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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo analisar o papel das redes sociais, Facebook e Twitter, como               

dispositivos utilizados na função de coadjuvantes na divulgação e auxílio da construção            

sociopolítica brasileira durante o segundo mandato da ex-presidente Dilma Rousseff. Dessa           

maneira se procura explicitar as formas que esses dispositivos são aplicados na construção dos              

discursos; mostrar os seus impactos nas decisões da sociedade conectada e como elas             

participam da manipulação do discurso democrático. O método escolhido foi a pesquisa            

bibliográfica e documental. O referencial teórico foi fundamentado nas teorias da           

comunicação, nas análises sociológicas e filosóficas, procurando estabelecer as         

argumentações sobre as influências das redes sociais na disseminação, manipulação e           

consolidação do conhecimento político. A partir da análise de dados foi possível perceber             

como as redes sociais digitais são usadas como dispositivos de apoio às manobras políticas,              

marcando presença em momentos cruciais da política brasileira. Porém, mesmo reconhecendo           

as redes sociais como potentes dispositivos e construtores de compreensões políticas,           

assumindo um papel importante no fortalecimento do discurso político brasileiro, ainda é cedo             

para afirmar que um dia elas se tornaram dispositivos decisivos no estabelecimento do poder              

político. 

Palavras-chave:  Cibercultura. Redes Sociais.Ciberativismo. Robôs Políticos. Eleições 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This work aims to analyze the role of social networks, Facebook and Twitter, as such devices                

that were used as supporting in the divulgation and aid of Brazilian sociopolitical construction              

during the second term of the ex- president Dilma Rousseff. In this way it one tries to make                  

explicit the forms that these devices are applied in the construction of the speeches; showing               

their impact on the decisions of the connected society and how they participate ar              

manipulation of democratic discourse. The method chosen was bibliographic and          

documentary research. The theoretical framework was based on theories of communication,           

sociological and philosophical analyzes, seeking to establish the arguments about the           

influence of social networks in the dissemination, manipulation and consolidation of political            

knowledge. From the data analysis it was possible to understand how digital social networks              

are used as devices to support maneuvers political, marking its presence at crucial moments in               

Brazilian politics. However even recognizing social networks as powerful devices and           

constructors of policies understandings and assuming an important role in strengthening the            

Brazilian political discourse, it is still too early to say that one day they became decisive                

devices in the establishment of political power. 

 

Keywords:  Cyberculture. Social Networks. Political Bots. Cyberactivism.Elections 2014. 
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1 INTRODUÇÃO 

As novas mídias digitais ocupam um espaço crescente na comunicação moderna.           

Não podemos mais falar em comunicação sem citar essas novas interações do ciberespaço.             

Berardi (2005) declara entrarmos em um universo global, onde é possível conectar todos a              

uma rede não-hierárquica e não linear por meio dos dispositivos eletrônicos. 

Esse novo universo nos permitiu exercer uma comunicação mais ativa, através de            

uma conectividade constante, mesmo não garantindo comunicações de boa qualidade.          

Mudando assim nossa forma de interagir, de nos comunicar e até de nos relacionar. Agora               

possuímos, potencialmente, a capacidade de estabelecer uma horizontalidade nos diálogos,          

proporcionando a construção de espaços sociais na internet. De uma forma surpreendente            

realizou, inspirado numa perspectiva marxista, a apropriação dos meios de produção           

informacional. 

Nesse espaço, a comunicação se tornou ampla e sem fronteiras, o alcance dos             

discursos possibilitou que as reivindicações sociopolíticas ganhassem uma enorme         

visibilidade, agregando ideias e pessoas, gerando uma mobilização em rede a favor de um              

objetivo em comum. 

“A facilidade para difusão de informações oferecidas pelas redes sociais e seu papel             
na sociedade moderna representa uma das novidades mais interessantes desses          
últimos anos, captando o interesse de pesquisadores, jornalistas, empresas e          
governos. A interligação densa que muitas vezes surge entre os usuários ativos gera             
um espaço de discussão que é capaz de motivar e envolver indivíduos ilustres ou              
influentes em discussões, ligando pessoas com objetivos comuns e facilitando          
diversas formas de ação coletiva.” (BENEVENUTO; RIBEIRO; ARAÚJO, 2013,         
p.02). 
 

As grandes empresas começaram a se especializar nesses meios digitais, agora elas            

precisavam agilizar o atendimento  online , gerar influências sobre os consumidores e criar            

debates nesses espaços de interação como, por exemplo, no Twitter e Facebook. Esse foi um               

dos motivos pelos quais se passou a adotar estratégias como uso de robôs sociais nessas redes,                

ajudando na produção de conteúdo e facilitando a interação e construção de relações com os               

consumidores conectados.  

O que começou com o intuito de inflar os números de “curtidas” e “seguidores”              

aumentando o alcance e a credibilidade de uma marca, passou a ser o avanço tecnológico mais                

recente da estratégia do marketing político. O uso desse dispositivo possibilitou uma mudança             
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na maneira de se discutir e fazer política no mundo todo, a presença dos robôs fizeram com                 

que os debates e as discussões políticas passassem a ser assíncronas e não estão mais               

limitadas a períodos específicos, como o eleitoral. 

