Usuário F: Correto, isso são coisas que podem e devem ser feito por
todos e não apenas por homens, mulheres, trans, travestis, etc.
Curtir · Responder · 1 · 5 de junho às 12:56

Usuária L: Quer trocar? Eu troco porque isso aí é fichinha!
Curtir · Responder · 15 de junho às 14:35
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Nessas situações, à complexa questão do feminismo se soma um padrão que pode
ser encontrado, também, em parte das discussões da amostra: necessidade de manter o
grupo coeso e defende-lo dos intrusos, que são aqueles que pensam diferente da maioria.
Esse é um dos mecanismos importantes para a compreensão das dinâmicas da
discordância. O direito à fala é um aspecto de relevância para os participantes e uma certa
qualificação moral e identitária é normalmente acionada a fim de chancelar a participação
na discussão. Como comentários discordantes chegam de diversos cantos da rede,
provenientes de pessoas que estão ali apresentando uma certa ameaça ao grupo identitário,
os participantes procuram, em primeiro lugar, discutir o envolvimento de alguém que
pensa diferente. No caso do exemplo acima, o fato de ser homem e estar discutindo sobre
machismo já tira do usuário pelo menos um certo nível de legitimidade para tal,
independentemente do argumento. Este é rebatido num segundo momento.
Essa característica pode ser observada em outros trabalhos, como em Mendonça
e Cal (2012). Ao analisarem o debate em torno da divisão do estado do Pará, no Facebook,
os autores identificam alto índice de homogeneidade e necessidade de manter o grupo
fechado. Isso ocorre com constantes mensagens que evidenciam “a coerção para a
conformação de um grupo like-minded, a partir da resistência a expressões de oposição”
(p. 121). Por se tratar de uma questão de identidade local, calcada na cultura da região e
que mobiliza elementos tradicionais, o lugar de fala para participação no grupo se tornou
uma premissa. Mas não uma premissa institucionalizada, mas, sim, compartilhada de
maneira indireta pelos membros do grupo.
Neutralizar discordância, então, assume o sentido de proteção. Não há intenção,
pelo menos em princípio, de se considerar o argumento contrário, muito menos há o
trabalho de se procurar argumentar em contra-ataque. A ideia é manter a coesão interna e
cuidar para que o espaço se mantenha ativo apenas com opiniões congruentes. Esse
mecanismo de defesa é uma das características marcantes que sustentam os processos de
desacordo no Facebook, mesmo em páginas e perfis. Quando abordamos a questão da
exposição seletiva e o risco de fragmentação da opinião, tão tratado na bibliografia sobre
internet e política, estávamos falando de uma dimensão diferente do fenômeno: a escolha
consciente de conteúdo político que corrobora a sua visão pessoal. Ao longo da análise
proposta na tese, pudemos avançar em outra direção. A tentativa de criar redes
homogêneas e de se expor de forma segura à informação política opera também como
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elemento reativo. Ora, se determinado usuário gasta tempo montando uma rede, curtindo
páginas que ele entende que vão oferecer conteúdo político alinhado ao que pensa, então
nada mais compreensível do que reagir veementemente a alguém que tentar burlar esse
sistema bem arranjado. Além disso, cabe ressaltar como esse ato é consideravelmente
marcante em tempos de polarização política, quando os polos não suportam a menor
exposição a conteúdo publicado pelo outro lado.
Talvez no Facebook esse seja um fenômeno ainda mais visível. Em outros tipos
de fóruns, a criação do perfil próprio e a participação em debates não têm a complexidade
que o site de rede social em questão exibe. Páginas e perfis podem ser acionados
diretamente, ao se procurar por eles ou ao serem acessados via endereço. Porém, o uso
mais corrente é o consumo via timeline. Não se sabe quem vai se envolver com a
publicação daquele post, muito menos se cria laços mais próximos com participantes tão
diversos. O espaço, embora tenha certa orientação de conteúdo, não garante que opiniões
dissonantes se envolvam.
Uma outra característica desse mesmo fenômeno é constituído pela “patrulha
ideológica”. Embora guarde certa semelhança com os usuários tratados nos parágrafos
anteriores, esses “vigilantes” estão interessados em discutir o tema, a questão específica
do desacordo. O exemplo a seguir é uma reprodução de parte da discussão do post
publicado pela página Escola Sem Partido (24 de outubro de 2015)61, sobre uma questão
do ENEM que trata da obra de Simone de Beauvoir. No trecho, a usuária F apresenta um
argumento contrário a uma ideia geral que está circulando em vários outros comentários.
Ela, então, ativa a participação de mais quatro participantes. Estes não questionam o lugar
de fala da outra, muito menos sugerem que ela não participe. O direcionamento é claro:
o contra-ataque é focado no argumento da inconstitucionalidade da ideologia de gênero.
Usuária F: Se me lembro ideologia de gênero é inconstitucional...
Curtir · Responder · 3 · 25 de outubro de 2015 às 00:31

Usuário M: Me diga em que parte da constituição aparece isso?
Normalmente, os seguidores dessa página não conhecem muito bem a
constituição...
Curtir · Responder · 25 de outubro de 2015 às 02:56
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Link do post:
https://www.facebook.com/escolasempartidooficial/photos/a.346888065462191.1073741829.336441753
173489/554098171407845/?type=3&theater
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Usuário O: mesmo que seja inconstitucional, daqui a pouco essas
mentes diabólicas transformam inconstitucional em constitucional ...foi
o próprio satanás que elaborou essa questão disso eu não tenho dúvida
!!!
Curtir · Responder · 1 · 25 de outubro de 2015 às 07:22

Usuária L: Não entendo como a ideologia de gênero está sendo
estudada nas escolas...se tanto a Câmara dos Deputados, quanto o
Senado não concordam com isto.
Explicação: este governo...quando é para sustentar algum pensamento
dele: simplesmente não cumpre leis.
Curtir · Responder · 3 · 25 de outubro de 2015 às 07:34

Usuária R: E poligamia tbem crime e se não me engano, três mulheres
se casaram no Rio de Janeiro
Curtir · Responder · 26 de outubro de 2015 às 01:37

Situação semelhante se encontra em outro post e em outro contexto. Na publicação
do dia 30 de maio de 2016, a página Caneta Desmanipuladora62 questiona, por meio de
uma montagem, uma manchete do Estadão, que trata dos bens do filho do presidente
Michel Temer. Nos comentários, alguns participantes contra-atacam o argumento
apresentado, e são rapidamente interpelados por outros usuários. O trecho abaixo
reproduz um desses momentos:
Usuário A: Não defendo o Temer, mas noticia manipulada e incompleta é
sacanagem.
"...Isso é comum nas declarações de políticos, pois os imóveis costumam ser
declarados pelo valor de quando foram comprados. A legislação não obriga a
atualização do valor."
Curtir · Responder · 4 · 30 de maio às 21:01

Usuário N: Não?
Curtir · Responder · 30 de maio às 21:22

Usuário S: Não só não obriga como proíbe. A atualização de valores se
dá próxima transação imobiliária. Por que? para o governo taxar a
transação em 15% sobre o lucro imobiliário.
Curtir · Responder · 2 · 30 de maio às 21:33

62

Link do post:
https://www.facebook.com/canetadesmanipuladora/photos/a.245804172452703.1073741828.2457957191
20215/249657258734061/?type=3
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Usuária P: Que eu saiba só se paga o valor da taxa na comprar e
imposto do patrimônio anual
Curtir · Responder · 31 de maio às 17:45

Usuária G: Como os imoveis que valiam 190mil(segundo o proprio
Temer) passaram pra 2 milhoes..
Magica? Milagre?
Nao compreendo😴💭
Curtir · Responder · 2 de junho às 20:28

A patrulha trabalha como espécie de fiscais políticos: estão à espreita e tem como
uma de suas características principais o ataque rápido a qualquer argumento contrário. De
certo modo, foi possível perceber uma desqualificação da participação por meio do
confronto argumentativo. Se na mecânica tratada anteriormente o ataque era dirigido à
pessoa e à sua legitimidade, aqui a discordância existe no âmbito argumentativo. O
cidadão que integra a patrulha precisa expor o outro de forma negativa e para isso conta
com a ajuda de um conjunto de outros cidadãos engajados no mesmo trabalho. A ideia é
encurralar o outro, porém com o uso do argumento e de recursos à disposição, como
apresentar ponto de vista oposto, informação, fonte de respaldo, dentre outros. E aí entra
o embate de ideias. Essa é outra característica que dispara o processo de desacordo no
Facebook e que deve ser considerado fortemente.
Esses dois elementos tratados como fomentadores da discordância têm um forte
componente comunitário. De fato, desde que se fala em discussão em fóruns online, a
ideia da formação comunitária, da identidade e da coesão interna são temas que sempre
vêm à tona. Mecanismos de proteção, sejam os direcionados ao indivíduo ou ao seu
argumento, podem até estar “adormecidos”, de maneira que só um tipo de participação
particular do interlocutor é capaz de acordar determinados sentidos que levam a
determinadas ações. O Facebook é particularmente importante nesse cenário. O site
permite a construção de uma rede própria de amigos, mas não habilita o cidadão a
escolher 100% do conteúdo a ser consumido. A implicação mais clara disso é o
enfrentamento constante, uma tensão contínua entre nossas próprias visões de mundo e
as informações recebidas a todo momento. Os dois únicos modos de proteção seria o
pouco uso da ferramenta ou priorizar participação em grupos restritos e com poucos
membros, a formação de “bolhas” ou “câmaras de eco”.
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Foi possível perceber que muitos participantes das discussões circularam pelos
debates de maneira menos ativa, isto é, apresentando opiniões sem grande
aprofundamento. Kim e Kim (2008) buscam uma explicação para isso na área da opinião
pública e da psicologia política. Essas linhas trabalham com a ideia de que a discussão e
o consequente embate de ideias oferecem meios para uma formação argumentativa de
maior qualidade. A base lógica desse pensamento está assentada sobre três eixos.
Primeiro, indivíduos não oferecem opiniões definitivas quando estão diante de uma
questão política; eles fornecem ‘elementos de opinião’ que são frequentemente
conflituosos. Segundo, pessoas normalmente não se dão conta de que possuem opiniões
conflituosas até se depararem com algo que impõe reflexão sobre essas visões. E terceiro,
apenas quando necessitam se expressar é que as pessoas organizam o pensamento em
formulações mais coerentes.
Em outras palavras, é mediante a discussão política que as pessoas formam, de
fato, uma opinião determinada sobre algum assunto. É nesse constante atrito de ideias que
reside a gênese para a criação de visões de mundo, de opiniões mais coerentes, de
posicionamentos que consideram questões diversas e fornecem subsídios para cidadãos
mais bem informados. As discussões no Facebook, conforme vimos, consolidam-se como
arenas políticas relevantes, no sentido que lhe confere a teoria da esfera pública, porque
permitem que essas situações ocorram. Claro que transformar o meio em oportunidade
para que tudo isso ocorra não é um processo natural, pois exige outros aspectos
circunstanciais e pessoais, porém o seu valor potencial é enorme e pode ser comprovado
na leitura das discussões da nossa amostra.

