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RESUMO
Esta pesquisa procurou compreender se é possível identificar, por meio da
análise de discursos de líderes de opinião nas redes sociais na internet, um clima ou
corrente de opinião que permeou o impeachment de Dilma Rousseff. A metodologia,
apresentada por Gil e Kauark, é de caráter exploratório, com técnicas de pesquisa
bibliográfica e documental; ainda, realiza-se a análise de conteúdo ensinada por
Bardin em documentos presentes e coletados na web. Para tanto, os fatos, a sociedade, a política, a opinião pública e a comunicação – seja ela mediada por computador ou não – são observados a partir das ópticas histórica, sociológica e de teorias
da comunicação. Ao tratar da história, da sociedade e da política, cria-se um diálogo
entre Castells, Lévy, inúmeras fontes de notícias, Gohn, Bauman, Pleyers e Pinto;
por intermédio dos estudos da opinião pública, continua-se a conversa com Castells
e Lévy, dessa vez acompanhados por Recuero, Pariser, Le Bon, Tarde, Flusser e
Fagen; por fim, Wolf e Gomes trocam ideias com Aristóteles e outros autores ao
apresentar as teorias da comunicação. Ademais, para a análise de conteúdo proposta por Bardin, identificou-se a organização Movimento Brasil Livre (MBL) como um
ator ativo e importante presente nas redes sociais online; portanto, analisa-se o conteúdo publicado pela ONG na sua página no Facebook, no mês de abril de 2016 –
período no qual ocorreram manifestações políticas e em que a admissibilidade do
processo de impeachment foi votada e aprovada pela Câmara dos Deputados. A
partir desta análise, infere-se que o MBL pode ter assumido um papel de oposição
que, na época, não possuía lideranças definidas; mostra-se como a organização
atuou de forma acintosa e constante a favor do processo; evidencia-se como Dilma
Rousseff e seus “aliados” – ou seja, todos aqueles que se posicionaram contra o
processo – foram apresentados como culpados pela crise político-econômica do
Brasil; e atesta-se como o MBL, sendo uma organização política, ainda que suprapartidária, apresenta sua versão dos fatos sempre através de um prisma ideológico.
Palavras-chave: Retórica. Impeachment. Redes sociais. Internet. Dilma Rousseff.
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1 INTRODUÇÃO
Entre os anos de 2013 e 2016, inúmeras mobilizações políticas tomaram as
ruas do país, de norte a sul, em todos os Estados e no Distrito Federal. Nesse ínterim, Dilma Rousseff presidiu a República, o Brasil foi sede da Copa do Mundo de Futebol e a então presidenta1 foi reeleita em uma acirrada e bastante polarizada disputa eleitoral. Esse ambiente de instabilidade política foi, ainda, reforçado por uma grave crise econômica, e a ex-presidenta foi deposta do seu segundo mandato, mediante um processo de impeachment2 – num julgamento abertamente jurídico e político –
finalizado em 2016.
É importante notar como tais eventos, cruciais para a história brasileira, ocorreram no mais longo – ainda que curto, com cerca de 30 anos – período democrático
do país. A Nova República foi iniciada após um Regime Militar – o qual acabou nos
anos 1980 –, sendo estabelecida com a criação da Constituição Federal de 1988.
Desde então, é a segunda vez que um Presidente da República é deposto do seu
cargo por meio de um processo de impedimento. Embora existam inúmeras diferenças entre o processo aberto em 1992, decisivo para a renúncia do então presidente
Fernando Collor de Mello, e o processo de 2016, que destituiu Dilma Rousseff, há,
também, semelhanças; sendo que a proximidade torna as comparações inevitáveis.
Assim como em 1992, ano do impeachment do ex-presidente Fernando Collor
de Mello, o processo contra Dilma Rousseff teve grande apelo popular. As supracitadas mobilizações, ocorridas entre 2013 e 2016, foram as maiores da história do
Brasil, e críticas ao governo da então presidenta tornaram-se pauta cada vez mais
constante nos protestos. Todavia, ao contrário de 1992, também surgiram fortes
mobilizações a favor do governo Dilma Rousseff em 2016. As manifestações, tanto
contra quanto a favor do governo, não foram espontâneas, porém convocadas e
planejadas por líderes de opinião e pela mídia em geral – ao noticiar e retratar tais
eventos.
Orquestrados, muitas vezes, nas redes sociais da internet, ou seja, fora dos
canais tradicionais de comunicação e cooptação política, esses protestos já fazem
parte da história do país. Sendo assim, uma corrente ou clima de opinião, presente
1

Existe um debate sobre o uso da palavra presidenta. Como o termo existe (Rios, 2010, p. 550), no
presente trabalho ele é utilizado em respeito à preferência da própria Dilma Rousseff.
2
Ato pelo qual o Poder Legislativo destitui o chefe do Poder Executivo que pratica determinados crimes previstos na Constituição (Rios, 2010, p. 370).
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numa parcela da sociedade, pode ter sido criada ou refletida pelo discurso de organizações, figuras públicas ou políticos. Dessa forma, identificar líderes de opinião,
descobrir e analisar discursos por eles propagados e verificar as reações provocadas por suas mensagens nos destinatários auxiliará na compreensão da situação
sociopolítica do país e no entendimento das motivações do povo para suas mobilizações.
Ao estudar o cenário político brasileiro, portanto, surgiram inúmeras questões,
dentre as quais algumas se destacam. Como os protestos eclodiram e transformaram-se nos maiores já realizados no Brasil? Qual foi o papel dos líderes de opinião
presentes nas redes sociais online nessas mobilizações? E, finalmente, qual é o discurso propagado por esses atores e que reações esse discurso provocou?
O tema desta pesquisa é, portanto, o discurso dos líderes de opinião nas redes sociais da internet que criou ou retratou uma corrente ou clima de opinião que
alavancou o processo de impeachment de Dilma Rousseff. Deixa-se claro, desde já,
que não há qualquer pretensão de julgar a validade e a legalidade do processo ou
de analisar os governos de Dilma Rousseff e Michel Temer, pois tais estudos fugiriam não somente do tema proposto como também do universo aqui pesquisado.
A partir desse tema, apontou-se um problema de pesquisa: é possível observar um clima ou corrente de opinião que permeou o impeachment da ex-presidenta
Dilma Rousseff nas redes sociais da web? Finalmente, desse problema, surge o objetivo geral do estudo: compreender se é possível identificar, por meio da análise de
discursos de líderes de opinião nas redes sociais na internet, uma corrente ou clima
de opinião que permeou o processo de impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff.
Ainda, para delimitar qual universo seria pesquisado e quais seriam as etapas
do estudo, desmembrou-se esse objetivo em outros, mais específicos, que garantiram a sua realização:
•

descrever as manifestações políticas ocorridas entre 2013 e 2016 no Brasil;

•

colocar tais manifestações sob à luz da história e de teorias sociológicas que
abrangem mobilizações sociais e a opinião pública;

•

estudar a internet como uma nova tecnologia capaz de servir como meio de
comunicação democrático e veloz e como ferramenta de organização e mobilização sociopolítica;
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•

identificar líderes de opinião em redes sociais na web engajados com o processo e observar uma corrente ou clima de opinião que permeou o impeachment da Dilma Rousseff, por meio da análise dos seus discursos;

•

aplicar a análise de conteúdo em documentos publicados em redes sociais
na internet como proposta de atualização e ampliação dessa metodologia de
pesquisa e análise.
Para a execução desta pesquisa, o trabalho foi divido em três seções princi-

pais: o estudo sobre a história, a sociedade e a política; a exploração da comunicação e da opinião pública; e, finalmente, após a descrição das metodologias empregadas, a análise dos discursos e a apresentação dos resultados, hipóteses e inferências. Para tanto, aplica-se o método de pesquisa exploratória, dividida em bibliográfica e documental, e, depois, realiza-se uma análise de conteúdo nos documentos coletados.
É importante mencionar que, com o intuito de manter este estudo objetivo e
exequível, explorou-se os assuntos até onde se apresentaram úteis e conectados
aos objetivos da pesquisa. É claro que os eventos, documentos e teorias podem ser
observados sob outros pontos de vista; contudo, nesta pesquisa, propõem-se uma
observação atenta dos conteúdos que, ainda, serão apresentados sob os prismas da
sociologia, da história e, principalmente, da comunicação.
Dessa forma, Castells (2003 e 2013) e Lévy (2002) dialogam constantemente
com outros autores, como Gohn (2012 e 2014), Bauman (2000), Pleyers (2012) e
Pinto (2012); sendo que fatos são apresentados por notícias e pelos estudos de Almeida (2013). Posteriormente, os principais autores conversam, ainda, com Recuero
(2009), Pariser (2012), Le Bon (2008), Tarde (2005), Flusser (2013), Fagen (1966) e
Aristóteles (2011), além de Wolf (2002) e Gomes (2004) – estudiosos que, apresentando a história das teorias da comunicação, trazem ainda mais autores ao diálogo.
A metodologia de pesquisa é apresentada por intermédio dos trabalhos de Gil (2002)
e Kauark et al (2010), sendo que a análise de conteúdo, que trocará ideias com todos os conteúdos pesquisados, foi realizada a partir das técnicas explanadas por
Bardin (1977).
Por fim, esta pesquisa justifica-se por tratar de um momento histórico nacional
importantíssimo. Mobilizações sociopolíticas já faziam parte da história do Brasil, porém, com o advento da internet e a popularização das redes sociais online, passa-se

15

a ter novos e mais poderosos meios de organizar manifestações. A agenda dos protestos, é claro, pode variar conforme as demandas que uma sociedade possui em
determinado período; contudo, recentemente, mobilizações foram fortes o suficiente
para depor a maior autoridade do Poder Executivo brasileiro e, possivelmente, abalar e modificar a força de determinadas correntes ideológicas que atuam em nível
nacional.
Percebe-se, dessa maneira, a importância de compreender como tais mobilizações evoluíram, qual o papel das redes sociais na internet nesses eventos, como
os líderes de opinião discursaram nesses espaços e, por fim, qual é o conteúdo das
mensagens por eles propagadas e as reações por elas provocadas. Esta pesquisa
pretende, portanto, auxiliar na compreensão dos protestos ocorridos no Brasil, entre
2013 e 2016, identificar os discursos que criaram ou representaram um clima ou corrente de opinião durante o período e explorar de que maneira as redes sociais online
podem ser utilizadas como um meio de comunicação e propaganda política. Além
disso, recorrendo à metodologia de análise de conteúdo em um novo tipo de material – conteúdos publicados nas redes sociais da web – espera-se contribuir, ainda
que de forma modesta e sutil, para a ampliação e atualização desse processo metodológico.
É necessário mencionar que o autor desta pesquisa nasceu e cresceu num
Brasil recém-redemocratizado, que teve seu primeiro presidente eleito pelo sufrágio
universal deposto do seu cargo como consequência de um processo de impeachment. Esse mesmo autor, acompanhou a evolução da internet, descobrindo, aos
poucos, o poder da conexão e das redes e, portanto, conhece ambos os lados da
moeda. Sendo assim, o autor desta pesquisa é filho deste tempo: de uma nação instável, marcada por períodos de transição, uma república democrática jovem e conturbada e de um mundo cada vez mais conectado.
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2 HISTÓRIA, SOCIEDADE E POLÍTICA
Primeiro, se viajará pela história e pelo mundo para que se possa compreender: o que aconteceu no Brasil entre 2013 e 2016; como as manifestações foram
moldadas ao longo da história no cenário brasileiro e internacional; qual o papel das
mídias nesses movimentos; e como o mais novo meio de comunicação, a internet,
adicionou uma nova camada ao debate político. Essa viagem é necessária, pois,
como observa Falero (2012, p. 37), “se a realidade social não se apreende isolando
um fenômeno de seu contexto territorial, isto também é válido em termos temporais:
tampouco é possível a compreensão sem refletir acerca da ideia de processo”.
Neste capítulo, os estudos serão iniciados com uma breve retrospectiva dos
fatos ocorridos entre 2013 e 2016 – período no qual Dilma Rousseff foi reeleita presidenta do Brasil e, posteriormente, afastada do cargo por meio de um processo de
impeachment – a partir de Gohn (2014), Castells (2013) e diversas fontes de notícias. Logo após, será realizado um estudo da sociologia dos movimentos sociais, utilizando-se também Gohn (2014) e Castells (2013), além de Lévy (2002), Bauman
(2000), Tarrow (1998), Pleyers (2012) e Pinto (2012).
A parte final do capítulo consiste em uma pesquisa histórica das mobilizações
ocorridas na década de 1960, a partir de Gohn (2014), criando-se uma ligação entre
as manifestações atuais a partir de Castells (2013) e Lévy (2002), em que também
se observa o papel das mídias e das tecnologias no processo. Para se compreender
de forma satisfatória o contexto atual, também são investigados fatos que fazem parte da história brasileira – algumas manifestações, o impeachment de Fernando Collor de Mello e o papel das mídias nesses eventos – com os estudos de Almeida
(2013) e, novamente, inúmeras fontes de notícias.
Finalmente, conclui-se o capítulo estudando mobilizações conectadas à internet e às redes sociais no século XXI – a Primavera Árabe, os Indignados e o Movimento Occupy – a partir de Castells (2013) e Gohn (2014). Ainda, utiliza-se os estudos de Lévy (2002) para melhor compreender a comunicação online e o poder das
redes sociais da internet e da web como um meio de propagar informações.
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2.1 Dos protestos de 2013 ao impeachment de 2016
Em junho de 2013, o Brasil presenciou as maiores manifestações políticas
desde o Fora Collor1, ocorrido em 1992, e, como relata Gripp (2013), a agenda das
mobilizações foi bastante diversa. As manifestações, conta Gohn (2014, p. 89), organizadas pelas redes sociais da internet, começaram como um protesto contra o
aumento da tarifa dos transportes coletivos, porém “seu súbito crescimento levou à
ampliação das demandas para a má qualidade dos serviços públicos e a falta de ética na política”.
Tal visão é, da mesma forma, evidenciada por Castells (2013, p. 145):
Aconteceu também no Brasil. Sem que ninguém esperasse. Sem líderes.
Sem partidos nem sindicatos em sua organização. Sem apoio da mídia. Espontaneamente. Um grito de indignação contra o aumento do preço dos
transportes que se difundiu pelas redes sociais e foi se transformando no
projeto de esperança de uma vida melhor, por meio da ocupação das ruas
em manifestações que reuniram multidões em mais de 350 cidades.

Essas multidões identificadas pelo autor (2013) chegaram ao expressivo número de 1,25 milhão de pessoas espalhadas por cidades de todos os estados do país, no dia 20 de junho de 2013. Pode-se perceber, na Figura 1, o emblemático momento no qual manifestantes ocupam a parte externa dos prédios do Congresso Nacional, em Brasília. Nesse momento, o discurso já se diversificara e, como mencionado por Gohn (2014), se clamava contra a corrupção, por melhorias nos serviços
públicos – como transporte, saúde e educação – e contra os gastos do governo,
presidido por Dilma Rousseff, com a Copa do Mundo, que aconteceria no país no
ano seguinte (PROTESTOS..., 2013).
Essa “onda de protestos”, nas palavras de Gohn (2014, p. 89), não foi em
vão, pois, aponta a autora, o povo “conquistou a revogação do aumento das tarifas
em inúmeras capitais, a não aprovação de projetos de lei discriminatórios, além de
alterar ou acelerar a agenda de programas sociais governamentais”. Como se verá
adiante, o mundo todo assistiu a uma série de manifestações políticas, ocorridas a
partir do final da primeira década do século XXI em diversos países. Dentre todas
essas mobilizações, Castells (2013, p. 146-147) acredita que as ocorridas em solo
brasileiro tiveram algo especial:
1

Sequência de protestos, na década de 1990, que pedia o impeachment do ex-presidente Fernando
Collor de Mello.

18
É nesse contexto que a reação da presidenta Dilma Rousseff adquire todo
seu significado. Pela primeira vez, desde que, em 2010, se iniciaram esses
movimentos em rede em noventa países diferentes, a mais alta autoridade
institucional declarou que “tinha a obrigação de escutar a voz das ruas”. E
fez com que seu gesto de legitimação do movimento fosse acompanhado
da recomendação, seguida pelas autoridades locais, de se anularem os
aumentos das tarifas de transporte.

Como comentado, os protestos de maior destaque ocorreram no mês de junho de 2013 e, já em 2014, logo após a Copa do Mundo de Futebol – um dos alvos
das manifestações do ano anterior –, Dilma Rousseff foi reeleita com mais de 54 milhões de votos em uma disputa acirrada (DILMA..., 2014). No entanto, em 2015, meses após ser reempossada, a presidenta Dilma passou a lidar, mais uma vez, com
manifestações: de acordo com estimativas da Polícia Militar, 2,4 milhões de pessoas
foram às ruas em março, 701 mil em abril e 879 mil em agosto, com eventos em todos os estados e no Distrito Federal. Dessa vez, as demandas foram mais específicas, com duras críticas ao governo e à corrupção e com pedidos de impeachment ou
renúncia da presidenta (TODOS..., 2015).
Figura 1 – Multidão protesta no Congresso Nacional

Fonte: Valter Campanato / ABr (MANIFESTANTES..., 2013).

Todavia, em agosto do mesmo ano, começaram a surgir manifestações a favor do governo. Os números são imprecisos e menos expressivos, com contagens
que variam entre 600 e 10 mil pessoas (MANIFESTANTES..., 2015). Esses protestos alcançaram o seu ápice no dia 16 de dezembro, contando com maior público e
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movimentações por todo país. De acordo com estimativas da Polícia Militar, foram
98 mil manifestantes, contudo os organizadores acreditam que havia cerca de 292
mil pessoas nas mobilizações (MANIFESTANTES..., 2016).
Avançando para 2016, com o processo de impeachment da então presidenta
Dilma Rousseff já em andamento, as manifestações contra e a favor do governo
continuaram e se acentuaram, ganhando cada vez mais adeptos. No dia 13 de março, o Brasil presenciou a maior mobilização política da sua história, superando as Diretas Já, de 1984 (ATO..., 2016). Como pode ser visto na Figura 2, a Avenida Paulista, em São Paulo, foi completamente tomada durante as manifestações, com cerca
de 1,4 milhão de pessoas, de acordo com os dados da Polícia Militar (MAIOR...,
2016).
Figura 2 – Maior manifestação política da história do Brasil, na Avenida Paulista

Fonte: Daniel Teixeira / Estadão (2016).

Páginas criadas em redes sociais, como o Facebook, e políticos que se opunham e criticavam o governo Dilma ajudaram a organizar e divulgar os protestos,
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sendo que a ONG liberal Movimento Brasil Livre (MBL..., 2017) – que, no momento
em que o presente trabalho é desenvolvido, conta com duas milhões de “curtidas”2
na rede social Facebook – é vista por Gutierrez (2016) como um poderoso articulador dessas mobilizações. Além disso, o poder de divulgação da internet, que será
estudado com cuidado ao longo do trabalho, permitiu que essas mensagens se espalhassem rapidamente: somente na página do evento “Mega Manifestação - 13 de
Março”, por exemplo, criada por outra organização presente no Facebook, Vem Pra
Rua Brasil (2016), mais de 6 milhões de pessoas foram convidadas, mais de 400 mil
informaram que participariam dos protestos e outras 114 mil manifestaram interesse.
No mesmo dia, 13 de março de 2016, manifestações ocorreram em todo o país e tiveram o apoio de cerca de 3,6 milhões de pessoas, segundo estimativas da
Polícia Militar, sendo que os organizadores estimaram cerca de 6,9 milhões de pessoas (MANIFESTANTES..., 2016-1). Menos de uma semana depois, no dia 18 de
março, foram realizadas manifestações a favor do governo por todo Brasil, com estimativas de 275 mil pessoas, por parte da Polícia Militar, e de 1,3 milhão de pessoas, pelos organizadores (MANIFESTANTES..., 2016-2).
Aqui é importante ressaltar que, de acordo com Capelo (2015), ao contrário
dos protestos a favor do impeachment do ex-presidente Collor, o povo brasileiro estava nitidamente dividido quanto ao posicionamento político perante o processo contra Dilma Rousseff. Isso porque, embora os números dos protestos contrários ao governo fossem maiores, é impossível negar a importância dos protestos que apoiavam a ex-presidenta, uma vez que esses também demonstraram sua força.
Ambas as mobilizações continuaram até 17 de abril – dia em que os Deputados Federais aprovaram a admissibilidade do processo de impeachment da então
presidenta da república, Dilma Rousseff –, no qual também foram realizados protestos, porém mais tímidos. No Gráfico 1, pode-se comparar as principais manifestações contra e a favor do segundo mandato da ex-presidente, ocorridas nos anos de
2015 e 2016, com os números divulgados pela Polícia Militar (PM) e pelos organizadores (Org.). Ainda, após o impeachment ser aceito pelo congresso, os protestos de
ambos os lados “perderam combustível”.
Como local de livre expressão e fácil conexão, o debate sobre o assunto se
manteve na internet e, a cada nova fase do processo, cresciam as buscas pelo ter2

Todos aqueles que “curtem” uma página no Facebook tornam-se assinantes ou “seguidores” e passam a acompanhar as novidades que a página pública.
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mo ou sobre assuntos relacionados ao impeachment (DA..., 2016). Por fim, as principais fases do processo, que aparece integralmente no ANEXO A, foram:
• 2 de dezembro de 2015: abertura do processo pelo então presidente da
Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha;
• 17 de abril de 2016: a admissibilidade do processo é votada e aceita pela
Câmara dos Deputados e o caso é transferido para o Senado Federal;
• 12 de maio de 2016: a admissibilidade do processo é aprovada no Senado,
a então presidenta é afastada temporariamente e seu vice, Michel Temer,
assume como presidente em exercício;
• 31 de agosto de 2016: o processo de impeachment é aceito, Dilma Rousseff é afastada do cargo e seu vice, Michel Temer, assume definitivamente.
Gráfico 1 – Principais protestos ocorridos em 2015 e 2016
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Fonte: Elaborada pelo autor (MAPA..., 2016).

Uma vez compreendidos os eventos ocorridos entre 2013 e 2016, pode-se
iniciar um estudo mais aprofundado dos movimentos sociais tanto no Brasil quanto
no resto do mundo.
2.2 Mobilizações sociais
O estudo da sociologia de movimentos sociais, de acordo com Gohn (2014), é
recente e data das últimas décadas do século XX. A autora (2014), no entanto, também mostra que protestos fazem parte da história da humanidade, tanto nas formas
clássicas de greves e passeatas quanto no formato utilizado em 1968 – ano que será estudado com mais profundidade no decorrer do trabalho –, com protestos nas
ruas. A título de curiosidade, Gohn (2014) ainda comenta que há registros de manifestações flash mob3 datadas de 1800, sendo que, recentemente, o formato foi reinventado com o auxílio de novas tecnologias.
Como complemento, Castells (2013, p. 129) afirma que “ao longo da história,
os movimentos sociais foram e continuam a ser as alavancas da mudança social”.
Para o autor, tais movimentos surgem quando a existência quotidiana entra em crise
e se torna insustentável e quando as instituições políticas perdem sua credibilidade.
Dessa forma, afirma o autor (2013, p. 129), só resta ao povo agir por fora dos canais
institucionalizados, tomar o controle, “mudar os governantes e até as regras que
moldam as suas vidas”.
As marchas e ocupações que serão estudadas mais adiante são, para Gohn
(2014, p. 62-63), uma nova forma de fazer política: “não a política partidária, oficial,
mas a política no sentido dos gregos, do cidadão que se manifesta e discute na praça pública”. Além disso, a autora ressalta que as marchas constroem relações de solidariedade, sejam diretas e/ou virtuais. Gohn (2014) ainda sugere que, na atualidade, devido às marchas, protestos e ocupações serem organizadas online, nas redes
sociais da internet, permite-se que manifestantes tenham uma participação ad hoc,
já que defendem, inicialmente, uma causa, não uma ideologia. No início do século
XXI, Lévy (2002, p. 140) já apontava essa tendência, pois, para o autor, mobilizações organizadas a partir das redes, da internet, poderiam reunir grupos “geográfica,
3

Flash mob é um formato de manifestação que consiste na realização de um ato em local e horário
previamente combinados, no entanto os participantes aparecem e desaparecem de forma repentina.
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social e ideologicamente diversos” que, por um momento, possuem um interesse em
comum. Essas mobilizações, afirma Lévy (2002, p. 140), são efêmeras, utilizando,
também, a expressão ad hoc; sendo que, discorre o autor, “de forma alguma, visam
constituir estruturas de poder permanentes”.
Por outro lado, Bauman (2000, p. 11) é mais crítico e observa que grandes
mobilizações coletivas acontecem em “eclosões de agressão acumulada contra um
inimigo público recém-descoberto (isto é, contra alguém que a maior parte do público identifica como inimigo pessoal)”. Para o autor (2000, p. 11), essas manifestações
são como explosões, espetaculares, mas breves: elas “perdem força rapidamente;
assim que voltamos às questões rotineiras do nosso dia-a-dia, as coisas também retornam, inalteradas, ao ponto inicial”.
Em parte, Tarrow (1998 apud Pleyers 2012, p. 136) concorda, pois afirma que
“em seu ápice, o movimento é elétrico e aparentemente irresistível, mas em seguida
ocorre sua erosão e incorporação por intermédio do processo político”. Segundo
Pleyers (2012), esse é um processo comum dos movimentos sociais, pois ou se dissolvem, ou se institucionalizam – o que pode centralizar o poder nas mãos de alguns
líderes dos movimentos ou apontar os holofotes e dar os créditos das mobilizações
para a atores sociais ou políticos de destaque.
Nesse ponto, Gohn (2012, p. 24) reflete que as manifestações, vistas a partir
do prisma da teoria das mobilizações políticas, estão se tornando “formas rotineiras
de participação política”. Daí a importância desses protestos, que se tornaram uma
forma de diálogo e expressam as reinvindicações dos cidadãos e que estão deixando de ser eventos extraordinários ou a simples contestação da ordem vigente. Ainda, a autora (2012, p. 16) identifica que essas manifestações foram novidade, na Europa e nos Estados Unidos, nos anos 1950 e 1960 “com o movimento dos direitos
civis, das feministas, movimentos pacifistas, ambientalistas, e movimentos de estudantes e culturas alternativas”.
Por fim, Pinto (2012, p. 106) conclui que a “primeira destas manifestações
com forte impacto foi o movimento hippie nos Estados Unidos”. Para a autora (2012,
p. 107-109), a série de protestos ocorridos nos anos 1960 transformou o mundo ocidental: “o espaço que ocupam, a opinião que buscam formar é no sentido de angariar apoio para as causas, transformar as suas causas em causas da sociedade”.
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2.3 Ecos históricos
A partir da contextualização do ocorrido, é importante observar eventos locais
ou históricos que sejam semelhantes ou que possam ter influenciado, de alguma
forma, o desenrolar de tais fatos. Sendo assim, para que se possa compreender melhor o contexto em que as atuais manifestações estão inseridas, estudar-se-á, primeiro, a década de 1960 e, posteriormente, a história do Brasil.
2.3.1 Reflexos da década de 1960
Os anos 1960 foram bastante agitados pelo mundo todo, sendo que Gohn
(2014, p. 11) comenta que, para muitos analistas, houve uma “revolução cultural e
comportamental nos costumes e hábitos”, citando Sartre para definir uma geração
que queria “viver sem tempos mortos”. A autora (2014, p. 66-67) menciona o maio
francês de 1968 como um fato “sociopolítico e cultural” que não se isolou em um país ou região, mas que atingiu todo o globo ao somar-se a outros eventos históricos.
Isso aconteceu também, pois, de acordo com Touraine (2005 apud Gohn,
2014), as demandas dos protestos não eram por direitos de cidadania, sociais ou
universais. Gohn (2014) explica que a luta, naquele momento, se deu em defesa dos
direitos culturais. Tais valores culturais também são apontados por Castells (2013, p.
123) como a principal demanda das mobilizações sociais da “era da informação”, no
século XXI. Indo além, o autor (2013, p. 143) aponta que, “em última análise, o legado de um movimento social consiste na mudança cultural que produziu com sua
ação”. A própria web, ressalta Castells (2013, p. 31), é uma criação comunitária,
uma fusão da meritocracia com a contracultura utópica com o intuito de preservação
da liberdade e “acima de tudo, uma criação cultural”. Como comenta o autor (2013,
p. 138, grifos do autor), a internet “emergiu da cultura de liberdade prevalecente nos
campi universitários na década de 1970”.
Todavia, o que Castells (2013) definiu como uma “criação cultural” foi, para
Lévy (2002, p. 217, grifos do autor), uma “evolução da cultura”; isso porque, discorre, em toda evolução cultural, há “mutações nos processos de inteligência colectiva,
quase sempre ligadas [...] a mudanças na vida da linguagem”. E a linguagem é, para
Lévy (2002), justamente o que possibilita a cultura. O autor (2002, p. 217) traça uma
linha do tempo para mostrar que cada nova invenção logotécnica afeta os “modos
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de criação, reprodução e difusão das formas culturais”, sempre aumentando a inteligência coletiva. Para Lévy (2012, p. 217), a escrita garantiu memória à linguagem; o
alfabeto a deixou acessível a todos, a universalizou; a imprensa garantiu sua reprodução automática; e, finalmente, a interligação de computadores “cria um meio ubíquo para todos os signos culturais, a sua reprodução e as suas aceleradas mutações”. Ou seja, a cultura – ou inteligência coletiva – aperfeiçoa-se aos poucos, contudo, conforme o tempo passa, tal evolução torna-se cada vez mais veloz.
Deve-se notar, no entanto, que as causas por trás dos protestos não são a
única ligação entre maio de 1968 e o século XXI, já que há um paralelo no poder de
influência da mídia nas mobilizações. Gohn (2014, p. 69) discorre que “os muros das
universidades francesas foram o grande telão a dar visibilidade aos protestos e continuaram a ser a ‘mídia’ do movimento no transcorrer dos acontecimentos”, contudo
ressalta que a televisão, globalizada, criou uma identidade entre as ações ao redor
do mundo. A autora (2014, p. 65-66) sugere que a TV desempenhou, na época, o
papel que a internet e as redes sociais desempenham hoje e aponta:
A televisão, grande novidade midiática na comunicação de massa naqueles
anos, unia os rebeldes do mundo todo em seus noticiários e informes sobre
a situação em diferentes partes do globo. As manchetes eram sobre as manifestações nos Estados Unidos: negros na luta contra o preconceito racial e
pelos direitos civis, protestos contra a guerra no Vietnã, mulheres e o movimento feminista norte-americano com inúmeras passeatas pela igualdade
entre os sexos, os estudantes da Califórnia em luta contra o regime disciplinar vigente etc. Estudantes e pacifistas protestavam na Alemanha, Itália e
Inglaterra; na América do Sul, a luta era mais no plano político, de resistência contra os regimes militares. Houve grande repressão contra os estudantes, especialmente no México e em Córdoba, na Argentina. No Brasil, inúmeras prisões. O repúdio à guerra do Vietnã era um denominador comum
na pauta de todos os que protestavam.