As novas mídias sociais digitais absorvem o poder das velhas mídias, fomentando            

uma relação de controle e poder sobre a sociedade.  Sorj (2003) afirma que nas margens dessas                

estruturas encontra-se o poder do Estado e das grandes empresas, induzindo o            

desconhecimento, proporcionando uma ilusão de um mundo de redes participativas.  O que            

começou como uma simples estratégia de marketing, passou a ser uma estratégia para             

explorar a manipulação política. 

Essa pesquisa se fundamenta através do papel das redes sociais, Facebook e Twitter,             

como dispositivos utilizados na função de coadjuvantes na divulgação e auxílio da construção             

sociopolítica brasileira durante o segundo mandato da ex-presidente Dilma Rousseff. Por isso,            

é importante esclarecer como esses dispositivos realizam suas formas de controle. 

Portanto, o presente trabalho tem como objetivo pesquisar como esses dispositivos           

foram são empregues nas estratégias políticas e como operaram na construção do presente             

quadro sócio político brasileiro. Se estabeleceu como período de análise o segundo mandato             

da presidente Dilma Rousseff, delimitando a coleta de informações sobre quais foram os             

papéis desempenhados pelo uso de robôs sociais (robôs políticos) na estruturação do cenário             

presidencial no ano de 2014 a 2016. 

Reuniram-se dados e informações com o propósito de responder às seguintes           

questões: Qual o papel das redes sociais digitais na estruturação da atual conjuntura sócio              

política brasileira. Como elas exerceram essas funções sobre a população, no segundo            

mandato de Dilma Rousseff. De que forma essas redes entraram em ação nos momentos mais               

cruciais da política presidencial. 

Para a execução desse trabalho se optou pelo uso da pesquisa bibliográfica            

exploratória, devido às limitações nos métodos de análise de dados quantitativos dessas            

principais redes sociais digitais. Devido aos processos legais envolvendo o Facebook na            

manipulação da eleição americana, o crawller Netlyc foi retirado do ar por essa plataforma,              

impossibilitando a coleta de dados e análise de grafos nessa rede. Já os recursos utilizados               

para colher os dados no Twitter são limitados a no máximo de sete dias, sendo possível                

aumentar esse prazo para 24 meses por uma quantia significativa em dólar. 
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Diante desse cenário essa, pesquisa buscou reunir dados e informações qualitativas,           

através de uma pesquisa pautada no referencial teórico sobre as teorias da comunicação             

básicas, assim como análises sociológicas e filosóficas  fundamentadas em Lévy (1999),           

Bauman (2001) e Sorj (2003) . Através da pesquisa de livros, artigos científicos, revista e              

jornais na busca e alocação do conhecimento. 

O seguinte trabalho estruturou-se em três capítulos principais, apresentando         

primeiramente as definições e o desenvolvimento das mídias digitais de comunicação           

contemporânea. Buscou-se mostrar como esses novos dispositivos mudaram a comunicação e           

deram início a uma nova perspectiva de interação na sociedade cibercultural. No segundo             

capítulo é feita uma análise sobre as possíveis funções das principais redes sociais digitais na               

construção de um discurso sociopolítico e como elas agregam as mobilizações sociais. O             

terceiro capítulo caracteriza-se pelo estudo bibliográfico exploratório qualitativo, com o          

objetivo de identificar se esses dispositivos foram usadas nas estratégias políticas, e se             

participaram da construção do cenário político do segundo mandato de Dilma Rousseff, com o              

objetivo de responder os problemas apresentados acima, construindo um relato, de forma            

concisa e coesa, sobre qual o papel dessas redes sociais digitais na comunicação de massa e                

seus usos nas estratégias sociopolíticas. 
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2 COMUNICAÇÃO E MÍDIAS DIGITAIS 

Com a popularização da Internet e o advento das mídias digitais, a sociedade passou              

por grandes transformações. Entre elas estão a comunicação, que deixou de ser algo estático e               

unidirecionado, e passou a ser universal e indeterminada, tornando-se mais próxima do            

cidadão comum. Lévy (1999) afirma que o ciberespaço dissolveu o protocolo da comunicação             

nos levando a uma era de “universalidade sem totalidade”. Hoje cada indivíduo imerso no              

ciberespaço possui, potencialmente, o poder de produzir e receber informação, e quanto mais             

usuários imersos nesse espaço mais universal e menos totalizável esse poder se torna.             

Gerando juntamente a impossibilidade de estabelecer parâmetros seguros para reconhecermos          

as veracidades das informações. 

Podemos dizer que na era da cibercultura o processo de construção de informação             

escorreu das mãos dos grandes veículos de comunicação em massa e passou a ter uma               

potência globalizadora ditada por pessoas que nem sempre servem aos interesses das grandes             

corporações. Neste novo contexto social, podemos perceber que a capacidade de produzir            

informação se tornou um processo difuso e descentralizado, agora todo indivíduo,           

virtualmente, é capaz de gerar e receber conhecimento em tempo hábil. Basta olhar à nossa               

volta para percebermos a busca desenfreada por informações, queremos que as notícias            

cheguem até nós com rapidez e sem muito esforço. 