4.2.3 – A tolerância e o papel central dos threads
Quando há tolerância numa discussão, como é o caso da nossa amostra63, Mutz
(2002a) consegue resumir bem a dinâmica da discussão em uma frase: as pessoas
concordam em discordar. Ao fazer isso, os indivíduos daquele ambiente aceitam o desafio
de adentrar uma arena que tem o objetivo de confrontar visões de mundo diferentes. Por
ser um ambiente diverso, sem orientação prévia e sem regras formalmente estabelecidas,
era esperado que esses debates gerassem um grande número de ofensas entre os
63

Um dado que evidencia a tolerância é a baixa ocorrência de ofensa em toda a amostra de comentários
(1,8%).
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comentários. Mas esse não foi o cenário encontrado. Quando as pessoas concordam em
discordar, elas também aceitam que a ofensa não é bem-vinda naquele ambiente, que
convida fortemente as pessoas a colocarem em jogo seus argumentos e testarem suas
ideias. Mesmo em um espaço com as características do Facebook, a ofensa só faz sentido
em alguns casos. Talvez em posts dessas mesmas páginas fosse possível observar mais
xingamentos, mas isso não gera debate, muito menos conflito de ideias.
Esse tipo de comentário, que tem a função apenas de xingar e desqualificar o
outro, não foi capaz de mobilizar volume considerável de pessoas. A ofensa ou a
discordância com ofensa são formas negativas de participar dos debates e dificilmente
são respondidas – ou, quando o são, não articula número grande de pessoas em torno
daquilo. O insulto, embora tenha um objetivo claro, funciona mais como uma demarcação
de território, como que expondo ao outro que aquela opinião dominante tem alguma
dissonância. A rede, porém, não é rompida por completo: o cidadão lê o que está escrito,
mas decide direcionar esforços para outro tipo de comentário.
Esse é um resultado importante do ponto de vista da confirmação do Facebook
como uma arena importante para a esfera pública. Este é um conceito que agrega, dentre
outros valores, a tolerância, a consideração pelo outro e o respeito. Em maior ou menor
grau, nossa amostra plural de posts evidenciou que quando as pessoas estão em um espaço
de livre troca de argumentos e constante conflito de ideias, o insulto é um valor pouco
acionado e sem valorização no mercado.
Essa questão é muito claramente percebida quando investigamos os comentários
que geram os threads mais relevantes em uma discussão. O thread padrão foi encabeçado
por algum tipo de comentário breve, em desacordo e publicado pouco tempo depois do
post original. Na comparação, mensagens muito longas, em apoio e publicadas com
distância temporal maior são comentários que se perdem em meio a tantos outros. Em um
ambiente que tem como uma das características principais a instantaneidade, a rapidez de
resposta é um elemento valorizado. Quando a isso se junta uma mensagem discordante e
concisa, os demais participantes são rapidamente incentivados a aceitarem o desafio, por
assim dizer. Uma vez que esse tipo de comentário ativa minimamente uma participação
(seja em curtidas ou comentários), o próprio algoritmo do Facebook entra em campo: ele
entende que a mensagem está gerando engajamento e a prioriza em detrimento de outras,
colocando-a no topo, mesmo que outras tenham sido publicadas antes dela. Tal fato gera
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uma bola de neve, pois quem está consumindo aquele post vê primeiro essa mensagem e
o reconhecimento do espaço real da discussão é instantâneo.
É muito evidente a interferência direta que o site exerce em todos os posts
analisados, assim como em outras ocasiões analisadas em outros trabalhos (STROMERGALLEY, BRYANT e BIMBER, 2015). O fato de o Facebook priorizar algumas
mensagens em detrimento de outras é um modo de qualificar o que está sendo discutido.
Nesses casos, a concepção de troca de mensagens assíncronas perde o sentido, uma vez
que o próprio site “bagunça” as mensagens a fim de dar mais crédito àquelas que geram
engajamento. É uma forma de manter o debate aceso, mas será que o faz de uma forma
orgânica? Se formos olhar no passado, muitos fóruns de discussão política também
exibiam algum tipo de avaliação dos comentários. Era um modo de colocar na mão dos
participantes o poder de classificar a relevância de comentários. No caso do Facebook,
temos um mecanismo semelhante: o acúmulo de curtidas e comentários é um sinal de que
os participantes do debate estão avaliando bem aquele comentário. No entanto, a questão
aqui é compreendida como possibilidade de gerar engajamento, independente de qual
tipo, se em congruência ou se em discordância. O Facebook entende que essas ações
valoram o post e, portanto, devem ser colocadas à frente de outros.
Na bibliografia da área, Velasquez (2012) demonstra que o tempo de resposta
rápido em uma discussão é uma pista bem avaliada pelos outros usuários. Estes estão em
constante processo de consideração, observação e julgamento dos participantes. Quando
determinado indivíduo percebe que outro responde rapidamente, então ele é classificado
como um bom debatedor.
Esses resultados agregados nos colocam diante de uma das principais
características encontradas: o papel central do thread enquanto locus da discussão de
relevância, por onde circulam comentários e usuários em constante conflito de ideias. Do
total de comentários analisados, 51,1% foram assim publicados. O que revela que
aproximadamente metade da amostra é composta por usuários interessados em algum tipo
de diálogo, de contato direto com outros e de envolvimento em alguma modalidade de
atrito de ideias. Estar em um thread é aceitar se envolver em um subespaço de discussão,
que está ligado ao post original, mas não há garantia alguma de que o tema das mensagens
seguirá aquela lógica.
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Alguém interessado em verificar argumentos sobre determinada questão política
precisa, prioritariamente, acessar os threads. É lá que os recursos argumentativos são mais
mobilizados, mensagens se articulam, argumentos são negociados e participantes estão a
todo momento em ocasiões de tensão. Uma leitura atenta desses threads é capaz de gerar
uma lista consistente de visões plurais a respeito da questão política em tela. Como já foi
dito anteriormente, quanto maior o thread, maior a chance de o desacordo se perpetuar e
agregar camadas diferentes de argumentos contrários e a favor.
Ao analisar mais a fundo os dados referentes a esses threads, verificamos que 87%
dos usuários que fazem referência a outros usam este recurso. Essa predominância tem
como resultado mais palpável o fato de que os participantes a todo momento procuram o
outro para manter o debate. Essa reciprocidade é tratada na bibliografia como um dos
aspectos mais importantes em uma discussão, uma vez que revela a intenção em manter
o debate ativo.
Para além da centralidade dos threads para o início da discussão no Facebook,
eles também se revelam preponderantes para a manutenção do desacordo: 90% dos
comentários que circulam por lá se apresentam como algum tipo de discordância. As
pessoas encontram nos threads os espaços seguros para que o conflito se estabeleça e
mobilize outras pessoas interessadas. Se a ideia é apenas expor um ponto de vista, então,
o local ideal é o espaço de comentários geral do post, conforme já abordamos. Quando
adentra um thread, o indivíduo está aceitando participar de um debate “real”, ou seja, de
uma discussão que melhor se encaixa numa definição de discussão política. E, neste
momento, retomamos o conceito que trabalhamos no primeiro capítulo da tese, a saber:
troca argumentativa entre cidadãos, em ambientes informais de socialização, sobre temas
de relevância pública, envolvendo situações em que a discordância de ideias é aceita e
fomentada.
Isso significa admitir que o thread é o início da possibilidade de criação de um
real espaço de discussão política no Facebook. É neste local que há troca argumentativa
entre indivíduos, que lançam mão de recursos e outros elementos a fim de convencer o
outro ou, simplesmente, de fazer parte do debate e demarcar uma posição contrária. O
espaço é informal por essência, uma vez que responde à mesma lógica de dispersão que
caracteriza o Facebook como um todo. E os temas continuam sendo de relevância pública
e envolvem toda sorte de argumentos que ajudam a estabelecer um debate calcado na
discordância de opiniões.
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4.2.4 – O desacordo proporcionado pela exposição inadvertida
Quando abordamos a hipótese da exposição inadvertida, no segundo capítulo,
tratamos o fenômeno como uma resposta à ideia de exposição seletiva que, por seu turno,
entende que indivíduos têm nas ferramentas oferecidas pela internet a oportunidade de
selecionar o conteúdo político a ser consumido. Em via contrária, a hipótese em questão
considera que a pluralidade de opiniões das pessoas se projeta na diversidade de formas
de consumo de informação política, de modo que elas serão atingidas por informações
dissonantes de uma maneira ou de outra. Cada um escolhe a melhor forma de lidar com
conteúdo político, se de maneira ativa ou passiva, se produzindo conteúdo, se o
compartilhando apenas, se engajando-se em discussões, se envolvendo-se em debates
sobre determinados assuntos e outros não e assim por diante.
Por meio da análise dos nossos resultados é possível estabelecer uma das formas
pelas quais a exposição inadvertida ganha corpo no Facebook. Mesmo que um usuário
consiga lapidar bem a sua rede, a própria lógica de timeline é capaz de oferecer a ele
conteúdo político com algum tipo de dissonância. Esse seria a exposição inadvertida mais
óbvia e que acontece corriqueiramente, uma vez que a timeline se constrói a partir da
publicação de amigos e de páginas curtidas. No entanto, podemos observar uma espécie
de segundo nível desse fenômeno. Ao curtir uma página, por mais partidária que ela seja
e congruente com sua própria visão política, nada garante que o usuário não será exposto
ao desacordo, pois as redes no Facebook são facilmente atravessadas por usuários com
posicionamentos políticos diversos.
A dinamicidade de uso do site permite isso. Pessoas usam as ferramentas de
interação e publicação de conteúdo de formas tão diversas que seria leviano tentar
universalizar qualquer tipo de apropriação. Além disso, o Facebook já demonstrou que
seu algoritmo busca deliberadamente aplicar a ideia de pluralidade e oferecer uma gama
variada de informação, incluindo as de caráter político64. O consumo é basicamente
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O Facebook publicou em seu blog, no dia 7 de maio de 2015, um post sobre a exposição a informação
diversa. Segundo os autores, isso depende de dois fatores: primeiro, de quem você é amigo e, segundo, de
quais fontes de informação são obtidos os links compartilhados por esses amigos. O ponto final do processo
– a interação do usuário com o conteúdo do amigo – ocorre em posts heterogêneos porque o Facebook
decide o que é mais relevante para você e isso não é necessariamente o conteúdo que coaduna com as suas
visões políticas. Link da publicação:
https://research.facebook.com/blog/exposure-to-diverse-information-on-facebook/
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reativo: o cidadão abre o site (ou o aplicativo) e se depara com sua timeline particular e,
a partir dali, segue o consumo de informação. O acionamento direto, como era na grande
maioria dos fóruns de discussão, existe em menor intensidade. Por isso que a timeline é a
grande fomentadora das ações de cada um no site. É ela que oferece o que será consumido,
tanto construído por meio da rede que a pessoa cria quanto pela lógica de hierarquização
promovida pelo Facebook.
“Furar” os filtros das redes não é, pois, uma situação incomum. Digamos que
determinado usuário curte a página de Pablo Villaça. Uma rápida navegação revela
publicações sobre muitos assuntos, mas com uma concepção política de esquerda. Esse
usuário hipotético lê esses posts, eventualmente curte e às vezes clica nos links
recomendados. Em algum momento, decide acessar o espaço de comentários e lá se expõe
inadvertidamente