Pode-se condensar essa relação, como bem observa Gohn (2014), na ideia
de que duas linguagens, duas mídias – cartazes, muros e televisão e, depois, a internet – serviram ou servem de base para lutas por mudanças. A autora (2014, p.
85) percebe, é claro, que há diferenças, todavia existe uma “revolta cultural, uma
utopia libertária e antiautoritária” tanto na década de 1960 quanto no século XXI.
Além disso, se já havia uma união mundial em 1968, tal possibilidade é, atualmente,
ainda mais forte devido ao desenvolvimento tecnológico. Assim, Castells (2013, p.
132) afirma que “os movimentos são simultaneamente locais e globais”, pois começam em um local, com alguma motivação, contudo, ao se conectarem com à internet
e ao trocarem experiências e estímulos, tornam-se, ao mesmo tempo, globais.
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Finalmente, o autor (2013, p. 19-20) lembra que movimentos sociais sempre
dependeram da comunicação, realizada a partir de “boatos, sermões, panfletos e
manifestos passados de pessoa a pessoa, a partir do púlpito, da imprensa ou qualquer meio de comunicação disponível”. Para ele (2003, p. 123), isso acontece porque é a partir dos meios de comunicação que se consegue “atingir a consciência da
sociedade como todo”. No século XXI, afirma Schiller (1999 apud Castells, 2003, p.
166), “[...] sete megagrupos de multimídia controlam a maior parte da mídia global, e
em cada país um pequeno grupo de corporações (independentes ou globalmente
conectadas) determina o que é publicado e transmitido”. Nesse contexto, Castells
(2003, p. 172) aponta que “a internet oferece liberdade”, sendo que, como explica o
autor (2013, p. 19-20), “em nossa época, as redes digitais, multimodais, de comunicação horizontal, são os veículos mais rápidos e mais autônomos, interativos, reprogramáveis e amplificadores de toda a história”.
Estudados os eventos ocorridos na década de 1960 e a influência da mídia
sobre eles, pode-se buscar compreender as mobilizações políticas brasileiras.
2.3.2 Reverberações brasileiras
Nos protestos que tinham o processo de impeachment como motivação, também se pode encontrar resquícios de outras mobilizações brasileiras, uma vez que,
relata Gohn (2014, p. 53), “as marchas têm longa tradição na história sociopolítica
do Brasil”. A autora lembra que tais manifestações aconteceram em diversos momentos da história brasileira e “já foram acionadas por diferentes correntes políticoideológicas”. Dentre os exemplos trazidos por Gohn (a Coluna Prestes, a Marcha da
Família com Deus pela Liberdade, marchas pelo retorno da democracia e as marchas dos Sem-Terra), serão estudados aqueles relacionados com o tema abordado
neste trabalho. É válido reforçar, ainda, dois movimentos que foram utilizados como
comparação no início do presente estudo: as Diretas Já e o Fora Collor.
Os já citados anos 1960 foram marcados, no Brasil, de acordo com Almeida
(2013), pela polarização política. Tal situação foi agravada pela renúncia, em 1961,
do então presidente Jânio Quadros que, ensina o autor (2013, p. 455-456), “foi o
primeiro presidente democraticamente eleito que não tinha maioria parlamentar”.
Naquele momento, um golpe militar só não aconteceu porque o Congresso Nacional
aprovou, rapidamente, a instauração do parlamentarismo, limitando os poderes do
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novo presidente, João Goulart. O “Jango”, como era conhecido, havia sido ministro
do trabalho, líder do trabalhismo, vinculado a sindicatos, herdeiro político de Getúlio
Vargas e era acusado, por alguns, de simpatizante comunista.
Em 1963, no entanto, houve o retorno ao presidencialismo, definido por meio
de um plebiscito, discorre Almeida (2013). A partir de então, João Goulart buscou
apoio popular para realizar suas Reformas de Base, que tinham a Reforma Agrária
como carro-chefe. Se, como conta o autor (2013, p. 460), mais de 70% da população era a favor das reformas, “o Congresso Nacional não refletia plenamente o vanguardismo das posições políticas da sociedade”. Ainda, continua Almeida (2013, p.
460), “setores conservadores se articulavam em órgãos intelectuais” para desestabilizar o governo financiando e produzindo “programas de rádio e TV e material jornalístico de conteúdo anticomunista e ‘antipopulista’”. É interessante perceber mais
uma vez a conexão entre o mundo político e a mídia, de forma geral.
E foi nesse cenário polarizado que, explica Almeida (2013), Jango buscou ganhar apoio parlamentar, com mobilizações populares e comícios. Embora essa estratégia fosse muito arriscada em um contexto de Guerra Fria – ainda mais com a
presença constante dos militares na política brasileira –, foi realizado um comício para dezenas de milhares de pessoas, na Central do Brasil, Rio de Janeiro, no dia 13
de março de 1964, no qual o presidente defendeu seu projeto e anunciou desapropriações de terras próximas às rodovias federais. O autor (2013, p. 463) explica que
tal mobilização foi considerada uma provocação e relata que
A resposta da direita viria na semana seguinte com uma marcha da Família
com Deus pela Liberdade (19/03) em São Paulo, onde se pedia que as forças armadas salvassem o Brasil do comunismo. No dia seguinte o General
Castello Branco, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas emitiu circular
reservadas aos oficiais alertando contra os perigos do comunismo.

O fato é evidenciado por Pinho e Santiago (2014), que relatam que a marcha reuniu
500 mil pessoas favoráveis ao regime militar e que “temiam a implantação de um regime comunista no Brasil”. Para Starling (apud Pinho e Santiago, 2014), essa foi a
“face mais espetaculosa” do golpe militar e foi necessária para legitimar a ditadura,
que foi instaurada pouco depois das marchas, no dia 31 de março de 1964.
Passadas duas décadas da instauração do regime, o povo passou a pedir a
volta da democracia, com cada vez mais força e frequência. De acordo com Almeida
(2013, p. 504), João Figueiredo, o último presidente militar, enfrentou “protestos es-
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tudantis e greves” no processo de abertura política. Conforme relata o autor (2013,
p. 504), “o último grande obstáculo a ser superado era a mobilização pública diante
da proposta de antecipação das eleições diretas para o Executivo nacional no ano
de 1985”. A proposta de emenda constitucional elaborada pelo deputado Dante de
Oliveira conseguiu cativar a população, a oposição e alas governistas insatisfeitas
com o regime. Tal movimento, conta Almeida (2013), nomeado “Diretas Já”, conseguiu mobilizar lideranças civis e figuras públicas, como cantores e jogadores de futebol, com grande exposição na mídia – que aparece, outra vez, como um dos principais vetores políticos.
Entretanto, Almeida (2013) lembra que a proposta de emenda não foi aprovada por falta de quórum, ainda que os protestos tenham reunido trezentas mil pessoas em Belo Horizonte, quinhentas mil na Praça da Candelária, no Rio de Janeiro, e
cerca de um milhão na Praça da Sé, em São Paulo. Eutini (2013) discorre que foram
“dezenas de comícios organizados nas principais cidades brasileiras”, sendo que “o
maior deles, em São Paulo, contou com 1,5 milhão de pessoas e foi realizado no
Vale do Anhangabaú”. Na Figura 3, pode-se ver a Praça da Sé tomada pelo povo
durante um dos comícios que pedia o retorno das eleições diretas.
Figura 3 – Multidão protesta na Praça da Sé durante as “Diretas Já”

Fonte: Oswaldo Luiz Palermo / Estadão (PALERMO, 2013).
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Um dos fatores que contribuiu para a não resolução da proposta, de acordo
com Almeida (2013), foi outro projeto de emenda constitucional, que reestabelecia
as eleições diretas em 1988. Por isso, as eleições indiretas de 1985 começaram já
no final do ano anterior, e a chapa composta por Tancredo Neves4 e José Sarney
venceu. No entanto, continua o autor (2013, p. 505), Tancredo jamais tomou posse,
pois foi acometido por um caso grave de diverticulite, e seu vice José Sarney, “que
estivera ao lado dos militares ao longo de quase todo regime”, é empossado como
primeiro Presidente Civil da Nova República.
Assim, diz Almeida (2013, p. 564), Sarney foi “forçado, pelas circunstâncias, a
concluir o processo de redemocratização que sua própria trajetória política negava”.
Em maio de 1985, foi aprovado um pacote com inúmeras emendas constitucionais,
conhecido como “Emendão”, que, explica o autor (2013, p. 564),
Estabelecia eleições diretas em dois turnos para todos os cargos executivos
de prefeitos ao Presidente da República; restabelecia a legalidade dos partidos comunistas; permitia a representação política do Distrito Federal e autorizava o voto dos analfabetos. Foram ainda desmontados os serviços de
informações, o aparato repressivo, a intervenção nos sindicatos e outras
medidas consideradas autoritárias.

Finalmente, o autor (2013, p. 566) relata que houve uma transição “lenta, gradual e
certamente segura” para os militares, que foram protegidos por uma “anistia ampla,
geral e irrestrita”.
Então, em 1988, quase 30 anos após o pleito de 1960, 22 candidatos concorreram ao cargo de Presidente da República, de acordo com Almeida (2013). O autor
(2013, p. 570) lembra que praticamente todos os partidos lançaram um candidato,
todavia Fernando Collor de Mello despontou na liderança com o “discurso de caçador de marajás” e com o “apoio generalizado do empresariado e dos meios de comunicação”. Segundo Almeida (2013, p. 570), houve uma polarização política radical
no segundo turno, que foi disputado entre Collor, “dono de um império de comunicações em Alagoas, bem formado, bem falante”, e Luís Inácio Lula da Silva, o “Lula”,
“que tinha toda a má vontade da mídia hegemônica”. Para o autor (2013, p. 570), a
mídia contribuiu para definir a vitória de Collor em episódios como “as edições favoráveis a Collor feitas nas inserções dos debates presidenciais que foram ao ar no
Jornal Nacional” e ao destacar denúncias contra Lula e seu partido, o PT.
4

Tancredo é avô de Aécio Neves, que foi o principal oponente politico de Dilma Rousseff nas eleições de 2014 e seu adversário no segundo turno.
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Eleito, Collor foi um presidente midiático, que, lembra Almeida (2013, p. 571),
“pilotava caças e carros de Fórmula 1 e fazia corridas matinais pelo Palácio”, mas
que não conseguiu combater a inflação e acabar com a recessão brasileira. Em
pouco tempo, surgiram escândalos de corrupção envolvendo o presidente eleito, o
tesoureiro da sua campanha, sua esposa e outros cúmplices com contas no exterior.
O autor (2013) relata que denúncias públicas feitas pelo próprio irmão e pelo motorista de Collor impulsionaram o impeachment do primeiro presidente eleito da Nova
República. Todavia, Almeida (2013, p. 564) aponta que, assim como Jânio Quadros,
Collor é um exemplo de que “não se faz política sem alianças”, sendo que “no presidencialismo de coalização não é possível governar sem o Congresso Nacional”.
Parece haver um consenso de que a mídia e a pressão popular exerceram
papel fundamental no desenrolar dos fatos. Dias (2015) afirma que as investigações
do processo foram provocadas por “denúncias de corrupção divulgadas pela imprensa” e cita uma “forte pressão popular”, liderada pelo movimento estudantil, os
“Caras Pintadas”, como fator determinante para a queda de popularidade do Collor e
ponto decisivo para a destituição do então presidente. Ainda, para se ter uma noção
da pressão midiática exercida sobre o ex-presidente, de acordo com o Estadão
(1992): em maio de 1992, a revista Veja publicou provas de corrupção apresentadas
pelo irmão de Collor, que concedeu outras duas entrevistas; em junho, os jornais Folha de São Paulo e O Estado de São Paulo “publicaram editoriais nos quais pediam
a renuncia do presidente”; e, em julho, a revista Isto É publicou uma entrevista com
denúncias vindas do motorista.
Para completar, Moser (2012) resume a força da mídia no caso, definindo
Collor como “um presidente feito e desfeito pela imprensa” e afirmando que
A atuação da imprensa marcou de forma decisiva a ascensão e a derrocada
[...] de Fernando Collor na Presidência. De esperança renovadora e bastião
anticorrupção, ele passou a inimigo n.º 1 da República nas páginas de jornais e revistas e também na televisão.

O autor (2012) destaca que, antes das eleições, o candidato “tinha sido incensado
pelos maiores veículos de comunicação do país como um jovem e promissor político”; porém, após o pleito, Collor também recebeu destaque negativo na imprensa. A
reportagem “bombástica” da revista Veja – cuja capa pode ser vista na Figura 4 –
ainda é citada por Moser (2012), que também ressalta uma reportagem que foi ao ar
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no Jornal Nacional, com mais de nove minutos de duração – programa que, como
visto anteriormente, pode ter favorecido o então candidato durante as eleições.
Figura 4 – Capa da revista Veja: “Pedro Collor conta tudo”

Fonte: Sandro Moser (MOSER, 2012).

A pesquisa histórica apresentada, com exemplos nacionais e internacionais,
esclarece que a mídia sempre exerceu influência, seja na política já institucionalizada ou na organização de movimentos populares. Agora, serão explorados eventos
políticos conectados à internet, pois, como supracitado, as redes representam uma
revolução midiática, sendo o meio de comunicação mais rápido e democrático da
história.
2.4 Política na internet
No século XXI, devido ao desenvolvimento tecnológico, manifestações, marchas e ocupações, segundo Gohn (2014), passaram a ser articuladas pela internet,
em sites de redes sociais, e com uso de dispositivos móveis. Para a autora, ainda, é
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importante mencionar o estilo ad hoc dos ativistas e o fato de que as mobilizações
são organizadas por pessoas “pouco conhecidas no mundo da política ‘oficial’”, uma
vez que o comunicar tornou-se mais simples e já não há dependência de partidos e
sindicatos. Nesse sentido, Castells (2013, p. 39) ressalta que, em grandes mobilizações ocorridas no final da década de 2000 – na Islândia e na Tunísia, por exemplo,
eventos que serão apresentados adiante –, o uso de smartphones, da internet e das
redes sociais online foi fundamental. A web serviu como plataforma de discussão,
mobilização e organização; e mais, pessoas e até canais de televisão passaram a se
informar sobre os acontecimentos e a buscar imagens e informações online.
Dentre os meios de comunicação, Lévy (2002, p. 22) repara que a internet se
propagou muito rapidamente “à escala planetária”, sendo, provavelmente, a mais rápida adoção de uma mídia na história da humanidade. Para o autor (2002, p. 23),
“mais comunicação implicará mais liberdade”. Como explica Lévy (2002, p. 36, grifos
do autor), “certas mudanças políticas só se tornam possíveis – pensáveis até – pela
via da existência dos media apropriados”. Ele (2002, p. 40-41) complementa, afirmando que o tipo de comunicação que o ciberespaço proporciona faz oposição a regimes totalitários e questiona “que ditadura se manteria de pé num país em que 25
por cento da população tem acesso à internet”.
O efeito democratizante das redes também é observado por Castells (2003, p.
135-137), pois “em vez de o governo vigiar as pessoas, as pessoas poderiam estar
vigiando o seu governo – o que é de fato um direito delas, já que teoricamente o povo é soberano”. Algumas características da internet ressaltam esse poder, pois, como observa o autor, as redes constituem um “canal de comunicação horizontal, não
controlado e relativamente barato”, onde uma pessoa pode se comunicar com outra
em particular, e, para além disso, pode, inclusive, comunicar-se com inúmeras pessoas ou grupos de pessoas ao mesmo tempo. Esse aspecto fora ressaltado por Lévy (2002, p. 48-49), que apontou que não há mais a relação de emissor controlador
e receptor passivo, isolado, característica da “sociedade do espetáculo”. O autor argumenta que, nas redes, espectadores também podem emitir a sua versão dos fatos
ou disseminar os seus vídeos para todos.
Ainda, para Castells (2003, p. 224), a internet não é apenas tecnologia, mas
uma “ferramenta tecnológica”, um instrumento que auxilia na organização, que distribui informação, poder, conhecimento e conexão. O autor (2003, p. 227) ressalta
que a web se constitui em um novo ambiente de comunicação e “como a comunica-
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ção é a essência da atividade humana, todos os domínios da vida social estão sendo modificados pelos usos disseminados da internet”.
Nesse sentido, Lévy (2002, p. 47) observa que a primeira mudança drástica
provocada pela web é a possibilidade de unir todas as mídias em um mesmo plano
acessível de qualquer lugar. Quer dizer, todo e qualquer conteúdo pode ser “captado, lido, escutado ou visto” de qualquer local com conexão com a web. Mais do que
isso, o autor (2002, p. 49) lembra que, com a conexão, existe também a escolha “entre todas as rádios, todas as televisões, todos os jornais disponíveis”. Ou seja, o público já não é mais refém de um único meio de comunicação, aquele que chega até
ele, pois ele pode escolher o que consumir e, assim, sua “compreensão do mundo
pode tornar-se mais vasta, mais aberta”.
Ainda que a internet seja um meio de comunicação poderoso, Lévy (2002, p.
135-136) comenta que “a mundialização da política não está somente ligada à rede,
deve-se ao conjunto do sistema mediático contemporâneo, inclusive o rádio e a televisão”, fato que pôde ser percebido ao longo deste estudo. O autor indica que a inovação trazida pela comunicação digital é a possibilidade de movimentos de oposição
ou ativistas se organizarem em tempo real e em larga escala, “a verdadeira inovação
consiste na flexibilidade e na facilidade dos processos de coordenação”.
É justamente isso que se verá a seguir, com um breve estudo da Primavera
Árabe, na África e no Oriente Médio; dos Indignados, na Espanha; e do movimento
Occupy, que começou nos Estados Unidos e espalhou-se pelo mundo. Castells
(2013, p. 39-40) mostra que os primeiros protestos que repercutiram mundialmente
ocorreram em Reiquiavique, na Islândia, e em Túnis, na Tunísia, e que, “em ambos
os casos, o movimento passou do ciberespaço para o espaço urbano, com a ocupação de praças públicas simbólicas”. Para o autor, criou-se, assim, um “espaço híbrido, constituído por redes sociais digitais e por uma recém-criada comunidade urbana”, que permitiu, também, a reflexão e afirmação de poder por parte o povo5. E é
preciso lembrar que, em ambos os casos, houve, como recorda Castells, um “significativo sucesso em provocar a mudança institucional”.
Nesse ponto, Gohn (2014, p. 21) concorda, afirmando que as manifestações
que se iniciaram no final da primeira década do século XXI tiveram poder de mudan5

Embora os movimentos apresentados tenham tomado às ruas, o ativismo exclusivamente online,
“de sofá”, também tem se tornado cada vez mais comum. Vale ressaltar que o próprio Lévy, estudado
nesse trabalho e criador do termo “inteligência coletiva” não é contra tal tipo de mobilizações online.
(LÉVY, 2013)
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ça, uma vez que ditaduras caíram na chamada Primavera Árabe; governos europeus, já abalados com “crises econômicas e ondas de desemprego” foram contestados no movimento dos Indignados; e houve a contestação do modelo econômicofinanceiro vigente no movimento Occupy, que, como supracitado, iniciou-se em Nova York e espalhou-se pelo mundo.
Figura 5 – Cartaz “O resto seguirá”, representando a Primavera Árabe

Fonte: Khalid Albaih / Flickr (ALBAIH, 2011).

A conexão entre os movimentos da Primavera Árabe, na África e no Oriente
Médio, foi ilustrada por um ativista e pode ser vista na Figura 5, que representa a influência da revolução na Tunísia nos protestos da Líbia, Egito, Sudão e Argélia. Por
fim, Castells (2013, p. 11), além de ressaltar a rápida difusão das mobilizações e a
interligação dos primeiros protestos com outros, não apenas no mundo árabe, mas
mundo afora, afirma que
Os movimentos espalharam-se por contágio num mundo ligado pela internet
sem fio e caracterizado pela difusão rápida, viral, de imagens e ideias. Co-
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meçaram no sul e no norte, na Tunísia e na Islândia, e de lá a centelha
acendeu o fogo numa paisagem social diversificada e devastada pela ambição e manipulação em todos os recantos deste planeta azul.

Agora, cada um desses movimentos será estudado de forma isolada, para que se
possa compreendê-los melhor. Eles serão abordados em ordem cronológica, pois,
como visto, os fatos estão interligados entre si e influenciaram uns aos outros.
2.4.1 Primavera Árabe
Em 2010, uma “onda de mobilizações”, que ficou conhecida como Primavera
Árabe, começou na Tunísia, relata Gohn (2014, p. 22-23), rapidamente contagiando
a população de países próximos, como Egito, Líbia, Iêmen e Síria. É interessante
notar que, no início da primeira década de 2000, Lévy6 (2002, p. 65) havia antecipado que “ditaduras cairão ao ritmo da expansão da cibercultura”, e a internet foi uma
ferramenta chave para esses levantes. E, como bem resumem Allagui e Kuebler
(apud Castells, 2013, p. 43), “se aprendemos a construir coalizações políticas com a
Revolução Russa, e a iniciativa popular com a revolução Francesa, as revoluções
árabes na Tunísia e no Egito demonstraram o poder das redes”.
O já explanado “espaço híbrido” – a ligação entre sites de redes sociais na internet, como Facebook, Twitter e YouTube e a ocupação do espaço urbano –, afirma
Castells (2013, p. 25-28), foi fundamental para a rebelião tunisiana e moldou as mobilizações dos outros países. O autor descreve que “foi na conexão entre as redes
sociais da internet e as redes pessoais que se forjou o protesto”, sendo que “a precondição para as revoltas foi a existência de uma cultura da internet, constituída de
blogueiros, redes sociais e ciberativismo”. Por fim, o autor também apresenta o papel da mídia tradicional nas revoltas, ao mencionar o papel da rede de TV árabe Al
Jazira, que desenvolveu um sistema de comunicação entre satélites e telefones celulares para cobrir os movimentos. Pode-se retornar, mais uma vez, a Lévy (2002, p.
68), que reflete que o avanço da comunicação, principalmente após a invenção do
telefone, ocorreu paralelamente ao desenvolvimento dos meios de transporte; sendo
que um novo meio de ligação social não substitui os antigos, mas soma-se a eles.
A revolução egípcia, que “em dezoito dias destronou o último faraó”, como resume Castells (2013, p. 41), aconteceu de forma semelhante. O autor aponta “fato6

A coincidência é muito grande para ser deixada de lado: Pierre Lévy nasceu em Túnis, na Tunísia,
quando esse ainda era um protetorado francês.
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res como opressão, justiça, pobreza, desemprego, sexismo, arremedo da democracia e brutalidade policial” como apenas uma parte da revolta, já que “a verdadeira
centelha que deflagrou a revolução” teria sido a revolução tunisiana, que adicionou
esperança às outras causas. Ainda em 2010, explica Gohn (2014, p. 24), o movimento possuía forte presença na internet, com páginas no Facebook, que reuniram
100 mil ciberativistas em apenas três dias, por exemplo. Não obstante, em 2011,
após a derrubada do governo da Tunísia, as marchas e protestos tomaram as ruas –
fato que pode ser observado na Figura 6.
Figura 6 – Manifestantes na Praça Tahrir, no Egito, durante a Primavera Árabe

Fonte: Felipe Trueba / European Pressphoto Agency (FAHIM, CAMBANIS, 2011).

Assim como no caso tunisiano, a revolução egípcia aconteceu nas ruas e foi
orquestrada na web. Ainda assim, Gohn (2014, p. 25) lembra que “não se pode glorificar os jovens cibernéticos e esquecer a presença da Irmandade Muçulmana” e
Castells (2013, p. 42) discorre que “das redes da internet, o chamado à ação se espalhou pelas redes sociais de amigos, famílias e associações” que conectaram seus
contatos. Para o autor (2013, p. 45-47), a tomada dos espaços públicos foi fundamental para o movimento porque: deu aos manifestantes autoridade perante o estado; permitiu que outras mídias acompanhassem os protestos e transmitissem a revolução ao mundo, dando “um rosto a seus protagonistas”; e garantiu que, em momentos de repressão e censura, as mobilizações continuassem, uma vez que as redes
de comunicação se estabeleceram de inúmeras formas.
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Concluindo, outras revoltas árabes também surgiram de forma espontânea,
capitaneadas pela esperança nas revoluções tunisiana e egípcia e amparadas por
mídias, como a internet e a TV, aponta Castells (2013, p. 62-63). A web, segundo o
autor (2013, p. 69), serviu como espaço autônomo para “organização, debate e convocação” de rebeliões que aconteceram no espaço urbano de diferentes formas e
com diferentes resultados, que variaram conforme cada contexto social. Ressalta-se
aqui a visão de Howard e Hussain (apud Castells 2013, p. 70), que apresentam a
Primavera Árabe como histórica devido ao fato de ser a primeira série de revoltas
contra estados com consenso entre a população e com a defesa das mobilizações
pela opinião pública internacional “digitalmente mediada”. Para os autores (apud
Castells 2013, p. 70), por fim, a “mídia digital desempenhou papel causal”, uma vez
que forneceu a infraestrutura para a comunicação e a organização dos movimentos.
2.4.2 Indignados
Se, como visto, as revoltas árabes tiveram como motor propulsor a busca por
governos mais democráticos e uma sociedade mais livre, Gohn (2014, p. 26-28)
identifica que “na Europa a força adveio da situação socioeconômica”. O movimento
dos Indignados, como ficaram conhecidas as “marchas, ocupações e manifestações
populares” que ocorreram entre 2011 e 2012 em diversos países europeus, será estudado a partir dos eventos ocorridos na Espanha. De acordo com Fernandez et al.
(2012 apud Gohn, 2014, p. 27-28), “uma convocatória feita por redes sociais reuniu
milhares de pessoas em sessenta cidades espanholas”; e Alvarez et al. (2011 apud
Gohn, 2014, p. 28) menciona que “não foram os sindicatos ou os partidos que convocaram as manifestações; foram cidadãos plugados em redes sociais”.
No entanto, é preciso notar que as semelhanças com a Primavera Árabe vão
além da organização online. Os espanhóis, como observa Castells (2013, p. 72), se
encorajaram a partir dos movimentos ocorridos na Islândia, devido à “possibilidade
de confrontar com sucesso o conluio entre banqueiros e políticos por meio da mobilização de base”. Percebe-se, dessa maneira, o já mencionado poder viral da internet, onde conteúdos espalham-se rapidamente pelas redes cativando seus receptores. Ou seja, assim como aconteceu nos movimentos ocorridos na África e no Oriente Médio, o sucesso dos protestos na Islândia inspirou os espanhóis. Ademais, é válido destacar que a solidariedade também se fez presente em períodos de crise, pois
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Gohn (2014, p. 28) relata que em, momentos de repressão policial, “fotos e vídeos
que registaram essa violência foram divulgados pela mídia on-line, convidando os
cidadãos à resistência pacífica”. O fato também foi observado por Castells (2013, p.
90), que vê tais imagens como “renovadoras da indignação” dos manifestantes.
Bem como ocorreu nas revoluções árabes, os partidos políticos, sindicatos e
associações civis ficaram de fora, como explica Castells (2013, p. 73). Porém, se a
TV exerceu um papel importante nos protestos na África e no Oriente Médio, os Indignados foram, em um primeiro momento, ignorados pela mídia europeia. Por isso,
explica o autor (2013, p. 79), embora a “origem e a espinha dorsal” do movimento
esteja nos “espaços livres da internet”, a ocupação do espaço público tornou-se essencial, pois permitiu que as mobilizações se tornassem visíveis.
Por terem sido planejados no ciberespaço, os protestos não contaram com
uma liderança formal, entretanto sua preparação, nas redes sociais – como Facebook e Twitter –, foi bastante cuidadosa. Assim, Castells (2013, p. 73) conta que, no
dia 15 de maio de 2011, 50 mil pessoas reuniram-se em Madri; 20 mil, em Barcelona; 10 mil, em Valência; sendo que outras cinquenta cidades presenciaram mobilizações menos expressivas. O autor (2013, p. 75) ainda relata que, em outubro do
mesmo ano, ocorreu uma manifestação global também organizada nas redes, “com
centenas de milhares de manifestantes em 951 cidades de 82 países do mundo todo”, com 500 mil pessoas em Madri e outras 400 mil em Barcelona.
Para concluir, é preciso mencionar que, na Espanha, por vários motivos, os
resultados não ficaram tão evidentes quanto em outras partes do globo. Quanto à isso, Castells relata que: quando as ocupações cessaram, inúmeras discussões e projetos seguiram pela internet, espaço onde as mobilizações foram planejadas; o movimento nunca teve programa, apresentando somente demandas aprovadas por assembleias democráticas nas ocupações; ainda assim, estavam presentes diversos
discursos ricos, com slogans criativos e frases de efeito. Por isso, percebe o autor
(2013, p. 91-96), o objeto unificador dos Indignados é, justamente, “a transformação
do processo político democrático” e a transformação na “mentalidade das pessoas”,
as quais foram tomadas por “um sereno sentimento de paciência” para que pudessem primeiro, se reconstruir. O discurso delas ao final do movimento, discorre Castells (2013, p. 96), era de que “agora é inverno, e a primavera virá. Ela é a estação
da vida e da revolução”.
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2.4.3 Movimento Occupy
Por fim, o movimento que ficou conhecido como Occupy começou no Estados
Unidos e espalhou-se pelo mundo. Em um momento de crise e tensão política em
solo estadunidense, Castells (2013, p. 99-100) explica que as imagens vindas das
revoltas árabes e das mobilizações espanholas “reascenderam a fé no poder do povo, pelo menos em certos círculos de ativistas”. Para o autor, “num mundo conectado ao vivo pela internet, cidadãos comprometidos ficaram imediatamente a par de
lutas e projetos com os quais podiam se identificar” e “dessa maneira, as redes globais da esperança se estenderam positivamente para os Estados Unidos no verão
de 2011”.
O início do movimento, de acordo com Castells (2013, p. 101-102), se deu
com ocupação do Zuccotti Park, próximo à Wall Street, em Nova Iorque. “A centelha
acendera uma fogueira” e “quanto mais a polícia recorria à repressão, mais imagens
dessas ações postadas no YouTube mobilizavam manifestantes”. Os protestos cresceram rapidamente, políticos e intelectuais integraram assembleias gerais da ocupação e o sindicato do transporte local, na ocasião, apoiou os protestos. Essa revolta,
destaca Gohn (2014, p. 33), aconteceu em local “próximo ao coração da capital financeira do país e do mundo” e sua luta foi traduzida por um dos slogans que estava presente no local: “injustiças perpetradas por 1% da população – elites política e
econômica –, afetam os outros 99%, nós”. Assim, a crítica foi contra o chamado “capitalismo financeiro”; não contra as instituições em si, mas contra os “poderes desmedidos dos agentes financeiros”.
Durante as mobilizações, após uma repressão policial, houve, de acordo com
Castells (2013, p. 102), uma manifestação decisiva que culminou na consolidação
da ocupação do parque. A partir desse momento, “imagens e notícias” percorreram
a internet e muitas outras ocupações espontâneas começaram a surgir em inúmeras
outras cidades, como Washington, São Francisco, Oakland, Los Angeles, Nova Orleans, Las Vegas, Seattle e “até em frente à Casa Branca, assim como em inúmeros
bairros e pequenas cidades por todo o país”. Tal fato também é destacado por Gohn
(2014, p. 35), que aponta ocupações em 147 cidades de 45 estados estadunidenses, além de outras 900 cidades em mais de 80 países, como Frankfurt – “coração
financeiro da moeda europeia, o euro” –, Londres, Roma, Milão, Madri – na Espanha, que, como se viu, serviu de inspiração para o movimento que, agora, retroali-
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menta os manifestantes no país europeu –, Paris, Hong Kong, Tóquio, Taiwan, Sidney, entre outras. A autora (2014, p. 36) conta que “inúmeras páginas se formaram
nas mídias interativas, com milhares de usuários” e lembra (2014, p. 54) que o movimento chegou ao território brasileiro com o “Ocupa Sampa, o Ocupa Rio e o Ocupa
Porto Alegre”.
Nota-se semelhanças com os movimentos estudados anteriormente, no que
diz respeito à origem, online, e à tática de protesto: a tomada das ruas. No entanto,
Gohn (2014, p. 33-34) relata que, ao contrário da Primavera Árabe e do movimento
dos Indignados, que surgiu de forma espontânea, o Occupy foi articulado, principalmente, pelo grupo Adbusters; de acordo com Castells (2013, p. 108), sua organização deve-se, ainda, aos grupos AmpedStatus e Anonymous. O autor (2013, p. 104109), no entanto, deixa claro que “a rápida propagação da chama do Occupy pela
pradaria americana é cheia de significado”, mostrando que o movimento refletiu a
indignação da “maioria da população”. Por fim, Castells (2013, p. 124) ressalta que
“a rápida difusão geográfica do movimento foi reflexo de sua propagação viral pela
internet” e que a popularização do tema aconteceu a partir de páginas na web7.
Ressalta-se, ademais, que “uma boa parte dos ocupantes era formada por voluntários convocados por mídias sociais”, relata Gohn (2014, p. 34), sendo que o
movimento era complexo e organizado e possuía, inclusive, um centro de mídia e
publicidade, no qual a atividade central era o trabalho de divulgação, a partir de emails, fotos e vídeos. A autora acredita que os participantes possuíam uma capacidade de falar sobre o movimento que foi “fortalecida pelo domínio dos meios de comunicação on-line”. Esse fato também é destacado por Castells (2013, p. 106-107),
pois ainda que, mais uma vez, a ocupação do espaço público fosse a estratégia, “as
redes sociais da internet permitiram que a experiência fosse divulgada e amplificada,
trazendo o mundo inteiro para o movimento”. O autor (2013, p. 108) também aponta
que a comunicação garantiu “coesão interna e apoio externo” aos protestos, sendo
que “as redes de comunicação eram os vasos sanguíneos do movimento Occupy”.
Nesse caso, Castells (2013, p. 121-122) acredita que o uso da web foi fundamental,
uma vez que “a mídia tradicional só mostrava o que seus editores queriam, mas o
movimento apresentava tudo sobre si mesmo”.