Não podemos afirmar que entramos em um “sistema de caos”, o universo passou a              

ser um lugar de aqui e agora, o anseio pelo imediatismo proporcionou que qualquer indivíduo               

imerso no ciberespaço se tornasse um interlocutor em potencial. Entretanto, a universalidade            

sem totalidade não tornou o ciberespaço neutro e desordenado, pois, o maior fato desse novo               

processo de interconexão geral é que eles carregam consigo repercussões na vida econômica,             

política e cultural. 

Partindo da análise de panóptico iniciada por Foucault ( 2009) , em que os sistemas de              

“vigilância” asseguram uma sociedade assistida e controlada, estabelecendo a disciplina e           

moldando padrões no cotidiano, evitando variações. Bauman (2001) difunde a ideia da            

vigilância líquida e do pós-panóptico para explicar a sociedade pós-moderna contemporânea.           

Para Bauman (2001), não existe mais o olhar centralizador do Governo e das grandes              

corporações que nos faz sentir vigiado, agora não conseguimos mais identificar claramente os             

pontos de vigilância. O advento das redes sociais digitais fez essa vigilância aumentar, pois,              
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passamos a ser observados e controlados a cada movimento, a cada publicação, em uma              

espécie de “vigilância participativa”, na qual todos vigiam a todos constantemente. Bauman            

(op. cit) também aponta as mídias digitais e seus sistemas de armazenagem de dados como               

uma fonte inesgotável para a vigilância líquida, já que todo e qualquer rastro do usuário é                

possível de ser identificado e apanhado a qualquer momento nesses sistemas. Assim,            

conseguimos perceber que no panóptico social da cibercultura, é a própria sociedade que             

determina seus limites. Isso é visível nos comentários das publicações feitas por seus usuários. 

Podemos dizer que “a visibilidade é uma armadilha” (FOUCAULT, 2009, p.190). Por            

mais que o ciberespaço se apresente como um lugar de liberdade, multifacetado, ágil e              

intangível, não podemos esquecer que as relações de poder, o controle social e os modos de                

punição continuam presentes nesse meio de difusão. Apesar desse poder não estar            

centralizado nas Corporações ou no Estado, as relações de poder e adequações            

comportamentais continuam existindo e são exercidas diariamente atravessando o tecido          

social. 

O poder deve ser analisado como uma coisa que circula, ou melhor, como uma coisa               
que só funciona em cadeia. Jamais ele está localizado aqui ou ali, jamais está entre               
nas mãos de alguns, jamais é apossado como uma riqueza ou um bem. O poder               
funciona. O poder se exerce em rede e, nessa rede, não só os indivíduos circulam,               
mas estão sempre em posição de ser submetidos a esse poder e também de exercê-lo.               
(FOUCAULT, 1999, p. 35). 

 
O autor deixa claro que o poder opera em redes, e que os mecanismos de controle e                 

coerção são operados e submetidos por nós mesmos. Agora o controle social está disperso no               

ciberespaço, todos os usuários conectados aos nós da rede exercem o papel de vigilância e               

controle sobre as ações de seus amigos. 

As novas mídias não trouxeram consigo somente o poder de transformar a            

comunicação em um meio fluido e pseudodemocrático. Cada ponto ligado a essa rede se torna               

uma figura atuante e representativa capaz de modificar o meio, transformando o            

conhecimento em algo livre e multifacetado. Contudo, as novas mídias também trouxeram            

consigo grandes transformações sociais, as fronteiras entre o público e o privado foram             

dissolvidas. Não podemos mais delimitar uma fronteira entre o real e o virtual, pois, tudo que                

se faz na rede se torna público e gera consequências sociais. 
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Fica evidente, que os dispositivos de comunicação avançam mais rápido do que            

nossa capacidade de pensar qual a melhor forma de lidar com ela, ao mesmo tempo que o ato                  

de pensar está sendo soterrado pelos atos de fazer. 

Essa questão não envolve somente a reflexão de como esses dispositivos são usados             

por nós, mas também de como eles são usados por outrem. Não podemos esquecer que               

estamos imersos em um espaço onde mundo virtual e real se interligam de uma forma               

impossível de separá-los. A interação social se tornou rápida e implacável, e cada passo dado               

dentro desse ambiente contém a força para ser analisado e julgado por todas as outras pessoas                

por meio dos nós interconectados. 

2.1 Os meios de comunicação nas mídias sociais 

Com o surgimento desse novo cenário social, os meios de comunicação de massa,             

tiveram que se integrar ao ciberespaço, não foi possível nem desejável que o sistema              

continuasse operando por meio de comunicações unilaterais. Como bem assegura Wolf           

(2003), o papel da mídia já não é apenas produzir efeito, mas sim conhecer suas funções na                 

sociedade.  

Afinal o destinatário não é só mais alguém imerso em uma sociedade, agora ele é               

levado a crer que pode atuar, regular e transformar os espaços a sua volta. Hoje o papel do                  

receptor na formação de conteúdo é outro, antes das mídias interativas pós-massivas na             

definição de Lemos e Lévy (2010) o leitor ocupava a sessão de cartas e sugestões. Agora                

segundo os autores, os indivíduos têm uma participação ativa nessa formação de conteúdos             

publicados.  