a

uma

mensagem

discordante

das

suas

concepções

e,

consequentemente, de boa parte dos curtidores da página. Apenas essa mensagem, em
meio a tantas outras de apoio ou pelo menos neutras, é capaz de ativar uma discussão
calcada na discordância, uma vez que alguém pode “morder” a isca e iniciar um debate.
Ou seja, a exposição inadvertida ganha esse caráter ainda mais profundo ao estar contida
também dentro de redes teoricamente mais homogêneas. Em muitos casos observados na
amostra, o conflito de ideias discordantes depende mais do empenho de alguns
participantes do que do tema em questão. Poucos participantes são capazes de fomentar
discussões longas. Esses poucos, mesmo em ambientes ideologicamente hostis,
conseguem conduzir os threads.
Para Liang (2014), o desacordo político é uma consequência natural para aqueles
usuários que têm interesse político e agem de forma a consumir conteúdo dessa natureza
no Facebook. De fato, a frequência de uso leva a uma maior chance de ser exposto a
conteúdos diversos, porém a questão de que tratamos é mais complexa. Estamos
abordando uma característica das discussões no Facebook que é a formação da
discordância por meio de usuários que não se furtam a adentrar ambientes que lhes são
hostis, pois existe pouco eco à sua própria voz. Ou, em outras situações, usuários que
contra-atacam essa ação anterior e, assim, alongam o processo de desacordo. A questão,
portanto, é compreender que o menos ativo dos usuários também pode se deparar com
visões políticas diversas. Do ponto de vista da democracia, esse é um resultado marcante:
a pluralidade no site não é só garantida em princípio (qualquer um pode participar, desde
que se cadastre), mas também no conteúdo que circula internamente e naquele que
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fomenta debates. A discordância, a livre expressão da opinião seja em que ambiente
(página, perfil ou grupo) o indivíduo deseje, assegura que existem pluralidade de vozes e
temas políticos.
Wojcieszak e Mutz (2009) dizem que em grupos não políticos ninguém sabe como
os membros pensam politicamente. No nosso caso é diferente: sabe-se muito bem como
a maioria pensa, mas os mais partidários não querem “deixar barato” quando alguém fura
a barreira. É como se as pessoas estivessem prontas para o embate, mas adormecidas. O
conflito é ativado por um número pequeno de pessoas e, por isso, pouco importa se o
efeito da exposição inadvertida atinge uma parcela pequena de indivíduos. Basta que
poucos façam o trabalho de furar as redes e comentarem de maneira dissonante.
Mas porque essas pessoas decidem discordar de tal forma? No geral, os dados e a
forma de análise estabelecida na tese não oferecem subsídios para conclusões nessa área,
mas é possível entender a questão por meio de algumas pistas oferecidas pela bibliografia.
O ato do endosso é uma atividade que requer menos esforço e opera em níveis mais
pragmáticos no Facebook, pois existe uma ferramenta exclusiva para tal, a curtida.
Quando alguém discorda ou quer oferecer alguma reação negativa, o site não oferece uma
forma de reação passiva. Resta o espaço de comentários ou o compartilhamento da
publicação com intervenção do compartilhador – nesse último caso, vide o trabalho
apresentado por Dow, Adamic e Friggeri (2013), em que a maior parte dos
compartilhamentos de uma foto de Obama foi feita por conservadores. Além disso, as
pessoas possuem cálculos de engajamento bem particulares, que variam não só de acordo
com os assuntos, mas também com os ambientes que abrigam as discussões. É o caso,
por exemplo, de alguns indivíduos que decidem adentar uma treta justamente porque não
conhecem ninguém e não há risco social envolvido: perder amizade, ferir outras pessoas,
expor-se demais etc. (BARNDIDGE 2015; MOR, KLIGLER-VILENCHIK e MAOZ
2015). Nessas situações, os laços fracos entram em campo e são os responsáveis por levar
mais informação aos envolvidos.
Garrett, Carnahan e Lynch (2013) explicam que o processo de desacordo é uma
forma interessante de se acessar camadas informativas e argumentativas consistentes. É
o caso da reprodução abaixo, observado no post publicado pela página Desmascarando
(13 de julho de 2016)65, sobre a votação para presidente da Câmara. Nele, a página
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Link do post: https://www.facebook.com/desmascarandoglobo/posts/1809154039316669
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defende o apoio do PT à candidatura do deputado Marcelo Castro (PMDB). Os usuários
discutem entre si e argumentam com formas de apresentação distintas e acionando
recursos diversos.
Usuário F: O pt ja pagou caro uma vez por confiar no Pmdb e vc acha logica
confiar novamente ? Heheheheheheh #SE NAO FOR ERUNDINA NADA
MUDA MEU FILHO
Curtir · Responder · 25 · 13 de julho às 14:08

Usuária A: Tbém acho!
Curtir · Responder · 1 · 13 de julho às 14:20

Usuário G: roberto requiao é PMDB e uma das figuras mais confiáveis
da politica brasileira por mais que o partido seja um lixo, a análise de
conjuntura é mais profunda
Curtir · Responder · 2 · 13 de julho às 14:23

Usuário G: o PMDB internamente é bastante dividido.
Curtir · Responder · 1 · 13 de julho às 14:24

Usuário F: Desculpa, se ele fosse confiavel realmente ele ja nao estaria
mais no partido golpi$ta, a regra e simples, esta com golpista golpista es
;)
Curtir · Responder · 13 de julho às 14:25

Desmascarando: Tudo errado. Como assim "se" não for Erundina?
Não será Erundina, ponto final. Isso é fato, com o apoio do PT ou não.
O que está sendo discutido é Rogério Rosso (golpista e aliado do
Temer) x Marcelo Castro ( votou a favor da Dilma e não é da confiança
do Temer)
Curtir · Responder · 14 · 13 de julho às 14:26

Usuário G: erundina é candidata a prefeita de SP, e sua campanha está
bastante concentrada em diminuir a gestão Haddad. PSOL se apressou
pra lançar a candidatura e fazer bastante propaganda na internet, porque
agora eles são a alternativa de esquerda e quem nao votar nela quer
"dividir a esquerda". ela corre pela presidência mas vai se afastar do
mandato em agosto pra concorrer à prefeitura de SP.
Curtir · Responder · 1 · 13 de julho às 14:29

Usuário F: Pmdb Ama essa confusao que voces fazem hehehehhe Sao
todos golpi$tas e nao se fala mais nisso :) e foda-se q ele votou contra o
golpe, o partido dele foi muito afavor = GOLPISTA ES
Curtir · Responder · 13 de julho às 14:29

Usuário G: fabinho, rapaz, tu tá acompanhando o que tá acontecendo?
viu o voto do requião no dia da votação?
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Usuária M: Eu acho que faz sentido avaliar o que causará menor
prejuízo. Não adianta no calor da paixão apoiar alguém sem chance.
Política não é decidida desta forma. É feita de articulações estratégicas.
Curtir · Responder · 1 · 13 de julho às 14:38

Usuário F: Apertar as maos de $afados, foi o pior erro de um partido de
"esquerda", nunca sera diferente, esquece isso ;)
Curtir · Responder · 1 · 13 de julho às 14:39

Uma implicação positiva desse padrão é o fato de que a pluralidade política tende
a circular de forma mais efetiva no Facebook. Ao contrário do que a bibliografia já tratou
em numerosas situações (SUSTEIN, 2002), a internet não oferece modos universalmente
capazes de fomentar a criação de redes like-minded. Embora exista do ponto de vista
potencial, a realidade pode ser diferente quando em face de apropriações específicas e de
ferramentas diferentes, como é o caso do Facebook. Uma visão linear do meio atrapalha
conclusões empíricas, visto que a internet não pode ser compreendida ou estudada de
maneira genérica. Como apontam Kies e Jensen (2004), a formação de like-minded
depende também da formatação do ambiente da discussão; de como esse espaço se
estrutura, do que ele oferece como ferramenta de comunicação e de como os indivíduos
se apropriam para dar sentido a seus discursos.
Mas por que pessoas com visões políticas diferentes precisam necessariamente
debater? Primeiro porque a própria concepção de esfera pública prevê o atrito de ideias
em busca de algum tipo de consenso sobre questões de interesse público, considerando
que indivíduos têm a liberdade de expor suas ideias e possuem espaços para tal. Segundo,
no que se refere aos espaços informais de conversação e discussão, o choque de opiniões
garante entendimento ampliado sobre determinado assunto e possibilidade de refinar ou
reformular sua própria opinião (MAIA, 2008). Ou seja, acessar facilmente espaços de
discussão em que a pluralidade de informação é garantida é um passo fundamental para
assegurar que a opinião pública seja formada e consiga fluir.

4.2.5 – Polarização de opinião como efeito possível da exposição inadvertida?
Essa característica da expressão prática da exposição inadvertida carrega também
outro elemento importante para a compreensão das dinâmicas da discordância no
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Facebook. Nos threads que são criadas e se mantêm ativos, foi possível observar que, de
um lado, pessoas estão tentando proteger a coesão interna e seus próprios argumentos,
sem concessões; do outro, os “furadores” de rede, que publicam porque reagem a um post
que consideram ruim (quer dizer, que sustentam um argumento falso, injusto ou
distorcido). Com a formação bem estabelecida desses polos, sobra pouco espaço para
alguma alternativa ou para argumentos que não sejam utilizados por essas duas
trincheiras. Se analisarmos o alto índice de comentários com informação, então é mais
fácil entender o cenário. Muitas mensagens informativas publicadas em um ambiente em
que as pessoas não se conhecem é a concretização do papel dos laços fracos.
Barberá (2014) demonstrou que indivíduos tendem a ter opiniões menos
extremistas e mais moderadas quando frequentam espaços de discussão com muita
circulação de informação. Eles são estimulados e “obrigados” a ler a opinião contrária a
fim de manter o debate ativo. Ao analisar nossos resultados, embora estes sejam calcados
no respeito, não é possível estabelecer uma correlação positiva na linha encontrada por
Barberá (2014). A percepção geral é de que as discussões descambam rapidamente para
a formação de trincheiras bem demarcadas – e essa é uma ação iniciada, em grande parte,
por esses furadores de rede. Em resposta, a patrulha ganha o espaço com o intuito de
manter preservado aquele ambiente e afastar qualquer ameaça. Com o passar do tempo e
o crescimento do thread, esses polos ficam ainda mais evidentes: um com mais
participantes, outro com menos, às vezes dividido ou, em alguns casos, um polo
construído apenas por um usuário. Essa característica foi observada em todos os posts
com threads consistentes.
Uma das possíveis explicações para esse fenômeno está no atual contexto político
do país. Tanto Huckfeldt, Johnson e Sprague (2014) quanto Liang (2014) são autores que
fazem questão de enfatizar o peso que a circunstância política de uma nação tem sobre a
forma como os indivíduos discutem assuntos de interesse público. Os 70 posts da amostra
revelam um retrato de páginas e perfis de referência no Brasil, que tratam dos mais
diversos temas políticos e com uma considerável pluralidade de visões. Mesmo assim,
independente do que está em tela, os comentários apresentaram essa tendência de
acomodação em polos opostos, com pouco ou nenhum espaço para o alternativo.
Huckfeldt, Johnson e Sprague (2014) explicam que, no geral, em discussões que têm
como base a constante troca de mensagens em desacordo, os períodos eleitorais são
aqueles em que as pessoas tendem a se polarizar mais, estarem mais fechadas em corners