7

No momento em que o presente trabalho é produzido, a principal página ainda existe e pode ser
acessada em wearethe99percent.tumblr.com.
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Essas ocupações tiveram repercussões bastante expressivas e, para Castells
(2013, p. 11), esse foi “o evento do ano e afetou a maior parte do país, a ponto de a
revista Time atribuir ao ‘Manifestante’ o título de personalidade do ano” – como pode
ser visto na Figura 7. A crise política apresentada foi, para Gohn (2014, p. 33), o que
garantiu legitimidade aos protestos, sendo que a população estadunidense chegou a
ver os manifestantes como heróis, “aqueles que estavam tendo a coragem de apontar os culpados pelas desgraças da maioria”.
Figura 7 – Capa da Revista Time, pessoa do ano de 2011: “O manifestante”

Fonte: Shepard Fairey For Time / Time Magazine (2011).

Assim como na Europa, os resultados são difíceis de se mensurar, pois, reflete Castells (2013, p. 118-124), “o movimento exigia tudo e nada ao mesmo tempo”,
sendo que cada ocupação criava suas próprias demandas e alvos. Todavia, pode-se
apresentar, como ganho efetivo, o “efeito político” na “consciência das pessoas”. A
questão da desigualdade social e a dicotomia entre os 99% e o 1% “passou para
primeiro plano no discurso público”, com comediantes, comentaristas e até políticos
– o que inclui o então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama –, falando sobre o assunto. Por isso, condensa o autor (2013, p. 127), “seu feito fundamental foi
reacender a esperança na possibilidade de outra vida”.
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3 COMUNICAÇÃO E OPINIÃO PÚBLICA
Esse capítulo está dividido em três partes e englobará a comunicação na internet, a construção da opinião pública e teorias da comunicação. Na primeira parte,
serão utilizados estudos sobre a comunicação política e a construção de reputações
na web realizados por Lévy (2002), Castells (2003) e Recuero (2009) e, depois, serão estudadas outras características desse meio – como as bolhas de filtros – a partir de observações realizadas por Pariser (2012) e, outra vez, por Recuero (2009).
Posteriormente, será estudado o processo de construção da opinião pública,
a partir de Le Bon (2008) e de Tarde (2005), autores que também emprestarão as
suas teses para o estudo da sugestionabilidade e que aparecerão ao lado de Flusser
(2013) para o debate sobre o poder das imagens e palavras. Para completar, novamente a partir de Le Bon (2008) e Tarde (2005), debater-se-á o poder das mídias,
em geral, dos publicistas e o papel do convívio em sociedade, ou da conversação,
na estruturação de uma opinião geral, tema que, logo após, também será posto à luz
das ideias de Lévy (2002) e Castells (2003), que tratam dessa construção a partir do
mais novo meio de comunicação, a internet.
Por fim, serão abordadas teorias da comunicação, sendo que a pesquisa partirá de Aristóteles (2011) chegando até os paradigmas atuais, com um breve histórico apresentado de acordo com os relatos de Wolf (2002) e Gomes (2004), que
abordam outros teóricos, como Lasswell e Lazarsfeld, por exemplo. E, para completar, utiliza-se das teses de Fagen (1966) por todo o capítulo, uma vez que o estudioso relacionou comunicação com política, tema chave no presente trabalho.
3.1 Comunicação pela internet
Até aqui, estudou-se a influência recíproca que os movimentos populares e os
meios de comunicação exercem uns sobre os outros. Agora, se investigará o poder
de tais meios – com destaque para a internet – sobre a política já institucionalizada.
3.1.1 Política institucionalizada
Inicialmente, é preciso ressaltar como a web e as redes sociais ainda são novidades na política e, por isso, como a sua união é um objeto de estudo recente. Há
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menos de duas décadas, no ano de 2000, lembra Lévy (2002, p. 101), Bill Clinton,
então presidente dos Estado Unidos, anunciou pela internet que, a partir daquele
momento, pedidos de informações poderiam ser respondidos em um website, e
transações entre cidadãos e o governo poderiam ser realizadas online. Para Castells
(2003, p. 121), estava claro que essas mudanças aconteceriam, pois
Uma vez que a Internet está se tornando um meio essencial de comunicação e organização em todas as esferas de atividade, é óbvio que também
os movimentos sociais e o processo político a usam, e o farão cada vez
mais, como um instrumento privilegiado para atuar, informar, recrutar, organizar, dominar e contradominar.

As redes, como já documentado, se consolidaram rapidamente como um poderoso meio de comunicação. Recuero (2009, p. 16) lembra que, ainda nos Estados
Unidos, em 2008, as campanhas presidenciais dos candidatos Barack Obama e
John McCain ficaram marcadas pelo uso de vídeos, blogs e sites de redes sociais.
Na ocasião, Obama saiu vitorioso e foi eleito em uma eleição com “um dos maiores
índices de comparecimento de todos os tempos”. Nessa questão, Lévy (2002, p.
113) traz um estudo realizado pela Mind Share, que aponta os usuários da internet
como os que “votam mais, estão melhores informados, sentem em si uma melhor
capacidade de acção sobre o mundo que os envolve e têm mais confiança no processo democrático”; a importância da web, nesse quesito, é tamanha que tal mudança acontece “independentemente do seu estatuto sexual, econômico ou social”.
Outro estudo, de Katz, Rice e Aspden (2001) realizado entre 1995 e 2000, nos Estados Unidos e trazido por Castells (2003, p. 106-107), indica uma “relação entre o uso
da internet, envolvimento cívico e interação social” e mostra que há um “nível mais
elevado ou igual de envolvimento comunitário e político entre usuários da Internet
comparados a não usuários”.
O advento da comunicação online, reforça Recuero (2009, p. 16-17), “está
mudando profundamente as formas de organização, identidade, conversação e mobilização social”, uma vez que “essas redes conectam não apenas computadores,
mas pessoas”. A autora (2009, p. 32) alerta que existem diversas ferramentas que
auxiliam nesse contato e que “permitem que a interação permaneça mesmo depois
do ator estar desconectado do ciberespaço. Esse fato permite, por exemplo, o aparecimento de interações assíncronas”. Esse ponto já fora observado por Lévy (2002,
p. 50, grifos do autor), ao afirmar que
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O internauta convoca a imagem dos agentes sociais conforme a sua conveniência. Actualmente, na rede, a declaração filmada de determinada figura
de vida política, econômica ou cultural já só aparece no nosso monitor se a
tivermos chamado ao clicar no ícone da sequência no vídeo. Já não são os
agentes da vida pública que entram na nossa vida privada por intermédio da
televisão. Pelo contrário, é pela nossa iniciativa que são convocados ao
ecrã do computador. Cada um de nós torna-se o encenador original de um
espetáculo do mundo cujos atores, sempre disponíveis, podem voltar à representação, ao nosso talante, e podemos comparar uns aos outros com
todo o vagar. A relação com a vida pública já foi profundamente transformada por isso.

Não obstante, as mudanças provocadas pela web não terminam na relação
das pessoas com os conteúdos disponíveis online. A interação do usuário com outras pessoas e até mesmo com dados permite, para Recuero (2009, p. 97-98), uma
“relação de pertencimento, descolado de qualquer tipo de interação”. Além disso,
discorre a autora (2009, p. 107-108), “sites de redes sociais proporcionam que os
atores aumentem significativamente suas conexão sociais” e “portanto, os sites de
redes sociais amplificam a expressão da rede social e a conectividade dos grupos
sociais”.
Esse poder já foi intensamente abordado no presente trabalho no que tange
aos movimentos sociais, contudo é necessário refletir sobre a capacidade de uso
dessas ferramentas por figuras públicas. Da mesma forma, as mobilizações estudadas, candidatos, políticos eleitos e até mesmo partidos podem utilizar esse poderoso
canal de comunicação para construir uma imagem. Recuero (2009, p. 109-110) reflete que “a reputação [...] pode ser influenciada pelas nossas ações, mas não unicamente por elas, pois depende também das construções dos outros sobre essas
ações”. No entanto, as redes sociais na internet passam a desempenhar um papel
importantíssimo nessa criação, já que “os sistemas que as suportam permitem um
maior controle das impressões que são emitidas e dadas”, e, portanto, “são extremamente efetivas para a construção de reputação”.
A capacidade de cada usuário se tornar “seu próprio profissional de relações
públicas e o seu próprio jornalista” também é identificada por Lévy (2002, p. 57), que
vê, na web, a oportunidade de pessoas, empresas, instituições, movimentos, partidos, associações e comunidades virtuais de toda e qualquer espécie publicarem tudo o que quiserem, publicando, porém, somente o que for do seu interesse. O autor
(2002, p. 226) reflete que, embora a transparência tenda a sair vitoriosa com a internet, “o que se torna visível é, sobretudo o ‘bom’ da publicidade e o ‘mau’ das notícias
mediáticas”. Para Lévy, com a web “qualquer acto de comunicação torna-se uma
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operação de relações públicas, um elemento de uma estratégia de imagem, um ‘posicionamento’ sobre um ‘nicho de marketing’”.
Nota-se, a partir desses estudos, como a internet vem ocupando cada vez
mais espaço na criação de uma imagem e de uma reputação perante a opinião pública. Lévy (2002, p. 29-36) aponta que, da mesma forma que a cidadania e a democracia dependem do alfabeto, “isto é, a possibilidade de cada cidadão ler, aplicar e
criticar a lei, assim como participar na sua elaboração”, a “edificação dos Estadosnação, assim como o desenvolvimento das opiniões nacionais” teria sido impossível
sem a imprensa, “estruturada pelos jornais e, depois, pela rádio e pela televisão”.
Para o autor, o telefone, a televisão e a web, conectando pessoas e computadores
por todo mundo, “leva ao nascimento de um novo espaço público” que “redefine radicalmente as condições da governação e vai, provavelmente, gerar novas formas
políticas”.
As referidas considerações possuem ainda mais força quando se percebe que
são ecos de teses antigas, apresentadas anteriormente por Fagen (1966, p. 168169, grifos do autor) que afirma que “o impacto das inovações em comunicação sôbre a vida política é tão maciço a ponto de ser evidente para quase todos”. Tal “problema”, continua o autor, acompanha os líderes políticos e religiosos desde o século
XVII, que já compreendiam a imprensa como “uma arma poderosa para os interessados em manter ou desafiar o status quo”.
É claro que, como se desenvolve no mais complexo meio de comunicação
desenvolvido até o momento, o diálogo pela internet não poderia ser menos intrincado. Sendo assim, existem alguns problemas nesse processo – ou, de forma mais
branda, características passíveis de crítica – e, portanto, um estudo aprofundado
sobre o meio se faz necessário.
3.1.2 Características e problemas
Como foi visto ao longo desta pesquisa, a web é apresentada, diversas vezes,
como um instrumento de democratização dos meios de comunicação e da informação – no sentido do povo ser soberano e detentor do poder de busca e propagação.
Embora as redes permitam, de fato, que todos se expressem e procurem pelas informações que mais lhes interessam, deve-se observar que essa democratização
não é completa e a torrente de dados possui um lado negativo.
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No que tange à democratização da comunicação, Barabási e Albert (1999
apud Recuro, 2009) observam que existem diferentes graus de conexões na internet
e, ainda que exista uma média de conexões para cada nó da rede, alguns poucos
pontos possuem um número muito maior de ligações. Recuero aponta que cerca de
20% dos nós possuem em torno de 80% das conexões, o que ficou conhecido como
power law – lei do poder. A causa e a consequência dessa desproporção, de acordo
com a autora (2009, p. 67), seria o princípio rich get richer – ricos ficam mais ricos –,
que sugere que quanto mais conexões um nó tem, mais conexões ele atrai, devido
ao preferential attachment – conexão preferencial –, que aponta que “um novo nó
tende a se conectar com um nó preexistente, mas mais conectado”.
Assim, mesmo que ocorra a democratização dos meios, pode-se perceber
que aqueles que já têm poder possuem vantagens, dado crucial por conta de outras
características da web. Nas redes, relata Recuero (2009), grupos sociais reúnem e
agregam mais pessoas, e quem possui mais conexões tem o fundamental papel de
espalhar informações por diferentes grupos. Como conta a autora, um nó central,
mais conectado e popular, será mais influente que outros nós da rede, uma vez que
o seu alcance é maior. E as redes sociais da internet, lembra Recuero (2009, p.
116), possuem uma capacidade incrível de “difundir informações através das conexões existentes entre os atores [...] de forma mais rápida e interativa”, sendo que
“muitas dessas informações são difundidas de forma quase epidêmica, alcançando
grandes proporções tanto on-line quanto off-line”.
Toda e qualquer informação difundida, é importante ressaltar, não pode ser
considerada, de forma alguma, neutra. Isso porque, aponta Recuero (2009), os usuários sabem como funcionam as redes e como tudo aquilo que é apresentado causa
uma impressão em seus contatos. Assim sendo, há uma seleção das informações
que são divulgadas, para que sejam apresentadas as percepções e os valores desejados. Por fim, enfatiza a autora (2009, p. 132-133), a capacidade de disseminar informações está “diretamente relacionada com a visibilidade e com a popularidade do
nó na rede”. Ou seja, ainda que a reputação e autoridade do autor de uma publicação auxiliem na persuasão, somente popularidade e visibilidade podem garantir
maior audiência, sendo que “as pessoas publicam informações não de forma aleatória, mas baseada na percepção de valor contida na informação que será divulgada”.
Nota-se, com tais apontamentos, que o poder de propagação de informações
por parte do povo foi, sim, realçado com o advento das redes. Todavia é importante
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ressaltar que os nós mais conectados têm mais visibilidade. Uma vez observadas
essas características sobre disseminação de informações, deve-se compreender,
ainda, como se dá a busca de informações na internet.
Um dos maiores mecanismos que busca e filtra informações nos sites, o Google, mudou seu funcionamento recentemente. De acordo com Pariser (2012), se
antes a ferramenta apresentava resultados recorrendo à categorização de páginas,
a partir de 2009, o site passou a levar em conta, também, o perfil pessoal de quem
realiza essa busca. Dessa forma, ao procurar por “mudanças climáticas”, por exemplo, um usuário poderá ver páginas da web que confirmem o aquecimento global, ao
passo que outros usuários verão sites que tratem o tema como falacioso. O autor
(2012, p. 8-9), no entanto, reforça o fato de que “a ampla maioria das pessoas imagina que os mecanismos de busca sejam imparciais”. Para ele, isso se deve ao fato
de que os sistemas são, na verdade, parciais e se adequam a visão de mundo de
cada um, refletindo os interesses dos usuários.
Tal personalização não é exclusividade do mecanismo. Pariser relata (2012)
que os cinco maiores sites da web – clube do qual o Google faz parte, ao lado do
Facebook, Microsoft Live, Yahoo e YouTube – utilizam essa estratégia. Esse processo é chamado, pelo autor, de “bolha dos filtros” e consiste em scripts que identificam o que cada usuário aparentemente gosta a partir das suas ações, cruzam esses
dados com informações de outras pessoas que possuem perfis semelhantes e apresentam novos conteúdos com base nos resultados dessa análise.
Esses filtros são vistos, muitas vezes, com bons olhos, uma vez que eles
compreendem os interesses de cada um para apresentar somente as informações
mais relevantes. Isso porque, como já relatado, o processo de comunicação tornouse muito mais simples com o avanço da internet e, assim, hoje, uma enorme quantidade de dados é despejada nas redes todos os dias, gerando o que Steve Rubel
(apud Pariser, 2012) definiu como “colapso da atenção”; quer dizer, já não há como
observar tudo que surge. É interessante notar que tal ponto já fora observado por
Fagen (1966, p. 109-111) antes mesmo do surgimento da web: o autor que sugere
que um cidadão que não sabe o nome de qualquer partido político e um ministro
com dez mil páginas de estatísticas desorganizadas “estão igualmente não informados”.
Com as redes, todavia, esse montante de informações desordenadas chega,
a todo momento, para todos os usuários. No entanto, Pariser (2012, p. 21-22) tam-
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bém ressalta que notícias sobre “sexo, poder, fofocas, violência, celebridades ou
humor” tendem a entrar com mais facilidade na bolha dos filtros e, portanto, tópicos
mais importantes, porém mais complexos, perdem espaço.
Esse é um dos principais motivos que tornam essa discussão tão necessária:
porque modificam a forma que as notícias chegam até as pessoas, Pariser (2012)
reforça que os filtros podem alterar a forma como as notícias são produzidas. O autor mostra que, embora grandes jornais não se importem com a quantidade de acessos que as notícias produzidas e publicadas em seus sites têm, outros, menores,
baseiam sua produção no número de acessos e na repercussão de cada matéria
nas redes sociais.
De acordo com Pariser (2012, p. 70), “os meios de comunicação que priorizam a importância em detrimento da popularidade ou da relevância pessoal são
úteis – e até mesmo necessários”; pois, reflete o autor (2012, p. 135), problemas
“ásperos, complexos e que demandam tempo [...] não costumam prosperar na internet”, e esses filtros podem bloquear questões sociais importantes e desagradáveis,
o que pode incluir o processo político. Isso é alarmante porque, ao ignorar notícias
em jornais físicos, ou mesmo em transmissões de rádio ou televisão, o receptor sabe
que algo é deixado de lado. Nas bolhas de filtros da internet, contudo, o que fica para trás não aparece aos usuários, fazendo parecer que tais conteúdos sequer existem.
Outro site importante presente no grupo dos cinco maiores e que possui uma
bolha de filtros é a rede social Facebook. Pariser (2012) explica que o sistema apresenta, na sua página inicial, atualizações dos amigos do usuário em uma linha do
tempo que ficou conhecida como Feed de Notícias. Porém, como as atualizações
são constantes e em um volume muito grande, o site escolhe, por meio de um algoritmo, quais são as informações mais importantes – de acordo com a relevância da
conexão, o conteúdo e a data da publicação. Posto dessa forma, parece simples para qualquer usuário conectar-se com opiniões divergentes: basta estabelecer contato
com pessoas que pensam diferente.
No entanto, Pariser (2012) aponta que o filtro do site é tão sofisticado que
compreende que um usuário torce para o mesmo time que o seu amigo, mas possui
uma opinião política contrária. Dessa maneira, o script apresenta as postagens que
envolvem futebol, entretanto exclui todas aquelas que tratam sobre política. O site
ainda subverte outra característica da web ao entregar novos conteúdos aos usuá-
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rios de forma automática, quase como um canal de televisão, ao passo que um dos
motivos de maior animação dos entusiastas da internet nos seus primórdios era o fato de que cada um precisava buscar os conteúdos desejados acessando-os de forma ativa, não passiva.
Ao longo da presente pesquisa, debateu-se, justamente, todo o processo de
comunicação política realizado nas redes e como atores com ideias semelhantes
puderam se manifestar e organizar. Nesse ponto, Pariser (2012, p. 137-138) afirma
que “embora seja mais fácil do que nunca reunir um grupo de pessoas, o avanço da
personalização faz com que todos os grupos tenham mais dificuldade em atingir um
público mais amplo”. Assim, o autor (2012) observa que, no início da internet, havia
a ideia de que cidades e países construiriam suas culturas com o diálogo; contudo, o
que acontece, de fato, é a divisão e o isolamento dos discursos.
Além do prejuízo social dessa divisão, existe um prejuízo individual, pois a bolha dos filtros apresenta apenas ideias familiares e que reforçam o pensamento de
cada usuário, indica Pariser (2012). Uma vez adquiridas crenças, lembra o autor
(2012, p. 79), tem-se a tendência a acreditar e a aceitar aquilo que reforça o já conhecido – sendo que, na psicologia, utiliza-se o termo viés de confirmação para essa
ação subconsciente. As bolhas de filtros atuam com base nesse paradigma, manifesta Pariser (2012, p. 82), pois “o consumo de informações que se ajustam às nossas ideias sobre o mundo é fácil e prazeroso”. Assim, explica o autor (2012, p. 84),
A personalização é a construção de um ambiente composto inteiramente do
desconhecido adjacente – notícias esportivas ou comentários políticos que
não chegam realmente a abalar os nossos esquemas, mas que parecem
ser novas informações. O ambiente personalizado é muito bom para responder às perguntas que temos, mas não para sugerir perguntas ou problemas inteiramente fora do nosso campo de visão. É um ambiente que remete à famosa frase de Pablo Picasso: “Os computadores são inúteis. Eles
só nos dão respostas.”

Por fim, é preciso rever a web como instrumento de independência, por parte
dos produtores, de intermediários midiáticos. Pariser (2012) lembrar que a revista
Time – cuja capa pode ser vista na Figura 8 – identificou “Você” como a pessoa do
ano de 2006, pois o número de produtores aumentou com o advento da internet, onde cada usuário pode, facilmente, publicar conteúdo. Porém, para o autor, os intermediários não sumiram, apenas foram substituídos e tornaram-se invisíveis. Fica
claro, para Pariser (2012, p. 193), que a web teria o poder de “descentralizar conhe-
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cimento e controle”, todavia o que acontece é o contrário: o controle está concentrado nas mãos de poucos, como nunca visto antes e de forma transparente, já que os
usuários sequer sabem que veem “imagens cada vez mais divergentes da internet”.
Ainda, dentre as consequências desse processo abordadas pelo autor (2012,
p. 60-61), deve-se destacar a perda de credibilidade das agências de notícias. Isso
se daria, pois “quando existem mais vozes, as pessoas tendem a confiar menos numa voz específica”. Assim, manifesta o autor, a confiança depositada em um blog na
web – ou em uma página das redes sociais da internet – e em uma revista conceituada, como a New Yorker, já não é mais tão discrepante.
Figura 8 – Capa da Revista Time, pessoa do ano de 2006: “Você”

Fonte: Arthur Hochstein e Spencer Jones – Glasshouse For Time / Time Magazine
(PERSON..., 2006).

Vê-se, ainda assim, que a internet foi utilizada como um importante meio de
comunicação política, seja na forma de um grande debate por parte da população ou
de um meio de propaganda político-partidária. Dessa maneira, os próximos assuntos
abordados serão a opinião pública e as teorias da comunicação, que tratarão das relações interpessoais e da população com os meios.
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3.2 Opinião pública
O presente estudo se deu a partir dos acontecimentos que abalaram o Brasil
entre 2013 e 2016 – período no qual a avaliação do governo de “ótimo” ou “bom”
despencou de 43% para 10% e a ideia de que a administração era “ruim” ou “péssima” saltou de 20% para 69% (MATOSO, 2016). Percebe-se, dessa forma, que tais
episódios podem representar um reflexo ou uma causa da mudança de opinião pública que, nesse ínterim, foi de uma maioria apoiadora para uma maioria contestadora. Assim, nessa etapa, se investigará teorias do processo de construção e manutenção da opinião.
Como bem observado por Le Bon (2008, p. 19-20), “as únicas mudanças importantes, aquelas das quais provém a renovação das civilizações, produzem-se nas
opiniões, concepções e crenças”; sendo que, para o autor, a opinião dos soberanos
torna-se cada vez menos preponderante uma vez que “não é mais nos conselhos
dos príncipes, mas na alma das multidões que os destinos das nações se preparam”. Esse poder também é observado por Tarde (2005, p. 60-61), que percebe a
opinião como último “ramo do espírito público” a se desenvolver, atrás da tradição e
da razão, porém aquele com maior capacidade: “contra seus assaltos intermitentes
não há instituição nacional que resista; diante de suas ameaças ou intimações não
há razão individual que não trema ou não balbucie”. Embora seja poderosa, o autor
(2005, p. 62-63) observa que a opinião é “coisa leve e passageira como o vento e,
da mesma forma que ele, expansiva”, e é categórico ao defini-la como “um grupo
momentâneo e mais ou menos lógico de juízos, os quais [...] acham-se reproduzidos
em numerosos exemplares em pessoas do mesmo país, da mesma época, da mesma sociedade”.
Antes de se prosseguir, no entanto, é necessário explicar os termos que foram e serão doravante utilizados. Sobre as ideias apresentadas no parágrafo anterior, Le Bon (p. 29-30) reflete que uma multidão “representa uma reunião de indivíduos quaisquer”, onde não importa nacionalidade, profissão, sexo ou os “acasos que
os aproximam”. No entanto, uma “multidão psicológica” seria um agrupamento no
qual “a personalidade consciente desaparece, os sentimentos e as idéias de todas
as unidades orientam-se numa mesma direção”, ainda que de forma transitória.
Sendo assim, o autor acredita que “mil indivíduos reunidos ao acaso em uma praça
pública sem qualquer objetivo determinado não constituem absolutamente uma mul-
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tidão psicológica”; no entanto essa pode ser constituída, ainda que os indivíduos que
a compõem estejam separados, “sob influência de certas emoções violentas, um
grande acontecimento nacional, por exemplo”.
Para definir um conceito semelhante, Tarde (2005, p. 14) prefere a utilização
da palavra “público”, uma vez que compreende tais multidões como fruto de um conjunto de evoluções dos meios de comunicação e transporte, os quais culminaram no
poder da imprensa, “que ampliou desmesuradamente a antiga audiência dos tribunos e dos pregadores”. Se a designação utilizada por ambos os autores é divergente, em outros pontos as suas teorias convergem, como no que diz respeito à necessidade de reunião para a constituição de um “público” – ou, nos termos de Le Bon,
de uma “multidão psicológica”. Diz-se isso considerando que Tarde (2006, p. 6-7,
grifos do autor) discorre que
[...] nem todas as comunicações de espírito a espírito, de alma a alma, têm
por condição necessária a aproximação dos corpos. Cada vez menos essa
condição é preenchida quando se desenham em nossas sociedades civilizadas correntes de opinião. Não é em reunião de homens nas ruas ou na
praça pública que têm origem e se desenvolvem esses rios sociais, esses
grandes arrebatamentos que hoje tomam de assalto os corações mais firmes, as razões mais resistentes e fazem os parlamentos ou os governos lhe
consagrarem leis ou decretos. Coisa estranha, os homens que assim se
empolgam, que se sugestionam mutuamente, ou melhor, que transmitem
uns aos outros a sugestão vinda de cima, esses homens não se tocam, não
se vêem nem se ouvem: estão sentados cada um em sua casa, lendo o
mesmo jornal e dispersos num vasto território. Qual é, pois, o vínculo que
existe entre eles? Esse vínculo é, juntamente com a simultaneidade de sua
convicção ou de sua paixão, a consciência que cada um deles possui de
que essa idéia ou essa vontade é partilhada no mesmo momento por um
grande número de outros homens. Basta que ele saiba disso, mesmo sem
ver esses homens, para que seja influenciado por estes tomados em massa
[...]

Ainda, para o autor (2005, p. 26), a união desses “públicos” deve ser chamada de
“opinião”. Mesmo com divergências e com uma grande multiplicidade de públicos,
essa união apareceria “em certos momentos críticos da vida dos povos”, resultando
em um público unificado, que Tarde também chamou de “nação”.
Finalmente, é preciso lembrar das mobilizações populares anteriormente estudadas, pois, em todos os casos, multidões apaixonadas pelas mesmas ideias tomaram as ruas a partir de um levante inicial. É claro que, para algumas pessoas,
novos pensamentos podem ter surgido ali, porém não se pode negar que, em outros
casos, é possível que tais ideias já estivessem presentes, esperando um despertar.
O próximo passo, portanto, é compreender o conceito de sugestionabilidade apre-
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sentado pelos autores, no qual indivíduos, isolados ou em multidão, influenciam uns
aos outros, ainda que não o percebam ou o pretendam, contagiando-se por conta da
sugestão.
3.2.1 Multidões, sugestão e contágio
Um indivíduo isolado comporta-se diferente de outro na multidão, sendo que,
discorre Le Bon (2008, p. 34-35) “exclusivamente por causa do número, [o indivíduo]
adquire um sentimento de poder invencível”; o “contágio mental” confere características e orientação às multidões, sendo que “todo sentimento, todo ato é contagioso,
e contagioso ao ponto que o indivíduo sacrifique muito facilmente seu interesse pessoal ao interesse coletivo”. Quer dizer, o indivíduo tanto dá vazão a instintos que,
isolado, guardaria, como é influenciado pela multidão a mudar ideias previamente
concebidas. É possível observar concepções semelhantes nas teorias apresentadas
por Tarde (2005, p. 34-35), quando o autor afirma que “as multidões políticas [...]
passam da execração à adoração, de um acesso de cólera a um acesso de alegria,
com extrema facilidade” e que os já referidos agrupamentos são intolerantes, orgulhosos, suscetíveis à sugestão e iludidos por acreditar em sua própria onipotência.
Nesse ponto, Le Bon (2008, p. 40) sugere que “a multidão, joguete de todos
os estímulos exteriores, reflete suas incessantes variações. Portanto, é escrava dos
impulsos recebidos”. Mais, o autor (2008, p. 43) acredita que a multidão “encontra-se
geralmente em um estado de atenção expectante favorável à sugestão”, sendo que
a primeira opinião contagia a todos e, a partir daí, passa a orientá-los. Esse estímulo
poderia ser, para Tarde (2005), tanto externo quanto interno: os meios de comunicação induziriam o povo, entretanto o indivíduo também seria impressionado pelo que
ele acredita que outros públicos pensam, sejam eles numerosos ou seletos, adequando-se, conforme sua conveniência, de acordo com a maioria ou com a elite.
Por fim, Tarde (2005, p. 153-155) é enfático ao afirmar que “não há multidões
sem condutores”, e que, a partir do crescimento das multidões, os condutores primários tornam-se mais fortes, ao passo que os secundários enfraquecem-se. Como
exemplo, o autor sugere que, mesmo protestos massivos que pareçam surgir de
forma espontânea, contra a fome, por exemplo, são deflagrados a partir de uma mobilização inicial: “essas sublevações não se deflagram todas ao mesmo tempo; seguiram-se como um rastilho de pólvora, a partir de uma primeira faísca”. Por isso,
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seu condutor apenas não aparece, contudo ele existe. É interessante notar como o
exemplo trazido por Tarde parece referir-se aos protestos apresentados no início do
presente trabalho, contudo a sua gênese é bastante anterior aos acontecimentos
aqui estudados. Percebe-se, assim, a existência de características que perduram,
como o poder de contágio e a sugestionabilidade sugeridas pelos autores.
Observando tais características em ação, Le Bon (2008, p. 43-44) reflete que
a multidão “pensa por imagens”, e, após a evocação inicial, surgem outras imagens
“sem qualquer ligação lógica com a primeira”. Por isso, para o autor, uma multidão
seria mais agitada pela imaginação do que pelos fatos observados, uma vez que “o
mais simples acontecimento visto pela multidão rapidamente se converte num acontecimento desfigurado”. Além disso, Le Bon (2008, p. 51) observa que “os sentimentos, bons ou maus, manifestados pela multidão, apresentam a dupla característica
de serem muito simples e muito exagerados”, principalmente devido à sugestão e ao
contagio, que, ao propagar, aumentam a força das ideias. Esse ponto também é
apresentado por Tarde (2005, p. 15, grifos do autor), que diz que “um público superexcitado, como acontece com frequência, irrompe às vezes multidões fanáticas que
percorrem as ruas gritando viva ou morte a qualquer coisa”.
Devido ao caráter impressionável e de sentimentos excessivos das multidões,
Le Bon (2008, p. 52) acredita que “o orador que quiser seduzi-la deverá abusar das
afirmações violentas”, sendo que a fórmula “exagerar, afirmar e repetir” não deve ser
acompanhada de qualquer raciocínio lógico. Utilizando-se de uma metáfora – não
são os sinos afinados ou timbrados que são ouvidos mais longe, mas os maiores –,
Tarde (2005, p. 158) observa que as ideias mais aceitas pelas multidões são as piores, mais “estreitas”, “falsas”, aquelas que impressionam os sentidos e que trazem
emoções intensas. Isso é, também, o que afirma Le Bon (2008, p. 62-63) ao refletir
que as ideias somente se tornarão dominantes quando se tornarem bastante simples e, para isso, “elas geralmente têm de sofrer as mais completas transformações”.
Para o autor (2008, p. 67), portanto, “o maravilhoso e o lendário são os verdadeiros
suportes de uma civilização. Na história, a aparência sempre teve um papel muito
mais importante que a realidade”.
Fatos admiráveis, sejam eles crimes, milagres, vitórias ou mera esperança cativam as multidões, segundo Le Bon (2008), pois tocam sua imaginação. O autor
(2008, p. 69-70) reforça que, para impactar multidões, deve-se apresentar os acontecimentos “sob a forma de uma imagem comovente e clara” e “sem jamais indicar a
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sua gênese”, já que os fatos não importam, “mas o modo como se apresentam”. A
força das ideias é tão grande perante uma multidão, ou um “público”, que Tarde
(2005, p. 35, grifos do autor) acredita que “sob o nome de opinião, [os públicos] entendem que tudo submete-se a eles, mesmo a verdade quando esta os contraria”.
Menos radical, Fagen (1966, p. 92-93) interpreta que qualquer imagem política é
construída a partir de uma intrincada relação entre informações e avaliações, não
obstante também observa que “as pessoas são bastante capazes de ter opiniões políticas sôbre assuntos e questões sôbre os quais pouco ou nada sabem”.
Embora tais afirmações sejam impactantes, elas são reforçadas pelo fato do
Dicionário de Oxford ter elegido a palavra “pós-verdade”, utilizada pela primeira vez
em 1992 por Steve Tesich, como termo do ano de 2016 (WORD..., 2016, tradução
do autor). O dicionário apresenta a palavra como um adjetivo que está relacionado à
“circunstâncias onde fatos objetivos são menos influentes, na construção da opinião
pública, que o apelo à emoções e crenças pessoais”. E mais, o termo foi utilizado
com frequência para análises políticas – principalmente no que se refere ao debate
sobre a permanência do Reino Unido na União Europeia e às campanhas presidenciais estadunidenses, vencidas pelo candidato republicano Donald Trump –, configurando um novo termo: políticas da pós-verdade.
Retomando o debate, as imagens mencionadas no parágrafo anterior, são
impressionantes, porque despertam a imaginação das multidões, no entanto Le Bon
(2008, p. 98) afirma que “se nem sempre se dispõe dessas imagens, é possível evocá-las pelo judicioso emprego de palavras e fórmulas”. Para o autor, o poder das palavras é misterioso, comparável ao da magia, capaz de provocar tempestades, mas
também acalmar as multidões, uma vez que “está ligado às imagens que evocam e
é completamente diferente do seu significado real”. Caso seu sentido não esteja
bem definido, como seria o caso de palavras como “democracia”, “igualdade” e “liberdade”, sua eficácia seria ainda maior. Le Bon (2008, p. 102) decreta que “o poder
da palavras é tão grande que basta escolher bem os termos para fazer com que sejam aceitas as coisas mais odiosas”. Nesse sentido, Kuhn (1963 apud Fagen, 1966)
discorre que a comunicação pode ser realizada com o intuito de informar, sem a
preocupação de quais sentimentos serão despertados no público, contudo pode ser
realizada com o desejo de motivar, sem qualquer intenção de informar verdadeiramente os receptores.
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Ainda, pode-se observar tais reflexões – sobre o poder das imagens e das palavras e sobre o fato de que ideias exageradas, se não falsas, são capazes de despertar grande interesse e motivação – na obra de Flusser (2013, p. 112):
Tomemos como exemplo a informação genética, a guerra no Vietnã, as partículas alfa ou os seios da senhorita Bardot. Não temos uma experiência
imediata com essas coisas, mas somos influenciados por elas. Não faz sentido perguntar, com relação a essas coisas, em que medida a explicação ou
a imagem lhes são adequadas. Como não temos experiência imediata com
elas, a mídia torna-se para nós a própria coisa. “Saber” é aprender a ler a
mídia, nesses casos. Não importa se a “pedra” ou então a partícula alfa ou
os seios da senhorita Brigitte Bardot estão “realmente” em algum lugar lá fora, ou se apenas aparecem na mídia: essas coisas são reais na medida em
que determinam nossas vidas. E podemos afirmar isso de maneira ainda
mais contundente. Sabemos que algumas das coisas que nos influenciam
são deliberadamente produzidas pela mídia, como os discursos dos presidentes, os Jogos Olímpicos e os casamentos de celebridades.