Na era da informação os “nós da rede”, ligados ao ciberespaço, não passaram apenas              

a transmitirem informações para rede, mas também passaram a ser formadores de opiniões. É              

preciso lembrar também que o panóptico social não está ausente nas mídias interativas             

pós-massivas, ou seja, o receptor assume da mesma forma o papel de reguladores das              

informações dessas mídias de comunicação. 

Esse crescimento da colaboração em massa fez com que Teoria do Agendamento de             

McCombs e Shaw (1972) se ramificasse. Para os autores, os consumidores de notícias passam              

a considerar mais importantes os assuntos veiculados na imprensa, ou seja, a mídia possui o               

poder de nos dizer o que falar, servindo assim aos interesses dominantes. Porém, com o               

crescimento do ciberespaço, os internautas passaram a influenciar a pauta da mídia. Agora a              
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capacidade de exercer influência na pauta midiática ou o poder de escolher qual conteúdo              

receber passou a ser também do destinatário. E mesmo que um jornal não noticie algo sobre                

um político ou sobre algum acontecimento, qualquer um com conexão e habilidade para             

operar os artefatos tecnológicos de acesso à informação pode ir nas mídias digitais e publicar               

seu conteúdo, fornecendo detalhes, fotos e links e outros tipos de informação compartilháveis. 

Contudo, é preciso ir mais além e observar o paradoxo desse novo cenário. As mídias               

interativas pós-massivas tornaram, potencialmente, todos os indivíduos conectados,        

finalmente todos nós ganhamos voz e vez, conforme afirma Lemos e Lévy(2010), somos             

capazes até de influenciar as pautas dos veículos de comunicação em massa,            

indiscutivelmente isso foi um grande avanço para as minorias. Entretanto, essa situação não             

representa bem esse grande avanço democrático, pois, agora mais do que nunca é possível              

delimitar o meio social e reconhecer as características psicológicas de cada indivíduo. Como             

nos assegura Adorno (1988, p.117), “Os conhecimentos que possuímos e os juízos que             

emitimos são mediados pela totalidade das representações com as quais vivemos”. Fazendo            

com que cada vez mais as informações e os conhecimentos que circulam na internet se               

encaixam em nossos interesses e necessidades, limitando e controlando nossa interação. 

A nossa relação sociocultural é construída pelas trocas de experiência e informações            

na interação humana, elas acontecem, por exemplo, através da troca de objetos, regras, valores              

entre outros. Quando nos é extraída a totalidade dessas relações, principalmente os pontos de              

vista contrários, o princípio de universalidade perde efeito no plano cultural, social e político,              

conforme explicado acima. 

A internet é, sem dúvida, também um instrumento de comunicação, mas esse é o              
aspecto menos significativo. O fato decisivo consiste em construir uma nova esfera            
do agir social. Uma dimensão em que os processos de simulação modelam a própria              
essência do intercâmbio econômico, da decisão política da vida diária e da própria             
corporeidade e afetividade. (BERARDI, 2005, p. 75). 
 

Berardi (op. cit) deixa claro que na rede mundial de computadores a conexão global              

não se trata apenas de um avanço na comunicação social, para ele é a visão menos importante                 

a ser analisada. Afinal, o mais valioso é perceber que nesse novo ambiente existe toda uma                

nova modelagem sócio-político-cultural. 

Não podemos negar que a adaptação dos meios de comunicação de massa às mídias              

interativas pós-massivas, seja coexistindo, colaborando, ramificando-se ou até mesmo         

migrando para elas, fez muito bem aos meios de comunicação tradicional. Agora a             
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modelagem social se tornou mais fácil, por mais que esses veículos mantenham as             

características antigas na produção do sentido, o excesso de vozes no ciberespaço informa             

toda a singularidade, valores, links e microculturas do destinatário, tornado a mensagem mais             

eficiente e precisa, garantindo um poder de influência mais amplo e aprimorado. 

2.2 O papel das mídias sociais digitais na sociedade pós-moderna 

A internet mudou e vem mudando o rumo das comunicações no mundo, as vozes que               

antes eram ignoradas, agora são incorporadas e aceitas por seus “iguais”, gerando um novo              

ambiente de associação por aproximação. Como bem assegura Isoni (2007),  foi começando da             

ideia de conexões por laços sociais que surgiram os primeiros projetos na criação de grupos               

de discussão na internet: os fóruns, os chats e as redes de interação social, ligando as pessoas                 

por reciprocidade, afinidade ou preferências. 

Com avanço  da internet e a evolução das necessidades dos seus usuários, surgiu algo              

que mudou a dinâmica da comunicação social: as redes sociais digitais. Que na visão de               

Bauman (2010) se tornaram altamente atrativas por serem “mais fáceis de limpar”. Para retirar              

o que foi dito basta ir lá, no botão de deletar, deste modo “limpeza de Bauman” está,                 

ingenuamente, feita. Isso possibilitou, entre outras ações, excluir todas as partes que não             

retratam às expectativas sociais dominantes. O autor ainda pontua que as redes sociais digitais              

trazem consigo muitos elementos da vida pública, ou como ele chama da “vida  offline ”. Já               

que todo meio de interação é, principalmente, formado por pessoas e são exatamente essas              

pessoas as responsáveis por criar e reorganizar os espaços dentro desses meios digitais. 