207

e à espera do confronto. Em via contrária, os momentos fora das eleições são mais
voltados para um debate aberto e que aceitam mais a diversidade de opinião. No nosso
caso, a lógica não é bem essa. Pelo fato do país ter passado por uma longa crise política,
que culminou, mas não cessou, em um processo de impeachment, com posições bem
demarcadas na ecologia midiática, o cenário se estendeu para o Facebook e o que se viu
o mais acirrado conflito de opiniões.
No contexto político brasileiro, os polos se formaram entre aqueles a favor do
impedimento da presidente Dilma Rousseff (apelidados de forma pejorativa como
coxinhas) e aqueles contrários ao processo (com alcunha de petralhas). Ambos os lados
se chocaram diariamente na rede, entre curtidas, comentários e compartilhamentos nas
mais diversas páginas e perfis. Nossa amostra de posts reflete essa dicotomia, bem como
na quantidade de comentários que, em maior ou menor grau, faziam referência ao
impeachment e aos lados contrários do debate. De forma que mesmo em período não
eleitoral, portanto, essa turma engajada que participava dos posts não se furtou a pertencer
a seu grupo e as trincheiras se formaram naturalmente à medida que o thread crescia. Isso
ocorreu mesmo quando o assunto não era o impedimento em si, muito menos envolvia
alguns dos nomes ligados ao processo. A questão que abordamos aqui é que o país passou
por um momento de nítida polarização na política institucional, que se refletiu também
na forma como as pessoas debatiam qualquer assunto político.
Huckfeldt, Johnson e Sprague (2014) explicam que um dos mecanismos de
sobrevivência da discordância política é justamente essa polarização que se forma entre
grupos. À medida que a atenção política cresce, como é o caso do Brasil com a crise
política que se aguçou entre 2015 e 2016 e tendo um recente histórico de polarização
entre dois partidos, a discussão política aumenta. A consequência é uma contínua
exposição e escrutínio público de opiniões, visões e argumentos que povoam um
ambiente cada vez mais demarcado. Wojcieszak (2010) encontra resultado semelhante:
em threads longos, a polarização era mais notável porque as pessoas iam percebendo a
opinião alheia, avaliavam o cenário, apresentavam argumentos e se posicionavam naquele
canto do ringue mais confortável do ponto de vista ideológico.
Lee e colegas (2014) oferecem uma possível explicação para o que estamos
tratando. No estudo deles, quanto mais a pessoa se envolvia em discussões políticas, mais
ela se deparava com opiniões contrárias e mais ela exacerbava seu posicionamento. Juntese a isso o contexto brasileiro e temos um panorama propício para que as discussões
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operem de modo a fomentar mais embates, mais conflitos e a necessidade de se posicionar
de maneira mais contundente. Um fator importante apontado pelos autores é no consumo
desigual de informação, um mecanismo que atinge aqueles que mais participam de
discussões. Em um ambiente com muita circulação de informação, essas pessoas tendem
a prestar atenção de maneira desproporcional, priorizando conteúdo que esteja de acordo
com sua própria visão política, mesmo reconhecendo a dissonância que também existe no
espaço. Isso faz com que ela se reconheça nos outros, ou seja, ela entenda que existem
outros participantes em consonância e, portanto, não está sozinha no debate. Assim, ela
tem mais chances de se posicionar e encontrar sua turma em meio aos que participam da
discussão.
Em outro contexto, tendo como objeto de estudo os blogs políticos, Aldé, Escobar
e Chagas (2007) também encontram índice considerável de opiniões que se alojam em
lados opostos da discussão. Naquele ambiente, a polêmica, o posicionamento retórico, a
discordância explícita e a formação de times de simpatizantes não só ocorrem, como são
valorizados. No geral, “trata-se de uma construção discursiva polissêmica e
multifacetada” (p. 34), pois o espaço de comentários dos blogs segue uma lógica bem
parecida com a qual estamos trabalhando nesta tese: dispersa, convidativa ao
envolvimento de toda sorte de indivíduo e sem regras formais de participação. Além
disso, os participantes estão mais claramente dispostos a opinar do que a deliberar ou
procurar uma solução – dinâmica igualmente percebida em nossa análise.
No que se refere ao estudo da polarização política, a ocorrência do fenômeno
enfrenta algumas objeções, mais notadamente em contexto americano (BALDASSARRI
e BEARMAN, 2007; FIORINA e ABRAMS, 2008). Para esses autores, a assertiva de
que determinada nação enfrenta polarização deve sempre levar em consideração fatores
diversos, tais como características socioculturais, diferenças de visões morais, escolhas
políticas e origem geográfica de quem opina. Esses elementos podem se confundir a
depender de que tipo de questão está em jogo, se moral, se política, se eleitoral etc. Além
disso, a polarização pode ser tendenciosamente percebida a depender do peso que se dá
aos fatores enumerados anteriormente, o que se exacerba ainda mais se considerarmos
momentos políticos marcantes. No caso da nossa análise, considera-se que o fator
contextual da política interna brasileira tem um peso preponderante, mas não pode ser o
único aspecto a justificar o resultado da polarização – visto que é algo já percebido há
pelo menos 10 anos, no estudo sobre blogs políticos. Por isso sugerimos que a polarização
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é uma expressão que pode ser explicada tanto pela circunstância política do Brasil, quanto
pelo incentivo ao conflito de ideias oferecido pelos modos de interação do Facebook.
Estamos diante de um fenômeno que abriga dimensões que ainda precisam de
mais investigações e da aplicação de outros instrumentos metodológicos. O que foi
possível observar denota que, assim como outros estudos apontam (BRUNDIDIGE,
2010; BARBERÁ, 2014), as pessoas que discutem política no Facebook não estão isentas
de consumir informação dissonante, pois eles são expostos inadvertidamente a visões
contrárias. Isso acontece tanto por meio da timeline que, embora possa ser lapidada e
tornada homogênea, acaba colocando o indivíduo diante de informação diversa, quanto
por meio de outros usuários que adentram espaços ditos homogêneos e publicam material
em desacordo. Essa última ação desencadeia o processo de discussão política calcada em
discordância, levada à frente, primeiramente, por poucos usuários e por outros que
resolvem se envolver no ambiente conflituoso. Com o passar do tempo e com o
crescimento do thread, as opiniões tendem a se acomodar em lados opostos, deixando
pouco espaço para uma via alternativa. Apesar da exposição inadvertida evitar, portanto,
em um primeiro momento, que as pessoas se fechem em redes like-minded, a manutenção
da discussão e da discordância faz com que os participantes formem polos de opinião
política.
Aqui há uma diferença marcante com relação ao perigo de fragmentação política
tratada em outros momentos pela bibliografia. Como explica Marques (2011), Habermas
já alertou para “fragmentação maior dos públicos que, reunidos em torno de um grande
número de questões pontuais, permaneceriam isolados de debates que se dissolveriam
sem chegar a ganhar força ou visibilidade” (p. 22). Essa visão, portanto, compreende
debates, discussões, deliberações e conversações na internet como inócuas do ponto de
vista da pluralidade, pois mesmo que haja diversidade de opiniões circulando, elas estão,
na verdade, falando para si mesmas sem contribuir para a racionalidade do debate público.
Não é o que encontramos nos posts da nossa amostra. Não estamos falando de espaços
delimitados com opiniões opostas que não se chocam. Pelo contrário, o caso é de espaços
de intensa troca de argumentos e posicionamentos políticos que se formam e evoluem
para polos opostos por causa do conflito.
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4.2.6 – O modo pelo qual os indivíduos participam das discussões: formas de
argumentação e recursos empregados
Quando estabelecemos como categoria a forma como os indivíduos se
posicionavam em uma discussão, a intenção era avaliar de que maneira os comentários
eram expostos em meio aos outros e ao post original. Mais de 40% das mensagens
analisadas foram registradas como declarações, que são simples exposições de
posicionamentos, sem argumentação e sem aprofundamento. Esse índice pode ser
considerado alto e revela duas dinâmicas distintas. Pouco mais da metade dessas
mensagens foi publicada fora dos threads (56%), fazendo volume nessa área mais
dispersa da discussão. A principal função observada foi a de demarcar território, ou seja,
de utilizar o espaço para apresentar ao restante dos participantes a sua opinião. E essa
declaração é bem definida: 71,6% destas de mensagens eram de apoio ou discordantes
(com e sem ofensa). Podemos entender que esses comentários formam uma espécie de
conjunto de opiniões que distinguem claramente dos lados da conversa, de modo a ser
possível observar o clima geral de opinião. A segunda dinâmica se refere às declarações
publicadas dentro dos threads, que somaram 44% do total. Estas funcionam como o
exército que se aloja nas trincheiras da polarização que já comentamos. Eles fazem
volume e também podem ser considerados no momento em que se queira tirar a
temperatura das opiniões de determinado assunto político.
Essas pessoas que decidem participar do debate declarando opinião, sem buscar o
diálogo ou alguma espécie de contato com o outro, estão se aproveitando do espaço
oferecido pela página ou pelo perfil. Provavelmente a audiência que elas terão naquele
ambiente é muito maior que aquela obtida em sua própria timeline. Em determinado
momento da bibliografia de internet e política (SCHNEIDER, 1996; BOHMAN, 2004),
falava-se que a internet surgia para deslocar a lógica de comunicação unidimensional e
homogênea dos meios de massa para uma lógica mais horizontal, heterogênea e em larga
escala. A ideia central desse argumento é reconhecer o caráter rizomático da internet e
como isso pode se transformar em oportunidade de conversação, discussão política,
deliberação e participação. Essa visão nítida foi ficando para trás à medida que novas
ferramentas foram criadas, novas demandas surgiram e novos cenários foram se
formando, caracterizando-se como um meio altamente mutável. Deixou-se de lado a ideia
de internet como meio e passou-se a considerar as apropriações específicas. É nesse
estágio que nos encontramos.
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Ao avaliar espaços de comentários em posts publicados em um site de rede social
específico, verificamos que o ambiente não é só uma alternativa à publicação da opinião
política. É, para além disso, um espaço de socialização, em que o posicionamento político
expresso em um comentário é uma oportunidade de pertencimento à comunidade política,
tanto em seu cunho mais institucional, quanto no que tange à politização da vida
cotidiana, como é o caso das discussões sobre racismo, feminismo e homofobia. Estar em
uma discussão no Facebook, mesmo que apenas declarando um posicionamento, é uma
forma de expressão que admite a interação contínua. A propriedade fundamental é a
abertura de um espaço alternativo para publicação de opinião política pessoal, que se
sustenta e se perpetua ao estar em constante enfrentamento com outras opiniões.
Em contrapartida aos comentários declaratórios, outro volume considerável de
atitudes se apresentou de forma consistente. Juntos, aqueles classificados como atos de
“esclarecimento” (20%), de “apresentação de ponto de vista oposto” (12,2%) e de
“proposição de nova abordagem” (14,9%), ultrapassam a quantidade de comentários
simples. Os que buscam esclarecer algum argumento, posicionamento ou informação são
as mensagens que, em maior ou menor grau, têm a intenção de manter o debate ativo.
Quem se preocupa em explanar algo que já foi dito está, também, interessado na conversa,
mesmo que em um ambiente de intensa troca de desacordos. Isso pode ser verificado
porque a maior parte desse tipo de comentário faz referência a outro participante (53,5%),
isto é, projeta-se diretamente na interlocução e na tentativa de manutenção da discussão.
A importância desse tipo de discussão, que envolve níveis diferentes de
argumentação e desacordos, pode levar os cidadãos a diversas ações políticas
consequentes. Scheufele (2000) explica que discussões frequentes são a porta de entrada
para o que autores da área de ciência política chamam de redes de recrutamento. Essas
redes, independentes do assunto em questão, são formadas por laços fracos e ajudam a
oferecer informações e dados que podem ser processados a fim de dar vazão a anseios de
participação e a outras atividades políticas.
O baixo número de comentários que propõem algum tipo de solução (3%) pode
ser devido ao ambiente que estamos estudando. O Facebook, como já tratado inúmeras
vezes ao longo do trabalho, não tem regras nem qualquer tipo de orientação de uso. As
normas são indiretas e se estabelecem naturalmente ao longo das discussões e ao passo
que o indivíduo se vê como parte do processo. Em um estudo tendo como objeto o portal
E-Democracia da Câmara dos Deputados, Rossini e Oliveira (2016) encontraram um
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grande número de propostas nos proferimentos (62,7%). Elas atribuem o resultado ao fato
de que o espaço destinado à discussão é claramente ligado a uma instituição (Câmara dos
Deputados) e tem como objetivo principal envolver a sociedade em uma questão política
de interesse público, no caso, a reforma política.
Já na nossa amostra, os temas políticos são diversos e não há qualquer tipo de
orientação para decisão. De fato, as pessoas estão mais interessadas em utilizar os espaços
de comentários de modo a expor opinião ou a defender seu ponto de vista, nem que para
isso precise se deslocar para outro ambiente e lançar mão de uma variedade de recursos.
Propor solução aparece em sua maioria fora dos threads, um dado a mais a sugerir que os
indivíduos nos subespaços estão mais inclinados a defender seu território opinativo do
que em negociar qualquer tipo de solução. Se a partir da leitura dos comentários em
páginas e perfis políticos do Facebook é possível verificar a temperatura geral das
opiniões sobre os mais diversos temas de interesse público, o mesmo não se pode dizer
sobre propostas para resolver problemas políticos.
Outra questão importante a se abordar é que, ao fazer referência ao interlocutor, o
indivíduo normalmente lança mão de comentários que buscam diretamente manter ativo
o debate. Isso quer dizer que boa parte das mensagens endereçadas a alguém é apresentada