Concluindo, os grandes propagadores de ideias, segundo Tarde (2005, p. 22),
seriam os publicistas, que “fazem a opinião nas circunstâncias críticas; e, quando
dois ou três desses grandes chefes de clãs políticos ou literários resolvem aliar-se
em prol de uma mesma causa, por pior que seja, ela está garantida de triunfar”. À
vista disso, o autor acredita que o agrupamento social em públicos é aquele que
permite de forma mais simplificada que as ideias de uma única pessoa espalhem-se
de forma fácil e rápida. Tais ideias influenciariam principalmente partidos religiosos
ou políticos, que “se deformam, se reformam e se transformam com uma rapidez
que teria pasmado nossos antepassados”, afirma Tarde (2005, p. 25).
Têm-se como próximo objeto de estudo, portanto, justamente os meios de
comunicação, a mídia, em geral, e, de forma mais abrangente, todos aqueles que
poderiam ser considerados publicistas. Deve-se deixar claro que, como observado
ao longo do presente trabalho, devido ao advento de novos meios de comunicação –
e, principalmente, da internet –, empresas, instituições, figuras públicas e políticos
possuem novas plataformas e todas as pessoas conectadas à rede tornaram-se potenciais publicistas.
3.2.2 Opinião, mídia e conversação
Ao estudar a opinião pública e como as multidões ou os públicos são tomados
por elas, descobriu-se que toda e qualquer chama deriva de uma centelha inicial;
quer dizer, um guia sempre se faz presente. A partir dessa lógica, Le Bon (2008)
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aponta que publicações periódicas podem substituir um condutor, ainda que de forma insatisfatória, ao construir opiniões, proporcionar “frases feitas” e dispensar a reflexão do público. Para o autor (2008, p. 124),
É próprio do prestígio [exercido por pessoas, obras ou idéias] impedir que
as coisas sejam vistas tais como são e paralisar nossos juízos. As multidões
sempre, os indivíduos geralmente, têm necessidade de opiniões prontas. O
sucesso dessas opiniões independe da verdade ou do erro que contenham;
reside unicamente em seu prestígio.

Todavia, há inúmeras diferenças entre as “multidões” e os “públicos” para
Tarde (2005), que vê multidões hipnotizadas, ao passo que os públicos seriam menos crédulos e, portanto, mais responsáveis. Por isso, se um discurso forte seria o
suficiente para convencer uma multidão, o mesmo não bastaria para um público. Por
outro lado, Le Bon (2008, p. 117) acredita que com “afirmação, repetição e contágio”
é possível alterar ideias e crenças e que, embora sua ação seja lenta, seu efeito é
duradouro. Para o autor (2008, p. 117), “quanto mais concisa, desprovida de provas
e de demonstração for a afirmação, mais autoridade ela terá”, no entanto as afirmações devem ser repetidas com frequência e, sempre que possível, com os mesmos
termos. Le Bon (2008, p. 117) finaliza lembrando que a repetição era o único artifício
retórico no qual Napoleão acreditava e que “pela repetição, a coisa afirmada chega a
se estabelecer nos espíritos a ponto de ser aceita como uma verdade demonstrada”.
Para o autor, ideias com prestígio são rapidamente transmitidas e imitadas por contágio, sendo que a sua imitação inconsciente é o que a torna completa.
Se, por um lado, Le Bon acredita na propagação de novas ideias e na sua
adoção rápida pela multidão, o autor também é um crítico da demasiada mobilidade
da opinião e do papel da imprensa. O autor (2008) sugere que: crenças gerais estão
perdendo espaço para opiniões individuais e passageiras; as multidões possuem
cada vez menos “contrapeso”, ou voz contrária, e suas opiniões passaram a mudar
livremente; com o surgimento da imprensa, novas opiniões, umas contrárias às outras, surgem a todo momento e com tamanha velocidade que não permitem que
uma única opinião prevaleça. Além disso, o autor observa que a imprensa, assim
como os governos, é enfraquecida diante do poder das multidões. Portanto, seu papel tem sido cada vez mais refletir a opinião pública, ao invés de criá-la, pois corre o
risco de perder o seu público, caso não o satisfaça.
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De forma semelhante, Tarde (2005, p. 18) argumenta que o indivíduo isolado
possui mais “liberdade de espírito do que o indivíduo perdido e arrastado numa multidão”, como já observado, e, também por isso, “o jornalista procura agradá-lo e retêlo”. O autor, assim como Le Bon, critica a postura dos meios de comunicação, contudo enfatiza que “o público, portanto, reage às vezes sobre o jornalista, mas este
age continuamente sobre seu público”. Para Tarde (2005, p. 21), então, ao passo
que o público tornou-se menos fiel, tornou-se também mais influenciável; e os publicistas, ao buscar a satisfação dos que lhes dão atenção, tornaram-se “mais levianos,
versáteis, inquietantes”. Logo, o autor vê, um público com cada vez mais caprichos
submetido a publicistas cada vez mais déspotas, “estes, bem mais que os homens
de Estado, mesmo superiores, fazem a opinião e conduzem o mundo”.
Assim, Tarde (2005, p. 40-41) é enfático ao criticar um ciclo vicioso, em que
os publicistas colocam as multidões em movimento com “torrentes de lirismo ou de
injurias, de adulação ou de difamação”; e, depois de atiçá-las, já não podendo controlá-las, rendem-se a elas, “transformados de mestres em servos” e servindo “a cada público o prato que ele deseja”. No entanto, embora o que tenha sido visto até
aqui tenha absoluta relevância, o autor (2005) também atribui, como parte importante na construção da opinião pública, um elemento muito mais simples: a conversação. A imprensa, para Tarde (2005, p. 75), é uma das causas mais recentes e mais
visíveis no que tange à construção da opinião; a conversação, todavia, seria mais
contínua e universal, como uma “pequena fonte invisível que escoa em todo tempo e
em todo lugar com um fluxo desigual”.
Na visão de Tarde (2005, p. 76), sem a conversação, os jornais, ainda que
surgissem, não seriam capazes de exercer “ação duradoura e profunda” na opinião
dos povos. Em contrapartida, o autor acredita que, sem jornais e sem discursos, a
conversação supriria “em certa medida o papel social da tribuna e da imprensa como
formadora de opinião”, ainda que não negue que tais objetos sirvam de alimento ao
diálogo. Com essa visão, Tarde (2005) apresenta uma linha do tempo na qual a opinião seria moldada pela “palavra pública” na Antiguidade e na Idade Média, pela imprensa nos dias de hoje, mas sempre e sobretudo pela conversas privadas. Por fim,
afirma o autor (2005, p. 93-94), tais conversas se dão de forma simultânea em um
“domínio geográfico cada vez mais vasto” e os assuntos discutidos diferem-se mais
e mais – o que explicaria “em grande parte o poder crescente da opinião contra a
tradição e a própria razão” a “a mobilidade da opinião, contrapeso de seu poder”.
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Uma vez que a conversação é vista com tamanha força na construção de
uma opinião, é preciso relembrar alguns dos eventos abordados ao longo desta
pesquisa, que refletem justamente esse poder. Em diversos casos anteriormente
abordados, a construção de redes sociais – edificadas sob a conversação – permitiu
verdadeiros levantes populares. E esse poder foi, se não amplificado, reestruturado
pela emergência da internet, pois, como observa Lévy (2002, p. 46-47, grifos do autor), “se os media [...] dão forma à opinião pública, a emergência do ciberespaço implica uma mutação radical desta, ou, melhor, da conversação colectiva pela via da
qual se criam e distribuem as opiniões”. Para ele (2002, p. 53, grifos do autor),
A opinião pública moldar-se-á cada vez mais em listas de discussões, fóruns, salas de conversação, redes de sítios interligados e outros dispositivos
de comunicação próprios para as comunidades virtuais, dos quais alguns
media “clássicos” serão, quando muito, pontos de reunião. Neste enquadramento, o texto de um jornalista distinguir-se-á cada vez menos da opinião de um especialista de renome ou de um internauta de escrita fácil num
grupo de discussão.

Essas mudanças, de acordo com Lévy (2002, p. 123), farão com que, cada
vez menos, se opte “cegamente” por um partido, uma vez que “irá ser cada vez mais
fácil aprofundar um tema e formar um opinião pessoal”. Para o autor, a web também
permite que se conviva com opiniões contrárias dos “adversários”, “assim se prenuncia o fim de uma certa razão monológica e o amadurecimento de uma razão política dialogante”. Lévy (2002, p. 135), ainda, comenta que a opinião pública tende a
se tornar cada vez mais global, já que acontecimentos serão transmitidos e debatidos por todos os continentes. Para o autor (2002, p. 153), com a internet, “a política
torna-se um assunto doméstico [...] numa sociedade mundial transparente cujos
agentes estão cada vez mais estreitamente interligados”.
Para concluir, vale retomar o pensamento de Castells (2003, p. 227), que vê a
comunicação como “essência da atividade humana” e que, sendo assim, com o advento de um novo meio de comunicação, a web, “todos os domínios da vida social
estão sendo modificados”. Para o autor (2003, p. 124), a rede garante um meio de
expressão e organização que permite que movimentos, assim como os previamente
estudados, atuem e gerem impacto na opinião pública por conta das repercussões,
uma vez que “esses movimentos pretendem conquistar poder sobre a mente não
sobre o Estado”.
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As reflexões sobre conversação na internet são importantes, ainda que seja
preciso lembrar de algumas características do meio anteriormente apresentadas, vistas a partir de Recuero e Pariser. Por fim, uma vez que Tarde e Le Bon tratam da
persuasão e da construção da opinião pública utilizando-se de meios de comunicação, é preciso conhecer o que as teorias da comunicação dizem a respeito do tema.
3.3 Poder da comunicação
Para encerrar, serão estudadas algumas teorias da comunicação1, suas conclusões sobre a persuasão através das mídias e sobre o poder da conversação. Tal
estudo é importante, já que dialoga diretamente com conceitos anteriormente referidos e permite que outra visão seja apresentada sobre o mesmo assunto.
Além disso, como afirma Fagen (1966, p. 15-16), “agora, como no passado, é
difícil separar a qualidade e o tipo da vida política dos métodos de comunicação que
as sustentam”, sendo que, continua o autor, não importa o quão tecnológicos e poderosos sejam os meios de comunicação quanto à difusão da informação, o homem,
“produtor e manipulador”, continua sendo a principal peça do processo de comunicação “que torna possível a vida social (e, por conseguinte, a vida política) como a
conhecemos. A comunicação é básica para tôda atividade social e política”.
3.3.1 O estudo da comunicação
Antes de efetivamente iniciar as investigações, é interessante observar que,
conforme relata Gomes (2004, p. 36), o início da pesquisa em comunicação data da
década de 1930, nos Estados Unidos, podendo ser dividida em três áreas: “o estudo
dos efeitos provocados pelo crescimento dos meios técnicos de comunicação; o estudo da propaganda política; e o estudo da utilização comercial-publicitária dos meios de massa”. Para completar, Gomes (2004) lembra que, embora alguns autores
afirmem que esses estudos possuam raízes já no século XIX, foi somente nas últimas três décadas do século XX que ocorreu sua institucionalização como tema de

1

Serão abordadas as teorias que estudam e tentam compreender o poder de persuasão das mensagens transmitidas pelos meios de comunicação de massa. Outras teorias, como a teoria crítica, a teoria funcionalista e os estudos culturais, que trazem uma abordagem sociológica da sociedade, não
aparecem porque fogem do debate aqui proposto.

61
pesquisa. Aqui já se percebe que a ligação da política com a mídia, observada ao
longo dessa pesquisa, é objeto de análise desde os primórdios dos estudos.
Quanto à pesquisa em comunicação, deve-se observar, desde já, que ela não
é linear, explica Gomes (2004, p. 45), pois “as teorias sucedem-se, mas uma não
elimina a outra. Cada uma delas privilegia uma parte do estudo, complementando-se
mutuamente ao longo do processo”. Utilizando uma visão apresentada por Moragas
Spà, o autor (2004, p. 35) afirma que “os estudos sobre a comunicação de massa
sempre foram condicionados pela realidade social e comunicativa no qual se desenvolviam”. Essa sugestão também é feita por Wolf (2002, p. 13), ao afirmar que tal
área desenvolveu-se a partir do surgimento dos problemas, perpassando disciplinas
com inúmeras hipóteses e abordagens. E disso, continua o autor, resultaram pontos
de vista “heterógenos e discordantes” e que não permitem uma síntese fácil.
Para que se possa prosseguir de forma clara, é preciso definir alguns conceitos, pois, quando se fala em comunicação, inúmeras formas de ação podem vir à tona. Sendo assim, é útil a definição apresentada por Gomes (2004, p. 14), que divide
a comunicação entre: interpessoal, aquela que ocorre entre poucas pessoas e tem o
diálogo como parte essencial; grupal, onde ainda há um intercâmbio de ideias,
mesmo que com mais dificuldades; e de massa, realizada a partir dos meios de comunicação de massa e que possui um baixíssimo grau de interação, sendo que “o
público é anônimo, heterogêneo e disperso”. Tais meios de comunicação de massa
– expressão que se refere à TV, ao rádio e as outras tecnologias capazes de transmitir informações para inúmeras pessoas ao mesmo tempo – são definidos por Wolf
(2002, p. 13) como
[...] um importantíssimo sector industrial, um universo simbólico, objecto de
um consumo maciço, um investimento tecnológico em contínua expansão,
uma experiência individual quotidiana, um terreno de confronto político, um
sistema de intervenção cultural e de agregação social, uma maneira de
passar o tempo, etc.

É válido notar que, no presente trabalho, já pôde ser percebida a importância de cada uma das formas de comunicação apresentadas com base nos estudos de Gomes
na disseminação de ideias.
Por fim, adentrando no estudo da comunicação, deve-se observar que, há
mais de dois milênios, Aristóteles (2011) já mencionara a retórica e a dialética como
práticas comuns a todos os seres humanos que vivem em sociedade. Essas práticas
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seriam utilizadas em discussões, na sustentação de teses, em defesa própria ou, até
mesmo, na acusação de outrem. Para o filósofo, (2011, p. 39, grifos do autor), “os
meios de persuasão são os únicos autênticos elementos constituintes da arte [da retórica], tudo o mais não passando de acessório”, sendo que, continua o autor (2011,
p. 44-45)
Pode-se definir a retórica como a faculdade de observar, em cada caso, o
que este encerra de próprio para criar a persuasão. Nenhuma outra arte
possui tal função. Toda outra arte pode instruir e persuadir acerca do assunto que lhe é próprio, por exemplo: a medicina, sobre o que é saudável e doentio; a geometria, acerca das propriedades das grandezas; a aritmética, a
respeito dos números; o mesmo aplicando-se às outras artes e ciências.
Quanto à retórica, todavia, vemo-la como o poder, diante de quase qualquer
questão que nos é apresentada, de observar e descobrir o que é adequado
para persuadir. E esta é a razão por que a retórica não aplica suas regras a
nenhum gênero particular e definido.

Vê-se que as observações feitas por Aristóteles tratam da comunicação como
uma forma de convencimento e de persuasão. Para o autor (2011, p. 53), existem
três elementos nesse processo: “o orador, o assunto e a pessoa a que se dirige o
discurso”. Essa definição é importante uma vez que Gomes (2004, p. 123-124), utilizando-se das teorias de Beltrán, afirma que “todas as definições que se deram ao
fenômeno remontam a Aristóteles”. Assim, para o autor, a definição tradicional de
comunicação seria a emissão de mensagens com o intuito de afetar os receptores,
de produzir efeitos sobre seus sentimentos, pensamentos e ações, “noutras palavras, persuadi-los”.
3.3.2 As teorias hipodérmica e da persuasão (empírica-experimental)
Como visto anteriormente, os estudos iniciais que abordam a comunicação
datam dos anos 1930, sendo que a teoria hipodérmica é a primeira tese a ganhar
evidência. Dentre as características da teoria apontadas por Wolf (2002), merece
destaque o fato de que ela se localiza, historicamente, entre as duas guerras mundiais e teve início junto com as comunicações de massa. A teoria é, portanto, um reflexo do totalitarismo, que marcou o período, e uma “primeira reação” dos estudiosos
às novas tecnologias, um questionamento a respeito dos efeitos dos meios de comunicação sobre a sociedade. Dessa forma, completa o autor (2002, p. 25), a teoria
aborda a sociedade como uma massa, “um conjunto homogéneo de indivíduos que,
enquanto seus membros, são essencialmente iguais, indiferenciáveis, mesmo que
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provenham de ambientes diferentes, heterogéneos, e de todos os grupos sociais”.
Além disso, Gomes (2004, p. 41-42) utiliza-se da síntese de Wright para explicar
que, na tese, “cada elemento do público é pessoal e diretamente atingido pela mensagem”, sendo uma teoria psicológica da ação, de estímulo e resposta.
Partindo desse contexto, em que a comunicação de massa é vista como plenamente eficaz, fez-se necessária a análise de conteúdos propagados, para que se
pudesse compreender tanto a comunicação quanto a sociedade. Wolf (2002, p. 29,
nota de rodapé) explica que, na época, Lasswell fez uma série de estudos de propagandas políticas relacionadas à guerra, a tentativas de revolução e ao uso de símbolos políticos como propaganda, podendo “ser considerado um dos ‘pais’ da análise
de conteúdo”. Lasswell, explica o autor, via a comunicação de massa como um processo “assimétrico”, com emissores ativos e destinatários passivos, que apenas reagiam aos estímulos. Além disso, continua Wolf (2002, p. 30), para o estudioso
[...] a comunicação é intencional e tem por objectivo obter um determinado
efeito, observável e susceptível de ser avaliado na medida em que gera um
comportamento que se pode de certa forma associar a esse objectivo. Este
está sistematicamente relacionado com o conteúdo da mensagem. Consequentemente, a análise do conteúdo apresenta-se como instrumento para
inferir os objetivos de manipulação dos emissores e os únicos efeitos que tal
modelo torna pertinentes são os que podem ser observados, isto é, os que
podem ser associados a uma modificação, a uma mudança de comportamentos, atitudes, opiniões, etc.

Por fim, Gomes (2004, p. 36) apresenta o paradigma de Lasswell – quem diz
o quê, em qual canal, para quem e com que efeito – como uma síntese dos estudos
do teórico. Assim, já a partir de Lasswell é possível observar mudanças, na perspectiva dos teóricos, na sua percepção da teoria hipodérmica, uma vez que seu efeito
não é mais considerado como total, mas quantificável – por meio da análise do conteúdo e da resposta dos receptores. Nesse momento, elabora Wolf (2002, p. 32-33),
essa teoria perde seu caráter de previsão, de mera descrição de efeitos, e se transforma em um “paradigma de pesquisa concreto”, sendo que seus pressupostos passaram a ser contraditos pelos resultados desses estudos.
É dessa forma que começa a surgir a teoria da persuasão, ou abordagem
empírico-experimental. Nessa teoria, ensina Wolf (2002), o processo de comunicação perde seu caráter mecânico de estímulo e resposta, e as pesquisas variam entre
estudos em busca da eficácia persuasiva e a tentativa de compreender os insucessos nessas tentativas. O autor (2002, p. 34, grifos do autor) explica que “existe, de
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facto, uma oscilação entre a ideia de que é possível obter efeitos relevantes, se as
mensagens forem adequadamente estruturadas e a certeza de que, frequentemente,
os efeitos que se procurava obter não foram conseguidos”.
Dentre as proposições que surgiram a partir desses experimentos, discorre
Wolf (2002), uma delas afirma que, se alguém está interessado por algum assunto,
está porque foi exposto a ele; ainda, quanto mais tal pessoa for exposta ao assunto,
mais tende a crescer o seu interesse. Dentre outros resultados encontrados nesse
período, pode-se destacar também, ainda conforme o autor (2002): a tese da “exposição seletiva”, que diz que os indivíduos prestam mais atenção e aceitam melhor
campanhas que reafirmam suas ideias; a ideia de que, durante o processo interpretativo, os receptores podem transformar “radicalmente”, de forma inconsciente, o
significado das mensagens para adaptá-las aos seus próprios valores; e a sugestão
de que destinatários tendem a memorizar com mais facilidade tudo que for semelhante às suas opiniões, e esse efeito se acentuaria conforme aumenta o tempo de
exposição à mensagem.
Uma descoberta que entra em choque com o último conceito apresentado é o
que Hovland, Lumsdaine e Sheffield (apud Wolf 2002) chamaram de sleeper effect –
ou efeito latente. Essa proposição sugere que, por vezes, a “eficácia persuasiva” de
uma mensagem é baixa logo após a sua exposição, principalmente por conta de atitudes negativas do receptor com relação às fontes; no entanto, conforme o tempo
passa, a memorização seletiva faz com que somente o conteúdo da mensagem seja
lembrado. Isso é interessante, pois, conforme Wolf (2002), a credibilidade de uma
fonte perderia sua importância depois de um certo período, permitindo, por exemplo,
que canais de comunicação com menor credibilidade tenham um poder de persuasão tão grande quanto outros, mais críveis.
É válido notar, nesse momento, como essas teorias dialogam com outras
ideias apresentadas no decorrer do trabalho. A distorção de uma mensagem para
que seu conteúdo se adapte a ideias preconcebidas dialoga com as teses de Le Bon
(2008) e Tarde (2005), e a ideia de que existe uma retenção seletiva de informações
é reforçada pelos estudos de Pariser (2012) sobre as bolhas de filtros na internet e o
viés de confirmação. Além disso, outro ponto destacado pelo autor é que veículos
com baixa credibilidade tem seu espaço ampliado na web, o que poderia amplificar o
poder do “efeito latente”.
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O que foi visto até aqui é apenas o início das teorias da comunicação. No entanto, pode-se perceber que de um paradigma simples sugiram inúmeras teses desencadeadas por novos estudos. Agora, se continuará estudando a comunicação
através do prisma de outras teorias.
3.3.3 Os efeitos limitados da comunicação
Viu-se, num primeiro momento, que as comunicações de massa eram tidas
como plenamente eficientes, sendo que os destinatários foram considerados alvos
fáceis dos interesses dos comunicadores. Aos poucos, no entanto, os estudos relacionados à comunicação foram se desenvolvendo, e Gomes (2004, p. 42) observa
que, com o surgimento de uma nova abordagem, de orientação sociológica, que associa os processos de comunicação ao contexto social em que ocorrem, “completase a revisão crítica da teoria hipodérmica”. Já não há mais a “manipulação” da teoria
hipodérmica a ou “persuasão” da abordagem empírico-experimental; surge, explica
Wolf (2002), uma teoria que indica uma influência generalizada, da sociedade, da
comunidade e das relações que nela ocorrem, sendo que as mensagens transmitidas pelos meios de comunicação de massa são apenas uma parcela do todo.
Uma pesquisa de teor político, realizada por Lazarsfeld, Berelson e Gauget,
foi fundamental para a elaboração dessa teoria, discorre Wolf (2002). A partir do trabalho “A opção das pessoas – como os eleitores elaboram as suas próprias decisões numa campanha presidencial” os pesquisadores identificaram que certas pessoas possuem muito mais interesse e conhecimento sobre determinados assuntos.
O autor (2002) explica que essas pessoas seriam responsáveis pelo chamado twostep flow of communication, ou fluxo da comunicação em dois níveis, e atuariam
como “líderes de opinião”, como uma ponte entre os meios de comunicação e as
pessoas presentes no seu grupo de contatos.
Entretanto, adverte Wolf (2002), é preciso visualizar os “líderes de opinião”, o
“fluxo da comunicação em dois níveis” e os meios de comunicação de massa como
apenas uma parte do processo de construção da opinião pública, que perpassa todas as interações e influências pessoais. Ainda assim, explica o autor, foi observado
que esforços para consolidar uma opinião são mais eficazes que aqueles que tentam modificá-la, sendo que a comunicação interpessoal seria mais eficaz do que os
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meios de comunicação para alterar uma ideia já concebida. Concluindo, Wolf (2002,
p. 56, grifos do autor) afirma que
Portanto, no seu conjunto, a teoria dos mass media ligada à abordagem sociológica empírica, defende que a eficácia da comunicação de massa está
largamente associado a depende de processos de comunicação não provenientes dos mass media e que existem no interior da estrutura social em
que o indivíduo vive.

É nesse sentido que Fagen (1966, p. 52) discorre quando afirma que existem
inúmeros canais de comunicação política que possuem importância, “como os partidos, os grupos de interêsse, as burocracias públicas, sindicatos e organizações das
massas”, sendo que suas estruturas não precisam nem ser permanentes nem de
funcionamento contínuo. O autor afirma, a partir de pesquisas que investigam justamente o comportamento dos estadunidenses em período eleitoral, que a comunicação política não ocorre simplesmente dos meios de comunicação de massa para o
eleitor isolado. Ele conclui que a principal comunicação, aquela capaz de reforçar
escolhas ou mudar atitudes, se dá entre familiares e amigos.
Por fim, uma vez que Gomes (2004) compreende as pesquisas de Lazarsfeld
como fundamentais para essa renovação teórica, é válido revisar, a partir dos seus
estudos, as principais proposições das suas teses. Para Gomes (2004, p. 37-38),
não existe uma manipulação direta dos receptores pelos meios de comunicação, já
que sua influência é amenizada pela sociedade e pelos “grupos de pertença do indivíduo”; os meios e conteúdos observados são selecionados a partir de ideias e opiniões já concebidas dos destinatários; e, por fim, para que ocorra a persuasão, o
diálogo entre pares é mais relevante do que a comunicação de massa, sendo que os
líderes de opinião possuem influência sobre os receptores das suas mensagens, e a
comunicação de massa é mais capaz de alterar opiniões a longo prazo. Observando
a comunicação política através desse prisma, Fagen (1966, p. 68) discorre que
Em suma, tão logo observamos minuciosamente a teia de rêdes de comunicação ativa em todo ponto central importante de um sistema complexo,
compreendemos que nenhuma tipologia simples captará a riqueza das relações que caracterizam êsse ponto central. Indivíduos, grupos, organizações
e a comunicação das massas estão todos ligados e todos atuam uns sôbre
os outros no processo político; e equacionar os padrões idealizados da comunicação das massas (uma imprensa neutra como cão de guarda do
govêrno) com o sistema operante é subestimar tristemente a complexidade
do mundo real.
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Novamente as teorias vão ao encontro de estudos previamente observados.
Dessa vez, pode-se traçar um paralelo com as teses de Le Bon e Tarde, que tratam
da conversação como poderosas fontes de influência e criação da opinião pública.
Ainda, é preciso lembrar de Pariser, que afirma que o diálogo entre indivíduos com
ideias parecidas tornou-se mais rápido e fácil de ser estabelecido na internet; porém
entrar em contato com indivíduos que possuem uma opinião contrária está cada vez
mais difícil – o que abala, de certa forma, o poder de abrangência dos líderes de
opinião, pois eles apenas estariam louvando Atenas para os atenienses2 e atuando
como um reforço de algumas ideias já concebidas.
Uma vez revisadas as teorias da comunicação que tratam da persuasão dos
indivíduos a partir dos meios massivos ou do intercâmbio interpessoal, é possível,
nesse momento, buscar compreender outros fenômenos que podem ser provocados
pelos meios de comunicação de massa.
3.3.4 Os fenômenos do agenda setting e gatekeeper
As teorias vistas até aqui abordaram o poder persuasivo das mensagens
transmitidas pelos meios de comunicação de massa sobre o público. Por outro lado,
a hipótese do agenda setting, de acordo com Shaw (1979 apud Wolf, 2002), sugere
que o público, antes de ser influenciado pelos meios, tem seus conhecimentos pautados por aquilo que é transmitido. Ou seja, os assuntos e temas abordados em canais de TV e estações de rádio, por exemplo, fariam parte, mesmo que momentaneamente, do universo do público. Shaw (1979, p. 96-101 apud Wolf, 2002, p. 144-145,
grifos do autor) explica que
[...] a hipótese do agenda-setting não defende que os mass media pretendam persuadir [...]. Os mass media, descrevendo e precisando a realidade
exterior, apresentam ao público uma lista daquilo sobre que é necessário ter
uma opinião e discutir. O pressuposto fundamental do agenda-setting é que
a compreensão que as pessoas têm de grande parte da realidade social
lhes é fornecida, por empréstimo, pelos mass media.

