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RESUMO 
 
Com a popularização das redes sociais digitais vários debates têm sido travados em torno 
das possibilidades de interação e participação democrática. Com a proposta de investigar 
estas oportunidades este artigo propõe o encontro de duas abordagens distintas: 
argumentativa (deliberacionista) e pluralista agonística. A primeira é defendida por autores 
como Habermas (1984) e Rawls (1993) e visa principalmente o consenso nas arenas 
discursivas. Já a segunda consiste na proposta de Chantal Mouffe (2001), que defende que 
as diferenças não devem ser suprimidas, mas colocadas à mesa em meio a regras de 
respeito às opiniões alheias, com vistas a um debate maduro. Este caráter dicotômico da 
rede é testado neste artigo na análise de um assunto polêmico: a divulgação na imprensa do 
grampo da conversa entre o ex-presidente do Brasil, Luis Inácio Lula da Silva e a então 
chefe de Estado à época, Dilma Rousseff. 
 
ABSTRACT 
 
With the popularization of digital social networking, several debates have been held around 
possibilities for interaction and democratic participation. With the proposal to investigate 
these opportunities, this article proposes the meeting of two different approaches: 
argumentative (deliberationist) and pluralistic agonistic. The first is defended by authors 
such as Habermas (1984) and Rawls (1993) and aims mainly at consensus in the discursive 
arenas. The second is the proposal by Chantal Mouffe (2001), who argues that differences 
should not be suppressed but placed at the table in the midst of rules of respect for the 
opinions of others, with a view to a mature debate. This dichotomous character of the 
network is tested in this article in the analysis of a controversial subject: the press release of 
the clash between the former president of Brazil, Luis Inacio Lula da Silva and the then 
head of state at the time, Dilma Rousseff. 
 

                                                                    
1 Trabalho apresentado no GT3 [Interações, tecnologias e processos comunicativos]. 
 
2 Universidade Federal de Juiz de Fora, mestrando do Programa d e Pós-Graduação em Comunicação Social 
(PPGCOM-UFJF) e bolsista CAPES, e-mail: llexx@hotmail.com; Universidade Federal de Juiz de Fora, 
mestranda do Programa de Pós -Graduação em Comunicação Social (PPGCOM-UFJF), e-mail:  
daianasigiliano@gmail.com; Doutor em Ciência Política pelo IUPERJ, docente do Curso de Jornalismo da 
Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) e professor colaborador do Programa de Pós -Graduação 
em Comunicação Social da UFJF, e-mail: luizoli@ufsj.edu.br. 
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1. Poder e conflitos x perspectiva deliberacionista 
 

Na primeira metade do século XX, a representação democrática entrou em crise. As 
 
sociedades se ampliaram e diversificaram. As diferenças culturais nunca tiveram tão 
 
latentes (AVRITZER, 2000). Max Weber (1999) observava este movimento do avanço 

democrático com ceticismo. Defendia que os conflitos entre tradições culturais eram 

irreconciliáveis e não poderiam ser solucionados no debate político e que caberia à ciência 

a resolução dos mesmos. 
 

Nesta mesma vertente, Joseph Schumpeter (1961) defendia que não era possível 

resolver conflitos racionalmente (pela ciência), pois as concepções e visões de vida de cada 

um se localizam fora do alcance da lógica. No pensamento de Schumpeter, dois elementos 

do deliberacionismo decisionístico despontariam: a rejeição de formas públicas de 

discussão e argumentação e a identificação das práticas decisórias com o processo de 

escolha de governantes (AVRITZER, 2000). 
 

No livro “Capitalismo, Socialismo e Democracia”, Schumpeter (1961) descarta as 

arenas públicas de conversação e enfatiza a identificação de práticas decisionísticas na 

eleição dos governantes (algo que se aproxima da “vontade da maioria” de Rousseau). 

Schumpeter (1961) também era cético sobre a construção de uma opinião bem elaborada 

por uma maioria através da argumentação. 
 

As indicações de Schumpeter vão ao encontro de outro pensador, o sociólogo 

Anthony Downs (1999). Por meio da “Teoria da Escolha Racional”, defendia que 

governantes e eleitores agem de forma inteligível em um processo de complementaridade. 

Os primeiros, pertencentes a uma elite política (intelligentsia) – são motivados por diversos 

fatores, entre eles, visibilidade e uso do poder, e precisam do voto para concretizarem seus 
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objetivos. Já os segundos, nos processos eleitorais, elaboram um ranking de preferências em 

que calculam quais candidatos têm mais condições de atender a maioria destas demandas e 

fornecer-lhes benefícios: se são os que estão no poder, ou os que são da oposição 

(AVRITZER, 2000). Desta forma, Downs (1999) ignora o aspecto argumentativo do 

processo deliberativo, atribuindo à escolha racional – diferentemente de um diálogo ou 

interação entre os indivíduos – o processo decisionístico, privado e particular, em que ideias 

pré-concebidas a respeito dos políticos são as que importam nas eleições. 