na forma de algum tipo de esclarecimento, ou propondo algum tipo de nova abordagem
à questão em tela, sugerindo alguma solução, chamando outros para ações políticas ou
até mesmo posicionando-se claramente de forma oposta. Na contramão, as mensagens
declaratórias são mais gerais e têm menos referência direta aos outros interlocutores. Esse
é um padrão também encontrado por Halpern e Gibbs (2012). Para os autores, quando
alguém decide participar de um debate sobre questões políticas de interesse público, a
tendência é que haja mais argumentação. De fato, no que se refere à nossa amostra, os
indivíduos que passam a frequentar os threads têm mais probabilidade de se apresentar
mais “fortes” dentro da discussão: têm mais argumentos, em maior profundidade e com
recursos diversos. Podemos afirmar que há substância argumentativa naquelas mensagens
dos threads, que são, em última instância, as que interessam do ponto de vista da
discussão política calcada em desacordo.
No que tange aos recursos argumentativos, era esperado que as pessoas lançassem
mão de uma diversidade de elementos complementares nas discussões, um modo de
engrossar as falas e de se fazer parte do debate de maneira mais robusta. No entanto, os
resultados apontam para o predomínio de um único recurso, a informação. Uma das
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consequências da discussão, principalmente daquelas com alto teor de discordância, é o
acúmulo de informação política plural, advinda de cantos distintos da rede e apresentadas
por uma grande variedade de pessoas, mais notadamente por desconhecidos (laços
fracos). De acordo com Bennett et al (2000), as pessoas aprendem sobre os temas e
tendem a gerar opiniões futuras mais coerentes, pois mesmo que, no momento, não
considerem a visão contrária, aquela informação passa a fazer parte do repertório próprio
que pode ser usado em situações futuras.
De forma geral, Conover e equipe (2002) explicam que a informação é um fator
mediador entre as relações sociais e a discussão política. No estudo, conduzido pelos
autores, em níveis diferentes, cidadãos apontam que a busca pela informação atua como
motivador para manter relações sociais e adentrar discussões políticas. Em alguns casos,
pessoas com baixo conhecimento político muitas vezes usam as discussões como meio
de obtenção de informação relevante e para aumentar o próprio repertório. Com o alto
índice de ocorrência desse elemento na nossa análise, os debates analisados se constituem
em um bom ambiente para que os indivíduos se sintam à vontade não só para manter os
desacordos ativos, mas também para obter informação sobre temas de interesse público
ou sobre questões políticas específicas.
Na verdade, a informação que é tida como um ganho para o cidadão se forma em
duas concepções. Primeiro, aquela informação obtida de forma individual, na busca por
um conhecimento que alimente o repertório sobre determinado assunto e que vai ser, mais
cedo ou mais tarde, importante para esta ou para outra discussão política. Segundo, e mais
importante, aquele tipo de informação que é compartilhada e foi construída socialmente
a partir de fluxos informativos que costuram as relações sociais, como são os casos de
debates no Facebook. Na concepção de Bucy e Gregson (2001), adquirir informação é
um tipo de ganho de caráter psicológico e cognitivo, isto é, não desencadeia um resultado
efetivo e direto que pode ser quantificado ou mensurado, porém atua no sentido de dar
base para outros tipos de ganhos mais ativos e com implicações mais diretas, como é o
caso de participação em outras instâncias.
Utilizar situações da vida pessoal foi um recurso com pouco acionamento (6,1%).
Embora o Facebook (e qualquer outro site de rede social) alimente a ideia de constante
publicação de conteúdo pessoal, as discussões que envolveram grande volume de
desacordo não foram capazes de mobilizar argumentos que envolvessem igual quantidade
de recurso. No momento em que a pessoa usa cada vez mais as ferramentas da internet
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no seu dia-a-dia, ela passa a projetar também diversas ações de socialização, como
conversar com amigos e discutir temas de interesse. Essas atividades abrangem um certo
nível de compartilhamento público de questões pessoais e são modos de exposição da
esfera íntima em contínua interação com outros indivíduos. No entanto, ao analisar
discussões em páginas e perfis, esse não foi um resultado encontrado. Por um lado, tais
espaços foram compreendidos como alternativas à publicação de opinião pessoal, mesmo
que em desacordo com a maioria. Por outro, a expressão pessoal se resumiu aos temas
em tela e às questões macropolíticas, relegando situações que envolviam o
compartilhamento da esfera íntima a segundo plano.
É possível aventar a possibilidade do aprendizado de uso. Os cidadãos que se
apropriam do Facebook para diversos fins conseguem estabelecer parâmetros próprios a
partir de cada tipo de interação. No mural próprio, a exposição pessoal parece ser maior,
uma vez que aquilo que se publica vai direto para a timeline dos amigos. Isso gera
interlocução entre camadas da vida pessoal de uns com outros, de maneira que a interação
gira em torno da esfera da intimidade e das questões pessoais em momentos de exposição
plena. Já quando adentra espaços que privilegiam os laços fracos, como em páginas e
perfis políticos, o indivíduo muda a chave de uso: passa a focar mais na informação e no
debate em si, refazendo seu cálculo próprio de participação que não envolve a publicação
de qualquer tipo de informação pessoal. O cenário revela uma maturidade de uso por parte
dos cidadãos, que também inclui a separação clara entre tipos de sites de rede social, do
que eles representam e quais redes tendem a se formar. Além disso, demonstra que a ideia
de se estudar usos e apropriações em detrimento da universalização de achados é o
caminho mais eficaz, visto que mesmo em um site, como é o caso do Facebook, é possível
observar dinâmicas de uso particulares.
Ainda no quesito recursos, os resultados apontam para um baixo uso de “fontes
para respaldo”. Poucos usuários lançaram mão desse elemento a fim de complementar
comentários ou a fim de apresentar aos interlocutores algum tipo de evidência. Quando
verificado se há um certo padrão de utilização em threads ou fora delas, não houve
correlação positiva relevante. O uso de alguma espécie de fonte de sustentação da opinião
é um recurso vastamente estudado quando se trata de discussão política (GARRETT,
CARNAHAN e LYNCH, 2013; DIEHL, WEEKS e ZUNIGA 2015; ROSSETTO,
CARREIRO e REIS, 2015), por isso nosso estudo considerou esse um ponto importante.
Uma vez acionada a referência à autoridade, a fonte acrescenta um valor de veracidade à
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opinião, além de emprega-la como um modo de apresentar aos outros participantes uma
forma diferente de encarar o tema em questão.
Tanto Garrett, Carnahan e Lynch, (2013) quanto Rossetto, Carreiro e Reis (2015)
apontam para o fato de que o uso de fontes externas foi mobilizado a fim de acrescentar
às discussões uma via alternativa de informação. Nossa análise considerou qualquer tipo
de referência a uma fonte, seja da mídia, seja de qualquer tipo de procedência externa da
informação publicada no comentário. Em face ao grande número de mensagens
informativas, foi possível verificar que estas se apresentavam na discussão sem qualquer
tipo de respaldo. Mais precisamente, se o indivíduo sabe a referência da sua informação,
pelo menos ele decidiu não deixar claro esse fato. Diehl, Weeks e Zúñiga (2015)
encontraram correlação forte entre o uso de fontes em uma discussão e a tentativa de
persuasão. Nossa análise não buscou examinar esse fator, no entanto é possível afirmar
que as mensagens com esse tipo de recurso eram aquelas que buscavam a manutenção do
debate. Mais da metade de todos os comentários que usavam fontes foram apresentados
como “esclarecimento” e “nova abordagem”, isto é, como maneiras de acrescentar outra
camada informativa, respaldar-se em uma referência e, assim, dar um tom de veracidade
à opinião.
Por fim, quanto aos “recursos técnicos”, os resultados indicam baixíssima
utilização deles. Por ser um ambiente dinâmico, que aceita elementos externos e que é
conhecido por ser palco de manifestações jocosas de diversas naturezas, era esperado que
esse cenário se repetisse, em alguma medida, nas discussões políticas. Inclusive
consideramos um aspecto típico dos nossos tempos, o meme. Nem ele ou vídeo, link ou
imagem foram utilizados de maneira significativa – no conjunto, de todos os 6.936
comentários analisados, somente 281 (ou 4%) lançaram mão de um dos quatro recursos
listados.
O processo de discussão se deu sem que fosse necessário integrar a ele qualquer
tipo de elemento externo, e o debate se restringiu apenas ao escopo textual. Tanto que
mesmo com baixo número de memes, por exemplo, diversas outras mensagens foram
publicadas em tom irônico ou humorístico, sem que fosse preciso acionar imagens. De
fato, os resultados revelam um índice muito baixo de variedade de participação na
discussão, isto é, poucas pessoas interessadas ou preocupadas em diversificar a forma
pela qual se colocam no debate. Mesmo dentro dos threads, quando a discussão se formou
de maneira mais clara, esses recursos se revelaram pouco relevantes.
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4.2.7 – Três formas da expressão da discordância política no Facebook
A análise dos dados também ofereceu parâmetros para o estabelecimento de
padrões de ocorrência e manutenção de discussões baseadas em desacordos políticos.
Abordamos esses padrões mediante a descrição de três dinâmicas: unidirecional,
espalhada e concentrada. A intenção não é generalizar achados, muito menos esgotar a
pesquisa nesses três momentos. Aqui, traçamos linhas gerais das ações e reações dos
indivíduos em um ambiente de discussão que tem como elemento fundamental a troca
pública de argumentos e opiniões em contínua discordância.
Na dinâmica unidirecional, os comentários em desacordo são quase que
unicamente apontados para o post original. No geral, essas mensagens se acumulam ao
longo da publicação, oferecendo um volume consistente de discordância, mas sem que
haja muita interlocução entre os participantes. A grande questão aqui é que os
participantes do debate escolhem determinada página para se aproveitar da visibilidade
dela e, assim, expor publicamente sua opinião pessoal sobre o assunto. A possibilidade
de expressão política pessoal é um dos aspectos mais importantes no que tange a interface
entre a política e o Facebook. O site oferece ao usuário oportunidades distintas de fazêlo, de modo que o cidadão se vê diante de atividades que podem cumprir funções
diferentes. No caso de uma página ou perfil político que mobiliza grande quantidade de
pessoas, a chance é de estar em um espaço em que a opinião irá atingir um volume de
indivíduos impossível de ser alcançado via publicação no mural pessoal.
Utilizando entrevistas em profundidade com usuários ativos do Facebook, Mor,
Kligler-Vilenchik e Maoz (2015) concluem que a publicação de conteúdo político no site
é uma forma que indivíduos encontram para demarcar posicionamento ideológico,
ampliar a audiência e, em certo ponto, atingir pessoas que normalmente estariam fora do
seu alcance. Esse é justamente o aspecto mais importante que também pudemos observar
no nosso estudo. A consequência mais clara é que cidadãos enxergam nas formas de
interação do Facebook maneiras distintas de encarar questões políticas. No mural, há um
certo tipo de exposição, basicamente calculada por meio da rede que o indivíduo forma.
Assim, ele identifica o que pode ser publicado e como abordar determinados assuntos. Já
nas páginas e perfis com que ele escolhe interagir, a realidade é outra: ele está diante de
pessoas que não conhece e se livra das amarras dos laços fortes. Com cada vez mais
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variedade de espaços dessa natureza, o indivíduo se sente mais livre pelo menos para
expressar uma simples opinião política.
De fato, essa concepção da liberdade de expor opinião já é debatida na bibliografia
há muito tempo. Dahlberg (2001) a resumiu bem ao tratar da noção liberal-individualista
da internet: o meio em questão é um espaço de total liberdade de expressão, que deve ser
assegurada e fomentada. O maior ganho tratado nessa linha, e que pode ser estendido à
dinâmica da discordância que estamos abordando, diz respeito à garantia de ambientes
livres de coerção para que o indivíduo expresse a sua individualidade. Freelon (2010)
busca sistematizar essas questões em algumas formas de comentários típicos dessa
dinâmica. Indivíduos podem usar o espaço para promover um monólogo e falar
longamente sobre determinado assunto, usando a visibilidade alheia a seu favor. Pode,
também, revelar-se diante de uma plateia desconhecida, expondo algum aspecto político
que não poderia expor em outros ambientes. Em terceiro lugar, é uma forma de se exibir,
argumentando ou não, utilizando recursos ou não, mas, sobretudo, aproveitando o espaço
para se fazer entender. Ou, ainda, a liberdade de expressão pode se transformar em
flaming, uma maneira hostil de interagir em um ambiente discursivo.
No geral, o cenário é formado por muitas pessoas se expressando politicamente
em reação a algum conteúdo julgado errôneo ou impróprio, mas sem que o processo de
discussão seja ativado. Nesses casos, muita gente pode, sim, ter sido exposta
inadvertidamente àqueles comentários, mas talvez o ambiente hostil tenha desencorajado
a expressão contrária, isto é, o comentário dissonante que gera o debate.
Já quando tratamos da “dinâmica espalhada”, o cenário é outro. Nesses casos, a
discordância não está direcionada a um único destinatário, mas espalhada ao longo do
post em alguns threads que mobilizam quantidade razoável de pessoas. Quando falamos
em threads, estamos tratando do real espaço da discordância no Facebook. Se ao longo
do espaço de comentários as mensagens podem se perder, nos threads o debate tende a
florescer e se manter ativo e relevante. Nessa dinâmica, a discussão é diluída entre esses
subespaços, que podem até existir ao mesmo tempo e discutindo o mesmo assunto,
embora acionando pessoas diferentes. Há claramente uma divisão dentro desses posts: de
um lado, os diversos threads que crescem e se fortificam à medida que novos comentários
são publicados e, de outro, as mensagens do espaço de comentários, que importam menos
do ponto de vista do desacordo.
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O ganho que essa dinâmica oferece vai além da expressão política pessoal. Aqui,