Dessa forma, Gomes (2004, p. 65) é exato ao afirmar que, nessa teoria, “os
meios de comunicação de massa têm o poder de pautar, de agendar a comunicação
interpessoal” ou, como afirma Cohen (1963 apud Wolf, 2002), se não existe um po2

Ou seja, não sendo preciso convencer ninguém sobre o que é dito. Essa citação aparece na Retórica de Aristóteles como uma referência de Platão à Sócrates (Aristóteles, 2011, p. 256).

68
der que dite como pensar, há uma grande capacidade de sugerir sobre quais temas
deve-se pensar qualquer coisa. Para completar, Wolf (2002) explica que o poder de
agenda se daria sobre os assuntos do dia e, também, sobre a importância de cada
tema; no entanto, adverte o próprio autor, pesquisas posteriores apontaram que o
efeito não é tão poderoso quanto havia se imaginado. A influência existe, explica,
todavia predisposições e relacionamentos interpessoais dos destinatários também
agem no processo de criação da agenda. Assim sendo, é importante distinguir os tipos de agenda que foram apresentados por McLeod, Becker e Byrnes (1974 apud
Wolf, 2002): agenda intrapessoal, a partir daquilo que é importante para o próprio
receptor; agenda interpessoal, com o que parece interessante para o indivíduo a
partir do seu círculo de contatos, como família e amigos; e a agenda da opinião pública, com tudo aquilo que o sujeito pensa ser importante para toda a sociedade, de
forma geral.
Esse assunto é visto por Fagen (1966) como de total importância, pois, para
ele, a maioria das pessoas depende dos meios de comunicação para obter até
mesmo informações básicas sobre os acontecimentos políticos. O autor (1966, p.
67) discorre que um assunto é classificado como importante a partir do momento em
que ele aparece num jornal; fato que informaria não somente o povo, mas também
políticos, funcionários e, até mesmo, outros jornalistas, que tais notícias são importantes, devem ser objeto de atenção e, por fim, que é preciso que uma opinião seja
formulada a seu respeito “se quiserem participar plenamente da vida política”.
Relacionada à teoria do agenda setting está a teoria do gatekeeper. Sua tese,
contudo, não trata da capacidade que os meios de comunicação possuem de pautar
a agenda de debates do público, mas da seleção, por parte dos jornalistas, dos fatos
que merecem tornar-se notícia em detrimento de outros, menos importantes. Essa
ideia, explica Wolf (2002), sugere que existam mecanismos invisíveis que funcionam
como uma “cancela”, por onde somente determinados assuntos passam; segundo
Lewin (1947 apud Wolf, 2002), essas barreiras acontecem tanto nos canais de alimentação quanto nos canais de distribuição. Nesse sentido, Donohue, Tichenor e
Olien (1972 apud Wolf, 2002) afirmam que a transmissão ou não de uma mensagem
pelos veículos de comunicação pode estar relacionada com o controle de informações. Todavia, para Wolf (2002, p. 182), “na seleção, as referencias implícitas ao
grupo de colegas e ao sistemas das fontes predominam sobre as referencias implícitas do próprio público”.
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Finalmente, para a teoria do gatekeeper é importante definir o conceito de noticiabilidade, ou quais são os fatos que mais “merecem” tornar-se notícia. Essa característica, explica Wolf (2002, p. 190), é definida a partir de um conjunto de requisitos, e um fato que pouco ou nada se enquadra é ignorado, “não adquirindo o estatuto de notícia, permanece simplesmente um acontecimento que se perde entre a ‘matéria-prima’”. Para Altheide (1976, p. 113 apud Wolf, 2002, p. 190), “notícias são
aquilo que os jornalistas definem como tal”, sendo que isso não é explicitado, por ferir o método de trabalho dos jornalistas – pois o processo sugere que as coisas simplesmente acontecem e são noticiadas, como se não houvesse um filtro ou uma escolha dentre os fatos.
No que tange à construção da realidade pelos meios de comunicação, Gomes
(2004, p. 22, grifos do autor) discorre que
A mídia apropria-se da realidade e exerce sobre ela um trabalho de reconstrução por meio de diversos gêneros. [...] Os processos midiáticos necessitam da realidade social como matéria-prima de sua produção. Entretanto o
resultado de suas operações é uma realidade que, embora guarde semelhança com a realidade originante, dela se distingue pelo olhar do produtor.
Analogicamente, pode-se dizer que os produtos dos processos midiáticos
são entes de razão com fundamento na realidade. E, se aceitarmos que o
sentido não é produzido nem no pólo da recepção, tampouco no pólo da
produção, mas na relação que se estabelece entre os dois, deveremos concluir que o resultado dos processos midiáticos é uma realidade terceira que
guarda semelhança com a realidade original, mas que com ela não se identifica totalmente.

Uma vez mais as teses abordadas nas teorias ecoam em outros conceitos estudados. A hipótese do agenda setting, por exemplo, é transformada e amplificada
pelas informações que são trazidas por Pariser (2012) sobre a comunicação na internet. O autor traz, inclusive, uma pesquisa realizada por Iyengar (1982), que aponta que a teoria do agenda setting, chamada ali de “viés da acessibilidade”, de fato
apresenta poder de sugestão: diferentes grupos participantes demonstraram diferentes interesses por temas cobertos em um jornal de acordo com a importância dada
para cada um dos assuntos. No entanto, como anteriormente visto, em páginas da
web que apresentam conteúdo personalizado, assuntos podem ser inteiramente
omitidos, sem que os usuários sequer saibam que os fatos ocorreram.
Aqui, torna-se necessário retornar à hipótese do gatekeeper. Isso porque, se,
antes da internet, um filtro se fazia necessário devido ao espaço nos meios físicos,
ou ao tempo nos meios de radiodifusão, com a rede, toda e qualquer notícia poderia
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ser publicada. O público, dessa forma, poderia ter acesso a qualquer fato, tornandose menos relevante a decisão do jornalista no que diz respeito à noticiabilidade dos
acontecimentos. Todavia, pode-se afirmar que filtros personalizados, anteriormente
explicados, são um novo tipo de gatekeeper, ainda mais poderoso, uma vez que
eles decidem quais fatos são relevantes a partir das “necessidades” e “vontades”, de
cada indivíduo em particular.
Dessa forma, pode-se encerrar a revisão teórica, pois os assuntos de suma
importância para a análise que segue foram apresentados. Com os temas tendo sido
estudados à exaustão, criou-se uma base teórica que sustentará o processo metodológico escolhido, a pesquisa e a análise dos resultados.
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4 METODOLOGIA
Para que essa pesquisa pudesse ser concluída da forma que fora concebida,
fez-se necessária a utilização de mais de uma metodologia de pesquisa e de análise. Para tanto, foram utilizadas as técnicas de pesquisa documental e histórica explicadas por Gil e Kauark et al, além dos procedimentos de análise de conteúdo amplamente ensinados por Bardin. Agora, tais metodologias serão explanadas de maneira minuciosa, a fim de se elucidar e descrever como o trabalho foi desenvolvido.
4.1 Pesquisa documental e histórica
Pesquisas científicas, de acordo com Gil (2002), são classificadas a partir dos
seus objetivos gerais. Portanto, a escolha dos meios aqui descritos se dá com base
em uma análise do confronto entre as necessidades apresentadas nesse trabalho
com os mais diversos métodos de pesquisa.
Identificou-se, nesse processo, que a metodologia que mais atende aos desafios aqui propostos é de caráter exploratório, uma vez que, de acordo com Gil (2002,
p. 41), “estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o
problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses”. Ainda segundo o autor, tais pesquisas “têm como objetivo principal o aprimoramento de
idéias ou a descoberta de intuições”. Por fim, Gil ressalta que estudos realizados
dessa forma são mais flexíveis, permitindo que sejam consideradas e observadas
todas as faces de um mesmo problema, e que são compostos, muitas vezes, por levantamentos bibliográficos, entrevistas e análises de exemplos.
Assim, pode-se perceber que os meios supracitados propiciam a solução dos
problemas propostos garantindo o estudo das mobilizações sociais, das redes sociais na internet como meio de comunicação e organização política, da construção da
opinião pública e de teorias da comunicação. Ademais, ressalta-se que será realizado um estudo aprofundado de um clima ou uma corrente de opinião que permeou o
processo de impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, por meio da análise do
conteúdo – proposta por Bardin (1977) e que será explanada a seguir – de discursos
propagados por líderes de opinião em redes sociais na web.
Para tanto, com base na escolha do método exploratório de pesquisa, as técnicas utilizadas para sua execução serão a pesquisa bibliográfica, a pesquisa docu-

72
mental e a análise de conteúdo. Gil (2002) explica que o método de pesquisa bibliográfica, presente em praticamente todos os estudos de natureza científica, é de
grande valor, porque auxilia na coleta e aproximação de dados muito dispersos no
espaço, de informações históricas e na análise de fenômenos amplos. O autor
(2002) ainda aponta que o segundo procedimento de trabalho, a pesquisa documental, é bastante parecido com o primeiro, diferindo no que tange ao material coletado,
pois esse ainda é bruto, ou seja, não recebeu nenhum tratamento prévio. Esses dois
métodos garantem a realização da pesquisa exploratória, sendo que, ao passo que
a pesquisa documental permite narrar os acontecimentos e coletar o discurso que
será estudado, a pesquisa bibliográfica possibilita que tais fatos sejam observados
sob o prisma das mais diversas teorias.
Por fim, o problema de pesquisa permite que ambas as formas, qualitativa e
quantitativa, estejam presentes no trabalho. Isso porque, de acordo com Kauark et al
(2010, p. 26-27), ao passo que a abordagem qualitativa considera mais a relação dinâmica entre o “mundo objetivo e a subjetividade do sujeito”, sendo descritiva e indutiva e “o processo e seu significado são os focos principais de abordagem”, a
abordagem quantitativa traduz a realidade em números para facilitar a sua análise.
Assim sendo, a primeira parte desse estudo – anteriormente detalhada como o estudo das mobilizações sociais, dos universos das redes sociais na internet, da opinião
pública e da comunicação – e a sua última seção – a análise dos discursos e a inferência dos resultados – serão abordados de forma qualitativa, enquanto que a identificação dos líderes de opinião, a coleta de dados, seu tratamento e apresentação serão vistos de maneira quantitativa.
Portanto, de forma sintetizada, esta pesquisa é, majoritariamente, qualitativa,
sendo que técnicas quantitativas são utilizadas para a identificação e seleção dos
dados mais relevantes. Além disso, o trabalho possui caráter exploratório e, para
sua concepção, foram utilizados os métodos de pesquisa bibliográfica e pesquisa
documental. Por fim, a análise de conteúdo é realizada de acordo com os ensinamentos de Bardin, que serão abordados no próximo tópico.
4.2 Análise de conteúdo
A análise de conteúdo é, segundo Bardin (1977, p. 9), “um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais subtis em constante aperfeiçoamento, que
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se aplicam a ‘discursos’ (conteúdo e continentes) extremamente diversificados”. A
autora (1977) lembra que o exercício de análise de conteúdos é bem antigo, com
origens na hermenêutica, na retórica e na lógica. Não obstante, atualmente, novos
processos técnicos de validação deixam o método mais confiável e preciso. Sua redescoberta, já no início do século XX, continua Bardin (1977), está diretamente conectada com os estudos da comunicação e, mais especificamente, das propagandas, além das ciências políticas.
Se, por um lado, Berelson (1952, apud Bardin, 1977, p. 19) compreende essa
metodologia como “uma técnica de investigação que tem por finalidade a descrição
objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação”, Bardin
compreende que esse processo é ainda mais rico. Para a teórica (1977, p. 21-22,
grifos da autora), “a análise de conteúdo já não é considerada exclusivamente com
alcance descritivo”, pois sua principal “função ou o seu objetivo é a inferência”; ou
seja, a partir dos seus resultados, “se pode regressar às causas, ou até descer aos
efeitos, das características das comunicações”.
Nesse ponto, é válido mencionar que alguns dos exemplos apresentados por
Bardin (1977) referem-se justamente ao estudo das comunicações de massa, da
publicidade e de campanhas de cunho político. Ainda, a autora (1977, p. 28) é enfática ao defender o método:
Apelar a estes instrumentos de investigação laboriosa de documentos, é situar-se ao lado daqueles que, de Durkheim a P. Bourdieu passando por Bachelard, querem dizer não “à ilusão da transparência” dos factos sociais, recusando ou tentando afastar os perigos da compreensão espontânea. É
igualmente “tornar-se desconfiado” relativamente aos pressupostos, lutar
contra a evidência do saber subjectivo, destruir a intuição em proveito do
“construído”, rejeitar a tentação da sociologia ingénua, que acredita poder
apreender intuitivamente as significações dos protagonistas sociais, mas
que somente atinge a projecção da sua própria subjectividade. Esta atitude
de “vigília crítica”, exige o rodeio metodológico e o emprego de “técnicas de
ruptura” e afigura-se tanto mais útil para o especialista das ciências humanas, quanto mais ele tenha sempre uma impressão de familiaridade face ao
seu objecto de análise. É ainda dizer não “à leitura simples do real”, sempre
sedutora, forjar conceitos operatórios, aceitar o caráter provisório das hipóteses, definir planos experimentais ou de investigação (a fim de despistar as
primeiras impressões, como diria P H. Lazarsfeld).

Isso porque, para Bardin (1977), toda a comunicação deveria passar pela análise do
seu conteúdo, seja por conta da sua função heurística – descobrir o que cada uma
das mensagens busca transmitir – ou por sua função de prova – averiguar se as hipóteses iniciais estavam corretas.
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No entanto, a autora (1977, p. 30-31) observa que não existe uma fórmula
pronta para tal tipo de estudo, devido ao seu caráter amplamente empírico. A melhor
definição para o método, portanto, seria de um “leque de apetrechos”, um conjunto
de regras que precisam ser bem observadas para que o procedimento possa ser
“reinventado” de acordo com seus preceitos básicos. Comparando o analista com
arqueólogos e detetives, Bardin (1977) explica que o processo de análise passa pela
descrição das mensagens, pela inferência de características sobre o conteúdo e o
meio e, por fim, pela sua interpretação. É válido observar, também, que a autora
(1977, p. 41) explica que esse método, além de tratar do conteúdo literal transmitido,
busca outras interpretações, “de natureza psicológica, sociológica, política, histórica,
etc.”. Ou seja, justamente o que é aqui pretendido.
Uma vez determinada o que é análise de conteúdo, pode-se, agora, explicar
como se dá o seu desenvolvimento.
4.2.1 O método de análise de conteúdo
A análise de conteúdo é dividida, segundo Bardin (1977), em pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados por inferências e interpretações.
Agora, cada uma dessas fases será abordada de forma individual e, ao final da exploração, um resumo em tópicos será apresentado para que se possa visualizar o
método como um todo.
A primeira parte, explica Bardin (1977), anterior à análise, refere-se à escolha
dos documentos e à formulação das hipóteses e dos objetivos. E, para que essa escolha seja feita corretamente, a autora afirma que o primeiro passo é uma leitura flutuante, que permite que se conheça de forma superficial todo o material para que,
aos poucos, sua observação se torne mais precisa.
A partir dessas primeiras impressões, advindas da leitura flutuante, pode-se
passar para a escolha dos documentos que, ensina Bardin (1977), pode ser determinada a priori, quando já se sabe o que será analisado, ou definida a partir dos objetivos propostos. Em todos os casos, a partir do universo selecionado, deve-se
constituir o corpus de documentos que, mais tarde, será submetido ao processo de
análise. Para tanto, a teórica discorre que devem ser respeitadas as seguintes regras: a) exaustividade – uma vez definido um corpus, nenhuma das suas partes pode ser excluída da análise; b) representatividade – caso necessário, pode-se anali-

75
sar uma parcela do material que represente o todo satisfatoriamente, todavia, assim,
os resultados também devem ser generalizados; c) homogeneidade – os materiais
devem ser similares, não apresentando singularidades no momento da sua seleção;
d) pertinência – os dados coletados devem ser aqueles mais apropriados à análise
proposta pelos objetivos.
Uma vez selecionados os documentos, segue-se, de acordo com Bardin
(1977), para a formulação das hipóteses e dos objetivos. As primeiras representam
suposições de origem intuitiva, que poderão ou não ser confirmadas, e os segundos
indicam os resultados finais esperados, aquilo que se quer descobrir com o processo. No entanto, adverte a autora, muitas pesquisas são realizadas “às cegas”, ou seja, sem hipóteses iniciais ou ideias pré-concebidas, com o único intuito de se atingir
os objetivos estabelecidos.
Após esse procedimento, surge o que Bardin (1977) chamou de referenciação
dos índices e a elaboração de indicadores. Para a autora, índices são algumas características presentes no conteúdo que a análise poderá apontar, como um tema
que aparece de forma recorrente ao longo de um texto, por exemplo. Já os indicadores determinam o sistema que medirá os índices – que pode ser quantitativo simples, caso se considere, por exemplo, que um tema que surge com bastante frequência é mais importante que aquele que aparece menos.
Por fim, para concluir o processo de pré-análise, Bardin (1977) explica a preparação do material. Essa parte do trabalho consiste na reunião de todo conteúdo
de forma organizada e padronizada, que permitirá, posteriormente, que a análise seja feita de forma fácil e menos dispendiosa. Isso porque, discorre a autora (1977, p.
101), a análise, mesmo que “longa e fastidiosa”, consiste em um processo mecânico
e simples caso a pré-análise tenha sido devidamente concluída.
A partir disso, surgirão resultados que serão tratados para que revelem o seu
conteúdo, que poderá ser apresentado em quadros, figuras ou operações estatísticas. E então, encerra Bardin (1977, p. 101), “o analista, tendo à sua disposição resultados significativos e fiéis, pode então propor inferências e adiantar interpretações
a propósito dos objectivos previstos, ou que digam respeito a outras descobertas
inesperadas”.
Resumidamente, portanto, o processo de análise consiste em:
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1. Leitura flutuante;
2. Escolha dos documentos de acordo com as regras da exaustividade, da representatividade, da homogeneidade e da pertinência;
3. Formulação de hipóteses e objetivos;
a. Pode-se definir os objetivos antes de se começar o processo;
b. Pode-se realizar a análise sem hipóteses ou ideias pré-concebidas;
4. Índices e indicadores;
5. Preparação do material;
6. Exploração do material;
7. Tratamento dos resultados;
a. Apresentação dos dados obtidos;
b. Inferências a partir dos objetivos e de novas descobertas.
Uma vez descrito todo o processo, explicar-se-á as suas partes principais e
mais intrincadas de forma minuciosa, para que se compreenda plenamente toda a
metodologia de análise.
4.2.2 Codificação, categorização e inferências
Durante o processo de análise de conteúdo, parte dele precisa ser codificado,
o que Bardin (1977) explica como uma “transformação” do material em indicadores
que o representem. Segundo a autora, no caso de uma análise quantitativa e categorial, deve-se escolher quais unidades serão codificadas, definir quais serão as regras de contagem e quais serão as categorias de classificação.
Para tanto, segundo Bardin (1977) a unidade de registro é justamente aquilo
que servirá de categoria e permitirá a quantificação, podendo ser tanto um tema,
uma única palavra ou uma frase inteira. Em uma análise temática, explana a autora,
é necessário identificar “núcleos de sentido” e determinar como a repetição ou sua
simples presença podem significar algo. Nesse ponto, vale ressaltar que a autora
(1977, p. 106) aponta que “o tema é geralmente utilizado como unidade de registro
para estudar motivações de opiniões, de atitudes, de valores, de crenças, de tendências, etc.” e que a análise das comunicações de massa pode se servir dessa metodologia de pesquisa.
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Junto da unidade de registro, prossegue Bardin (1977, p. 107), utiliza-se a
unidade de contexto, que explica a primeira de modo que se possa compreender
perfeitamente o seu significado: “isto pode, por exemplo, ser a frase para a palavra e
o parágrafo para o tema”. No entanto, adverte a autora (1977), é preciso tomar cuidado para que a unidade de contexto não seja confundida com a regras de enumeração, que determinam como será a contagem – podendo ser pela presença (ou a
ausência) ou pela frequência, por exemplo, que é a medida mais usada.
Essas regras de enumeração diferem-se, explica Bardin (1977, p. 114), devido à sua abordagem. A primeira é qualitativa e deve ser utilizada mais para a geração de hipóteses, “já que permite sugerir possíveis relações entre um índice da
mensagem e uma ou várias variáveis do locutor (ou da situação de comunicação)”.
A segunda, quantitativa, “obtém dados descritivos através de um método estatístico”,
é mais fiel, objetiva e exata, sendo mais propícia para que as hipóteses inicialmente
apontadas possam ser validadas ou rejeitadas.
Entendido como o conjunto dos elementos pode ser transformado em índices
que serão explicados e contados, é preciso compreender como acontece a sua categorização. Para Bardin (1977), tal ação visa a separar os elementos – ou seja, realizar um inventário – e, posteriormente, reagrupá-los em conjuntos, de acordo com
seu gênero – impondo uma organização às mensagens. A autora (1977, p. 118), por
outro lado, ainda ressalta que uma “mensagem pode ser submetida a uma ou várias
dimensões de análise”.
Bardin (1977, p. 120-121) também propõe algumas regras que auxiliam na
criação de boas categorias de análise: a) exclusão mútua – cada elemento só pode
aparecer em uma categoria; b) homogeneidade – as categorias devem abranger
apenas uma dimensão de análise (porém reforça-se que, se necessário, podem ser
realizadas inúmeras análises); c) pertinência – as categorias precisam se adaptar ao
material e às hipóteses, ou seja, “reflectir as intenções da investigação, as questões
do analista e/ou corresponder às características das mensagens”; d) produtividade –
cada uma das categorias deve ser capaz de fornecer resultados que sejam “férteis
em índices de inferências, em hipóteses novas e em dados exactos”.
Chega-se, por fim, ao processo de inferências que, por meio da análise de
conteúdo, destaca Bardin (1977), apresentará novas informações a qualquer leitor
atento, seja ele linguista, sociólogo ou historiador. Tal atividade, de acordo com a
autora, pode destacar tanto o emissor, quanto a mensagem, o meio e, até mesmo,
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os receptores. Portanto, para Bardin (1977), podem servir como objeto de análise
para as inferências: a) o emissor – o conteúdo exprimiria e representaria o seu produtor; b) o receptor – o conteúdo agiria sobre os interlocutores ou, sob outra óptica,
se ajustaria aos seus preceitos (esse assunto será abordado de forma mais cuidadosa no próximo tópico); c) as mensagens – a análise revelaria alguns aspectos sobre as mensagens estudadas; d) meio – o conteúdo seria adaptado ao veículo em
que é transmitido e compreendê-lo significaria entender o meio em que é veiculado.
Dessa forma, Bardin (1977) conclui que é possível inferir sobre os antecedentes da
comunicação, características de indivíduos, mudanças culturais e sobre a própria
comunicação.
Encerra-se, então, o debate metodológico que tem como objetivo explicar
como o presente trabalho foi pensado e desenvolvido. Não obstante, antes de se iniciar a análise de conteúdo propriamente dita, é importante que se esclareça alguns
detalhes sobre os possíveis efeitos da comunicação e como tais características serão tratadas nesse estudo.
4.3 Nota sobre o poder parcial da comunicação
Inicialmente, é válido lembrar que, no momento em que foram estudadas as
teorias da comunicação, abordou-se rapidamente a análise de conteúdo e viu-se,
então, que essa metodologia de pesquisa estava diretamente relacionada com a teoria hipodérmica. No entanto, entrando em contato com outros temas – como a comunicação na web e nas redes sociais e as análises sobre a construção da opinião
pública – para explorar as teorias da comunicação, acredita-se que a análise de conteúdo possa, e talvez deva, ser compreendida de outra forma.
É preciso perceber que a análise do que é dito ou não por um veículo de comunicação não pretende, somente, entender como esse agente pode influenciar os
seus interlocutores, mas descobrir, também, como o seu discurso pode representar
seus destinatários. Viu-se, até aqui, que a construção de climas ou correntes de opinião e qualquer outra persuasão depende, em grande parte, de relações interpessoais, do meio em que alguém está inserido e da influência exercida pelos líderes de
opinião. Meios de comunicação influenciam a opinião das pessoas e ditam os assuntos mais importantes com a sua programação, contudo o seu efeito não é total.
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Sendo assim, esta análise de conteúdo busca identificar e compreender um
clima de opinião presente nas redes sociais da internet durante o processo de impeachment, que removeu a então presidenta da república, Dilma Rousseff, do seu cargo. Para esse pesquisador, as redes sociais na web representam um ambiente propício para o estudo, uma vez que apresentam dados quantitativos do impacto de cada contato e podem, dessa forma, descrever, de maneira bastante satisfatória, como
cada mensagem emitida reflete o pensamento dos destinatários.
Finalmente, pode-se definir qual será o objeto de estudo e iniciar a análise de
conteúdo. Todos os detalhes desse processo serão tratados no próximo capítulo.
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5 ANÁLISE
A análise de conteúdo, para que possa ser desenvolvida de forma plena, se
dará em três fases distintas: 1) exploração de opções de pesquisa e definição de um
objeto de análise; 2) coleta de dados e preparação do processo de análise conforme
a metodologia proposta por Bardin (1977), já amplamente explorada; 3) finalmente, a
análise de conteúdo e apresentação das inferências e dos resultados encontrados a
partir do estudo. Segue-se, portanto, para cada uma das etapas, que serão vistas de
forma detalhada.
5.1 Objeto de análise
Como previamente explicitado, a partir desta análise de conteúdos, pretendese compreender um clima ou corrente de opinião que permeou as redes sociais na
internet ao longo do processo de impeachment da ex-presidenta da República, Dilma Rousseff. Para tanto, realizou-se o que Bardin (1977) apresentou como leitura
flutuante, nas imagens1 publicadas em abril de 2016 – mês em que a admissibilidade
do processo foi votada e aprovada na Câmara dos Deputados2 – em diversas páginas do Facebook, uma das principais redes sociais na internet no Brasil.
Os perfis analisados na leitura flutuante são de caráter político e tinham algum
interesse ou envolvimento direto no processo que estava em curso. Foram observadas as páginas:
• da então presidenta, Dilma Rousseff;
• do ex-presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva, que foi padrinho político da
Dilma, além de ser colega de partido e aliado;
• do senador Aécio Neves, que, como visto, foi o principal adversário político
na eleição que garantiu o segundo mandato de Dilma;
• do então vice-presidente Michel Temer que, uma vez finalizado o processo,
tornou-se o Presidente da República;

1

Foram analisadas apenas as postagens que contém imagens porque a própria rede social indica
que fotos ganham mais visibilidade e, também por isso, alcançam um público maior. (Crie..., 2017).
2
A cronologia completa do processo pode ser vista no Anexo A – Linha do tempo do impeachment.
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• dos partidos políticos desses atores – o PT (Partido dos Trabalhadores), da
Dilma e do Lula; o PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira), do Aécio; e o PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), do Temer;
• do MBL (Movimento Brasil Livre), organização suprapartidária que, como
anteriormente comentado, engajou-se na organização de manifestações e
protestos contra o governo Dilma;
• do Vem Pra Rua, organização apartidária também já mencionada nesse
trabalho, que tem como foco as mobilizações sociais.
É interessante apontar que, para que se pudesse realizar uma pesquisa rica e
representativa, diversas características das páginas foram levadas em consideração,
como o tamanho da sua audiência, além da diversidade e da frequência das suas
atividades. Ainda, a fim de enxergar os participantes desse processo com novos
olhos, buscou-se, também, o ponto de vista de outros observadores. Essas etapas
são detalhadas individualmente a seguir.
5.1.1 O tamanho da audiência
O primeiro ponto observado, como anteriormente descrito, diz respeito ao tamanho da audiência, mensurado a partir do número de “seguires” ou “assinantes”
que cada página possui atualmente3 – ou seja, quantas pessoas acompanham suas
publicações. Um comparativo entre as páginas pode ser visto no Gráfico 2, e os dados utilizados para sua confecção também aparecem na Tabela 3, no Apêndice A.
Ao analisar o gráfico, pode-se perceber facilmente como as páginas pessoais
dos políticos, como Aécio, Dilma, Lula e, até mesmo, Temer – que possui poucos
assinantes se comparado com os demais –, possuem mais seguidores que os perfis
das suas respectivas organizações partidárias – PSDB, PT e PMDB, sendo que, a
última sigla, como seu principal representante, possui um número de assinantes baixo se comparado com seus pares. Não obstante, vê-se claramente que, se os partidos não possuem tanta audiência quanto seus principais membros, outras organizações políticas, todavia suprapartidárias ou apartidárias, destacam-se por sua força:

3

Infelizmente, é impossível descobrir o número de seguidores que as páginas possuíam na época,
entretanto, a partir dos números atuais, pode-se ter uma noção da força de cada perfil.
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tanto o MBL quanto o Vem Pra Rua superam, em número de seguidores, todos os
partidos e, inclusive, o atual presidente Michel Temer.
Gráfico 2 – Páginas no Facebook e os seus seguidores

Fonte: Elaborada pelo autor (AÉCIO..., 2017; DILMA..., 2017; LULA..., 2017; MBL..., 2017;
MICHEL..., 2017; PARTIDO..., 2017; PMDB..., 2017; PSDB..., 2017; VEM..., 2017).

Considera-se esse dado importante porque, como visto anteriormente, não há
comunicação sem destinatários. Ainda, acredita-se que quanto maior o número de
pessoas atingidas pelas mensagens, mais acertadamente se poderá identificar um
clima ou corrente de opinião que permeou as redes sociais na internet naquele período histórico. Agora, parte-se para o próximo ponto observado: a análise da atividade de cada página.
5.1.2 A diversidade e frequência das atividades
Outras características consideradas importantes para esta pesquisa são a diversidade e a frequência com que cada página entrou em contato com seu público
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no período. É válido analisar tal característica, pois, acredita-se, mais publicações,
assim como uma audiência maior, garantem uma análise mais precisa. Além disso, é
interessante que o conteúdo dessas mensagens seja bastante diversificado para
que sua análise torne-se mais rica. Um comparativo entre o número de publicações
de cada página pode ser visto no Gráfico 3, e os dados utilizados para sua confecção também aparecem na Tabela 3, no Apêndice A.
Gráfico 3 – Páginas no Facebook e as suas publicações

Fonte: Elaborada pelo autor (AÉCIO..., 2017; DILMA..., 2017; LULA..., 2017; MBL..., 2017;
MICHEL..., 2017; PARTIDO..., 2017; PMDB..., 2017; PSDB..., 2017; VEM..., 2017).