Os nomes do front que resgatariam os princípios argumentativos da teoria 
deliberacionista (AVRTZER, 2000), embora não sejam os fundadores do conceito, como 

salienta Mendonça (2014)3 – são John Rawls (1993) e Habermas (1984). Enquanto o 

primeiro direciona seu olhar sobre o papel do indivíduo no processo democrático pelos 
princípios da justiça, da escolha racional, e o que denomina como “véu da ignorância”; o 
segundo ocupa-se em observar o movimento coletivo de deliberação por meio de uma 
esfera pública argumentativa e da ação comunicativa para a resolução de conflitos, 
colocando as diferenças em suspensão. Porém, ambos acreditavam que a deliberação 
caminha no sentido da busca de um consenso. 
 

Para Rawls (1993) a harmonia social, que visa o consenso e o bom convívio entre os 

indivíduos, estaria assegurada pelo que denominava de "véu de ignorância", que consite no 

fato de que "ninguém possa tirar vantagens ou desvantagens da escolha dos princípios por 

sorte, ou por circunstâncias sociais” (RAWLS, 1993, p. 38). Neste ideal de sociedade 

regulada por uma concepção pública ou senso de justiça, cada um reconheceria o seu papel, 

aceitaria os mesmos princípios e acreditaria que as instituições seriam guardiãs dessas 

conquistas. Neste sentido, o teórico argumenta que “é de se esperar que, a partir do 

momento que vimos a visão de contrato, que a teoria da justiça seja parte da teoria da 

escolha racional” (RAWLS, 1993, p. 58). Em outras palavras, a ideia de uma posição inicial 

neutra (véu de ignorância) e a busca de um consenso são constituintes de uma relação de 

fair play em que os princípios de justiça se transformam em uma teoria da escolha racional. 

 
3 Mendonça (2014) argumenta no paper “Antes de Habermas, para além de Habermas: uma abordagem pragmatista da 
democracia deliberativa”, que muitas das características atribuídas ao pensador alemão, na verdade, encontraram inspiração em 
correntes pragmatistas, principalmente de pensadores como Peirce e M ead. Ler mais em: 
<http://www.encontroabcp2014.cienciapolitica.org.br/resources/anais/14/1403120307_ARQUIVO_M endoncaABCP2014  
.pdf>. Acesso em: 28 out. 2016. 
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Neste movimento, as diferenças são suspensas em nome de uma deliberação 

decisionística. Desta forma, Rawls (2000) abre a cancela para um rico debate sobre a 

deliberação argumentativa. Porém, ao mesmo tempo, surge uma questão. Quais seriam estes 

espaços alternativos em que se travam estas disputas? 

Este vácuo é perfeitamente aproveitado pelo sociólogo alemão Jürgen Habermas. 

Em seu primeiro trabalho, “Mudança Estrutural da Esfera Pública”, o sociólogo identifica o 

surgimento de um espaço argumentativo que ele denomina pelo mesmo nome. Esta esfera, 

segundo Habermas (1984), é uma invenção burguesa do século XVIII e é constituída por 

locais de conversação de temas relativos aos cidadãos como política, economia, e que 

ocorre, por exemplo, em bares, cafés e salões. Nestes locais, os indivíduos discutem os 

temas da vida e utilizam-se de estratégias discursivas para tentar sensibilizar os governantes 

dos conflitos e anseios da sociedade. Os representantes, por sinal, ficam sob o radar dos 

representados e, em alguma medida, são pressionados para dar satisfações de seus atos por 

meio da publicidade de suas ações. A esfera pública preenche, na visão de Habermas, a 

lacuna entre o universo político do Estado e a vida privada dos cidadãos e produz como um 

dos seus efeitos uma opinião pública calcada na argumentação ou fala externada das 

pessoas. 
 

Porém, Habermas (2004) alerta que o sistema de cooperação entre os indivíduos não 

pode se reduzir a uma esfera pública burguesa, mas sim se pautar em fóruns organizados 

voltados para um viés deliberativo. Estes espaços de discussão não devem apenas evitar 

conflitos e buscar o consenso, mas respeitar as diferenças entre os participantes e 

estabelecer acordos, a fim dos cidadãos levarem com mais clareza e legitimidade suas 

opiniões e reivindicações aos governantes. 
 

Apesar de identificar que há inúmeros espaços deliberativos presentes na esfera 

pública, Habermas não estabelece o arcabouço deste sistema4, ou seja, não institucionaliza 

como se daria essa democracia deliberativa. Esta omissão é criticada pelo cientista político 
Luís Felipe Miguel (2011), que acredita que, por mais que se tenha avançado com o 
 
4 Esta lacuna, na visão de Leonardo Avritzer, deve ser exercida pela sociedade civil organizada (partícipe) por meio de 
conselhos e ONGs e ganha legitimidade à medida que adquire “identidade ou solidariedade parcial exercida 
anteriormente” (AVRITZER, 2007, p . 458). Ainda na visão deste pensador, ao fazer uma releitura de Urbinati (20 10), os 
representantes, longe de serem uma casta intelectual distante da realidade de onde vivem, se legitimam pela “afinidade ou 
identificação de um conjunto de indivíduos com a situação vivida por outros indivíduos” (AVRITZER, 2007, p . 457). 
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reconhecimento de espaços de inserção “das esferas da sociedade civil como espaço de 

efetivação das práticas deliberativas, [...] as exigências do processo deliberativo continuam 

bem esvaziadas, numa reação cada vez mais extremada às críticas ao utopismo do primeiro 

momento” (MIGUEL, 2011, p. 8). 