a principal questão consiste na pluralidade de vozes que têm acesso à discussão e
conseguem participar do debate em threads bem estabelecidas. Nesses ambientes, é
possível observar o envolvimento de uma grande variedade de pessoas que, de algum
modo, escolhem acessar aquele subespaço com o intuito de levar à frente sua opinião e
publicar em um local que está demarcado para a discussão calcada no desacordo. Além
disso, por se tratar de ambientes cheio de laços fracos, o indivíduo, então, pode testar seus
argumentos ao expô-los para pessoas que ele não conhece, tendo o mínimo de risco
envolvido.
Nir (2011) fala do papel de tipos de divergência e como cada um ativa modos
distintos de interação, o que boa parte da bibliografia da área ignora. A “dinâmica
espalhada” é iniciada, em grande parte, pela patrulha, que é responsável por proteger o
ambiente de comentários contrários. Os threads abertos passam a se manter ativas na
medida em que outros participantes decidem adentrar o debate, de modo que discussões
diferentes passam a coexistir em paralelo. É como se fosse momentos diferentes, mas
acontecendo ao mesmo tempo, dentro de um mesmo espaço de comentários. Uma
discordância leve, por exemplo, tende a pavimentar um ambiente mais tranquilo para mais
participações (ROSSINI e OLIVEIRA, 2016). Foi possível observar, também, que
desacordos graves conseguem ser o gatilho para debates longos. Como dito em certo
ponto da tese, a discussão calcada em discordância depende muito mais do empenho de
alguns participantes do que do tema em si.
Dentro dos threads, Nir (2011) fala da busca por “parceiros”, ou seja, pessoas se
expõem publicamente e têm como consequência possível o encontro de outros
participantes que pensam igual. O resultado é um aspecto que já tratamos aqui: a
polarização da opinião. Quando esses comentários começam a ganhar corpo em
quantidade, eles se agrupam e formam os polos contrários. Estes têm muito interesse no
embate, mas pouca intenção de convergir de algum modo, de buscar alguma solução ou,
ao menos, conceder terreno para o outro. Além disso, a depender de como elas se
acomodam, novos participantes são convidados a se envolver ou não. Em uma dinâmica
espalhada, a profundidade de cada thread depende do encontro desses “parceiros” e das
relações que eles estabelecem.
Por fim, a dinâmica concentrada diz respeito à discussão que se aglomera em
poucos threads. Aqui esses subespaços se alongam mais e podem ser considerados os
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reais espaços da discordância, em que informação circula, pessoas se posicionam e
estabelecem-se relações baseadas na própria discussão. Mais precisamente, o ganho que
se pode determinar é tanto na pluralidade de vozes, assim como destacamos na dinâmica
anterior, quanto na profundidade de argumentos.
Nesse tipo de thread longo, as pistas sociais ganham mais espaço. A bibliografia
trata as discussões na internet como livres de grande parte dessas pistas sociais, como
entonação de voz e referências à origem dos participantes, por exemplo. Se essas não
existem, outras pistas importantes entram em campo: o tempo de resposta é apontado
como uma pista relevante em uma discussão não presencial (VELASQUEZ, 2012). De
fato, na nossa análise, foi possível perceber como o baixo tempo de resposta é importante
para que um thread ganhe espaço e se estabeleça. Em um ambiente em que o indivíduo é
bombardeado com informação de todo tipo e conteúdo proveniente de espaços distintos
da internet, a resposta veloz é tida como um sinal de interesse. Quanto mais se publica,
mais se “expõe”, ainda mais levando em conta que esse tipo de thread geralmente revela
alguns usuários em destaque. E assim o tempo rápido de resposta se transforma num
elemento de valor.
Outro fator marcante nessa dinâmica é a competição por pontos de vista, um
estimulante forte à participação (NIR, 2011). A competição é mantida por usuários ativos,
mobilizados, engajados e com alto índice de interesse político. É aquele tipo de indivíduo
que tem como marca principal de uso do Facebook o envolvimento direto com o
conteúdo, que não se contenta na forma passiva de interação e resolve participar de
discussões políticas, mesmo em páginas e perfis. De acordo com pesquisa apresentada
por Heatherly, Lu e Lee (2016), quanto mais tempo o usuário gasta no site, mais chance
ele tem de se engajar em debates com presença de desacordos. Outro ganho importante
reside no fato de que o thread se alonga porque as pessoas estão intercambiando
argumentos e considerando os outros participantes de algum modo. A reciprocidade
aumenta, mesmo que seja possível observar a formação de polos de opinião.
É nessa dinâmica que se percebe mais claramente a presença e a atuação dos
usuários que penetram as ditas redes homogêneas. O empenho desse indivíduo é capaz
de dar vazão a um tipo de discordância que se aloja e floresce em threads bem arranjados,
conforme dissemos. Esse tipo de participante é também o responsável por ativar a
participação da turma da patrulha, que atua fortemente na proteção do post. No entanto,
o mais importante é compreender que esses subespaços são responsáveis por jogar num
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mesmo ambiente lados opostos que, mesmo que não busquem determinada solução, estão,
em certa medida, comprometidos em acrescentar camadas de visões ideológicas possíveis
para aquele assunto.
A dinâmica concentrada, com seus threads bem demarcados, é responsável por
ofertar aos demais participantes passivos o que se pensa a respeito daquele tema em
discussão. O indivíduo pode se ver diante de opiniões diversas e argumentos estruturados
e achar um caminho que se alinha mais decisivamente com sua visão ideológica. A partir
daí ele pode calcular bem se quer se envolver na discussão ou se é mais negócio guardar
aquelas informações para ações futuras, participativas ou não. Threads longos são,
portanto, oportunidades tanto de verificar a opinião geral sobre assuntos de relevância
pública, quanto a chance de obter informação aprofundada sobre o mesmo.
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CONCLUSÃO
O desenvolvimento desta tese se faz em um momento particularmente interessante
dos estudos de comunicação e política no mundo, após anos de crescimento da pesquisa
que trata de objetos diversos aspectos dos ambientes digitais. Não que o período atual
seja de arrefecimento. Ao contrário, os pesquisadores estão diante de novos desafios que
incluem uma gama extremamente variada de opções de ferramentas e dispositivos
(dispositivos móveis, geolocalização, transmídia, segunda tela etc.) e de ferramentas
inovadoras de coleta e análise de dados (big data e análise de sentimento em larga escala)
e cidadãos cada vez mais conectados.
Esta tese pretende contribuir para o campo na medida em que se debruça sobre
um tema político e democraticamente relevante, a discussão política online, que tem sido
há algum tempo objeto da atenção dos pesquisadores, sem que, contudo, nenhuma
abordagem sistemática já a tenha considerado.
No geral, a pergunta que se impõe repetidamente é: como os cidadãos em
determinada sociedade discutem temas de relevância pública? Habermas, quando
formulou sua teoria da esfera pública, destacou aspectos diversos da socialização do
indivíduo que contribuíram decisivamente para a compreensão do modo pelo qual os
temas políticos circulavam na sociedade e como os indivíduos interagiam a fim de debater
esses assuntos. Muitos desses fatores foram repensados e revividos décadas depois,
quando a internet se consolidou na vida das pessoas e impôs ao campo o desafio de
entender o funcionamento de um meio capaz de unir pessoas distantes geograficamente,
criar tendências de consumo e abrir novas portas no que diz respeito à discussão política
em ambientes informais. Quando da emergência dos sites de rede social, essas questões
se firmaram ainda mais, principalmente por estarmos diante de ferramentas, mais
notadamente o Facebook, que proporcionam interação contínua, consumo em
multiplataformas e pluralidade de vozes e de temas políticos.
O principal objetivo da tese advém da ideia de reajustar a pergunta recorrente da
bibliografia a fim de acomodar uma forma contemporânea de se consumir e produzir
conteúdo político. Sendo assim, procuramos analisar as características que emergem dos
debates políticos realizados no Facebook, apresentando um quadro geral das
características dessas interações a partir da forma pela qual cidadãos lançam mão de
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argumentos e recursos de interação típicas do ambiente digital estudado. Levamos em
consideração um elemento crucial para a compreensão do conceito de discussão política,
a discordância, que opera segundo fatores que discutimos exaustivamente ao longo do
trabalho. A análise realizada na tese listou e discutiu um panorama geral das
características das discussões políticas no Facebook e podem ser divididos em 1)
avaliação do Facebook enquanto arena de discussão política de relevância no contexto
brasileiro; 2) compreensão do processo de manutenção da discordância enquanto
mecanismo de defesa e proteção de um ambiente identitário; 3) observação da
centralidade dos threads para a compreensão das características gerais que operam os
desacordos; 4) exame dos elementos que constituem a discordância proporcionada pela
exposição inadvertida; 5) análise da polarização da opinião como efeito possível da
exposição inadvertida; 6) discussão do modo pelo qual os indivíduos apresentam seus
argumentos e quais recursos são empregados com mais frequência; e 7) estabelecimento
e avaliação de três dinâmicas de ocorrência e manutenção de discussões baseadas em
desacordos políticos.
No campo teórico, o primeiro movimento que realizamos foi o de acionar a teoria
da esfera pública a fim de dar subsídios iniciais para a compreensão do que seria a
discussão política. Nosso tema principal tem sua raiz fincada no cotidiano das pessoas,
nas relações que estas estabelecem diariamente e nas formas banais de comunicação
interpessoal. Daí extraímos princípios que asseguram a diferenciação desta modalidade
de outras concorrentes, que são normalmente confundidas ou assemelhadas sem o apuro
necessário. Com isso, também pavimentamos o caminho para a consideração mais clara
da discordância política como elemento central dessas discussões – uma forma de
concretizar as estruturas teóricas mais próximas da nossa realidade.
Da teoria da esfera pública, dois aspectos principais emergem e são
particularmente essenciais ao que nos propomos: igualdade e publicidade. O primeiro se
refere ao fato de que todos os cidadãos interessados em participar de conversas e
discussões políticas têm seu direito de acesso garantido por princípio. Isso se projeta na
realidade à medida que toda e qualquer reunião de indivíduos voltados a discutir temas
de interesse público, em espaços públicos, não exclui, por princípio, qualquer interessado.
Já a publicidade diz respeito ao caráter público das discussões, enquanto locus em
oposição à esfera íntima e enquanto no tipo de razão e argumentos oferecidos pelos
cidadãos.
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Avançamos, então, para a formulação de um conceito de discussão política,
destacando principalmente o adjetivo que qualifica a discussão como elemento central. A
discussão é política porque trata de temas de interesse da cidadania, realizada em espaços
públicos e sem exclusão apriorística de participantes. As pessoas conectam suas vontades,
desejos e opiniões com aquilo que está posto na esfera pública, de modo que essas
experiências se aglomeram em um processo de constante debate. A discordância adquire
importância porque é um efeito inevitável do que tratamos até aqui. Ora, se a participação
é assegurada a todos que se reúnem em espaços públicos de discussão e os temas em
circulação são de interesse público, os desacordos tendem a surgir naturalmente. Estes
não devem ser ignorados, muito menos rechaçados em princípio. A divergência, o atrito
de pensamento, ao contrário, devem ser reconhecidos para que se consiga discutir política
de modo plural e inclusivo, isto é, de maneira que as várias visões, opiniões e argumentos
representados na sociedade sejam expostos publicamente. Assim, garante-se a formação
de vontades, desejos e opiniões políticas dos cidadãos em um ambiente plural. Por fim,
definimos discussão política como uma troca argumentativa entre cidadãos, em ambientes
de interação, sobre temas de interesse público e envolvendo situações em que a
discordância de ideias é aceita e explorada.
Quando confrontado com a realidade atual, este conceito se ajusta ao modo
contemporâneo de se debater política, mais notadamente expresso nas formas de
comunicação proporcionadas pelo Facebook. A ecologia midiática complexa que
encaramos envolve um grande número de modalidades interativas, mas elas não se
afastam dos elementos formadores que desenhamos para a discussão política. O Facebook
é um site que permite conexão entre indivíduos que formulam suas próprias redes
baseadas em cálculos próprios de interação, consumo e produção de conteúdo. Os espaços
de comunicação abertos pelo site garantem igual participação a todos, pois não há
qualquer tipo de coerção ou limitação ao envolvimento. Ainda, tudo que se discute ali
está exposto publicamente. Os cidadãos são incentivados a interagirem de maneira livre,
uma vez que é oferecida uma grande variedade de modos de comunicação interpessoal e
intergrupo. Esses ambientes não são formalizados, muito menos são projetados com um
objetivo específico; eles são informais na sua natureza, porque reúnem grande volume de
pessoas sem restrição e sem seleção ou exclusão apriorística. Discutem-se os mais
variados temas, desde a última fofoca da celebridade, até quais os motivos racionais para
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se votar em determinado candidato na eleição presidencial. Como o espaço é livre e com
participação intensa de toda sorte de indivíduo, a discordância permeia os ambientes.
Não estamos abordando o Facebook como o oásis da participação política ou do
envolvimento em causas públicas com uma espécie de solução para o já diagnosticado
baixo interesse político dos cidadãos. A questão é outra e consiste em entender o
funcionamento dos processos contemporâneos de discussão. O Facebook, como
mostramos em diversas ocasiões ao longo da tese, consolidou-se como um espaço de
sociailização importante para os jovens do século XXI. Os temas de caráter político que
circundam naturalmente esse ambiente e os indivíduos têm diante de si a oportunidade de
se reunirem publicamente, de maneira ágil e cômoda, para discutir política, confrontar