A partir desta pesquisa, conseguiu-se identificar que as páginas dos partidos
políticos são muito mais ativas dos que as páginas pessoais das figuras que os representam – justamente o inverso do que o número de assinantes poderia sugerir.
Enquanto que, juntos, a então presidenta Dilma e o ex-presidente Lula somam apenas 48 imagens publicadas, o seu partido, o PT, publicou mais de 400 fotografias no
mesmo período – número 8 vezes maior que o dos seus representantes, ressalta-se,
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combinados. Da mesma maneira, enquanto que o PMDB publicou mais de 200 fotos
no mês de abril, o então vice-presidente Temer não fez uma publicação sequer –
sendo que, no meses anteriores e posteriores há imagens publicadas.
Por fim, outra vez as páginas dissociadas dos partidos políticos destacam-se
por seus números. A organização Vem Pra Rua, por exemplo, realizou mais de 200
envios – ficando, se comparada com os partidos políticos, somente atrás da página
do PT, que foi a mais ativa entre os grupos partidários. Já a página do MBL chegou
a incrível marca de mais de 600 fotos veiculadas em 30 dias – ou seja, uma média
de mais de 20 imagens por dia, com um número de envios 50% maior que o do PT,
que, mais uma vez, foi o partido com o maior número de publicações.
Ademais, enquanto fazia-se tal pesquisa quantitativa de contagem simples,
pôde-se realizar uma leitura flutuante, conforme sugerida por Bardin (1977), nos
conteúdos das imagens publicadas por cada página. Nesse processo, observou-se
uma riqueza maior de temas e tons discursivos nas imagens veiculadas pela página
do MBL. Essa característica é consequência, acredita-se, do número expressivamente maior de publicações e também do seu caráter suprapartidário – é válido notar que a página Vem Pra Rua, ainda que seja apartidária, possui um propósito muito específico: convocar a população para manifestações e protestos.
No entendimento deste pesquisador, a partir desses dados, o perfil do MBL
parece ser, dentre os observados, o melhor objeto de análise para o presente estudo. Para testar essa hipótese, realizou-se ainda outra pesquisa, em busca de novos
pontos de vista que pudessem confirmar ou refutar essa suposição. Parte-se, portanto, para os resultados encontrados nessa busca.
5.1.3 Outros pontos considerados
Diante do desafio de fundamentar de forma ainda mais precisa a tese de que
as mensagens produzidas pelo MBL representam um bom objeto de estudo para os
objetivos desse trabalho, deve-se, primeiro, abordar temas que foram estudados ao
longo desta pesquisa. É preciso lembrar, por exemplo, que ao estudar mobilizações
políticas planejadas pela internet, observou-se a exclusão de partidos e agentes já
bastante consolidados no mundo político.
Além disso, como visto, Gutierrez (2016) aponta a organização como um dos
principais defensores do impeachment e como um poderoso articulador de protestos
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no período. Nesse sentido, a revista Time (THE..., 2015) apontou Kim Kataguiri, um
dos idealizadores do movimento, como um dos 30 adolescentes mais influentes de
2015. De acordo com John (THE..., 2015, tradução nossa), o jovem liderou as acusações contra a então presidenta Dilma Rousseff e seu partido, o PT; além disso, a
autora ressalta que Kataguiri foi responsável, em 2015, pelo “maior protesto que São
Paulo viu em três décadas”.
Com um grande número de assinantes, o poder do MBL não parece ter diminuído. Em análise recente, Fucs (2017) compara os principais representes de um
espectro político apresentado como “conservador”, “reacionário” e “neoliberal” – muitas vezes genericamente nomeado como “direita” –, e a organização aparece, mais
uma vez, com destaque. Em outra pesquisa, Gielow (2017) – que corrobora o discurso de que o MBL atuou no processo de impeachment ao fomentar protestos –
discorre que a página é vista, atualmente, como um exemplo de “estratégia digital”
bem sucedida entre ativistas e novas ONGs que estão surgindo nos mesmos moldes. O autor ainda lembra que, embora o MBL não tenha se tornado um partido político, um dos nomes vinculados ao grupo, Fernando Holiday, elegeu-se vereador, pelo partido Democratas (DEM), da cidade de São Paulo – o que mostra, outra vez, a
força da organização.
Ressalta-se, ainda, que, se o MBL é apresentado como um dos principais fomentadores dos protestos pró-impeachment, é interessante observar que essas manifestações figuraram como argumento para o próprio processo. Em determinado
momento, por exemplo, o senador Álvaro Dias (ALVARO..., 2016), menciona que as
mobilizações foram realizadas por pessoas que “organizaram-se espontaneamente
pelas redes sociais e inundaram as ruas deste país para escrever o seu manifesto
contra a corrupção e a incompetência”.
Por fim, a importância desses argumentos é evidenciada pelo fato de que eles
aparecem, inclusive, no relatório feito pelo senador Antonio Anastasia (BRASIL,
2016, p. 20-23), que trata da admissibilidade do impeachment. Ao discorrer sobre a
legalidade do processo, Anastasia aponta que o impedimento é um instrumento de
caráter jurídico-político que garante equilíbrio entre os três poderes – executivo, legislativo e judiciário – e que “dialoga com a soberania popular”. O Senador ainda
menciona “índices críticos de popularidade”, um “sentimento de rejeição, latente ou
explícito, que se alastra em redes sociais irosas ou moderadas” e os elementos das
ruas, que se apresentam em “reiteradas e plurais manifestações”.
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Dessa maneira, finalmente postos os argumentos para essa decisão, pode-se
definir a comunicação realizada pelo MBL na sua página no Facebook, a partir de
imagens, no mês de abril de 2016, como objeto de análise dessa pesquisa. De forma resumida, recapitula-se que essa decisão apoia-se nos seguintes argumentos:
• a organização possui um vasto número de seguidores que recebe as suas
publicações;
• o perfil do MBL foi bastante ativo no momento em que o processo da então
presidenta Dilma era iniciado, em abril de 2016;
• a comunicação realizada pela página da organização possui uma interessante diversidade de temas e tons;
• na rede social observada, imagens ganham mais visibilidade e, também
por isso, têm potencial de alcançar mais audiência;
• as redes sociais na internet foram vistas, ao longo dessa pesquisa, como
um novo e efetivo espaço para a criação de reputações, para a articulação
social e política e para a construção, ainda que de forma limitada, de climas
ou correntes de opinião;
• a organização apresenta paralelos com outras situações observadas nesse
trabalho por não estar oficialmente inserida no cenário político;
• o MBL é apresentado por diversos autores como um dos principais articuladores dos protestos ocorridos em 2015 e 2016;
• por fim, a importância de tais manifestações é tamanha que elas figuram,
inclusive, na argumentação oficial que trata da validade do processo de impeachment.
Agora, com o objeto de análise devidamente definido e justificado, pode-se
iniciar a análise de conteúdo propriamente dita. O estudo será divido em duas partes: a descrição de todo processo de análise de acordo com a metodologia de Bardin (1977), que aparecerá no próximo tópico; e a apresentação das inferência e dos
resultados, que constará no final do capítulo.
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5.2 O processo de análise
Demonstrou-se, anteriormente, como se dá uma análise de conteúdo. Os primeiros passos, segundo o método já mencionado, são a leitura flutuante e a escolha
dos documentos a serem analisados. Tais etapas, como visto, já foram realizadas. É
válido ressaltar, no entanto, que a escolha dos documentos observa as regras propostas por Bardin (1977), conforme se descreve: exaustividade e representatividade
– dessa forma, serão analisadas todas as fotos publicadas durante os trinta dias do
mês de abril de 2016, optando-se, preferencialmente, pela exaustividade; homogeneidade – por esse aspecto, serão analisadas apenas as comunicações realizadas a
partir de imagens, deixando de lado mensagens que contenham apenas texto ou outras mídias, como vídeos; pertinência – por essa regra, serão analisadas as mensagens propagadas em uma rede social na internet, durante o mês em que o processo
de impeachment teve início, ou seja, quando foi votada sua admissibilidade.
O próximo passo é a formulação de hipóteses e objetivos. Como a autora
(1977) adverte, no entanto, a análise de conteúdo também pode ser realizada sem
hipóteses pré-concebidas. Acredita-se que essa seja a melhor forma de se conduzir
o presente estudo, tendo como guia apenas os objetivos propostos: identificar e analisar um clima ou corrente de opinião presente nas redes sociais da internet sobre o
governo e o processo de impeachment.
Por fim, concluindo o processo de pré-análise proposto por Bardin (1977), deve-se definir quais serão os índices observados e quais os indicadores que os medirão. Como índices, serão analisados os temas e os tons discursivos presentes nas
postagens realizadas pela página; já os indicadores serão a frequência com que cada índice é utilizado e qual a resposta do público para cada mensagem, medida com
a contagem do número de reações4 presente em cada publicação. Ainda, é importante frisar que ambas as análises serão realizadas separadamente, uma vez que
observam diferentes aspectos das mensagens.
Tais índices, enfatiza-se, são as unidades de registro explicadas por Bardin
(1977), sendo válido mencionar que a própria autora aponta a análise temática como

4

No Facebook, é possível reagir a uma postagem de várias formas. Pode-se comentar e compartilhar
tal publicação com os amigos, mas também pode-se marcar a publicação com um sinal de positivo –
o famoso “curtir” –, com um coração, com um rosto sorrindo, surpreso, triste ou bravo. Todas essas
reações foram levadas em conta, pois todas elas representam engajamento do público com a página;
ou seja, a página está publicando algo que mexe com seu destinatário.
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uma maneira de se estudar “motivações de opinião”. Os indicadores representam as
regras de enumeração e, continuando a seguir as orientações de Bardin (1977), serão utilizadas as medidas de frequência – que são as mais usadas, pois, delas se
obtém resultados muito fieis, uma vez que são dados estatísticos.
Tabela 1 – Categorias propostas para os temas
Unidade de registro

Unidade de contexto

Aliados

Quando figuras conhecidas, atores e partidos políticos a favor ou contrários ao governo são destaque.

Dilma

Quando a ex-presidenta da República é o assunto principal.

Impeachment

Quando o processo aparece em foco.

Lula

Quando o ex-presidente da República é destaque.

Manifestações

Quando manifestações são o assunto principal – sejam elas
passadas, relatos do momento ou convocações futuras.

Outros5

Quando outros temas ficam em foco.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Tabela 2 – Categorias propostas para os tons
Unidade de registro

Unidade de contexto

Ácido

Quando a mensagem contém ironia, sarcasmo ou piadas
mais pesadas.

Áspero

Quando são feitas acusações e críticas severas, com palavras e expressões bastante fortes.

Jocoso

Quando a comunicação visa, também, ao riso.

Sério

Quando os argumentos são apresentados de forma neutra.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Finalmente, foi preciso determinar as unidades de contexto que, relembrando
os ensinamentos da teórica, explicam as unidades de registro, servindo como uma
5

Postagens que possuem como tema a Operação Lava Jato e o Juiz Federal Sérgio Moro também
entraram nessa categoria, pois são as temáticas de destaque e, portanto, ficam evidentes a qualquer
receptor. É preciso apontar, no entanto, que, para um destinatário mais atento, familiarizado com as
notícias políticas do período, essas postagens referiam-se, ainda, ao ex-presidente Lula, que era, no
momento, um dos alvos da operação que tinha o juiz como um dos responsáveis.
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legenda para as categorias propostas. As categorizações, que podem ser vistas nas
Tabelas 1 e 2, foram realizadas de acordo com as regras de Bardin (1977): exclusão
mútua, homogeneidade (devido a tal regra, inclusive, foram realizadas duas análises
distintas), pertinência e produtividade.
A próxima etapa do método proposto por Bardin (1977) é a análise de conteúdos propriamente dita, mas, antes, será apresentada, recorrendo a exemplos, uma
descrição aprofundada dos temas e tons propostos.
5.2.1 Compreendendo os temas
Como apresentado no tópico anterior, os temas propostos para a análise de
conteúdo são: Aliados, Dilma, Impeachment, Lula, Manifestações e Outros. Agora,
cada um deles será exemplificado, pois, dessa forma, pode-se eliminar as dúvidas
sobre o que representam. Para tanto, tentou-se utilizar, nos exemplos, imagens com
alto número de interações – ou seja, relevantes para o público –, e que, ainda assim,
fossem bastante didáticas.
Figura 9 – Exemplo de publicação com o tema Aliados

Fonte: MBL..., 2017.

O primeiro tema, Aliados, é apresentado pela Figura 9, vigésima nona foto
publicada no dia 11 de abril de 2016. A imagem tem um total de 130.421 interações,
das quais 34.412 são “curtidas” ou “reações”, 2.130 são “comentários” e 93.879 são
“compartilhamentos”. Como texto de apoio, o MBL comunicou:
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LISTA DA VERGONHA!
Esses deputados defendem Dilma Rousseff, a crise, o desemprego, e o
massacre dos trabalhadores!
Ajude o MBL mbl.org.br/ajude
DIA 17 DE ABRIL, TODOS NAS RUAS PELO IMPEACHMENT!

Percebe-se, no exemplo, que aqueles que desaprovavam o impeachment, independente dos motivos apresentados – uma vez que tais razões nem aparecem na mensagem transmitida –, são apontados como aliados ou defensores da então presidenta Dilma e do seu governo. Pelo teor da mensagem, de certa maneira, tais atores
ainda são apontados como culpados pelos problemas socioeconômicos que o Brasil
enfrentava no período.
Figura 10 – Exemplo de publicação com o tema Aliados

Fonte: MBL..., 2017.

Para melhor definir o tema, utiliza-se a Figura 10, vigésima quarta fotografia
veiculada no dia 15 de abril de 2016. Essa imagem recebeu 33.471 interações, sendo que, dessas, 10.083 são “reações” ou “curtidas”, 633 são “comentários” e 22.755
são “compartilhamentos”. A ONG publicou, como legenda:
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URGENTE! PRESSÃO NESSES DEPUTADOS!
LIGUEM LIGUEM LIGUEM!!! Não vamos perder na reta final!
ATUALIZAÇÃO: MARQUEZELLI, PACHECO, VINICIUS E FÁBIO GARCIA
ESTÃO OK6

É interessante perceber como a página não apenas expôs parlamentares contrários
ao processo como também atuou, pressionando-os para que mudassem de ideia.
Além disso, nos dois exemplos propostos, aparecem diversos nomes, mas, em outros casos, eram apresentadas figuras isoladas, o que, acredita-se, dá ainda mais
peso às publicações. Nomes como Marina Silva, da Rede Sustentabilidade (REDE),
e Ciro Gomes, do Partido Democrático Trabalhista (PDT), foram divulgados inúmeras vezes como “aliados” da ex-presidenta.
Figura 11 – Exemplo de publicação com o tema Dilma

Fonte: MBL..., 2017.

O segundo tema, Dilma, é ilustrado pela Figura 11, a sexagésima foto enviada
no dia 17 de abril de 2016. A imagem tem um total de 255.872 interações, das quais
132.510 são “curtidas” ou “reações”, 2.224 são “comentários” e outras 121.138 são
“compartilhamentos”. A organização divulgou, como legenda:
SIM AO IMPEACHMENT! VITÓRIA DO BRASIL!
TODOS NAS RUAS AGORA PARA COMEMORAR!
JUNTE-SE AO MBL mbl.org.br/participe
6

Pode-se perceber também que, como a comunicação foi realizada em uma rede social presente na
internet, foi possível atualizar a mensagem conforme novas informações foram recebidas.
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É válido apontar que, embora a publicação pareça tratar do impeachment, o tema
principal é a saída da então presidenta Dilma do seu cargo – o que é reforçado pela
assinatura “Tchau, querida!”7. Como contraste, menciona-se que a página, durante a
votação da admissibilidade do processo, divulgou imagens de manifestações ou com
o placar do impeachment separado por estado; contudo, no final da votação foram
feitos dois anúncios diferentes: “o processo foi aceito” e “a Dilma perderá seu posto”
– o segundo, nesse caso, visto no exemplo.
Figura 12 – Exemplo de publicação com o tema Dilma

Fonte: MBL..., 2017.

Para reforçar esse entendimento, observa-se também a Figura 12, fotografia
divulgada no dia 15 de abril de 2016, que exemplifica o mesmo tema. Essa imagem
recebeu 67.348 interações, sendo que, dessas, 30.476 são “reações” ou “curtidas”,
1.426 são “comentários” e 35.446 são “compartilhamentos”. O MBL escreveu, junto
da imagem:

7

Essa expressão tornou-se praticamente um meme, pois aparece em inúmeras publicações do MBL.
Sua origem está em uma gravação telefônica em que a então presidenta Dilma e o ex-presidente Lula
conversam: ele despede-se dela com esses termos.
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PREPAREM SUAS PANELAS!
Hoje tem Dilma na TV - talvez seu último pronunciamento como presidente.
Faça parte do movimento que está mudando o Brasil mbl.org.br/participe

Percebe-se que, assim como no exemplo que apresentou o tema Aliados, outra vez
não há espaço para ouvir os argumentos propostos. Ainda, o tema, Dilma, fica bastante claro aqui, já que são as suas palavras que não serão ouvidas. É válido apontar que o impeachment é pano de fundo para várias publicações, porém entram na
categoria apenas aquelas que possuem o tema como assunto principal. Adiante,
quando serão apresentados os demais temas, essa diferença deve ficar evidente.
O tema Impeachment é exemplificado pela Figura 13, a sexagésima quarta foto veiculada no dia 17 de abril de 2016. A imagem tem 33.576 interações, sendo
que, dessas, 28.076 são “curtidas” ou “reações”, 728 são “comentários” e 4.772 são
“compartilhamentos”. Como texto de apoio da fotografia, a ONG publicou:
Quem lembra das primeiras manifestações na Paulista ainda em 2014? E o
15 de março, quando nem a oposição apoiava? E a Marcha pela Liberdade?
E pelas centenas de pequenos atos nas diversas unidades do movimento?
Nosso muito obrigado a quem acreditou e a quem nos apoiou.
<3

Figura 13 – Exemplo de publicação com o tema Impeachment

Fonte: MBL..., 2017.

Nesse caso particular, é preciso ressaltar como o sentido dessa publicação depende
do seu contexto histórico: uma mensagem veiculada por uma organização bastante
favorável ao impeachment, logo após comunicar que a admissibilidade do processo
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havia sido aceita pela Câmara dos Deputados. É possível notar, além disso, como a
ONG se coloca como vencedora do processo, já fazendo o que outros viriam a fazer
posteriormente – ou seja, apontar-se como peça chave na oposição que o governo
da Dilma enfrentou.
Figura 14 – Exemplo de publicação com o tema Impeachment

Fonte: MBL..., 2017.

O mesmo tema, Impeachment, ainda é representado pela Figura 14, vigésima
quinta fotografia divulgada no dia 11 de abril de 2016. A imagem recebeu 168.275
interações, das quais 125.207 são “reações” ou “curtidas”, 4.916 são “comentários” e
38.152 são “compartilhamentos”. Junto da foto, a página escreveu:
GANHAMOS!
O Brasil deu hoje um grande passo para a aprovação do impeachment de
Dilma Roussef. Com a aprovação do relatório do Deputado Jovair Arantes
(PTB-GO), a semana começa bem para a grande maioria de brasileiros que
defendem a mudança que vai restabelecer a confiança no país.
Cresce o otimismo e a semana deve terminar com o povo saindo em massa
às ruas, praças e avenidas para soltar o grito: IMPEACHMENT JÁ!
Dia 17, TODOS NAS RUAS PELO IMPEACHMENT! É A RETA FINAL!
Ajude o MBL mbl.org.br/ajude

A partir dessa foto, percebe-se de forma clara que as mensagens categorizadas com
o tema Impeachment comunicam o avanço do processo. Ademais, nota-se, como na
figura anterior, que o MBL posiciona-se como peça chave no processo.
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Figura 15 – Exemplo de publicação com o tema Lula

Fonte: MBL..., 2017.

O quarto tema proposto, Lula, é ilustrado pela Figura 15, a terceira imagem
enviada no dia 1º de abril de 2016 – popularmente tido como o dia da mentira. Essa
foto recebeu 37.060 interações, das quais 21.920 são “curtidas” ou “reações”, 485
são “comentários” e 14.655 são “compartilhamentos”. A ONG escreveu, como texto
de apoio, “Parabéns, Lula, pelo seu dia!”.
Figura 16 – Exemplo de publicação com o tema Manifestações

Fonte: MBL..., 2017.
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O penúltimo tema identificado, Manifestações, é representado pela Figura 16,
a vigésima primeira foto publicada no dia 8 de abril de 2016. Essa fotografia tem
17.297 interações, sendo que, dessas, 9.604 são “curtidas” ou “reações”, 295 são
“comentários” e 7.398 são “compartilhamentos”. Junto da foto, a página escreveu:
ATENÇÃO: O GRANDE DIA ESTÁ CHEGANDO!
Mais de um ano trabalhando para que o impeachment chegasse até a Câmara dos deputados. Conseguimos. Não é agora que vamos tirar o pé. Voltaremos às ruas no dia 17 de abril para continuar a pressão nos parlamentares para que, finalmente, votem pelo fim do governo Dilma.
A pressão em cada deputado continua durante a semana, mas as ruas terão papel importante no dia da votação também.
Compartilhe e ajude a divulgar. O Brasil precisa de você.

Chega-se, enfim, ao último tema, Outros, apresentado pela Figura 17, a sexta
foto divulgada no dia 19 de abril de 2016. Essa imagem possui 64.492 interações,
das quais 47.439 são “curtidas” ou “reações”, 701 são “comentários” e 16.352 são
“compartilhamentos”. A ONG publicou, como legenda:
O apoio à Lava Jato continua!
Acesse mbl.org.br/participe

Figura 17 – Exemplo de publicação com o tema Outros

Fonte: MBL..., 2017.

Esse assunto é mais genérico e abrange diversos conteúdos que não repercutiram
ao ponto de se tornarem uma categoria durante a análise – pois menos imagens fo-

97
ram veiculadas e não há regularidade na resposta do público, muitas vezes baixa. É
interessante apontar que, dentre os temas englobados pela categoria, pode-se citar
a divulgação da própria organização, o debate de ideias políticas, a Operação Lava
Jato e o apoio ao juiz Sérgio Moro – sendo que os dois últimos assuntos tiveram melhor resposta por parte do público.
Com isso, tem-se os temas propostos explicados, principalmente devido à exposição de mensagens de difícil categorização e cujos critérios foram plenamente
elucidados. Portanto, pode-se observar, doravante, quais os tons propostos para a
análise de conteúdo.
5.2.2 Compreendendo os tons
Assim como foram explanados os temas, serão explorados os tons já propostos para a análise de conteúdo: Ácido, Áspero, Jocoso e Sério. Esse processo, frisase, é importante, pois auxiliará a compreender, posteriormente, o estilo de comunicação utilizado pelo MBL na sua página no Facebook. Vale apontar, também, que
essa etapa contém menos nuances, sendo, portanto, menos extensa.
Figura 18 – Exemplo de publicação com o tom Ácido

Fonte: MBL..., 2017.

O primeiro tom, Ácido, é apresentado pela Figura 18, décima sétima fotografia
veiculada dia 8 de abril de 2016. Essa foto tem 33.196 interações, das quais 22.979
são “reações” ou “curtidas”, 292 são “comentários” e 9.925 são “compartilhamentos”.
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Sem texto de apoio, nota-se, na imagem, a forte presença de sarcasmo, uma das
características propostas ao tema.
Figura 19 – Exemplo de publicação com o tom Áspero

Fonte: MBL..., 2017.

O segundo tom, Áspero, é exemplificado pela Figura 19, a décima primeira
imagem veiculada no dia 8 de abril de 2016. Essa foto recebeu 76.844 interações,
sendo que, dessas, 49.014 são “reações” ou “curtidas”, 1.471 são “comentários” e
26.359 são “compartilhamentos”. Como texto de apoio, a organização escreveu:
O MBL vai estar na Avenida Paulista, em São Paulo, com telões transmitindo tudo! Participe!
http://ajude.mbl.org.br/

Outra vez, é muito simples perceber porque a publicação se enquadra na categoria
proposta. Ao apresentar adjetivação, utilizando expressões fortes como “bandido” e
“covarde”, trata-se de uma mensagem áspera, no sentido de ser rígida, severa.
O terceiro tom proposto, Jocoso, é ilustrado pela Figura 20, a décima imagem
publicada dia 10 de abril de 2017. A fotografia tem 66.995 interações, das quais
46.291 são “reações” ou “curtidas”, 1.336 são “comentários” e as outras 19.368 são
“compartilhamentos“. A página ainda escreveu junto da imagem:

99
O ator Ary Fontoura defendendo o impeachment ao vivo no Faustão. Boa!
Faça parte da luta pelo impeachment, acesse http://mbl.org.br/minerva
Ajude o MBL http://mbl.org.br/ajude

Figura 20 – Exemplo de publicação com o tom Jocoso

Fonte: MBL..., 2017.

É bastante perceptível que, ainda que a mensagem informe – como todo e qualquer
comunicado o faz –, sua função também é entreter, fazer graça. Aponta-se isso, pois
elementos comuns a brincadeiras nas redes sociais da internet foram adicionados à
imagem para torná-la mais divertida.
Chega-se, enfim, ao último tom proposto, Sério, exemplificado pela Figura 21,
vigésima nona foto divulgada no dia 17 de abril de 2016. A fotografia recebeu, no total, 128.037 interações, das quais 79.750 são “reações” ou “curtidas”, 1.635 são
“comentários” e 46.652 são “compartilhamentos”. A organização escreveu, como legenda, somente “Parabéns, Paraná!”. Ressalta-se como o tom é facilmente discernível em relação aos demais, com traços marcantes. Além disso, aponta-se que o
tom foi utilizado pela organização principalmente em comunicados que seriam repetidos e nos casos em que muitas informações teriam de ser transmitidas, como no
caso em questão, no placar do impeachment.
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Figura 21 – Exemplo de publicação com o tom Sério

Fonte: MBL..., 2017.

Finalmente, pode-se iniciar o processo de análise de conteúdo descrito por
Bardin (1977). Ressalta-se que a autora aponta que o método pode revelar detalhes
sobre o emissor, os receptores, o meio de comunicação utilizado e, obviamente, sobre as próprias mensagens. Na análise, portanto, além de revisitar os conteúdos estudados ao longo do presente trabalho, pode-se observar e explorar tais detalhes.
5.3 Análise de conteúdo, resultados e inferências
Dentre as etapas sugeridas por Bardin (1977), inúmeras foram concluídas, faltando somente: observar os índices a partir das regras de enumeração – medidos,
nesse caso, a partir da sua frequência; e apresentar os resultados e realizar as inferências. Para tanto, cada uma dessas etapas será vista isoladamente a seguir.
5.3.1 Análise de conteúdo e resultados
A medição dos índices a partir das regras de enumeração resultou na criação
de gráficos e tabelas, pois, desse jeito, pode-se observar seus resultados de forma
representativa. A análise temática pode ser vista nos Gráficos 4, 5 e 6, com dados
completos na Tabela 4, no Apêndice B; a análise tonal pode ser vista nos Gráficos 7,
8 e 9, com dados completos na Tabela 5, no Apêndice C.
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Gráfico 4 – Temas das publicações

Fonte: Elaborada pelo autor (MBL..., 2017).
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Gráfico 5 – Temas das publicações vistos em detalhes

Fonte: Elaborada pelo autor (MBL..., 2017).
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Gráfico 6 – Comparativo dos temas das publicações

Fonte: Elaborada pelo autor (MBL..., 2017).
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Gráfico 7 – Tons das publicações

Fonte: Elaborada pelo autor (MBL..., 2017).

105
Gráfico 8 – Tons das publicações vistos em detalhes

Fonte: Elaborada pelo autor (MBL..., 2017).
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Gráfico 9 – Comparativo dos tons das publicações