Esta é a mesma crítica salientada por outro crítico, Axel Honneth (2009), que 

denuncia que Habermas pautou suas teses de sistema e de mundo da vida, mais voltado para 

um viés teórico-analítica do que empírica e que ignorou o fato de que as disputas se dão 

mais por conflitos do que por consenso na busca de reconhecimento social. Honneth (2009) 

vai buscar – ao contrário de Habermas – nos conflitos, os aspectos emotivos, morais e de 

autoestima, a maneira como os indivíduos estabelecem formas de reconhecimento e 

princípios de justiça que sejam legítimos ou não. 
 

Estas visões antagônicas, mais recentemente, têm passado por novas interpretações 

como a de Mendonça (2011) que defende que a deliberação e a luta por reconhecimento 

não são irreconciliáveis. A primeira serve como um mecanismo para que os indivíduos 

lidem com as tensões, enquanto a última é importante para que os mesmos questionem os 

reais valores de justiça e busquem a autorrealização (MENDONÇA, 2011). 
 

É neste sentido que Miguel (2011) ao interpretar Iris Marion Young (2000), 

argumenta que, na sociedade, apesar das divergências entre as diferentes perspectivas de 

mundo, as visões antagônicas podem se complementar por meio do reconhecimento mútuo, 

que podem produzir, “senão o consenso, ao menos a convivência respeitosa e a superação 

da unilateralidade cega” (MIGUEL, 2011, p. 33). 
 

Reconhecer é dimensão é considerar que há relações de poder em disputa. Neste 

aspecto Chantal Mouffe (2001) chama a atenção que na formulação de uma teoria da esfera 

pública — que visa o consenso de uma forma racional — tem-se ignorado o modelo 

dominante da política democrática e negado a questão do poder e do conflito como centrais 

nas formações das identidades coletivas (MOUFFE, 2001). Por meio do que denomina de 
 
“pluralismo agonista”, a autora argumenta que a política democrática deve trabalhar, não 

para construir e, ao mesmo tempo eliminar os inimigos, mas em outro sentido, construir 

formas compatíveis com os valores plurais (MOUFFE, 2001). Para a superação do conflito 

e a realização de um modelo democrático pluralista, Mouffe propõe a transformação do 
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“antagonismo” existente entre os “inimigos” em um “agonismo” entre “adversários. Estas 

formulações vão na direção contrária ao modelo deliberacionista, pois, o pluralismo 

agonístico não elimina as paixões, visando a um consenso racional, muito menos o seu 

afastamento para a esfera privada; mas propõe, ao contrário, a mobilização destas tensões 

na promoção de metas democráticas. 
 

Neste sentido, seria fundamental para uma democracia ter dispositivos capazes de 

dar vazão e espaço a estas paixões e que permitisse o enfrentamento de visões de mundo 

diferentes, dentro das regras democráticas, de forma que os indivíduos não vejam o outro 

como inimigos, mas como adversários. 
 

Mendonça (2011) vê este posicionamento de Mouffe como um falso problema. 

Segundo o cientista político, a ideia de uma deliberação pasteurizada, sem confronto de 

ideias, provém do equívoco de se pensar que é possível chegar a consensos substantivos e a 
 
uma compreensão inadequada dos fluxos  de mutualidade. 
 

Apesar da crítica pertinente de Mendonça (2011) apontar um  rico caminho de 
 
entendimento mais flexível do que na visão habermasiana, as categorizações de Mouffe 

(2001) fornecem importantes subsídios para se buscar a materialidade e os padrões de 

comportamento que vão, desde uma perspectiva conflitiva de antagonismo, a um debate 

maduro agonista. Esta defesa se justifica na parte metodológica deste trabalho em que serão 

utilizadas categorias dicotômicas (deliberacionistas versus agonísticas) na busca de se 

identificar quais visões são mais latentes nas redes sociais digitais no recorte abordado: se 

em  um  espaço  propício  ao debate  deliberacionista  argumentativo  ou  pelo  conflito 

(agonismos  e antagonismos).  

 
2. Redes sociais da internet: uma nova arena política? 
 

No contexto da crescente popularização da Internet em várias partes do mundo e o 
aumento das possibilidades de acesso às ferramentas de  informação como as redes sociais 
digitais, amplas formas de  comunicação mediada por computador geram contextos 
diversos de  interação  entre  os internautas (RECUERO, 2009, p. 24). Para Santaella 
(2010), estes espaços  têm como principal característica uma interação incessante e uma 
alta capacidade de  “adaptação e auto-organização  que  são  próprias  dos  sistemas  
complexos  e  que  se expressam, no caso, em comportamentos coletivos descentralizados” 
(SANTAELLA, 2010, p. 272). 
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O site de rede social mais conhecido no mundo é o Facebook. Criado em 2004 por 
Mark Zuckerberg, tinha, inicialmente, o objetivo de “criar uma rede de contatos em um 
momento crucial da vida de um jovem universitário: o momento em que ele sai da escola e 
vai para a universidade” (RECUERO, 2009, p. 172). Nos últimos anos, o Facebook 
modernizou-se e ampliou ainda mais sua atuação com a criação de fanpages (páginas de 
notícias, personalidades ou pessoas públicas), que permitem um novo tipo de interação, até 
mesmo entre usuários que não são “amigos” uns dos outros. Estas mudanças possibilitam o 
confronto de ideias e visões de mundo totalmente distintas mesmo entre usuários que não 
são seguidores uns dos outros. Para isso, basta seguir uma fanpage e interagir. 