Esses espaços virtuais são construídos em torno de interesses comuns, conforme           

explicado acima, independentes de fronteiras ou demarcações territoriais fixas. Ao contrário           

do que Weber (2004) relatava sobre a modernidade um sistema de reações institucionais e              

individuais definido por fronteiras. Na pós-modernidade as mídias sociais digitais vêm ao            

encontro de uma característica importante: a ausência de fronteiras muito fixas. Os usuários             

interagem de acordo com seus interesses, sem precisar se encontrar ou estar dentro da mesma               

cidade. 

No entanto, nas redes sociais virtuais não existe só a ausência de fronteiras, mas              

também de conteúdo fixo, já que eles são basicamente gerados pelos seus usuários. Tornando              

essas redes de comunicações um espaço de grande mobilidade de informação e para ser visto               

é preciso interagir incessantemente. A necessidade de exposição pessoal é conceituada por            
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Sibilia (2003, apud RECUERO, 2009, p.27) como “imperativo da visibilidade”, segundo           

Recuero (2009) esse imperativo é decorrente da intersecção entre o público e o privado e               

aparenta ser uma consequência do fenômeno que reforça o individualismo. É preciso ser visto              

para existir dentro desses espaços, é preciso fazer parte do ciberespaço apropriando-se dele e              

constituindo um “eu”.  

As novas redes possibilitaram uma conexão sem fronteira em que todos interagem,            

criam laços e até fazem parte de nichos sociais. No entanto, o mais preocupante é a qualidade                 

dessas interações, já que para se fazer ouvido nesse cenário é preciso constantemente gerar              

conteúdo. Diante disso qualquer coisa dita tem validade, afinal o importante é se fazer              

presente, é ser ouvido. 

Nossa notória, mas envergonhada falta de jeito para relatar os motivos e objetivos de              
nossos atos e os sentimentos que os acompanham deixaram de ser uma desvantagem             
e subiram ao pódio das virtudes. O que nós e todos os nossos iguais somos levados a                 
compreender é que a única coisa que importa é saber contar aos demais o que               
estamos fazendo neste momento ou em qualquer outro; o que importa é “ser visto”.              
(BAUMAN, 2010, p. 27). 
 

O autor deixa claro que o ato de contar o que está fazendo, ou de expor uma opinião,                  

não é exatamente o que importa dentro da rede social digital. O que importa é ser visto, é ter                   

sua voz ligada a sua imagem. Nesse novo contexto o peso de uma pessoa passou a ser medido                  

pelo alcance da sua mensagem, a s identidades agora são para exibir e não para guardar e                

manter.  

Uma identidade insatisfatória, ou não suficientemente satisfatória, ou uma identidade          
que denuncia a idade avançada, deve ser facilmente abandonável; [...]. Em sua            
versão eletrônica, é a quantidade de conexões, e não sua qualidade, que faz toda a               
diferença para as chances de sucesso ou de fracasso. É isso que possibilita manter-se              
au courant do que “todo mundo está falando” e das escolhas indispensáveis do             
momento [...]. Ao mesmo tempo, estar em dia com tudo isso ajuda a atualizar os               
conteúdos e a redistribuir as ênfases na imagem da pessoa; ajuda ainda a apagar              
depressa os vestígios do passado, isto é, os conteúdos e as ênfases que agora estão               
vergonhosamente fora de moda. Tudo somado, a internet facilita demais, incentiva e            
inclusive impõe o exercício incessante da reinvenção.  (BAUMAN, 20011, p. 16). 
 

O autor defende que essas necessidades de moldar e remoldar personalidades são            

baseadas na lógica de consumo, sendo tudo passível de ser consumido e descartado, inclusive              

as identidades. Comprometer-se com somente uma identidade fixa por um longo tempo            

passou a ser um evento arriscado, é necessário possuir várias identidades e ser apto a               

remodelar essa identidade sempre que possível. Tornando, desta forma, as redes digitais um             

campo fértil para a criação e disseminação de perfis falsos. 

 



19 

Hoje, tudo o que se faz na internet é  observado e gerenciado, criando não só recortes                

de informações, mas principalmente recortes sociais.  Nas redes sociais digitais essa realidade            

não é diferente, a partir do momento em que o indivíduo entra em contato com diversas                

pessoas onde lhe é permitido assumir diferentes características e se moldar a diversos nichos              

sociais, trazendo consigo a sensação de fazer parte de algo. Tornam, dessa forma, esse              

indivíduo passível a modulação, afinal ele precisa seguir as tendências dos nichos, consumido             

e até discursando conforme as regras daquele lugar. 

3 ANÁLISE SOBRE AS POSSÍVEIS FUNÇÕES DAS PRINCIPAIS REDES SOCIAIS          

DIGITAIS NA CONSTRUÇÃO DE UM DISCURSO SOCIOPOLÍTICO BRASILEIRO 

Que as redes sociais digitais transformaram a sociedade não é novidade para muitos             

de nós. Alteramos as nossas formas de nos informar, nos expressar e até de nos relacionar.                

Para Sorj (2003), o impacto desses novos dispositivos é enorme, pois, elas permitem a união               

de duas atividades primordiais na vida social: a comunicação e a manipulação de             

conhecimento. Sem dúvida esse paradigma moldou nossa existência individual e coletiva,           

contudo, até que ponto podemos afirmar que isso influencia nossa concepção sociopolítica? 