Fonte: Elaborada pelo autor (MBL..., 2017).
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A partir desses gráficos e tabelas, o que mais chama atenção é o dia em que
ocorreu a votação da admissibilidade do processo de impeachment na Câmara dos
Deputados. A data, 17 de abril, se destacada pela grande quantidade de publicações
de tom sério sobre o tema e pelo enorme número de interações dos destinatários. O
dia é, ainda, como se verificará mais adiante, um marco divisório tanto no que tange
à página quanto aos receptores. A análise será realizada a partir dos temas; depois,
de acordo com os tons utilizados; por último, será apresentado um parecer geral de
todo o processo.
Quanto ao tema Aliados, num primeiro momento, nota-se que o número de
imagens veiculadas mantém-se constante, porém a quantidade de interações varia.
Esse cenário é modificado no dia 11 de abril, quando o parecer do impeachment é
votado e nomes contrários ao processo são divulgados. Então, embora o número de
postagens não tenha crescido de forma significativa, a quantidade de interações
aumenta, apresentando picos até dia 17 de abril, em que se votou a admissibilidade
do processo no Congresso Nacional. Tendo sido aprovada pelos Deputados, tanto o
número de fotos enviadas quanto o de interações cai, voltando a subir somente no
final do mês – quando o processo é enviado ao Senado e, portanto, compreende-se
que os Senadores passaram a ser os alvos das mensagens.
A quantidade de fotografias publicadas com o tema Dilma oscila durante todo
o período e, portanto, poucas vezes apresenta a maior repercussão. Alguns pontos,
porém, merecem nota: no dia em que é votado o parecer, 11 de abril, nenhuma foto
é publicada com o tema, pois muitas mensagens abordam os assuntos Aliados ou
Impeachment; poucas imagens com a temática são veiculadas no dia 17 de abril, no
qual é votada a admissibilidade do processo, todavia tais fotografias geram enorme
repercussão; e, enfim, tendo sido aprovada a admissibilidade na Câmara, o número
de publicações e interações diminui, não apresentando mais a mesma força.
Assim como acontece com o tema Dilma, a quantidade de postagens e o número de interações que ocorrem com a temática Impeachment possui momentos de
mais expressão ao lado de outros, menos relevantes. O dia 17 de abril aparece outra vez como destaque, nesse caso com ainda mais importância, uma vez que tanto
o número de imagens publicadas quanto o número de interações foram muitíssimo
elevados no dia. Novamente, após a votação, há menos publicações, as quais causam menos impacto. Ainda, é interessante reparar como o assunto Impeachment
surge, se comparado com o tema Dilma, como mais proeminente para o público até
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o dia 17; contudo, após a votação, em nenhum momento as mensagens que tratam
do processo superam, em número de interações, aquelas que falam sobre a então
presidenta.
O tema Lula não apresenta grande relevância ao longo de todo mês, tendo
surgido apenas pontualmente. É preciso mencionar, no entanto, que toda vez que tal
pauta foi abordada pela organização, causou grande repercussão. A seguir, o poder
de cada tema será abordado com mais atenção, para que se possa observar, dentre
outras coisas, esses detalhes.
Por outro lado, o tema Manifestações não apresentou tanta força, pois teve
poucas fotos compartilhadas durante o período e com baixa interação por parte dos
seguidores. Embora o MBL tenha sido apontado como uma organização capaz e
dedicada a levar o povo às ruas, percebe-se que, ao menos no período, essa não foi
sua principal motivação e tampouco a maior preocupação do público – pelo menos
não diretamente.
Por fim, o tema Outros, como previamente mencionado, apesar de surgir com
bastante recorrência, não possui quantidade expressiva de fotografias e interações.
Ressalta-se, outra vez, que as postagens com melhor resposta do público trataram
da Operação Lava-Jato ou mencionam o apoio ao Juiz Sérgio Moro. É interessante
observar isso, porque, conforme explicitado no tópico anterior, no qual todos os temas são apresentados, tais imagens tratam também, não obstante de forma velada,
do ex-presidente Lula, que é investigado na operação que tem o Juiz como seu principal representante – o que, se contabilizado, poderia ressaltar sua capacidade, ainda que de forma negativa, de engajamento.
Neste instante, é importante analisar o poder de engajamento de cada tema,
o que é apresentado nos comparativos do Gráfico 6. Enquanto que, por exemplo, os
assuntos com maior número de postagens e interações são, do maior para o menor,
Aliados, Impeachment e Dilma, os temas com a melhor média de interações, por fotografia, são Impeachment, Dilma e Lula – que, como mencionado, parece interessar
bastante ao público –, seguidos por Aliados e Manifestações. Ao identificar tais fenômenos, nota-se que a principal motivação dos assinantes, no período, é o impedimento da ex-presidenta, cujo assunto é diluído em fotos que demandam o processo, criticam a então presidenta Dilma e o seu padrinho político, Lula, e cobram, dos
parlamentares, um posicionamento favorável ao impeachment. Dessa forma, podese dizer que as mensagens não representam críticas pessoais, pois atacam, na ver-
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dade, um posicionamento ideológico e político, o que evidencia a posição do MBL
nesses aspectos. Além disso, percebe-se que aqueles que seguem a ONG não
apenas compreendem, mas também aceitam e corroboram seu posicionamento.
Concluída a análise temática, pode-se observar os tons das postagens.
O primeiro tom, Ácido, é forte nos primeiros dias, com inúmeras publicações e
grande quantidade de interações. Posteriormente, no entanto, o tom perde espaço e
mistura-se entre os demais, sem mais se destacar. O tema ressurge, porém, antes
da votação da admissibilidade do impeachment, no dia 17 de abril; sua força se estabelece e permanece até o final do mês e, ainda que o número de fotografias veiculadas não tenha aumentado, a quantidade de interações sobe bastante.
As mensagens publicadas com tom Áspero ganharam, devagar, seu espaço.
Enquanto o número de imagens compartilhadas é alto, a quantidade de interações
sobe lenta e gradualmente, tornando-se elevada até o dia em que a admissibilidade
é votada, 17 de abril – que, como citado, é um marco para os temas, para os tons e
para o comportamento dos receptores. Após a data, tanto o número de publicações
quanto o número de interações despenca, sendo que, em diversos dias, sequer uma
foto é veiculada com tal tom.
O terceiro tom proposto, Jocoso, é menos utilizado pela página, sendo visto
poucas vezes com destaque na análise. Entretanto, é preciso evidenciar a sua regularidade e como sua média é estável mesmo apresentando menos postagens que os
demais. Novamente, como observado durante o estudo de temas, o poder de engajamento de cada tom será esmiuçado logo a seguir.
Por fim, o tom Sério é utilizado com bastante frequência e, também por conta
disso, possui muitas interações. Assim como o tema Impeachment, ele ganha destaque dia 17 de abril, data em que a admissibilidade do impedimento foi votada no
Congresso, pois, juntos – o tom Sério e o tema Impeachment –, informavam o já
apresentado placar do processo. Da mesma forma que o tom Jocoso, o tom Sério é
mais estável após a votação, não perdendo e nem ganhando muito espaço.
Daqui por diante será observado o poder de engajamento dos tons propostos,
o que pode ser visto com detalhes nos comparativos do Gráfico 9. Nesse caso, as
categorias com maior quantidade de imagens compartilhadas são, também, aquelas
com maior número de interações, sendo elas, da maior para a menor, Sério, Áspero,
Ácido e Jocoso. Contudo, esse prisma inverte-se quando se observa a média de interações por fotografia em cada tom: Jocoso e Ácido lideram, seguidos por Sério e
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Áspero. Pode-se sugerir que esse fenômeno ocorre devido ao meio de comunicação
em que as fotos são compartilhadas, porque, nas redes sociais da internet, os destinatários estariam mais dispostos ao entretenimento – presente principalmente nas
categorias que possuem melhor média.
Por fim, para finalizar essa análise de conteúdo, deve-se atentar para alguns
pontos. Vê-se claramente que, logo após o dia 17, há um breve período com baixo
número de mensagens veiculadas e, também por isso, com menor quantidade de interações; nesse momento, o assunto Outros ganha espaço, sendo que os demais
temas, até então tidos como principais, ficam em segundo plano. Todavia, como, ao
final do mês, as atividades da organização voltam a crescer, cativando seu público
novamente, esse período pouco ativo parece, somente, refletir uma pausa que ocorreu no próprio processo de impeachment.
Em tal espaço de tempo, é válido apontar também que, como a atividade da
página como um todo diminuiu, parece haver menos interações, porém isso não é
verdadeiro; no período, inclusive, a média de interações por publicação aumentou e,
com uma quantidade menor de imagens veiculadas, obteve-se o mesmo ou maior
número de interações. Finalmente, nota-se que, com o aumento da relevância das
mensagens de tom Ácido e a queda na repercussão das postagens de tom Áspero,
parece que o primeiro substituiu o segundo, captando a atenção dos seguidores no
final do mês. Dessa maneira, percebe-se que um clima de revolta precede a votação
da admissibilidade do processo e que, tendo sido ela aprovada, esse sentimento é
substituído por outro, mais leve.
Ademais, conforme abordado ao longo do presente trabalho, é impossível
atestar se um veículo de comunicação se adapta às vontades do seu público ou se
possui poder de persuasão sobre a sua audiência. O fato é que o MBL parece estar
sintonizado com seus seguidores, uma vez que as publicações agradam os destinatários. Esse ponto, todavia, também pode ser um reflexo do meio, porque cada usuário, nas redes sociais da internet, pode acompanhar, se assim o desejar, somente o
que lhe agradar. Reforça-se, de qualquer forma, como a ONG conseguiu engajar os
seus seguidores durante todo o período, com uma grande quantidade de fotos veiculadas – maior que todas as outras páginas observadas – e um número estrondoso
de interações – ainda que seja impossível averiguar, no meio utilizado, quantas pessoas interagiram com tais mensagens de outras formas, como, por exemplo, a partir
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de uma fotografia compartilhada por um amigo; e essa contagem, aliás, deixaria esses números ainda mais expressivos.
Para finalizar, nota-se que o impeachment foi apresentado pela organização
como uma possível solução para as diversas crises que assolavam o Brasil, e que
essa ideia foi aceita e legitimada também pelos seus receptores. Evidencia-se esse
fato porque, na época, o vice-presidente Michel Temer já havia se posicionado contrário a algumas posições políticas e econômicas tomadas pela então presidenta
Dilma Rousseff. Como os valores expostos por Temer iam ao encontro da ideologia
defendida pelo MBL, é natural que a ONG se posicionasse ao seu favor. Além disso,
é importante observar como a organização aderiu ao jogo político e articulou suas
propostas perante seus públicos – detalhes que ainda serão aprofundados no tópico
a seguir.
Assim, conclui-se a análise de conteúdo e pode-se iniciar a apresentação dos
resultados e das inferências, que levarão em consideração ainda outros conteúdos
abordados neste estudo.
5.3.2 Inferências e novas hipóteses
Mesmo que a análise de conteúdo tenha garantido interessantes resultados
de pesquisa, é a partir das inferências e de novas hipóteses que realmente se explorarão os conteúdos estudados. Para tanto, os conceitos abordados, que, de alguma
forma, se relacionam com a análise ou com os eventos inicialmente estudados, serão colocados à luz desses resultados.
Primeiro, é preciso ressaltar que, como o MBL surgiu no final de 2015, é impossível relacioná-lo com os protestos que aconteceram em 2013. Todavia a organização pode ter assumido, posteriormente, um espaço que, antes, carecia de líderes
definidos e, dessa maneira, incorporado um movimento de oposição que poderia
acabar diluído.
Ao observar essas manifestações sob a óptica de Castells (2013), pode-se
verificar um processo que aconteceu, também, em outros países, uma vez que o autor apresentou mobilizações como alavancas de uma mudança social e mostrou como, em outras nações, instituições políticas perderam credibilidade. Comenta-se isso, pois, após os protestos de 2013, surgiu uma oposição, fortalecida pelo MBL, a
um governo que se reelegera três vezes consecutivas e se reelegeria novamente; e
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as manifestações continuaram e dividiram o país politicamente, contra ou a favor do
impeachment da ex-presidenta Dilma. Adiante, se observará tais questões com mais
detalhes, todavia é importante esclarecê-las desde já.
Como mobilizações políticas públicas estão se tornando rotineiras na agenda
política do Brasil, entra-se em contato com conceitos apresentados por Gohn (2014)
e Lévy (2002). Ambos os autores citam que, a partir do advento da web e das redes
sociais da internet, há uma nova modalidade de manifestações, ad hoc, que tratam
de demandas específicas e não defendem, necessariamente, uma ideologia. Ao
passo que Gohn (2014) sugere que essa é uma nova forma de fazer política, Lévy
(2002) afirma que, para tanto, não há necessidade de estruturas pré-existentes e
que aquelas que são criadas são efêmeras, pois não buscam se estabelecer.
Nesse sentido, nota-se, a partir do desejo de destituir a ex-presidenta Dilma
Rousseff do seu cargo, a criação de uma demanda específica que, sanada – em
parte, ao menos, a partir da aprovação da admissibilidade do processo de impeachment pela Câmara dos Deputados –, tem a sua estrutura bastante reduzida. Todavia, na atualidade brasileira, aponta-se que algumas organizações estão tentando
criar estruturas de poder – como é o caso das ONGs estudadas durante o trabalho e
de outras, novas, que têm o MBL como exemplo bem sucedido.
Embora esse fato contraponha o que é afirmado por Lévy (2002), é possível
dialogar, nesse caso, com os estudos de Tarrow (1998) e Pleyers (2012). Os autores
sugerem, respectivamente, que os movimentos, depois da sua erosão, são dispersados ou incorporados, e que, nesse processo, atores sociais ou políticos de destaque podem ser favorecidos e fortalecidos. Volta-se, portanto, ao início das inferências, pois o MBL, como organização, pode, de forma proposital ou não, ter assumido
um “vácuo” de lideranças; ou seja, passado a representar uma oposição que, até então, carecia de figuras que fossem tidas como líderes ou referências.
O caráter efêmero das manifestações públicas também é central nas ideias
de Bauman (2000), que critica mobilizações políticas, por serem momentâneas e
dissolverem-se rapidamente. Para explicar a sua tese, o autor compara protestos
com explosões – espetaculares, porém breves –, e afirma que tais eclosões acontecem contra um “inimigo público” comum. Nas manifestações contra a ex-presidenta,
Dilma Rousseff, esse conceito se aplica em partes, pois o país estava nitidamente
dividido quanto ao processo de impedimento da ex-presidenta; contudo, como supracitado, uma vez aprovada a admissibilidade do processo pelo Congresso Nacio-
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nal, observou-se que as manifestações enfraqueceram. Dessa forma, embora Dilma
não fosse vista como “inimiga pública” por todos, vê-se claramente como tais movimentos foram, em sua grande maioria, passageiros, momentâneos, efêmeros ou ad
hoc.
Além disso, viu-se, a partir de Gohn (2014) e Touraine (2005), que, nos anos
1960, direitos culturais eram as principais demandas dos manifestantes. Tais requisições também foram observadas por Castells (2013) nas mobilizações do século
XXI que foram aqui estudadas. Ademais, o autor afirma que o verdadeiro legado de
um movimento social é a mudança cultural que ele provoca. Nesse ponto, não é
possível inferir se os protestos observados no Brasil alavancaram o povo para um
espectro político mais conservador e neoliberal, de “direita”, ou se tais eventos, para
utilizar os termos de Castells (2013), reascenderam uma centelha de esperança em
uma parcela da população que, até então, não tinha seu espaço. Ainda que isso
possa ter relação com outros eventos do período, como as crises financeira e política, o fato é que o destino político brasileiro mudou, subitamente, de direção: depois
de praticamente uma década e meia com um projeto de nação, surge a demanda
por novas soluções e ideias políticas.
Para isso, algumas organizações, como já foi visto, tentam aproveitar esse
momento para, justamente, apresentarem-se como novas opções políticas, e o seu
principal suporte midiático é a internet. É válido mencionar como tais fatos dialogam
diretamente com as constatações de Gohn (2014) e Castells (2013). Os autores,
respectivamente, discorrem que a web, nos dias de hoje, assume o papel da TV nos
anos 1960, unindo causas políticas distantes fisicamente; e referem que movimentos
podem ser tanto locais quanto globais se conectados na rede, um meio de comunicação livre e instantâneo.
Ainda observando a história em busca de paralelos, percebe-se semelhanças
nos eventos de 2015 e 2016 com outros, ocorridos nos anos 1960, 1980 e 1990. Na
década de 1960, de acordo com Almeida (2013), o país também estava politicamente divido e, enquanto João Goulart, o “Jango”, então presidente do Brasil, buscou o
apoio do povo em comícios, já que não tinha maioria no Congresso, a oposição se
articulou na mídia e organizou marchas nas ruas – que, segundo Starling (apud Pinho e Santiago, 2014), foram necessárias para legitimar a tomada de poder por parte do Exército Brasileiro.
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Nos anos 1980, quando surge o movimento das Diretas Já, novamente busca-se cativar a população por intermédio de lideranças políticas e figuras públicas –
de cantores a jogadores de futebol – que tivessem exposição midiática. Nos anos
1990, Moser (2012) lembra que Collor foi um presidente praticamente eleito e, posteriormente, quando surgem denúncias contra ele, cassado pela imprensa. Ademais,
de acordo com Almeida (2013), o ex-presidente não tinha apoio popular e, como Jânio Quadros, do Congresso Nacional, sendo que, no presidencialismo de coalisão,
sistema político brasileiro, é impossível governar dessa forma.
Dentre as semelhanças encontradas nesses eventos1, cabe destacar como os
protestos contra o governo Dilma auxiliaram a legitimar o processo de impeachment,
pois aparecem, inclusive, no relatório apresentado pelo senador Antonio Anastasia
(BRASIL, 2016). Além disso, é preciso apontar que, com as suas postagens, o MBL
trabalhou para eliminar o apoio parlamentar que a então presidenta ainda possuía,
pressionando deputados e, posteriormente, senadores contrários ao processo. Por
fim, a organização, como era de se esperar de qualquer instituição da oposição, atuou de forma constante, frente à opinião pública, com severas críticas ao governo,
aos seus líderes e aliados e ao seu projeto de nação – e, dessa forma, à sua ideologia – como um todo.
É importante, nesse momento, mencionar que tais fatos confirmam o conceito
de Lévy (2002) de que comunicação é liberdade, pois é preciso que uma democracia
esteja bem estabelecida, para garantir ao povo e à imprensa o direito de livre expressão de modo que permita à população se manifestar pressionando um governo
de forma tão acintosa. Indo além, pode-se relacionar isso com o que é proposto por
Castells (2003), que aponta a internet como um meio de comunicação não controlado e barato e que, dessa forma, permite que o povo vigie o seu governo. No caso do
MBL, parece ser, justamente, esse o propósito da ONG: vigiar os governantes e os
poderosos, pressioná-los e direcioná-los pelo caminho por ela escolhido.
Para Lévy (2002), o universo da internet também representa o fim da sociedade do espetáculo; quer dizer, já não há mais um público passivo, que aguarda as
transmissões dos meios de comunicação. Agora, para o autor, cada um pode transmitir, na web e nas redes sociais online, a sua versão dos fatos. Uma ideia seme-

1

Reforça-se, aqui, o que já foi dito na introdução: não se pretende, de forma alguma, analisar os governos ou identificar se o impedimento foi legítimo; busca-se, somente, paralelos históricos que permitam novas visões sobre os fatos observados.
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lhante é apresentada por Castells (2003), quando esse sugere que a internet é uma
ferramenta tecnológica que distribui poder, e que todos os domínios da vida são afetados pela comunicação e, dessa maneira, transformados por essa inovação midiática. Nesse caso, pode-se reforçar tais noções, pois ao longo desse projeto, observou-se como uma visão contrária pôde se desenvolver livremente nas redes sociais
da internet, ganhar a simpatia de outras pessoas e, até mesmo, motivá-las de forma
bem sucedida – a ponto de outras organizações surgirem com estruturas e fins semelhantes.
Outro ponto levantado por Lévy (2002) é de que, nas redes, existe uma quantidade enorme de material disponível – seja ele audiovisual ou textual – a todo e
qualquer momento, somente à espera de consumidores. Pode-se apontar esse conceito como verdadeiro, uma vez que o próprio pesquisador pôde acessar facilmente
os conteúdos veiculados pelo MBL na sua página no Facebook – e, é claro, mantidos lá pela organização – praticamente um ano depois de inicialmente publicados.
A partir desse material, que foi anteriormente analisado, a ONG também atuou para atrair o povo, incentivá-lo ideologicamente, uni-lo e cativá-lo a protestar, nas
ruas, contra o governo Dilma. Recorrendo, outra vez, ao olhar de Castells (2013),
tais mobilizações são importante porque tomar o espaço público legitima o movimento perante as mais diferentes audiências, como a TV – que, em inúmeros momentos
e locais ainda supera os demais veículos de comunicação em termos de abrangência, penetração e relevância – e os membros do parlamento – que, de uma forma ou
outra, decidiram pelo futuro de Dilma Rousseff e do país. Além disso, com a cobertura de mídias tradicionais ou hegemônicas, como a TV, outras pessoas com o mesmo
pensamento puderam tomar conhecimento das mobilizações e engajar-se na luta.
Permanecendo sob os conceitos de Castells (2013), lembra-se do “espaço híbrido utilizado” inicialmente na Primavera Árabe – em que ideias circularam nas redes sociais da internet e, também, nas redes de contatos off-line. Não é possível observar se esse espaço foi, de fato, criado e, em caso afirmativo, se perdurou. No entanto, é digno de nota que, muitas vezes, o MBL cobriu manifestações em tempo real, publicando conteúdo “ao vivo”, observando-se, na análise de conteúdo, que as fotos veiculadas dessa maneira tiveram boa recepção por parte do público, com alto
número de interações.
Verifica-se, inclusive, que, assim como relatado por Castells (2013) nas revoltas árabes e guardadas as devidas proporções, ocorreu uma mudança institucional
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no país, uma vez que a principal representante do Poder Executivo foi destituída do
seu cargo. Mais do que isso, como anteriormente relatado, nota-se uma mudança de
mentalidade que, ainda de acordo com o autor, aconteceu também a partir dos protestos dos Indignados na Espanha.
Além de tudo, pode-se comparar a gênese dos protestos e as motivações do
povo brasileiro com outros movimentos previamente analisados. Na Europa, explica
Gohn (2014), havia uma forte crise econômica e o movimento Occupy, como observa Castells (2013), além de problemas econômicos, criticou o sistema político vigente. No primeiro caso, de acordo com Alvarez et al (2011), não foram partidos e sindicatos que convocaram a população; no segundo exemplo, explica Gohn (2014), o
movimento foi proposto, também, por organizações que se articularam pelas redes.
Os paralelos são bastante claros nesse caso, pois havia, no Brasil, um sentimento
de incertezas provocado pelas crises político-econômicas, sendo que os partidos
não foram os principais atores desse processo, mas foram ONGs, como o MBL, que
desempenharam um papel importante, se não fundamental, nas mobilizações.
Depois de olhar para a história e para a sociedade é preciso se ater à comunicação e à opinião pública. Inicialmente, ressalta-se as pesquisas apresentadas por
Lévy (2002) e Castells (2003), que defendem que os usuários de internet são, geralmente, mais ativos, engajados e politicamente informados. O grande número de
assinantes e os altos índices de interação mostram como o público do MBL, ao menos, se interessa pela política. Num sentido semelhante, Recuero (2009) lembra que
as redes sociais da internet permitem um sentimento de pertença e expressão. Percebe-se como tal sentimento pode ser poderoso quando se observa que grande parte das interações nas fotografias publicadas pela página eram “compartilhamentos” –
ou seja, os leitores adicionaram tais imagens ao seu perfil e apresentaram, também,
aos seus contatos.
É claro que esse comportamento reforça outro conceito apontado por Recuero (2009), de que as atividades nas redes sociais da internet constroem reputações,
tanto por parte da página da organização quanto por parte dos usuários. Assim sendo, compreende-se o pensamento de Lévy (2002), de que cada ato na web pode
ser, também, um ato de relações públicas, de marketing. E, ainda de acordo com autor, lembra-se como a internet, embora ainda seja um meio de comunicação bastante jovem, cria um novo espaço público e uma nova forma de fazer política.
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Algumas características desse novo meio, já apontadas por Recuero (2009),
também puderam ser observadas. Alguns nós da rede – a página do MBL no Facebook, por exemplo – têm mais conexões que outros, e os nós mais conectados são
os principais responsáveis por disseminar informações – o que acontece, por vezes,
de forma quase epidêmica. Pôde-se observar ambas as qualidades durante o processo de análise de conteúdo, quando se apontou os inúmeros seguidores da página e como determinadas publicações atingiram um público abrangente.
Aliás, as “bolhas dos filtros” apresentadas por Pariser (2012) relacionam-se
diretamente com o público da página. É evidente que os principais receptores das
fotos veiculadas pela organização eram justamente os seus seguidores, porém é interessante notar como a página utilizou, diversas vezes, propositalmente ou não,
humor nas suas mensagens. Isso porque, de acordo com o autor, publicações de
tema político são, muitas vezes, filtradas pelos algoritmos do Facebook; todavia, publicações bem humoradas possuem mais chances de furar tais bolhas.
No que diz respeito à opinião pública, Tarde (2005) afirma que, ainda que seja
coisa leve e passageira, não há instituição que resista a ela, e é interessante como
sua teoria encaixa-se no presente estudo. Além disso, tanto Tarde (2005) quanto Le
Bon (2008) sugerem que não há a necessidade de aproximação física para a formação de um público ou de uma corrente de opinião. Com o advento da internet e das
redes sociais online, essa qualidade da opinião é ressaltada, principalmente quando
se observa o quanto uma página na web, como a do MBL no Facebook, atraiu as
pessoas, ainda que fisicamente dispersas pelo Brasil, de forma semelhante.
Para os autores multidões são sugestionáveis e, muitas vezes, esperam por
opiniões. Aqui, reforça-se que, de acordo com Tarde (2005), não há multidões sem
condutores, pois sempre há alguma sugestão inicial, e que, como aponta Le Bon
(2008), o público pensa por imagens e impressões. É claro que, como vimos, o próprio Facebook sugere que, na rede social, a comunicação seja realizada com fotografias, contudo é curioso observar como tal fato também vai ao encontro das ideias
de Le Bon (2008).
Outro ponto que também merece destaque nas teorias apresentadas pelo autores refere-se à condução dos públicos. Enquanto que Tarde (2005) afirma que públicos excitados são mais suscetíveis às ideias, e que opiniões mais intensas propagam-se com mais força e velocidade, Le Bon (2008) afirma que, para conduzir multidões é preciso afirmar, exagerar e repetir os argumentos e que, mais importante do
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que os fatos, é a maneira como eles são apresentados2. Além da repetição constante de temas, é importante observar, neste caso, como mensagens de tom ácido ou
áspero fizeram parte da rotina comunicacional da página da organização – e como,
outra vez, de forma planejada ou não, a ONG seguiu a cartilha de teóricos. Além de
tudo, tanto a repetição dos temas quanto o uso de diversos tons reafirma que, como
sugere Kuhn (1963 apud Fagen, 1966), por vezes se deseja informar sem motivar e,
em outras ocasiões, motiva-se sem informar.
Os teóricos, Le Bon (2008) e Tarde (2005), ainda se pronunciam sobre a influência dos meios sobre o público e como, por vezes, os veículos se tornam reféns
das ideias que uma vez cativaram nos receptores. É difícil mencionar, a partir do estudo realizado, se a ONG posicionou-se a favor do impeachment e conquistou o seu
público ou se, talvez, a organização abraçou a causa do processo justamente para
conquistar novos seguidores. Ainda que esse não seja o problema proposto por este
trabalho, tal inferência surge como uma nova hipótese.
Ademais, há outro conceito de Tarde (2005) que parece ser reforçado a partir
da vasta difusão das redes sociais na internet: a conversação. O autor, recorda-se,
afirma que a conversação está sempre presente como parte fundamental da construção da opinião pública. Essa ideia também é enfatizada por Lévy (2002), que já
apontara como o ciberespaço mudou a conversação e, consequentemente, como a
opinião pública é afetada por tal tecnologia. Ressalta-se como as interações com as
mensagens publicadas pelo MBL consistiam, em grande parte, em “compartilhamentos”, ampliando a discussão proposta pela ONG. Além disso, embora apresentem
números menos expressivos, as imagens receberam muitos “comentários” – o que
sugere, por conseguinte, que os temas propostos pela organização foram, ainda,
debatidos na própria página.
A internet, enquanto ferramenta, parece, portanto, fomentar o debate e a troca
de ideias e, antes mesmo da web tornar-se popular, Fagen (1966) já discorrera sobre como a qualidade da política está ligada aos meios de comunicação que a sustentam – sem esquecer, no entanto, que são as pessoas, com suas ideias e intenções, quem as conduz. Na internet, observa-se que tal ponto é especialmente verdadeiro, pois a organização pôde publicar o que quis sem qualquer intermediário, e

2

O autor também afirma que palavras abstratas, como “democracia”, são mais poderosas para cativar o público. Quanto a isso, é curioso observar que a ex-presidenta Dilma Rousseff e seus aliados
tentaram evitar o impeachment utilizando a palavra “golpe”.
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os usuários, do outro lado, puderam acompanhar a página e interagir com as mensagens da forma que quiseram.
É interessante notar, nesse processo, como a internet pode proporcionar diferentes tipos de comunicação se a observarmos sobre a óptica das teorias apresentadas por Gomes (2004) – que discorre como a comunicação pode ser interpessoal,
grupal e de massa. Todos esses níveis podem ser verificados no presente estudo: a
organização, com a sua página no Facebook, realiza uma comunicação de massa,
para milhões de assinantes; esses interagem entre grupos, “comentando” nas imagens ou “compartilhando” essas mensagens com os seus amigos; a comunicação
também pode ser interpessoal, quando o debate posterior restringe-se a um público
reduzido. Ainda, é válido apontar como, algumas vezes, o próprio MBL respondia
comentários recebidos nas imagens, participando da comunicação grupal.
Também é possível identificar uma clara atividade retórica – como proposta
por Aristóteles (2011) – no relato anterior. Além de se observar que a comunicação
se dá com um orador, que transmite determinado conteúdo aos seus destinatários,
percebe-se que, nos exemplos analisados, o que importa é persuadir; ou seja, reconhecer o que convence e aplicar na comunicação. Reforça-se isso, pois, é necessário lembrar, inúmeras vezes se apontou como a página não abria um espaço de debate e reflexão, apenas apresentando os seus argumentos e sua versão dos fatos –
analisada, obviamente, através da sua ideologia política.
Ainda, ao observar as redes sociais da internet e as bolhas de filtros explicadas por Pariser (2012) a partir de algumas das teorias da comunicação apresentadas por Wolf (2002), surgem novas hipóteses. Constata-se, por exemplo, que as
ideias de que alguém se interessa por algo porque foi exposto àquilo e que, quanto
maior a exposição, maior o interesse, refletem, basicamente, o funcionamento das
bolhas de filtros. Por fim, a teoria da exposição seletiva – que sugere que uma mensagem que reforça uma opinião pré-existente é mais eficiente do que outra que vai
contra tais ideias – parece, também, ditar os processos realizados pelo mecanismo.
Por outro lado, a teoria do sleeper effect, ou efeito latente – que refere que o
poder persuasivo de uma mensagem pode aumentar conforme se distancia temporalmente do primeiro impacto –, proposta por Hovland, Lumsdaine e Sheffield (apud
Wolf, 2002), não dialoga com esse universo das redes sociais da internet. Afirma-se
isso porque, devido às bolhas de filtros, o efeito latente torna-se praticamente impossível, afinal grande parte do que será apresentado ao usuário, nesse meio, refor-
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çará os seus pensamentos. Portanto, verifica-se como é difícil, ao menos em grande
parte do tempo, que uma nova ideia surja e, aos poucos, cative o receptor.
É preciso notar que, em determinado momento, a comunicação de massa
também aparece como apenas uma parcela de um sistema maior, mais complexo,
conforme aponta Wolf (2002), ao apresentar teses de outros autores sobre o assunto. Essa teoria, proposta por Lazarsfeld, Berelson e Gauget (apud Wolf, 2002), sugere o processo do two-step flow of communication, ou fluxo da comunicação em dois
níveis, que seria realizado pelos “líderes de opinião” – um grupo de pessoas que
possui mais interesse em assuntos específicos e que atua como intermediário entre
os meios de comunicação de massa e sua própria rede de contatos.
É curioso como se pode perceber esse conceito ao se observar tanto a organização quanto os seus assinantes como “líderes de opinião”. Quando se analisa as
interações realizadas nas fotografias veiculadas pela página do MBL no Facebook,
nota-se que grande parte das pessoas acompanha a organização e repassa certas
informações ao seu grupo de amigos – aquelas que julga mais interessantes, importantes ou que melhor representam as suas ideias. Da mesma forma, a própria organização acompanha os acontecimentos do mundo político e repassa, para os seus
assinantes, somente os fatos que mais lhe convém – nesse caso funcionando, também, como um gatekeeper, conceito que dialoga com outra teoria apresentada por
Wolf (2002). Novamente, testar tal hipótese não é um dos objetivos do presente estudo, mas seria possível investigá-la observando como os seguidores percebem a
página da organização – averiguando se a página da ONG encontra-se mais próxima do status de amigo, ou semelhante, ou de veículo de comunicação de massa.
Ao encontro dessas teorias vai a tese explanada por Wolf (2002) de que, por
meio da comunicação massiva, é mais fácil reforçar uma opinião do que modificá-la,
sendo que, para tanto, o diálogo interpessoal seria mais eficaz. Dessa forma, caso a
organização fosse vista como próxima do receptor final e semelhante a ele, teria
maior poder persuasivo. Contudo, de qualquer maneira, destaca-se o quanto os destinatários podem reforçar as suas ideias já concebidas, a partir das mensagens da
página e, posteriormente, convencer seus amigos, com a ajuda de tais argumentos,
fazendo valer a sua opinião e indicando-a como certa.
Concluindo, é preciso lembrar que, de acordo com Fagen (1966), muitos ainda dependem de intermediários para a construção de uma opinião política. Sendo
assim, lembra-se do conceito de agenda-setting explanado por Shaw (1979, apud
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Wolf, 2002), que discorre a respeito de como os veículos de comunicação definem o
que é importante pesquisar, formar uma opinião e discutir. Ao acompanhar somente
a página do MBL no Facebook, por exemplo, um assinante teria opiniões limitadas;
mais do que isso, criaria uma visão política romantizada, construída a partir de e por
meio de uma ideologia. Afirma-se isso, porque, como visto, a página somente repassa as informações que condizem com os seus ideais e, é claro, as apresenta para o
seu público de acordo com o seu jeito de compreender o mundo.
É interessante perceber, portanto, como, com a análise de conteúdo proposta
por Bardin (1977), pôde-se observar características do emissor, dos receptores, do
meio e das mensagens. Finalmente, é válido e curioso notar como qualidades presentes nos comunicados dialogaram diretamente com detalhes dos meios ou dos
emissores, por exemplo.
Reforça-se que, para bem compreender o universo político, é preciso procurar
diversos pontos de vista, plurais e antagônicos – devido a características dos meios
e, principalmente, dos emissores. Justifica-se isso, porque acontecimentos, propostas e ideologias políticas somente serão lembrados se forem convenientes para a
argumentação do orador. Com certeza, ainda, esses aspectos serão apresentados
através do prisma de ideais daquele que os profere; e ele, de forma alguma, poderá
ser considerado neutro. Por fim, reforça-se que todo e qualquer comunicado poderá
e será transformado em propaganda político-partidária ou, ao menos, ideológica,
pois posicionará o emissor perante os seus públicos.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este capítulo encerra uma jornada que, embora tenha sido longa e exaustiva,
foi, também, muito gratificante e enriquecedora. Mesmo com as descobertas realizadas no caminho, com todos os conhecimento adquiridos, existe sempre a possibilidade de se aprender mais. Estas considerações, portanto, não somam somente
conclusões e respostas mas também apresentam novas hipóteses e questionamentos, os quais são os combustíveis da curiosidade, que move a busca da aprendizagem e que permite o crescimento. Afinal, ainda que este seja o fim dessa importante
jornada, uma viagem ainda maior está apenas começando.
Fruto da relação de fatores bem localizados no espaço-tempo, o principal objetivo deste trabalho sofreu alterações após o projeto de pesquisa, adequando-se a
novos fatos, a novas ideias do pesquisador e a outras possibilidades metodológicas.
Compreender se é possível identificar, por meio da análise de discursos de líderes
de opinião nas redes sociais na internet, uma corrente ou clima de opinião que permeou o processo de impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, foi uma missão
abordada sob diversas perspectivas diferentes, em três principais frentes: a partir da
história e da sociologia; da comunicação; e da análise dos discursos, que dialogou
com as outras abordagens.
Para tanto, também foram utilizadas diferentes metodologias. Primeiro, realizou-se um estudo de caráter exploratório, a partir das técnicas de pesquisa bibliográfica e documental, que permitiu que os fatos fossem narrados e observados sob
diferentes pontos de vista. Posteriormente, explorou-se discursos a partir da técnica
de análise de conteúdo; nessa etapa, fez-se outra pesquisa documental, que garantiu a escolha e a coleta dos documentos que seriam estudados. Por fim, a observação dos resultados dessa análise, recorrendo aos olhares anteriormente apresentados, permitiu a formulação de novas hipóteses e inferências.
Partindo do ponto de vista histórico, pôde-se constatar como determinados fatos se assemelham. Viu-se, por exemplo, que João Goulart, Fernando Collor de Mello e Dilma Rousseff perderam seus postos por diferentes motivos; porém, em comum, nota-se a falta de apoio popular ou parlamentar – em Congressos Nacionais
que praticamente atuaram como oposição – e, por vezes, a polarização política.
Dessa forma, o Brasil contemporâneo parece um reflexo do passado, que é observado em pequenos detalhes, perceptíveis apenas a olhares mais atentos. São ecos
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históricos que continuam a reverberar, não apenas procurando ressonâncias, mas
apontando o que o futuro reserva.
Paralelos entre presente e passado também foram vistos ao se estudar as
mobilizações sociais. Tais semelhanças puderam ser notadas nas motivações, na
influência que a mídia possui nos eventos e nos métodos de organização – que, por
conta da sua dependência, evoluíram na mesma velocidade que os meios de comunicação, incorporando novas tecnologias, conforme foram desenvolvidas e popularizadas. Nota-se, também, como seus discursos são, ainda que plurais, simplórios e
básicos; e que as manifestações são intensas, porém passageiras, dissolvendo-se
ou sendo capitaneadas por atores – já bem estabelecidos ou novos, que ainda buscam o seu espaço.
A internet, como o mais recente meio de comunicação, mais veloz e democrático que os demais, tem poder para alterar algumas dessas qualidades. Não obstante, devido a características de algumas páginas da web e das redes sociais online,
como os filtros de conteúdo, um diálogo aberto e constante entre diferentes ideologias parece não apenas improvável como cada vez mais difícil. Pode-se questionar, a
partir desses apontamentos, se os scripts que escolhem o conteúdo observado por
cada usuário, presentes nos maiores sites da internet, não contribuem para a polarização de uma sociedade. Os membros desses grupos parecem surdos, não mais
preocupados em ouvir, apenas em gritar cada vez mais alto, sem perceber que, do
outro lado, as ações são as mesmas. Mimetizando a retórica aristotélica, atenienses
gritam, a plenos pulmões, seu amor por Atenas, enquanto que romanos proclamam
sua paixão por Roma.
Ademais, embora a internet garanta o acesso a ferramentas tecnológicas que
permitem a comunicação e a organização, poucos e poderosos grupos ainda possuem mais alcance que os cidadãos em geral. Ao mesmo tempo, há mais informações
distribuídas por pessoas “comuns” – ou seja, sem exposição na mídia hegemônica –
ou por pequenos veículos e organizações, sendo que, para o público geral, a credibilidade e a qualidade das mensagens transmitidas por esses atores pouco se diferem
daquelas veiculadas pelas grandes organizações.
Assim, levanta-se outra hipótese: parece que as informações se misturam na
web e que, ao passo que o meio teria a capacidade de divulgar uma infinidade de
discursos diferentes, opta-se por apresentar sempre os mesmos, aqueles que já são
conhecidos, que já foram aceitos e aprovados. A internet, por conseguinte, prometi-
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da como um oceano vasto e profundo, que reuniria as mais diversas formas de vida
e contribuiria para sua evolução, parece, cada vez mais, pequenos aquários que não
param de diminuir, paralisando qualquer possível transformação nos seres que ali
vivem e interagem.
Vê-se, dessa forma, que os prismas apresentados pela história e pela sociologia, misturam-se, nesses pontos, com aqueles que tratam da comunicação e, consequentemente, da opinião pública – ou, como estudado aqui, de climas ou correntes de opinião. Nesta pesquisa, não é possível realizar uma divisão clara, o que torna este trabalho ainda mais rico, uma vez que permite – e, inclusive, exige – o diálogo entre diferentes assuntos e, até mesmo, distintas áreas do conhecimento.
Por intermédio dos estudos da opinião pública, apontou-se para um poder invisível e expansível. Essa força – que é, praticamente, um espectro – é capaz de
dominar as mentes da população e alastrar-se rapidamente, sendo que o contágio
se dá, principalmente, pela conversa entre amigos e conhecidos. Mais do que pelos
meios de comunicação de massa, correntes de opinião percorrem a sociedade através dos seus indivíduos e dos relacionamentos constantes entre eles, e, para tanto,
muitas vezes, tornam-se simples e extremadas, sem gêneses definidas.
As redes sociais online, nesse sentido, acabam reforçando climas de opinião,
pois as mesmas ideias e mensagens podem ser veiculadas à exaustão, tornando-se,
a cada repetição, mais extremas, simples e reais – mais importantes, inclusive, que
os fatos ou a verdade. Enclausurados em bolhas na internet, os usuários acabam
por construir sua realidade a partir dos seus próprias ideais, de pensamentos já estabelecidos e constantemente reforçados. As notícias nas quais acreditam, portanto,
são aquelas que os satisfazem, que asseguram que o mundo é exatamente aquilo
que é imaginado. E mais, essas histórias são compartilhadas, na esperança de que
outras pessoas as percebam ou, ao menos, compreendam as “verdades” – ou pósverdades – ali defendidas.
Novamente, pode-se demonstrar tais conceitos com alegorias. Parece, por
exemplo, que diferentes povos vivem em diferentes galerias de uma mesma caverna
platônica; quando eles se encontram, numa outra galeria dessa caverna, se apressam em apresentar o seu mundo, educar os demais sobre sua realidade; nessa ânsia, não notam que o mundo compreende todas as galerias, toda a caverna e expande-se para além dela. A realidade, portanto, descarta alguns pedaços de pano
que lhe são entregues, contudo incorpora outros, que são costurados, todos juntos,
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em uma enorme colcha de retalhos. Colcha que, de tão grande, pode ser observada
somente em partes e, muitas vezes, é analisada sob diferentes pontos de vista.
A comunicação, reforça-se, permeia diversos aspectos da vida em sociedade,
não se restringindo a transmissões para grandes públicos, mas também persuadindo
por meio da conversação. Por isso, viu-se uma oportunidade de observar um clima
ou corrente de opinião que permeou, na internet, a deposição da ex-presidenta Dilma Rousseff. Para identificar e compreender qual discurso legitimou o processo para
uma parcela da sociedade, a análise dos conteúdos presentes em mensagens propagadas nas redes sociais da web surgiu como melhor método de pesquisa.
Sendo assim, foram observadas as imagens que a organização Movimento
Brasil Livre (MBL) publicou na sua página no Facebook, no mês de abril de 2016 –
período em que ocorreram manifestações políticas e no qual a admissibilidade do
processo contra Dilma foi votada e aprovada pelos Deputados Federais no Congresso Nacional. Os resultados dessa análise, confrontados com as teorias previamente
estudadas, possibilitaram, como anteriormente mencionado, uma série de inferências e novas hipóteses; sendo que dessas, naturalmente, algumas se destacam.
Viu-se, por exemplo, que a ONG atuou de forma constante, premeditada e
acintosa a favor do impeachment da então presidenta Dilma Rousseff – sendo que o
processo foi apresentado como necessário para a recuperação do país e como uma
possível solução para as diversas crises que assolavam o Brasil. Não se pôde identificar com esta pesquisa – até porque não fora esse o objetivo – se a organização
advogou a favor do processo e conseguiu convencer os seus destinatários da sua
importância, ou se o MBL cooptou seguidores por endossar a deposição da expresidenta. Esse questionamento, que é visto como válido e interessante, surge a
partir de teorias desenvolvidas que apresentam a adaptação dos veículos aos seus
públicos como possível – ou, talvez mais do que isso, provável.
Ademais, ainda que, atualmente, a organização se auto-defina como suprapartidária, é importante notar que isso não elimina a sua ideologia. Pelo contrário: o
MBL age primeiramente de acordo com os seus ideais, apoiando somente os partidos ou atores que são vistos como aliados políticos e ideológicos. Por isso, toda a
realidade do complexo universo político não pode ser percebida somente pelas informações publicadas pela ONG. Outros veículos, como verificado, também são, de
forma consciente ou não, parciais. No entanto, é preciso afastar a organização do
mundo dos canais e aproximá-la do universo da política partidária. Embora seja im-
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possível, em todo e qualquer caso, ser imparcial, destaca-se que o MBL não observa a política de uma perspectiva externa, pois a organização está completamente inserida no jogo, atuando, inclusive, de forma ativa e direta.
A partir desses relatos, reforça-se que qualquer conceito, tese ou fato pode
ser percebido e compreendido por intermédio de uma pluralidade de olhares. Assim
sendo, é importante buscar diversas e diferentes fontes de interpretação; conhecer
outros pontos de vista e de observação; sair da zona de conforto do desconhecido
adjacente, que apenas traz novas informações sem abalar, jamais, o status quo que
já está estabelecido.
É preciso sair do pequeno aquário e nadar em direção à vastidão do oceano;
alimentar-se de diferentes nutrientes; conhecer novas correntes, marés e praias. É
importante encontrar outros animais, iguais ou diferentes, e dialogar, interagir, debater, aprender e ensinar. É preciso nadar, evoluir e crescer na esperança de que um
pequeno aquário já não seja o suficiente, pois o oceano, gigante, assustador, recheado de surpresas e descobertas, precisa ser desbravado.
Finalmente, com essas inferências e hipóteses, espera-se que o presente trabalho possa auxiliar outros pesquisadores, agregando conteúdos para o estudo das
comunicações e – por que não – também de outras áreas. Afinal, um relato histórico
foi realizado e observado a partir de estudos sociológicos e uma análise de conteúdo
– metodologia já bastante consolidada – foi desenvolvida num novo suporte, a internet. Espera-se, portanto, que esta pesquisa contribua, mesmo que de forma limitada
e modesta, para a formação e evolução constante da inteligência coletiva.
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APÊNDICE A – COMPARAÇÃO ENTRE PÁGINAS NO FACEBOOK
A Tabela 3, logo a seguir, apresenta um comparativo entre páginas que poderiam ter o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff como tema para suas publicações. É válido notar que esses números podem mudar, pois, como visto anteriormente, durante a pesquisa sobre comunicação e mobilizações sociais na internet,
cada página tem o poder de controlar o que aparece em seu perfil – e isso inclui a
remoção de conteúdos que haviam sido publicados.
Além disso, novos assinantes podem surgir a qualquer momento e antigos
seguidores podem deixar de acompanhar as páginas. Os números apresentados,
portanto, servem também como um registro histórico dessas páginas no período em
que esse estudo é desenvolvido.
Tabela 3 – Estatísticas de páginas oficias no Facebook
Página