Porém, para Rousiley Maia, ao mesmo tempo em que as novas tecnologias 

pavimentam o caminho de um ideal de comunicação democrática, oferecendo mais 

possibilidades de participação, podem levar ainda a algumas “formas extremas de 

centralização de poder” (MAIA, 2000, p. 2). Neste ponto, para a autora, o alto custo de 

acesso às tecnologias digitais são uma barreira para a democratização do espaço 

cibernético. Outro aspecto importante é que, por si só, estrutura comunicacional e 

possibilidades técnicas não garantem uma prática democrática efetiva. Para isso, é preciso 

que os usuários tenham disponibilidade, motivações e interesses para um debate político 

crítico (MAIA, 2000). A autora ainda destaca que é improvável que alcancemos uma 

cultura política deliberativa plena, em que os cidadãos tenham um interesse constante em 

discussões públicas sobre seus problemas e tentem resolvê-los discursivamente, em um 

debate dialógico. 

Para se alcançar a argumentação ideal (habermasiana), a autora evidencia que é 

preciso algumas condições como: 1) universalidade, 2) racionalidade, 2) não-coerção e 3) 

reciprocidade (MAIA, 2000). Estes elementos, essenciais para um debate racional 

deliberativo (decisionístico ou não) nem sempre encontram solo fértil nas discussões 

políticas travadas na internet. 

Sob este aspecto, Wilson Gomes (2015) acredita que a intolerância é um movimento 
novo que tem contaminado as redes sociais digitais e defende que o anonimato é a sua 
maior chave de desencadeamento. 
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O discurso de ódio é outra coisa, pois manifesta desprezo com o outro 
simplesmente pelo fato de ele ser outro. Acho que há muito ódio nesse sentido. 
Existe um princípio básico para quem frequenta determinados ambientes que é  
“nunca leia os comentários” (dos sites de notícias), pois são terríveis, as pessoas 
dizem coisas inimagináveis. Nesses lugares, diferentemente do Facebook, o 
comentário é mais grosseiro por ser o mais anônimo. Então, a escala do ódio se 
dá quando você é anônimo. Quando você pode ser responsabilizado por isso e 
receber repressão social, você tende a se conter mais (GOMES, em entrevista à 

edição eletrônica do Jornal do Comércio, em 28 de set. 2015)5. 
 

Estes canais são, de fato, esferas públicas virtuais deliberativas em que diálogos 

racionais são travados, em busca de soluções para os temas importantes do cotidiano dos 

cidadãos visando à cooperação–mesmo se admitindo disputas em trocas argumentativas? 

Ou serão estes meios fossos em que se aprofundam antagonismos de opiniões que apenas 

são reforçadas e lançadas em uma arena política digital em que o argumento que vence nem 

sempre é o mais racional, mas o que consegue se impor por meio da violência simbólica? 
 

Para testar a pertinência destes argumentos partiremos para a análise empírica deste 

artigo que trata dos comentários dos internautas a respeito do grampo telefônico divulgado 

na grande imprensa e nas redes sociais digitais envolvendo Dilma Rousseff e Luis Inácio 

Lula da Silva. 
 

. 
 
3. Análise: o grampo divulgado que desencadeou muitas controvérsias 
 

Com sérias dificuldades para governar no segundo mandato — que acabou 

interrompido pelo impeachment — a então presidente da República Dilma Rousseff 

articulou a entrada do seu maior cabo eleitoral, Luiz Inácio Lula da Silva, para ser ministro 

da Casa Civil, na tentativa de aumentar o diálogo e barrar o processo de cassação. No dia 16 

de março de 2016, por volta de 13h45, o governo, por meio de uma nota, anunciou o nome 

do ex-presidente no lugar de Jacques Wagner.  

Por volta das 18h30 do mesmo dia, a GloboNews divulgou – com autorização do 

juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, Sérgio Moro, que apura desvios de dinheiro público na 

Petrobras e favorecimentos de políticos nos governos do PT – áudios de uma conversa da 

presidente  Dilma  Rousseff  com  Lula,  trazendo  alguns  detalhes  da  posse do  
 
 
5 Disponível em: <http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2015/09/politica/458472-politicos-estao-perdendo-oportunidades-fora-
das-redes-avalia-gomes.html>. Acesso em: 30 out. 2016. 
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ex-governante que ocorreria na manhã do dia seguinte. O grampo gerou muita polêmica e 
rapidamente tomou conta dos noticiários de todo o Brasil, além da Internet. Gravações 

particulares de autoridades com foro privilegiado vazadas para a imprensa constituíram um 
fato inédito no Brasil, colocando em xeque a legalidade democrática. A situação agravou-se 
com a publicação do termo de posse pelo Planalto, somente com a assinatura de Lula. 
Setores da oposição mobilizaram-se rapidamente para entrar com ações no dia seguinte e 

anular a nomeação do novo ministro6. Seguiu-se um clima de tensão que se manifestou nas 

ruas, e, em boa parte, nas redes sociais digitais, principalmente no Facebook e no Twitter. 
Diante destes fatos e do percurso teórico até aqui delineado, que reforça o papel da 

internet como um espaço de diálogos e conflitos, torna-se imprescindível e necessário 

estudar a repercussão deste caso na fanpage do portal G1 no Facebook, pertencente às 

Organizações Globo. 
 