Podemos dizer que o impacto desses dispositivos é, no mínimo, bidirecional. Por um             

lado, elas expandiram as possibilidades de ação da opinião pública e da atuação de              

movimentos sociais não-centralizados. Por outro, o Governo e as Corporações, que sempre            

souberam do valor dos meios de comunicação a fim de agrupar e controlar os espaços,               

utilizam-se desses dispositivos para ampliar o seu domínio, impondo sobre a sociedade uma             

distribuição de informação desigual e controlando o acesso aos recursos da rede.Sorj (2003): 

A ilusão de um mundo de redes participativas globais, constituídas na base de uma              
sociedade global, à margem das estruturas do poder dos Estados e das grandes             
empresas, não só não dá conta da realidade social atual, como pode induzir ao              
desconhecimento dos novos problemas e ao abandono de diálogo com as           
organizações que continuam sendo decisivas na condução da sociedade         
contemporânea: o Estado e as grandes empresas. (SORJ, 2003, p. 55). 
 

O autor deixa claro na citação acima que por mais que sejamos fascinados pela              

possibilidade de universalidade, de paridade e de instantaneidade que nos foram alcançadas            

no ciberespaço, não podemos esquecer quais são e como operam as engrenagens que estão por               

trás desse sistema nos levando a uma sensação de pseudodemocracia. 
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É certo que não podemos negar o poder latente de discussão existente no             

ciberespaço, seja pelo seu número de usuários, pela produção de informação descentralizada e             

linear, por seu território sem fronteira ou até mesmo pelos seus vários recursos de interação.               

Porém, o que não podemos deixar de citar que assim como nós possuímos essa consciência o                

Estado e as Corporações também possuem, conforme explicado acima. As informações           

chegam moldadas a nossa personalidade e nossos interesses, afinal quem nunca se deparou             

com um anúncio em sua rede social de um produto que você procurou em outra página? 

Como bem nos assegura Bauman (2011), é comum acusarmos ou até louvarmos as             

novas tecnologias por estarem na origem ou presentes em muitas das revoluções culturais na              

contemporaneidade viabilizando o elo que faltava de uma cadeia completa de elementos            

fundamentais para deslocar a transformação nos costumes e estilos de vida existentes, do             

mundo das possibilidades para o mundo real.  

Contudo, pode-se dizer que embora as redes sociais sejam dispositivos utilizados           

para moldar e controlar informações, não podemos simplesmente atribuir a culpa a esses             

artefatos tecnológicos como responsáveis pelas mudanças sociopolíticas. Neste contexto, fica          

claro que as redes sociais são apenas espaços tecnológicos utilizados para tais meios e              

manipulações. O mais preocupante, contudo, é constatar que existe um real mercado de             

interesses operando por trás disso, para que essas transformações ocorram a seu favor. Não é               

exagero afirmar que as empresas de marketing não são as únicas a dominar esses dispositivos,               

afinal junto a elas estão o poder do Estado e suas subdivisões, logo se trata de um poderoso                  

dispositivo político.  

O fato é que a democracia passou a correr perigo, isso porque quando há um debate a                 

partir de informações que foram pré-selecionadas, tira-se o poder de visão atrapalhando a             

construção do eu político. O mundo passa a ser lido e compreendido a partir de informações                

profundamente atreladas a intenções políticas definidas pela governamentalidade dominante         

naquele espaço. 

3.1 As redes sociais digitais no Brasil 

Segundo Recuero (2010), no Brasil, uma das primeiras redes sociais digitais a ganhar             

destaque foi o Orkut. Esse  dispositivo  começou a ficar popular em 2004. Ele funcionava a               

partir da criação de um perfil em que o usuário colocava suas informações pessoais e               
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adicionava amigos formando sua rede de contatos. Dentro desse  dispositivo existia também a             

possibilidade de criar ou participar de comunidades, que permitam aos usuários trocar            

informações sobre assuntos de seu interesse. As comunidades serviam também como um            

reflexo da personalidade do usuário. De certa forma, o mosaico de comunidades do Orkut              

funcionava como a opção “curtir” hoje presente no Facebook, servindo para mostrar os             

interesses do usuário. 

A interação no Orkut era diferente do Facebook, ela era centralizada no perfil do              

usuário ou dentro das comunidades. Para que existisse comunicação entre duas ou mais             

pessoas, era necessário que o usuário entrasse no perfil do outro e ali deixasse um recado, um                 

comentário em uma foto ou um depoimento, a outra forma disso acontecer era dentro do               

âmbito das comunidades. 

Em 2010 começou a migração dos usuários brasileiros para o Facebook. Já no ano de               

2014, o Orkut foi aposentado pela Google decretando a hegemonia do Facebook. Segundo             

Saad (apud  PELLEGRINI , 2012) acreditasse que toda inovação possui um ciclo de vida,             

principalmente quando surgem concorrentes logo depois. Se a primeira inovação não se            

reciclar ela irá desaparecer. Além disso, não podemos esquecer o fato de que uma mídia social                

só faz sentido quando existem pessoas com quem se relacionar, a partir do momento em que a                 

rede de contato migra para outra rede social, o usuário também migra. 