Seguidores

Imagens publicadas
(em abril de 2016)

Aécio Neves

4.388.921

27

Dilma Rousseff

3.193.139

16

Luiz Inácio Lula da Silva

2.787.655

32

Michel Temer

557.046

0

MBL

2.013.359

609

PMDB

69.167

204

PSDB

1.323.905

188

PT

1.178.504

402

Vem Pra Rua

1.518.990

219

Fonte: Elaborada pelo autor (AÉCIO..., 2017; DILMA..., 2017; LULA..., 2017; MBL..., 2017;
MICHEL..., 2017; PARTIDO..., 2017; PMDB..., 2017; PSDB..., 2017; VEM..., 2017).
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APÊNDICE B – PUBLICAÇÕES ORGANIZADAS POR TEMAS
A Tabela 4 organiza as publicações do MBL no mês de abril de 2016, agrupando por dias e temas, indicando a quantidade
de fotos veiculadas e de interações recebidas. O alerta apresentado no Apêndice A para a Tabela 3 se aplica aqui também: esses
números podem mudar, pois, como visto no presente trabalho, cada página tem o poder de controlar o que aparece em seu perfil –
e isso inclui a remoção de conteúdos que haviam sido publicados. Ademais, os usuários da rede social ainda podem interagir ou
remover interações realizadas das imagens – portanto, novamente, os números aqui apresentados servem de registro histórico.
Tabela 4 – Publicações organizadas por temas
Tema
Dia

Aliados

Dilma

Impeachment

Lula

Manifestações

Outros

Interações

Posts

Interações

Posts

Interações

Posts

Interações

Posts

Interações

Posts

Interações

Posts

1

78.418

11

77.450

7

13.403

1

37.060

1

0

0

3.218

4

2

22.758

5

5.728

1

14.163

3

18.948

3

0

0

0

0

3

11.685

2

21.534

3

17.960

2

0

0

34.349

3

0

0

4

117.626

9

26.837

4

95.370

4

4.741

1

34.304

3

3.566

2

5

109.789

8

115.464

8

10.623

1

40.175

3

12.074

2

28.026

4

6

105.882

16

8.733

1

85.648

13

24.924

2

5.369

1

1.415

1

7

87.693

14

127.213

8

59.415

6

50.213

3

24.310

4

23.125

4

8

77.106

8

56.454

3

92.083

4

23.347

2

22.669

3

1.383

1
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Tema
Dia

Aliados

Dilma

Impeachment

Lula

Manifestações

Outros

Interações

Posts

Interações

Posts

Interações

Posts

Interações

Posts

Interações

Posts

Interações

Posts

9

66.902

8

40.922

5

94.176

3

53.419

3

0

0

2.520

2

10

21.497

3

43.531

3

99.074

3

8.325

1

13.334

1

124.147

3

11

444.022

22

0

0

211.621

5

20.212

1

21.973

3

4.984

1

12

91.542

10

60.068

2

117.499

4

8.440

1

32.240

5

928

1

13

148.010

11

181.774

9

33.194

6

5.698

1

29.812

4

2.885

2

14

98.240

6

68.973

4

118.281

10

0

0

40.147

4

1.992

1

15

322.553

13

166.006

8

103.943

5

0

0

5.773

1

38.599

3

16

313.756

13

33.954

2

105.126

5

95.146

2

52.728

3

0

0

17

224.838

9

414.019

3

1.727.318

41

0

0

451.994

12

6.463

1

18

11.910

1

0

0

26.251

2

10.571

1

0

0

0

0

19

17.650

1

57.586

3

48.545

4

30.723

2

0

0

105.424

3

20

117.658

3

153.915

4

6.905

1

69.563

4

0

0

55.602

6

21

37.380

1

0

0

0

0

0

0

1.723

1

31.205

3

22

120.774

4

38.392

1

36.591

2

0

0

0

0

21.345

2

23

127.053

2

15.388

1

0

0

26.675

1

0

0

3.897

1
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Tema
Dia

Aliados

Dilma

Impeachment

Lula

Manifestações

Outros

Interações

Posts

Interações

Posts

Interações

Posts

Interações

Posts

Interações

Posts

Interações

Posts

24

90.464

3

10.935

1

0

0

0

0

0

0

7.468

2

25

333.364

8

0

0

44.513

2

0

0

0

0

47.840

4

26

133.583

7

67.939

3

21.928

2

15.681

1

0

0

54.495

5

27

178.488

9

65.056

5

19.707

1

25.416

1

0

0

26.140

2

28

251.087

8

21.746

3

5.191

1

75.609

3

0

0

17.014

2

29

131.096

8

30.557

3

3.482

1

16.765

1

14.500

2

1.645

1

30

58.965

4

19.708

2

8.509

1

0

0

0

0

3.504

1

Total

3.951.789

227

1.929.882

97

3.220.519

132

661.651

38

797.299

52

618.830

62

Média

17.409

19.896

24.398

17.412

Fonte: Elaborada pelo autor (MBL..., 2017).

15.333

9.981
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APÊNDICE C – PUBLICAÇÕES ORGANIZADAS POR TONS
A Tabela 5 organiza as publicações do MBL no mês de abril de 2016, agrupando por dias e tons, indicando a quantidade de
fotos veiculadas e de interações recebidas. Os alertas apresentados nos Apêndices A e B para as Tabelas 3 e 4 se aplicam aqui
também: esses números podem mudar, pois, como visto, cada página tem o poder de controlar o que aparece em seu perfil – e isso inclui a remoção de conteúdos que haviam sido publicados. Ademais, os usuários da rede social ainda podem interagir ou remover, das imagens, interações realizadas – portanto, mais uma vez, os números aqui apresentados servem de registro histórico.
Tabela 5 – Publicações organizadas por tons
Tom
Ácido

Dia

Áspero

Jocoso

Sério

Interações

Posts

Interações

Posts

Interações

Posts

Interações

Posts

1

101.813

6

48.415

7

12.035

2

47.286

9

2

14.154

3

30.935

6

3.116

1

13.392

2

3

1.684

1

23.741

2

0

0

60.103

7

4

46.755

3

30.604

5

104.400

6

100.685

9

5

65.369

4

38.978

5

123.404

9

88.400

8

6

10.802

1

133.395

21

4.046

2

83.728

10

7

66.553

4

81.761

15

14.982

2

208.673

18

8

77.277

7

139.435

6

0

0

56.330

8
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Tom
Ácido

Dia

Áspero

Jocoso

Sério

Interações

Posts

Interações

Posts

Interações

Posts

Interações

Posts

9

80.543

5

131.552

13

44.078

2

1.766

1

10

21.430

3

184.696

6

78.798

2

24.984

3

11

47.630

3

331.007

17

79.951

3

244.224

9

12

25.576

2

130.946

9

43.691

2

110.504

10

13

62.483

5

133.391

11

88.896

6

116.603

11

14

58.227

2

90.977

7

60.964

4

117.465

12

15

94.085

3

322.553

13

131.777

8

88.459

6

16

202.123

6

213.563

11

93.869

3

91.155

5

17

20.522

1

214.289

5

670.979

12

1.918.842

48

18

22.481

2

0

0

0

0

26.251

2

19

31.842

2

81.435

5

0

0

146.651

6

20

238.390

6

77.070

3

7.500

1

80.683

8

21

0

0

0

0

19.128

1

51.180

4

22

91.536

4

0

0

67.630

1

57.936

4

23

142.441

3

0

0

0

0

30.572

2
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Tom
Ácido

Dia

Áspero

Jocoso

Sério

Interações

Posts

Interações

Posts

Interações

Posts

Interações

Posts

24

76.926

3

0

0

0

0

31.941

3

25

261.940

6

10.265

1

74.047

3

79.465

4

26

93.586

5

74.226

4

41.011

2

84.803

7

27

40.388

2

45.154

2

48.914

3

180.351

11

28

112.456

4

23.890

2

74.914

3

159.387

8

29

74.128

5

21.244

2

84.475

6

18.198

3

30

11.029

1

28.764

2

28.505

2

22.388

3

Total

2.194.169

102

2.642.286

180

2.001.110

86

4.342.405

241

Média

21.511

14.679

23.269

Fonte: Elaborada pelo autor (MBL..., 2017).

18.018
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ANEXO A – LINHA DO TEMPO DO IMPEACHMENT
A linha do tempo, criada pelo G1 (2016), com os principais fatos relacionados
ao processo de impeachment consiste em:
• 26/10/2014: A presidente Dilma Rousseff (PT) é reeleita. Logo após o resultado, partidários de Aécio Neves (PSDB), derrotado nas urnas, entoam
gritos de “impeachment” na Avenida Paulista, em São Paulo. Do outro lado
da via, petistas celebram a vitória.
• 5/12/2014: Antes da posse da presidente, Aécio e líderes da oposição gravam um vídeo convocando a população para um protesto.
• 18/12/2014: O PSDB pede ao TSE a cassação do registro de Dilma e do
vice, Michel Temer (PMDB), e requer que Aécio assuma a Presidência no
lugar.
• 1/1/2015: A presidente toma posse e reafirma que combaterá a corrupção
em seu segundo mandato.
• 1/2/2015: Eduardo Cunha (PMDB) é eleito presidente da Câmara em primeiro turno. Em discurso, após derrotar o candidato do Planalto, promete
ser “independente” do governo.
• 4/2/2015: A presidente da Petrobras, Maria das Graças Foster, e outros
cinco diretores renunciam ao cargo. A petroleira é alvo da maior operação
contra corrupção da história do país, a Lava Jato.
• 26/2/2015: A Câmara instala uma CPI para investigar os desvios na Petrobras.
• 3/3/2015: O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, protocola no
Supremo Tribunal Federal pedidos de abertura de inquérito para investigar
políticos suspeitos de envolvimento no esquema de corrupção na Petrobras.
• 8/3/2015: Dilma faz um pronunciamento à nação no Dia da Mulher culpando a crise mundial pelas dificuldades econômicas e pedindo “paciência”.
Pessoas em várias partes do país fazem “panelaço” durante a transmissão.
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• 15/3/2015: Mais de 2 milhões de pessoas participam em atos em pelo menos 160 cidades do país para protestar contra a corrupção e o governo da
presidente Dilma.
• 7/4/2015: A presidente coloca o vice, Michel Temer, na articulação política
com o Congresso. O ministro Pepe Vargas (PT) deixa o cargo na Secretaria de Relações Institucionais.
• 12/4/2015: Novos atos contra o governo reúnem mais de 700 mil pessoas
em pelo menos 224 cidades do país.
• 15/4/2015: O tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, é preso durante a Operação Lava Jato sob a suspeita de receber propina em esquema da Petrobras.
• 27/5/2015: Integrantes do Movimento Brasil Livre protocolam um pedido de
impeachment da presidente Dilma na Câmara dos Deputados.
• 17/5/2015: O Tribunal de Contas da União decide adiar a análise de conta
do governo por contas de irregularidades encontradas e dá prazo para Dilma explicar “pedaladas fiscais”.
• 16/7/2015: O delator da Operação Lava Jato Júlio Camargo afirma que Cunha lhe pediu propina de US$ 5 milhões para viabilizar um contrato de navios-sonda da Petrobras.
• 17/7/2015: Eduardo Cunha (PMDB) anuncia rompimento com o governo e
diz que é “oposição”.
• 30/7/2015: As contas do governo registram o pior resultado para um primeiro semestre desde o início da série histórica, em 1997.
• 3/8/2015: O ex-ministro José Dirceu é preso na Operação Lava Jato sob a
suspeita de praticar crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e formação
de quadrilha.
• 6/8/2015: Pesquisa Datafolha mostra que 71% reprovam o governo Dilma,
a pior taxa da história da pesquisa, superando os 68% de “ruim” e “péssimo” registrados pelo ex-presidente Fernando Collor de Mello em 1992.
• 10/8/2015: O presidente do Senado, Renan Calheiros, diz que a sociedade
não quer que o Congresso ponha “fogo” no país e que a apreciação das
contas de governos anteriores e do primeiro mandato da presidente Dilma
não é prioridade do Parlamento.
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• 10/8/2015: A inflação aumenta, e a previsão é de que atinja a pior taxa em
13 anos.
• 16/8/2015: Todos os estados e o DF têm protestos contra o governo. Manifestantes pedem renúncia ou impeachment de Dilma e o fim da corrupção.
• 20/8/2015: O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, apresenta denúncia contra Eduardo Cunha (PMDB) por suposto envolvimento no esquema de corrupção na Petrobras investigado pela Lava Jato.
• 28/8/2015: Com a queda do PIB, o Brasil entra em recessão técnica.
• 11/9/2015: O governo entrega novas explicações sobre contas de 2014 ao
TCU. De acordo com a AGU, não houve violação da Lei de Responsabilidade Fiscal.
• 14/9/2015: O governo anuncia um pacote de corte de gastos e propõe a
volta da CPMF. Dias depois, o dólar bate a marca histórica de R$ 4.
• 2/10/2015: A presidente Dilma anuncia uma reforma ministerial e entrega
pastas de Ciência e Tecnologia e Saúde para o PMDB, com o objetivo de
assegurar a governabilidade, formando uma nova base de apoio partidário
no Congresso para obter maioria parlamentar e evitar as derrotas que vinha sofrendo.
• 06/10/2015: O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reabre ação do PSDB para
impugnar os mandatos da presidente Dilma e do vice Michel Temer por suposto abuso de poder na eleição de 2014.
• 07/10/2015: O TCU recomenda ao Congresso reprovar as contas do governo de 2014 por contas de irregularidades, como as “pedaladas fiscais”.
• 21/10/2015: Parlamentares da oposição entregam a Eduardo Cunha
(PMDB) um pedido de impeachment elaborado pelos juristas Hélio Bicudo,
Miguel Reale Júnior e a advogada Janaina Paschoal.
• 3/11/2015: O Conselho de Ética da Câmara instaura um processo para investigar se Eduardo Cunha (PMDB) cometeu quebra de decoro parlamentar ao dizer que não tinha contas bancárias na Suíça.
• 25/11/2015: A Polícia Federal prende Delcídio do Amaral (PT), líder do governo no Senado, por suspeita de obstruir as investigações na Lava Jato.
• 2/12/2015: A bancada do PT na Câmara decide votar pela continuidade do
processo de Eduardo Cunha (PMDB). No mesmo dia, Cunha autoriza a
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abertura do processo de impeachment da presidente Dilma baseado no requerimento feito pelos juristas Hélio Bicudo e Miguel Reale Júnior.
• 7/12/2015: Michel Temer envia uma carta a Dilma em que aponta “fatores
reveladores da desconfiança” que o governo tem em relação a ele e ao
PMDB e se diz um “vice decorativo”.
• 8/12/2015: Em votação secreta numa sessão marcada por tumultos, a Câmara dos Deputados elege uma chapa alternativa integrada por deputados
de oposição e dissidentes da base governista para a comissão especial do
processo de impeachment. À noite, no entanto, o ministro do STF Luiz Edson Fachin decide suspender a formação e a instalação da comissão e determina que os trabalhos sejam interrompidos até que o plenário do Supremo analise o caso.
• 17/12/2015: A maioria do STF decide anular a eleição da chapa alternativa
para a comissão especial da Câmara e determina que a votação para a escolha dos integrantes seja aberta. Os ministros entendem que somente indicações de líderes partidários ou blocos são válidas. Fica decidido também que o Senado poderá recusar a abertura do processo de impeachment mesmo após a Câmara autorizar a instauração.
• 18/12/2015: O ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, é anunciado
como o substituto de Joaquim Levy no comando do Ministério da Fazenda.
Homem de confiança da presidente, Barbosa assume a chefia da área
econômica do governo após discordar de Levy e se impor nos embates sobre as medidas para reestabelecer o reequilíbrio da dívida pública, sobretudo no que diz respeito ao nível da meta de superávit primário.
• 28/1/2016: As contas do governo têm rombo recorde de R$ 114,9 bilhões
em 2015. É o segundo ano seguido de déficit fiscal primário – que considera apenas receitas e despesas, sem contar juros da dívida – e o pior resultado das contas públicas desde o início da série histórica, em 1997.
• 1/2/2016: A Câmara recorre ao Supremo contra a decisão da Corte que
barrou o rito definido por Eduardo Cunha para o impeachment. Para a Mesa, a decisão precisa ser esclarecida.
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• 23/2/2016: O marqueteiro do PT João Santana e a mulher são presos pela
Operação Lava Jato, que investiga se a origem de US$ 7,5 milhões recebidos pelo casal no exterior era do esquema da Petrobras.
• 3/3/2016: O senador Delcídio do Amaral (PT-MS) firma um acordo de delação premiada com a Procuradoria Geral da República em troca de possível
redução de pena. Ele faz acusações contra Dilma e Lula.
• 13/3/2016: Governo Dilma é alvo do maior protesto nacional pelo impeachment. Em mais de 300 municípios, ao menos 3,6 milhões de pessoas
vão às ruas, segundo a PM. Para os organizadores, são mais de 6,9 milhões de manifestantes.
• 14/3/2016: Após os protestos, Dilma pede diálogo com o Congresso para
conter impeachment.
• 15/3/2016: O STF divulga o teor da delação do senador Delcídio do Amaral. Ele diz que a presidente agiu para manter na Petrobras os diretores
comprometidos com o esquema de corrupção e atuou para interferir no andamento da Lava Jato.
• 16/3/2016: O Supremo nega o recurso de Cunha e mantém as regras definidas para o impeachment, abrindo caminho para o início do processo. No
mesmo dia, Lula é anunciado como ministro-chefe da Casa Civil. O juiz
Sergio Moro derruba sigilo do processo a que ele responde na Lava Jato e
divulga áudio de grampo entre ele e Dilma, no qual a presidente diz que está enviando um “papel” em “caso de necessidade”.
• 17/3/2016: A Câmara elege os membros da comissão especial que analisa
o impeachment. PT e PMDB são os dois partidos com mais integrantes na
comissão.
• 18/3/2016: O ministro Gilmar Mendes, do STF, suspende a nomeação para
a Casa Civil do ex-presidente Lula, após uma ação ser apresentada pelo
PSDB e pelo PPS.
• 23/3/2016: A defesa de Lula tenta reverter liminar do ministro Gilmar Mendes, que suspendeu sua nomeação como ministro.
• 28/3/2016: A OAB protocola novo pedido de impeachment contra Dilma
Rousseff. É o 12º pedido contra Dilma apresentado à Câmara.
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• 28/3/2016: Eduardo Cunha rejeita incluir a delação premiada do senador
Delcídio do Amaral no processo de impeachment.
• 30/3/2016: A comissão especial de impeachment começa a analisar os argumentos a favor e contra o processo.
• 1/4/2016: Chegam à Câmara dois pedidos de impeachment do vicepresidente Michel Temer. Um apresentado por Cid Gomes (PDT) e outro,
por um advogado.
• 4/4/2016: O advogado-geral da União, José Eduardo Cardozo, apresenta a
defesa de Dilma à comissão especial. “Vingança”, diz.
• 5/4/2016: O ministro Marco Aurélio, do STF, concede liminar para obrigar
Eduardo Cunha a abrir o processo de impeachment do vice Michel Temer.
Cunha promete recorrer.
• 6/4/2016: O relator do processo na comissão especial, Jovair Arantes
(PTB-GO), apresenta relatório favorável à abertura do processo contra a
presidente.
• 7/4/2016: O PT indica nomes para a comissão especial do impeachment de
Temer.
• 8/4/2016: A comissão especial do impeachment de Dilma começa a analisar o parecer do relator.
• 11/4/2016: Em áudio, o vice Michel Temer fala como se impeachment já tivesse sido aprovado. A gravação, segundo ele, era um “ensaio” e foi divulgada “sem querer”. No mesmo dia, por 38 votos a 27, a comissão especial
do impeachment na Câmara aprova o parecer do relator e envia o caso ao
plenário.
• 12/4/2016: Bovespa fecha em alta em meio à nova alta de preços de commodities no exterior e após a comissão especial do impeachment aprovar o
parecer favorável à abertura do processo contra Dilma.
• 13/4/2016: O PSD, um dos partidos da base de Dilma, decide apoiar o impeachment. Estados têm manifestações pró e contra o impeachment.
• 14/4/2016: A AGU vai ao Supremo para tentar barrar o impeachment. A
alegação é que houve lesão ao “direito de defesa”. Ao todo, cinco pedidos
tentam barrar a votação ou alterar a ordem de votação dos deputados es-
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tabelecida por Cunha. O Supremo nega todos os pedidos e mantém o processo em andamento. O recurso da AGU foi negado por unanimidade.
• 15/4/2016: Começa a sessão na Câmara para julgar a abertura do processo de impeachment de Dilma, com previsão de duração de três dias. O autor do pedido de impeachment Miguel Reale Junior discursa na sessão e
diz que as pedaladas são “crimes contra a pátria”. Em defesa de Dilma, o
advogado-geral da União, José Eduardo Cardozo, diz que a presidente não
cometeu crime e que o impeachment é “retaliação”.
• 16/4/2016: Representantes dos 25 partidos falam no plenário da Câmara
em sessão iniciada na sexta e encerrada apenas na noite de sábado. É a
sessão mais longa já realizada na história da Casa.
• 17/4/2016: Com 367 votos a favor, processo de impeachment contra Dilma
passa na Câmara e segue para o Senado.
• 25/4/2016: São escolhidos os 21 titulares e os 21 suplentes da comissão
especial do Senado.
• 6/5/2016: A comissão especial do Senado aprova, por 15 votos a favor e 5
contrários, o relatório do senador Antonio Anastasia (PSDB-MG) favorável
ao prosseguimento do processo de afastamento da presidente Dilma.
• 11/5/2016: Senadores iniciam a sessão que vai votar a abertura do processo de impeachment e o afastamento da presidente.
• 12/5/2016: Por 55 votos a favor e 22 contra, o Senado instaura o processo
de impeachment e afasta Dilma por até 180 dias.
• 12/5/2015: Dilma é afastada; assume o vice Michel Temer como presidente
em exercício.
• 1/6/2016: Cardozo entrega no Senado a defesa de Dilma no processo de
impeachment.
• 29/6/2016: A Comissão Especial do Impeachment no Senado termina de
ouvir as mais de 40 testemunhas do processo, sendo a maioria delas indicada pela defesa de Dilma.
• 28/7/2016: O advogado de Dilma, o ex-ministro José Eduardo Cardozo, entrega as alegações finais da fase intermediária do processo à Comissão do
Impeachment.
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• 8/4/2016: Após ouvir testemunhas e especialistas, a comissão especial do
Senado recomenda que Dilma seja julgada por 14 votos a 5.
• 10/8/2016: O Senado aprova por 59 votos a 21 o relatório da comissão especial que recomenda que Dilma seja levada a julgamento pela Casa.
• 29/8/2016: Dilma vai ao Senado para fazer sua defesa própria, diz que é
alvo de um “golpe de estado” e nega ter cometido os crimes de responsabilidade pelos quais é acusada.
• 31/8/2016: Por 61 votos a favor e 20 contra, o Senado afasta Dilma definitivamente do cargo; em outra votação, senadores decidem, por 42 a 36 (e
três abstenções), que ela não ficará inabilitada a exercer cargos públicos.