 
3.1 Metodologia 
 

Na tentativa de identificar se os debates7 públicos no Facebook se configuram de 

uma maneira mais dialógica ou dicotômica, adotou-se uma metodologia que consiste na 
combinação de procedimentos de observação e mineração dos dados gerados na rede social 
(RECUERO, 2012; RECUERO; BASTOS & ZAGO, 2015). 
 

Num primeiro momento, foi feita a coleta manual dos 307 comentários publicados 

sobre a notícia do grampo envolvendo a conversa entre Dilma Rousseff e o ex-presidente 

da República, Luiz Inácio Lula da Silva na fanpage G1 – a página de notícias da Globo – 

no Facebook. Em seguida, partiu-se para a mineração dos dados, que consiste na análise 

individual das publicações e identificação de contextos recorrentes. 
 

Para destrinchar e buscar padrões de análise nos comentários na fanpage G1 do 
Facebook que fossem ao encontro do percurso teórico deste artigo, foram estabelecidas as 

seguintes categorias8 comentários na fanpage do G1 no Facebook: 1) deliberacionista: foi 

 
6 No dia seguinte, o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar M endes acatou um mandado de s egurança do PSDB e 
PPS, que alegava que a ida de Lula para o governo tinha como razão dar foro privilegiado ao ex-presidente, garantindo 
que somente seria julgado pela Suprema Corte e não pelo juiz Sérgio M oro. Disponível em: 
<http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,gilmar-mendes-suspende-posse-de-lula-e-mantem-processo-com-
moro,10000022110>. Acesso em: 01 nov. 2016. 7  Neste caso em especial, os comentários a respeito de uma notícia de grande repercussão política.  8 Cabe destacar que, mesmo numa abordagem deliberacionista, não se exclui a questão dos conflitos, como salientam M 
endonça (2011), Rousiley M aia (2000) e Axel Honneth (2009). Desta forma, a metodologia aplicada neste trabalho 
buscou aspectos da inspiração argumentativa em sua análise, mas colocou no mesmo pêndulo e em igual medida as  
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utilizado como o método de observação a “reciprocidade argumentativa”9 (MENDONÇA, 

2011, p. 5), que consiste em “mapear os choques argumentativos entre discursos, 
remontando a natureza de uma conversação abstrata”. Este método permitiu identificar 
tipos de enquadramentos ou enfoques predominantes; 2) Agonística: Foram considerados 
tanto os pontos de antagonismos (opiniões adversárias) quanto tentativas de superação pelo 
agonismo (posições antagônicas, porém respeitosas entre os interlocutores). Neste segundo 
item, este trabalho considerou como pontos antagonistas as mudanças bruscas de assuntos e 
manifestações de violência simbólica (um discurso tentando abafar o outro) e como 
agonísticas respostas aos comentários “sem ofensas” entre os interlocutores. 
 

Este percurso metodológico visou a identificar se em alguma medida – ao menos 

neste caso – as redes sociais digitais são espaços de conversações ou mera reprodução de 

disputas que se travam nas arenas políticas. 

 
3.2 A repercussão da conversa de Lula e Dilma na fanpage do portal G1 no Facebook 
 

A coleta de dados foi realizada no mesmo dia em que os grampos foram vazados 

para o canal GloboNews e posteriormente reproduzidos no Jornal Nacional (16 de março) e 

identificou que, na fanpage do G1 no Facebook, 2.366 pessoas reagiram à publicação, com 

812 compartilhamentos e 307 comentários. O texto do link em que estavam os áudios do 

grampo, direcionando para a reportagem do Jornal Nacional, utilizou ainda três indexações: 

#G1, #política e #LavaJato, como é demonstrado: 

 
OUÇA áudio de ligação entre Lula e Dilma Rousseff, divulgado pelo juiz federal 
Sergio Moro. Planalto fala em Constituição violada. Após a divulgação, houve 
protestos em vários estados e panelaços http://glo.bo/1pMEmk8 #G1 #política 
#LavaJato (NOTÍCIA PUBLICADA na fanpage do portal G1 no Facebook em 16 
de mar. 2016). 