ideias, formar comunidades de interesse, aprender sobre temas relevantes e ajudar-se na
formação da própria opinião.
Nesse processo, a discordância opera segundo aspectos próprios que são o
resultado da confluência de fatores individuais e externos (contextuais e tecnológicos). O
segundo capítulo da tese destacou esses elementos que atuam para a compreensão do
desacordo em contexto de discussão política livre e igualitária. O objetivo, portanto, foi
colocar em perspectiva o conceito de discussão política dadas as mudanças
contemporâneas nos meios e modos da sua expressão, principalmente em um momento
de forte adoção de sites de rede social por parte da população. A política, enquanto prática
social e enquanto tema de debate, encontra no Facebook um palco fértil para seu
desenvolvimento.
Os aspectos citados anteriormente podem ser resumidos em: 1) quando tratamos
de discordância, estamos falando de um fenômeno que se baseia na formação de redes.
O que quer dizer que cada indivíduo que discorda está direcionando sua comunicação a
algum interlocutor. Este, por sua vez, posiciona-se em algum ponto de uma rede, que
pode exibir graus diferentes de heterogeneidade. Esse fator atua de modo a eventualmente
espalhar o desacordo, além de gerar reações diversas; 2) Em um ambiente em que cada
pessoa tem liberdade para criar as próprias redes, a chance de ela receber um conteúdo
dissonante dos seus valores ou pontos de vista pode ser baixo, porém também há a chance
de a sua rede ser inadvertidamente penetrada por usuários que escaparam aos filtros
utilizados para a seleção dos interlocutores; 3) As pistas sociais atuam na manutenção da
discordância, pois são elementos que fomentam ou afugentam opiniões contrárias; 4) O
contexto social e político influencia no modo pelo qual as pessoas discutem e oferecem
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visões em um desacordo, uma vez que determinados temas podem vir à tona mais
facilmente, outros podem submergir e ações antes escondidas podem tomar corpo nas
relações sociais cotidianas.
No Facebook, no atual contexto brasileiro, a divergência política exibe claramente
as suas características mais pronunciadas. O sentimento geral de que as pessoas estão
cada vez mais furiosas em ambientes digitais se junta à ideia de que o país se polarizou
entre caminhos ideológicos antagônicos, o que se reflete no que se discute no modo com
que se discute em rede. O Facebook, como representante maior desse cenário, é o espaço
de socialização encontrado para a circulação de uma infinidade de causas políticas,
opiniões dissonantes, advocacia de interesses, expressões políticas avulsas e consolidação
de pautas antes pouco tratadas, como questões de gênero, homofobia e racismo. Como
uma espécie de plataforma de comunicação, em que as pessoas circulam, encontram-se
com outras, conversam e partem para outros destinos (links e conteúdos externos), o
Facebook é uma arena da esfera pública que se tornou importante para entender tudo
aquilo que se discute sobre política no país.
O desenho da metodologia buscou aliar instrumentos de investigação que
circundassem o fenômeno na sua dimensão geral, isto é, no delineamento das
características das discussões políticas no Facebook. O principal caminho adotado pode
ser resumido na observação e identificação de posts políticos de relevância (que
mobilizaram volume considerável de pessoas envolvidas e desacordos trocados), na
organização dos dados segundo parâmetros que evidenciam a busca pela compreensão
das propriedades discursivas de um ambiente fértil para discordância e na análise dos
comentários publicados em tais posts. Ao fim, o corpus foi fechado em 70 publicações e
6.936 mensagens analisadas, em que se destaca o caráter plural da amostra.
Quanto às questões de pesquisa delineadas, podemos respondê-las por meio de
seis pontos-chave advindos dos resultados. O primeiro e mais geral deles é o
enquadramento do Facebook como arena importante para a esfera pública nacional. Como
já se demonstrou em diversos pontos do trabalho, o site se constitui hoje como uma
reunião de pessoas interessadas em discutir política e, consequentemente, um espaço que
congrega as principais visões, opiniões e vontades políticas que permeiam a opinião
pública brasileira. Nosso estudo não garante, nem teve a pretensão de fazê-lo, que todas
os temas políticos do país circulam entre os espaços proporcionados pelo site. Em outra
via, apontamos que é preciso um olhar mais atento para o meio em questão como um
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espaço de socialização dos mais relevantes da atualidade. Essa perspectiva considera,
entre outros aspectos, o fato de que se as pessoas estão reunidas ali para diversos fins, a
discussão política emerge nos mais variados espaços e momentos. Nossa amostra de 70
posts buscou garantir essa pluralidade, ao tratar de temas importantes para a política
nacional, como questões institucionais da ordem do dia, racismo, eleições, políticas
públicas, justiça e questões de gênero e sexualidade.
Essa pesquisa, portanto, se junta a outros tantos esforços que são levados à frente
com o intuito de avaliar modos contemporâneos de expressão política, uma vez que
considera apropriações da internet – cidadãos em rede debatendo sobre política em um
meio, o Facebook, que não foi idealizado para tal – como ferramentas que se transformam
em oportunidades políticas. Nesse sentido, falando de forma geral, o estudo é um passo
importante para que se entenda o cenário atual de discussão política no Brasil, reunindo
um considerável conjunto de características desse fenômeno.
O segundo ponto diz respeito à ocorrência, no processo de discordância política
online, do comportamento de defesa identitária de pontos de vistas ou valores. Esse
resultado é marcante porque evidencia que, em diversos momentos, comentários em
desacordo são postados com o intuito de proteger aquele ambiente (página, perfil ou rede)
da invasão de pessoas contrárias. A discordância se impõe para que se demonstre
autoridade perante os usuários que não fazem parte daquela “rede” identitária específica,
além de ser um modo de manutenção do pensamento corrente e da coesão interna. Esses
são aspectos ligados à formação comunitária, mais notadamente um método “natural” de
controle das opiniões que circulam pelos posts de determinada página ou perfil. O mais
interessante é que esse tipo de discordância é normalmente direcionado para a pessoa e
menos para o argumento apresentado. Nesses casos, a tentativa de criar redes homogêneas
e de se expor de forma segura à informação política opera também como elemento reativo.
É uma dimensão ainda pouco explorada do fenômeno e pode ser verificada no dia-a-dia
do uso da ferramenta, principalmente em páginas com visões ideológicas mais marcantes.
Já o terceiro aspecto é a observação mais clara do papel central que os threads
operam em tais ambientes de discussão. Os threads são os verdadeiros locus da exposição
da divergência política, com forte conflito de ideias. Funcionam, em última instância,
como ambientes epeciais dentro do ambiente geral dos comentários, em que a discussão
se concentra e a divergência produz atrito com maior intensidade. Alguém interessado
em compreender mais profundamente as razões e argumentos de uma questão específica,
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por exemplo, pode acessar um thread que terá uma visão mais precisa do que se discute.
Por outro lado, fora desses espaços, a discussão não se alonga, muito menos reúne um
conjunto relevante de argumentos em discordância. Estes são, por sua vez, os
“subambientes” em que mensagens são postadas à esmo e com o intuito de marcar
posição, com nenhum ou pouco diálogo de relevância para o avanço da questão em tela.
O quarto ponto agrupa questões relacionadas ao fenômeno da exposição
inadvertida, que, entre outros elementos, considera que a diversidade de opiniões se
projeta na variedade de formas de consumo de informação política, de modo que os
indivíduos, invariavelmente, serão atingidos por conteúdos políticos dissonantes. No
nosso estudo, foi possível perceber que mesmo no caso em que determinada página ou
perfil tenha nitidez ideologicamente, basta que apenas um participante “fure” os filtros da
rede dos frequentadores de tal página ou perfil para que a discussão baseada em
discordância se concretize. Esse é um resultado relevante uma vez que impõe novos
desafios para o campo de estudo e ataca empiricamente a ideia difundida de que os sites
de rede social estão contribuindo para a formação de cada vez mais câmaras de eco. A
dinamicidade de uso do site permite que o fenômeno ocorra, uma vez que os modos de
interação são vastos, as redes que cada indivíduo forma respondem a lógicas particulares
e o uso que cada um faz do Facebook é bem específico. Ou seja, não é possível fazer
caracterizações genéricas de que o site é um bom meio para se construir redes
homogêneas e se fechar em bolhas.
Tentando problematizar mais essa questão, o quinto aspecto diz respeito à
polarização de opinião. Na nossa tese, destacamos que as discussões refletem mais
claramente o fenômeno político da polarização, principalmente no contexto brasileiro de
recente crise política e confronto direto entre posições ideológicas bem demarcadas. A
análise dos comentários deu subsídios para que possamos concluir nessa linha, uma vez
que os threads que se formaram nos posts se mostraram frutíferos para a troca de
discordâncias, mas também para a acomodação de usuários em trincheiras antagônicas.
Uma vez expostos ao conteúdo dissonante, os participantes tendem a manter o diálogo
aberto e, de certa forma, respeitoso, mas sem haver concessão ao lado oposto ou qualquer
tentativa de entendimento mútuo.
O sexto ponto trata do modo pelo qual os indivíduos apresentam seus argumentos
e quais recursos são empregados com maior frequência. Um dos destaques fica por conta
do alto índice de mensagens declaratórias – um dado que corrobora a centralidade dos
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threads como espaço prioritário para o atrito, haja vista que boa parte desse tipo de
comentário foi publicado fora dos threads. Essas simples exposições de pensamentos,
sem argumentação e sem profundidade servem para uma marcação de território, mas
pouco contribuem para o debate. Em outra via, outro volume considerável de mensagens
se apresentou nas discussões de modo a procurar o contato, a buscar o diálogo de alguma
forma. Estas foram postadas em maior quantidade dentro de threads, com o intuito de
manter a discordância ativa e defender pontos de vista, opiniões e visões políticas. A
importância desse tipo de discussão, que envolve níveis diferentes de argumentação e
desacordos, pode levar cidadãos a diversas ações políticas consequentes, como
envolvimento em atividades participativas. Além disso, comentários que consideram o
interlocutor foram identificados como relevantes do ponto de vista da argumentação. Eles
são apresentados na forma de algum tipo de esclarecimento, ou propondo algum tipo de
nova abordagem à questão em tela, sugerindo alguma solução, chamando outros para
ações políticas ou até mesmo posicionando-se claramente de forma oposta. Quanto aos
recursos técnicos, a baixa utilização destes foi um resultado inesperado, pois o
acionamento é tido pela bibliografia como um dos fatores que diferenciam essas
discussões de outras modalidades.
Por fim, o sétimo ponto reúne questões envolvendo o estabelecimento de três
dinâmicas padrão de ocorrência e manutenção de discussões baseadas em discordância
política. Juntas, elas formam um quadro consistente do que se pode encontrar no
Facebook em termos de propriedades das discussões que envolvem desacordos políticos.
No entanto, não pretende ser um roteiro definitivo para a compreensão universal do
fenômeno, mas, sim, percursos que guiam o entendimento geral de como se formam e se
caracterizam tais discussões. Além disso, evidenciam elementos que se repetem em posts
distintos e agregam aspectos formadores de desacordos e mantenedores de ambientes
cada vez mais povoados por cidadãos interessados em interagir sobre política. No geral,
as dinâmicas apresentadas e discutidas no capítulo anterior garantem um resumo das
características mais marcantes que desenvolvemos ao longo da tese.
Acredita-se que os resultados encontrados nesta tese contribuem para o campo da
comunicação e política ao abordar um fenômeno contemporâneo em franca expansão, a
discussão política em ambientes digitais. Essa questão vem sendo abordada pela
bibliografia desde o início da operação comercial da internet, colocando à disposição dos
pesquisadores cada vez mais desafios. No momento em que se debate a adoção de técnicas
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metodológicas mais avançadas em termos quantitativos, a tese buscou se concentrar no
terreno qualitativo, uma forma de atingir o fenômeno de maneira mais direta. Além disso,
buscamos identificar dimensões características analisando comentários como unidades,
mas, sobretudo, as relações estabelecidas entre essas mensagens em um ambiente
conversacional de alto teor dialógico. Considerar esses aspectos foi fundamental para
estabelecer caminhos mais realistas para entender como funcionam as discussões, o que,
segundo a nossa perspectiva, exige mais uma interpretação qualitativa do que uma mera
leitura de dados.
Em um ambiente cada vez mais interativo, em que as ferramentas digitais
medeiam diversas relações sociais, entender como as pessoas se relacionam nesse
ambiente é fundamental. Além disso, a busca pela identificação das características
definidoras da discussão online revelou-se uma tarefa dinâmica e desafiadora, uma vez
que as inovações tecnológicas bem como as inovações no seu uso social aqui se sucedem
em grande velocidade e em direções inesperadas. Em suma, aqui se pretendeu oferecer
algum incremento aos campos de estudo da política online, primeiramente, e da
democracia digital, em segundo lugar, ao se investigar a discussão política em um meio
e em um ambiente social em que hoje se concentra grande parte da informação política
democraticamente relevante, onde se refletem e processam os grandes desacordos morais
e políticos da sociedade brasileira, onde os atores-chave da esfera pública política
apresentam seus pontos de vista e enfrentam os pontos de vista opostos. Desenhar um
quadro de características das discussões da forma como aqui se fez é um modo de dar um
passo para a compreensão geral de como os brasileiros hoje formam, em público, suas
opiniões, suas visões e suas vontades políticas.
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APÊNDICE A
Lista com os links dos posts analisados:
1