O Facebook, é hoje a maior rede social digital do mundo, segundo ele próprio              

Facebook (2016) a marca ultrapassa de 2,13 bilhões de usuários. Só no Brasil são  102 milhões                

de usuários, dos quais 93 milhões acessam a plataforma via dispositivos móveis e 3 milhões               

são de anunciantes ativos. 

Paralelamente ao Facebook, surge o Twitter. Segundo Recuero (2009) o Twitter é um             

serviço de microblogging, que permite que sejam escritos pequenos textos de até 280             

caracteres a partir da pergunta “O que você está fazendo?”. O Twitter funciona através da               

dinâmica de “seguidores” e “seguidos”, em que o usuário cria um perfil e pode seguir outros                

usuários, recebendo as atualizações desses perfis em sua timeline. É possível também enviar             

mensagens privadas, ou mensagens públicas direcionadas, para isso basta utilizar @ antes do             

nome do usuário de destino. As interações do Twitter acontecem através da timeline em que o                

usuário tem a possibilidade de  re-Twittar: uma dinâmica parecida com o compartilhar do             

Facebook, Favoritar: uma espécie de curtir que adicionar os tweets em sua lista de favoritos e                

mandar um  reply ou  mention : permite responder ou falar com o outro usuário através de sua                
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arroba. Atualmente o Twitter conta com cerca de  330 milhões  de usuários ativos no mundo               

todo Twitter (2017). 

Segundo Bradshaw (2017) a potência desses dispositivos on-line fez com que elas            

fossem utilizadas por governos, no mundo todo, para influenciar a política. A pesquisadora             

revela o uso do Facebook, Twitter e outras redes sociais para direcionar a opinião pública,               

disseminar desinformação e minar críticos.  

Desse modo, para que possa entender melhor como se dá a construção            

sócio-política-cultural brasileiro dentro das redes sociais digitais, é preciso contar essas duas            

redes. A maior rede social do país, o Facebook. Por mais que o alcance do Twitter seja menor                  

ele também se torna uma peça importante nesse quebra cabeça, por causa dos seus              

dispositivos de interação, que foram copiados algumas vezes pelo Facebook, e principalmente            

pela imersão das  Corporações  e integrantes do Governo nessa plataforma. 

3.2 Facebook e Twitter como dispositivos de mobilização social 

O Facebook e o Twitter, possuem milhares de usuários que expõem, diariamente,            

suas ideias e opiniões com outros indivíduos que podem também compartilhar das mesmas             

insatisfações e necessidades, gerando um debate em torno de uma ideia comum. Segundo             

Castells (2000) fica claro que os debates em uma sociedade conectada em rede, conseguem              

conectar indivíduos diferentes em torno de um objetivo em comum. 

Partindo da ideia de que essas redes sociais digitais são estruturas cuja interação não              

se trata apenas de uma conexão formada por um conjunto pessoal da vida  offline , mas               

principalmente de uma conexão por associação da interação social acionada a partir de toda              

singularidade, valores e microculturas de cada indivíduo. E que nelas encontram-se estruturas            

de interação capazes de romper com os limites de participação e colaboração, em que uma só                

postagem pode ganhar um alcance inimaginável. Podemos assim afirmar que suas  timelines            

são espaços com grande potencial para a articulação e colaboração de mobilizações            

político-sociais. Segundo Silva (2013), as redes sociais permitiram aos grupos sociais           

articulados no ciberespaço uma posição privilegiada, pois, elas mobilizam os grupos com            

mais facilidade. 

… produção crescente de informação e conhecimento e sua disponibilização          
imediata pela Internet aumenta enormemente a produtividade social, facilita muito a           
localização de informação e o processamento de dados. Sem podermos responder se            
o futuro nos deparar á ou não com cyborgs (computadores humanos), no momento             
atual, o desafio é lidar com a telemática como uma competência cada vez mais              
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essencial para a inserção social e compreender suas conseqüências sobre o sistema            
socioeconômico, político e cultural. (SORJ, 2003, p. 41). 
 

Sorj (op.cit) enfatiza que esses espaços possibilitam a ampliação das reivindicações,            

difundindo informações e discussões em busca de apoio para uma causa, mas a questão              

principal é até que ponto elas têm poder suficiente para transformar o sistema             

socioeconômico, político e cultural? 

Como nos assegura Toro (2011), as mobilizações político-sociais só nascem quando           

uma sociedade ou um grupo de pessoas decidem e atuam com um objetivo comum, buscando,               

quotidianamente, resultados decididos e desejados por todos eles. Para que ocorra uma            

modificação no espaço social, não basta somente esses grupos partilharem ideais comuns, é             

preciso que eles se organizem e se apropriem desses espaços em rede E foi exatamente assim                

que surgiu uma nova forma de ativismo: o ciberativismo. 