 
 
 
 
 
 
questões de poder (aqui categorizadas em antagonismos ou agonismos) que se travam através do conflito (M OUFFE, 
2001). Esta proposta de interação entre as duas abordagens buscou categorizar quais os tipos de conflitos são mais 
latentes.  
9

 Neste artigo foi feita a opção por este segundo elemento elencado por M endonça (2011) nas análises deliberativas on - 
line. O primeiro conceito, que não foi utilizado neste trabalho, diz respeito à reciprocidade direta que tem como elementos 
principais a observação de quatro indicadores: 1) interações claras sem menção explícita; 2) intenção de dialogar por meio 
de respostas aos comentários; 3) contraargumentos à posição defendida e 4) apreço ou repúdio (like e dislike). Ler mais 
em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0104-62762011000100007>. Acesso em: 01 nov. 2016. 
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Quanto à primeira categoria pesquisada, deliberacionista — que possibilita a 
identificação de choques argumentativos entre discursos e os tipos de enquadramentos ou 
enfoques predominantes — foi observado que a maioria dos comentários não debateu as 
informações presentes na notícia. A seção assemelha-se a uma espécie de fórum de 
divulgação – o que destaca a capacidade das fanpages de estabelecer conexões 

assimétricas10. Um exemplo que ilustra como a notícia não é discutida como tal, mas 

reinterpretada, por um viés, em muitas ocasiões, humorístico, é o comentário com o maior 

número de curtidas (196) e 34 replies11 que fez uma analogia da notícia do grampo ao 

reality show Big Brother Brasil da TV Globo. Pautado pela intertextualidade, a publicação 
traça um paralelo entre a notícia divulgada na fanpage e as regras do programa: “Para quem 
não entende de política, mas entende de BBB, a história é mais ou menos assim: A Dilma 
deu o anjo para o Lula, porque ele ajudou ela a virar líder” (S. S., COMENTÁRIO NA 
 
FANPAGE GLOBONEWS NO FACEBOOK, 16 de março de 2016). 
 

As respostas dos interagentes12 a este comentário seguiram a mesma tendência, 

levando-a para um contexto humorístico e intertextual. “Acho que a Dilma tem mais 

afinidade com o Lula, por isso deu o anjo para ele”, comentou (O. A.) um dos interagentes. 

“Lula é um bom jogador”, retrucou (S. S.), quem puxou os comentários. Foi observado 

ainda que o comentário de maior repercussão dialoga diretamente com a relação que o 

telespectador brasileiro tem com a televisão. De acordo com Wolton (1996), a TV 

generalista é fator de identidade cultural e de integração social, aspecto que pode ser 

observado na publicação. Mesmo não estando relacionada à reportagem, a analogia foi 

rapidamente assimilada pelos interagentes ressaltando a influência da TV no cotidiano do 

público. 
 

Em um outro ponto de discussão, um internauta (D.S.) indagou sobre a inércia do 

povo: “SERÁ QUE OS ELEITORES BRASILEIROS ESTÃO COM A SÍNDROME DE 

ESTOCOLMO ???”. Neste aspecto, o foco da discussão foi direcionado para a identidade 

do povo brasileiro e as informações da reportagem nem apareceram. 
 
 
 
10 Aquelas que não dependem essencialmente da reciprocidade na criação de interações (RECUERO, 2012).  
11 Respostas a um comentário.  
12 Segundo Primo (2003, p . 8) o termo interagente é aquele que “emana a ideia de interação, ou seja, a ação (ou 
relação) que acontece entre participantes”.  
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De uma maneira mais precisa, sob a luz desta primeira categoria, deliberacionista, 

foram identificados como enfoques predominantes (padrões mais salientes) nas respostas à 

notícia publicada: a) os comentários (em grande parte) não debateram as informações 

presentes na notícia – a seção transformou-se em uma espécie de fórum de divulgação, o 

que destaca a capacidade das fanpages de estabelecer conexões assimétricas; b) os 

comentários repercutiram a discussão iniciada pelo interagente e não apresentaram e/ou 

comentaram o que integrava a reportagem e seguiu-se então um “efeito avalanche” de 

respostas seguidas de outras, fugindo do tema inicial; c) foram utilizados muitos recursos 

de vídeo, hiperlinks de outras notícias e convocações de manifestações; d) O grande 

número de conexões assimétricas e polarizações mostram que a publicação (notícia) serviu 

apenas como pretexto para as interações e não como base para as argumentações, com 

vistas a estabelecer um diálogo propositivo. As interações mostram posicionamentos já 

arraigados dos internautas que se alternam em um fórum de defesas de pontos de vista e 

ideias já estabelecidas; e) há uma identificação forte com a televisão – isso foi demonstrado 

nos comentários fazendo analogia ao BBB – e à identidade brasileira. Tais elementos 

identificados por meio da mineração de dados forneceram subsídios para a detecção de três 

parâmetros predominantes no comportamento neste ambiente de deliberação: a polarização, 

divulgação e falta de informação: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Esquema ilustrativo da síntese da mineração de dados na publicação da fan page G1 no Facebook em 16 
mar. 2016. 

 
O foco da interação social entre os usuários do Facebook é baseado nos vínculos 

pessoais, profissionais e de amizade. Isto é, na maioria das vezes, o interagente apenas 

transpõe para a rede social suas relações do dia-a-dia. Porém, as fanpages – como a 

analisada, a do portal G1 – permitem que usuários que não se conhecem troquem 

informações, estabeleçam um diálogo mesmo que não tenham vínculos. Essas conexões 
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assimétricas se distanciam das conexões simétricas características do Facebook, trazendo 

possibilidades de uma maior pluralidade13 às discussões. 
 