A favor da despenalização do aborto
https://www.facebook.com/afavordaescolha/posts/830773357029266

2

Jean Wyllis
https://www.facebook.com/jean.wyllys/videos/975985982449409

3

Instituto Liberal de São Paulo
https://www.facebook.com/institutoliberaldesaopaulo/photos/a.16149013254020
14.1073741827.1614894922069321/2026557537569722/?type=3

4

De Boas na Revolução
https://www.facebook.com/693187137431259/photos/a.693313300751976.1073
741828.693187137431259/889392994477338/?type=3

5

Quebrando o Tabu
https://www.facebook.com/quebrandootabu/videos/1000461156676938

6

Mídia Ninja
https://www.facebook.com/midiaNINJA/posts/639339069557575

7

Rede Sustentabilidade
https://www.facebook.com/BrasilEmRede/videos/1065532710151746

8

Anonymous Brasil
https://www.facebook.com/AnonBRNews/videos/726402907408567/

9

Sara Winter
https://www.facebook.com/sarawinter13/photos/a.148917918651997.107374182
7.148916071985515/508466782697107/?type=3&theater

10

Sara Winter
https://www.facebook.com/sarawinter13/photos/a.148917918651997.107374182
7.148916071985515/483342375209548/?type=3&theater

11

Nem Tenta Argumentar
https://www.facebook.com/848270961918364/photos/a.848280271917433.1073
741828.848270961918364/1005629342849191/?type=3&theater

12

Think Olga
https://www.facebook.com/thinkolga/photos/a.289412727860922.1073741826.2
89405207861674/782608405208016/?type=3&theater

13

Chega de Fiu Fiu
https://www.facebook.com/chegadefiufiu/videos/1704027103202024/
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14

Meu Professor de História
https://www.facebook.com/361291767338033/photos/a.361349177332292.1073
741828.361291767338033/816642425136296/?type=3&theater

15

Meu Professor de História
https://www.facebook.com/361291767338033/photos/a.361349177332292.1073
741828.361291767338033/741007862699753/?type=3&theater

16

Kim Kataguiri
https://www.facebook.com/kataguiri.kim/posts/1186495491401648

17

Kim Kataguiri
https://www.facebook.com/kataguiri.kim/posts/1186345038083360

18

Mentor Neto
https://www.facebook.com/mneto/posts/10153693943922339

19

Mentor Neto
https://www.facebook.com/mneto/posts/10153625765837339

20

Lobão
https://www.facebook.com/Lobaooficial/posts/980725622010774

21

Lobão
https://www.facebook.com/Lobaooficial/videos/978584608891542/

22

Rodrigo Constantino
https://www.facebook.com/rconstantinoliberal/posts/365400770231181

23

Escola Sem Partido
https://www.facebook.com/escolasempartidooficial/photos/a.346888065462191.
1073741829.336441753173489/554098171407845/?type=3&theater

24

Instituto Liberal de São Paulo
https://www.facebook.com/institutoliberaldesaopaulo/photos/a.16149013254020
14.1073741827.1614894922069321/1955795381312605/?type=3&theater

25

Instituto Liberal de São Paulo
https://www.facebook.com/institutoliberaldesaopaulo/photos/a.16149013254020
14.1073741827.1614894922069321/2051150608443748/?type=3

26

Jovens de Esquerda
https://www.facebook.com/JovensdeEsquerda/posts/494682224035300

27

Jovens de Esquerda
https://www.facebook.com/JovensdeEsquerda/posts/493819207454935

28

Jeferson Monteiro
https://www.facebook.com/monteirojeferson/posts/1073440166032371

29

Jeferson Monteiro
https://www.facebook.com/monteirojeferson/posts/1037042329672155
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30

Desmascarando a Globo
https://www.facebook.com/desmascarandoglobo/posts/1809154039316669

31

Fernando Holiday
https://www.facebook.com/fernandoholiday.mbl/videos/1696050567299769/

32

Stephen Kanitz
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1438652429493484&set=a.7713588
49556182.1073741828.100000462228752&type=3

33

Pátria Amada Brasil
https://www.facebook.com/AMADAPATRIABRASIL/videos/443684895835517

34

Observador Político
https://www.facebook.com/observadorpolitico/photos/a.279891368689243.7994
1.265361303475583/1144032508941787/?type=3

35

Gregório Duvivier
https://www.facebook.com/gregorioduvivier/videos/1097580246970600/

36

Leandro Narloch
https://www.facebook.com/leandronarloch/posts/1038399686236802

37

Instituto Liberal de São Paulo
https://www.facebook.com/institutoliberaldesaopaulo/photos/a.16149013254020
14.1073741827.1614894922069321/2026555880903221/?type=3

38

Pense, é Grátis
https://www.facebook.com/penseegratis/photos/a.1443700582545510.10737418
28.1442990092616559/1736209413294624/?type=3&theater

39

Vermelho à esquerda
https://www.facebook.com/vermelhoaesquerda/photos/a.455381541156363.112
567.369983263029525/1264013940293115/?type=3&theater

40

Xico Sá
https://www.facebook.com/xico.sa/posts/10154716561936686

41

Manno Góes
https://www.facebook.com/mannogoes/posts/1000630183318648

42

Guilherme Assis
https://www.facebook.com/daoradaora/posts/1344983898850523

43

Instituto Liberal de São Paulo
https://www.facebook.com/institutoliberaldesaopaulo/photos/a.16149013254020
14.1073741827.1614894922069321/2027374997487976/?type=3

44

Revista Vaidapé
https://www.facebook.com/revistavaidape/videos/924132044375684/

45

Pablo Villaça
https://www.facebook.com/pablovillaca01/posts/800407890064439
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46

Caneta Desmanipuladora
https://www.facebook.com/canetadesmanipuladora/photos/a.245804172452703.
1073741828.245795719120215/249657258734061/?type=3

47

Alexandre Versignassi
https://www.facebook.com/alexandre.versignassi/posts/10154354184209835

48

Reinaldo Azevedo
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10154223776674839&id
=102285684838

49

Reinaldo Azevedo
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10154220477364839&id
=102285684838

50

Marina Silva
https://www.facebook.com/marinasilva.oficial/photos/a.144793905532248.2565
8.126351747376464/1220596924618602/?type=3

51

Luciana Genro
https://www.facebook.com/LucianaGenroPSOL/posts/1165658376812395

52

33 Dias sem Machismo
https://www.facebook.com/33DiasSemMachismo/photos/a.945967845521124.1
073741828.943325452452030/948013805316528/?type=3

53

Vitor Teixeira
https://www.facebook.com/vitortcartoons/photos/a.232922050183626.10737418
28.232492200226611/697365800405913/?type=3

54

Vitor Teixeira
https://www.facebook.com/vitortcartoons/photos/a.232922050183626.10737418
28.232492200226611/691127397696420/?type=3

55

Plantão Brasil
https://www.facebook.com/PlantaoBrasil.net/posts/537154476469873

56

Plantão Brasil
https://www.facebook.com/PlantaoBrasil.net/posts/537044486480872

57

Verdade Sem Manipulação
https://www.facebook.com/VerdadeSemManipulacao/photos/a.24057393606742
7.1073741828.240568739401280/508839015907583/?type=3

58

Anarquismo - Liberdade
https://www.facebook.com/Anarquismo.Liberdade/photos/a.310677539039652.
74528.310572705716802/985286254912107/?type=3

59

Anarquismo - Liberdade
https://www.facebook.com/Anarquismo.Liberdade/photos/a.310677539039652.
74528.310572705716802/982665015174231/?type=3
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60

Fernando Morais
https://www.facebook.com/fernando.morais.1612/posts/1344191298931470

61

Fernando Morais
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1342712909079309&set=a.6832063
81696635.1073741828.100000218394246&type=3

62

Política no Face II
https://www.facebook.com/politicanoface2/photos/a.257160191118991.1073741
828.257158234452520/585442211624119/?type=3

63

Socialista Morena
https://www.facebook.com/SocialistaMorena/posts/1126775810716254

64

Socialista Morena
https://www.facebook.com/SocialistaMorena/photos/a.422338444493331.97100
.419178804809295/1124673957593106/?type=3

65

Ter Opinião não É Crime
https://www.facebook.com/PoliticamenteIncorreta/photos/a.1490294824590777.
1073741828.1490272657926327/1798856957067894/?type=3&theater

66

Ter Opinião não É Crime
https://www.facebook.com/PoliticamenteIncorreta/photos/a.1490294824590777.
1073741828.1490272657926327/1798459747107615/?type=3&theater

67

Geração Coca-Cola
https://www.facebook.com/GegacaoCocaColaa/posts/1290139361005966

68

Geração Coca-Cola
https://www.facebook.com/GegacaoCocaColaa/photos/a.417757281577516.102
809.417723298247581/1289376621082240/?type=3

69

Correio Braziliense
https://www.facebook.com/correiobraziliense/posts/1157973237582338

70

Correio Braziliense
https://www.facebook.com/correiobraziliense/posts/1157401574306171
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