Quanto ao tripé comportamental, mencionado anteriormente, cabe observar alguns 

aspectos que são preponderantes: 1) Polarização: os diálogos, na maioria dos comentários, 

se estabelecem a partir da oposição das ideias e não da argumentação. A dimensão do 

conflito, como assinala Mendonça (2011), se faz presente e expressa publicamente, as 

diferentes visões de mundo, sem necessariamente visar um consenso; 2) Divulgação: o 

espaço dos comentários serve como “oportunidade” de divulgação de manifestações, vídeos 

e conteúdos próprios sobre a temática; 3) Falta de Informação: o conteúdo da reportagem é 

apenas um pretexto para que os interagentes apresentem sua própria perspectiva, sem 

relação com os ‘fatos’ presentes na notícia. 
 

Neste último ponto foi identificado que nenhum trecho da reportagem em todos os 
comentários pesquisados é destacado pelos interagentes. Cabe observar que este tem sido 
um problema que a Rede Globo vem enfrentando há algum tempo. Os interagentes não 

clicam nos links, apenas leem o título da postagem14, compartilham e comentam o 

conteúdo, limitando-se a análises e intepretações precárias. Este último tópico coaduna com 
o pensamento de Maia (2000) que acredita ser improvável que alcancemos uma cultura 
política deliberativa plena, já que, para isso, os cidadãos precisam, além das ferramentas 
tecnológicas à disposição, ter grande interesse, motivação e disponibilidade para 
adentrarem em discussões e debates públicos na busca de resolvê-los discursivamente. 
 

Na segunda categoria (agonística), que considerou tanto os pontos de antagonismos 

(opiniões adversárias) quanto as tentativas de superação pelo agonismo (posições 

antagônicas, porém respeitosas entre os interlocutores), foi identificado um latente viés de 

conflito na amostragem dos comentários sobre o diálogo vazado para a imprensa entre Lula 
 
 
13 Porém, estudos recentes apontam a crescente preocupação dos cientistas sociais do Facebook de que o site de rede 
social venha favorecendo a formação de bolhas ideológicas, como analisadas anteriormente neste artigo. Disponível em: 
<http://brasil.elpais.com/brasil/2015/05/06/tecnologia/1430934202_446201.html>. Acesso em: 02 nov. 2016. 
 
14 Pesquisa da empresa Digital Content Next identificou que 43% dos usuários do Facebook não fazem ideia da origem do 
conteúdo que compartilham e comentam. Disponível em: <http://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/voit/43-dos-
usuarios-do-facebook-desconhecem-origem-dos-textos-que-leem-13052016?platform=hootsuite>. Acesso em: 27 jul. 
2016. 
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e Dilma Rousseff. Foram detectados 62 focos de antagonismos – posições contrárias e 

fugas do assunto em pauta– e 21 focos de agonismo. Dentre os primeiros, 14 deles foram 

identificados como de violência simbólica: palavras de ódio ao PT, à principal liderança 

(Lula), ojeriza aos políticos em geral e xingamentos. Em um destes comentários, foi feito 

uma menção a um ataque terrorista: “Vem p cá Estado Islâmico e exploda o Palácio do 

Planalto” (B. V., COMENTÁRIO NA FANPAGE GLOBONEWS NO FACEBOOK, 16 de 

março de 2016). 
 

Em outro relato de violência simbólica, um dos internautas pede a intervenção 

militar: “Cadê os militares?! [...] Cade o exército?! [...] Agora seria uma boa hora para uma 

intervenção, repito intervenção, nao golpe que nem em 64” (J. G. V., COMENTÁRIO NA 
 
FANPAGE GLOBONEWS NO FACEBOOK, 16 de março de 2016). 
 

Na perspectiva de Honneth (2009) de tentar identificar a raiz dos conflitos, cabe 

ressaltar alguns pontos relevantes a estes comportamentos. Em entrevista à Folha de São 

Paulo, Manuel Castells afirmou que a ideia do brasileiro generoso é um mito e que as redes 

sociais apenas refletem o comportamento real da população: 

 
A imagem mítica do brasileiro simpático existe só no samba. Na relação entre as 
pessoas, sempre foi violento. A sociedade brasileira não é simpática, é uma 
sociedade que se mata. Esse é o Brasil que vemos hoje na internet (CASTELLS, 
em entrevista ao portal FolhaUol, em 18 maio de 2015)15. 

 
Em relação a este mesmo aspecto, em entrevista à edição eletrônica do jornal El 

Pais16, o sociólogo Zigmunt Bauman argumenta que, nas redes sociais, é tão fácil adicionar 

ou deletar pessoas que as habilidades de um bom convívio social (aprendidas no trabalho, 
entre amigos e “na rua”) são suspensas em nome da praticidade de uma zona de conforto. É 
como se um internauta qualquer pensasse: “se me incomoda ou pensa diferente de mim, vou 

excluir, bloquear ou deixar de seguir”17. Nesta perspectiva, é cada vez mais importante se 

considerar os aspectos das relações de poder, que, como observa Mouffe (2001), são 
centrais nas disputas discursivas. 
 
 
 
15Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/05/1630173-internet-so-evidencia-violencia-social-
brasileira-afirma-sociologo-espanhol.shtml>. Acesso em 27 jul. 2016. 
16 Disponível em: <http://brasil.elpais.com/brasil/2015/12/30/cultura/1451504427_675885.html>. Acesso em 02 nov. 
2016.  
17 No Facebook consiste em desabilitar a função “seguir”. A partir de então não é possível mais acompanhar 
espontaneamente, de forma automática na linha do tempo o que o outro publica.  
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No segundo aspecto da categoria agonística [o agonismo] dentro da proposta de 

“pluralismo agonista” de Mouffe (2001) – que defende que, para superar os conflitos 

existentes na sociedade, a democracia deve, além de considerar a disputa que está sempre 

em pauta, oferecer condições para que os inimigos sejam considerados adversários – foram 

encontradas algumas evidências, como indica a citação abaixo, destacada no comentário de 

uma internauta: 
 

Minha gente, eu aceito vcs se manifestarem, decretarem luto, mas eu pergunto: 
vai adiantar? Nao vai! E sabe por quê? Porque o poder está nas mãos deles, e 
fomos nós que os colocamos lá e vamos ter que aguentar até a próxima eleiçao. 
Dilma nao vai renunciar! Podemos ficar de braços cruzados? Nao! Mas tbm nao 
adiante. Hoje, todos nós brasileiros somos uma vergunha, com os maiores 
escândalos de corrupção do mundo, somos motivo de piada, o que me entristece 
muito (L. R., COMENTÁRIO NA FANPAGE GLOBONEWS NO FACEBOOK, 
16 de março de 2016). 

 
 

A citação anterior mostra a superação do conflito por meio do respeito (aceitação de 

outros posicionamentos contrários) e, ao mesmo tempo, a livre expressão da opinião. 

Demonstra ainda, de maneira empírica, a superação da visão do outro como um inimigo e a 

transformação deste olhar sobre o próximo em um adversário. Em outras palavras, esta é 

uma manifestação política democrática na passagem de um antagonismo a um agonismo 

(MOUFFE, 2001). 
 

No entanto, ao se debruçar sobre os dados e ser constatado um número três vezes 

superior de pontos de conflito (62 focos de antagonismos x 21 de agonismo), é possível 

deduzir, no recorte deste artigo, que as redes sociais – neste caso específico, o Facebook – 

têm se mostrado um espaço semelhante a uma arena digital, que, mesmo admitindo-se ter 

certos traços argumentativos, vêm reproduzindo tensões próprias das disputas políticas por 

hegemonia e poder. 
 
 
4. Considerações Finais 
 

Este trabalho buscou identificar como hipótese que em espaços discursivos – como 
 
o Facebook – diante de um assunto polêmico e de grande repercussão, como foi o da 

divulgação dos áudios do grampo da conversa entre Dilma Rousseff e Lula, às vésperas da 

votação da abertura da sequência do processo de impeachment, fornecem não apenas 
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condições para a construção de um debate argumentativo e plural, mas também levam à 
ocorrência de conflitos e relações de poder que estão em constante disputa. 
 

No que se refere à primeira categoria, a argumentação reflexiva (MENDONÇA, 

2011) deu subsídios importantes para um entendimento das principais formas discursivas 

(fluxos mais amplos) que emergem do emaranhado de opiniões nos comentários das redes 

sociais digitais. Isso mostra que é possível a superação da abordagem clássica do 

deliberacionismo que visava ao alcance de consensos (HABERMAS, 1984; RAWLS, 1971) 

para um entendimento mais reflexivo (condizente com os tempos de redes) de que 

comportamentos são influenciadores uns dos outros na concepção de fortes argumentos das 

opiniões públicas. 
 

No olhar da proposta pluralista agonística de Mouffe (2001) que visava à superação 

de conflitos por meio do agonismo (entendimento e respeito da opinião adversária), foi 

constatado nesta amostra que refletem uma tendência de acirramento dos conflitos e de 

posições arraigadas, em detrimento de uma perspectiva dialógica. Isso foi evidente na quase 

total desvinculação dos comentários sobre o tema (notícia) publicado pela fanpage do G1 e 

pelas ocorrências de palavras de cunho violento que agrediram, em certa medida, atores 

centrais na matéria como o ex-presidente Lula, Dilma Rousseff, o PT, além de um latente 

ódio à política de uma forma geral. 
 

Este percurso ainda nos permite constatar que as redes sociais digitais fornecem 

elementos imprescindíveis para um amplo debate discursivo, e podem sim, constituir uma 

ampla teia argumentativa que contribui para a participação democrática. Porém, como 

lembrou Bauman (2016), o contato estritamente virtual, sem um engajamento que combine 

outras formas de interação como a “face a face” pode produzir “zonas de conforto” em que 

cada grupo defende seu ponto de vista e tem dificuldade de conviver com a opinião alheia. 

Estas preocupações ainda inquietam os pesquisadores da comunicação e da ciência política. 

As redes sociais digitais têm este caráter dicotômico: são um terreno de oportunidades de 

uma real democracia, mas também, por outro lado, podem se configurar em um espaço 

hostil, onde não há lugar para o diálogo. 
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