O Ciberativismo caracteriza-se por suas reivindicações e mobilizações sociais, que          

partem do ciberespaço. Cria-se um novo paradigma na participação sociopolítica, pois, com            

um computador conectado à grande rede de comunicação os indivíduos rapidamente           

conseguem agrupar pessoas à causa que defendem. Antes essas estratégias eram utilizadas por             

ONGs e entidades civis, mas hoje com a expansão das redes sociais ele se espalhou pelo                

ciberespaço. O ciberativismo produz um certo receio em muitos, pois, acredita-se que essa             

nova forma de protestar pode enfraquecer as formas tradicionais, como as marchas em vias              

públicas e as intervenções urbanas. No entanto, como salienta Lévy (1999), esse tipo de              

mobilização online não é menos válida que as manifestações tradicionais. O autor deixa claro              

que qualquer forma usada para a expressão da pessoa é positiva. 

Dessa maneira, o ciberativismo deu uma nova dimensão à democracia, ele abriu            

espaços para contra-argumentos à medida que os indivíduos assumem uma posição diante de             

seus amigos, ampliando a discussão e fortalecendo o ambiente democrático. Neste contexto,            

fica claro que apesar do crescente controle da rede, tanto por governos autoritários como por               

governos democráticos, existe mais liberdade de expressão com a rede do que sem ela. Lévy               

(1998, p. 62) afirma: “a democracia só progrediu explorando da melhor forma os dispositivos              

de comunicação contemporânea”. 

Aquele modelo tradicional de democracia representativa, em que os indivíduos          

manifestam seus anseios através de um voto de quatro anos em quatro anos, tornou- se ainda                

mais falho em uma realidade na qual os cidadãos podem se conectar e compartilhar              
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rapidamente seus desejos em torno de um objetivo comum. Conforme explicado acima, agora             

qualquer um conectado à rede de informações digitais pode mobilizar seus “iguais” de forma              

rápida fazendo adquirindo valor aos seus interesses. 

Num primeiro momento, os novos movimentos sociais não incorporam utopias          
grandiosas de emancipação social que exigem clareza político-ideológica. Pelo         
contrário, eles expressam, em sua diversidade e amplitude de expectativas políticas,           
uma variedade de consciência social crítica capaz de dizer “não" e mover-se contra o              
statu quo. Possuem em sua contingência irremediável de movimento social, um           
profundo lastro moral do impulso crítico. Como indignados, eles fazem, mas não o             
sabem (como diria Marx). No plano contingente, fazem uma crítica radical do            
capitalismo como modo de produção da vida social. Mas não podemos           
considerá-los, a rigor, movimentos sociais anticapitalistas. Na verdade, o que          
predomina entre os manifestantes é um modo de consciência contingente capaz de            
expor, com indignação moral, as misérias do sistema sociometabólico do capital,           
mas sem identificar suas causalidades histórico-estruturais (o que não significa que           
não haja os mais diversos espectros de ativistas anticapitalistas). Os movimentos           
sociais agem no plano da cotidianidade insubmissa, rompendo com a          
pseudo-concreticidade paralisante da rotina sistêmica, mas permanecendo no esteio         
da vida cotidiana. Talvez, falta-lhes clareza do próximo passo ou do elo mais             
próximo da corrente de indignação coletiva que clama, por exemplo, pela           
democracia real. (ALVES, 2012). 
 

Alves (op. cit) deixa claro na citação acima que o ciberativismo é uma estratégia              

formadora de coligações temporárias, de grupos que operam através desses dispositivos para            

produzir uma massa crítica munida o suficiente de informação e poder de debate, para que               

elas transcendam o ciberespaço e saiam à rua ou modifiquem o comportamento de um grupo.               

Alves (op.cit) ressalta que esses movimentos não possuem necessariamente uma ligação com            

os movimentos anticapitalistas, muitas delas se tratam apenas de pessoas ligadas a uma             

indignação comum sem outros vínculos objetivos. 

Dessa maneira, a insatisfação de alguns cedeu lugar a uma multidão que protestava e              

derrubava governos, construindo, por exemplo, a Primavera Árabe. As manifestações na           

Praça Tahrir, na cidade do Cairo, Egito, ocasionaram uma medida radical do ditador Mubarak.              

No dia 28 de janeiro de 2011 ele derrubou todos os acessos à Internet em seu país,                 

desconectando o Egito do resto do mundo. Porém, no intuito de deter a comunicação das               

redes sociais, usada para reunir essas multidões, o ditador ocasionou estragos na economia de              

seu país. O ditador percebeu da maneira mais difícil que era impossível acabar com a               

circulação de informações em um mundo conectado. Hoje, a batalha está no mundo das              

ideias, em que pode discordar, separar e até bloquear os adversários políticos. A esfera pública               

se tornou, também uma esfera virtual e de consequências imprevisíveis. 
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Dois anos após a primavera egípcia, no Brasil, a Avenida Paulista na cidade de São               

Paulo, foi palco de um dos maiores protestos espontâneos. Tudo começou com o Movimento              

Passe Livre, compartilhando a insatisfação por causa do aumento das passagens de ônibus em              

São Paulo. Nascendo ali, o #vemprarua, #ogiganteacordou. #naovaitercopa. 

Segundo Garcez (2013), a vontade de ocupar a cidade e a possibilidade de se              

deslocar de uma ponta para outra, sem o sacrifício de tempo e de dinheiro fez com que esse                  

movimento fosse percebido como uma síntese de todas as coisas que o país vivia, de todas as                 

crises de governabilidade, e assim ganhando força e tornando algo maior que tomaria o país               

inteiro.  

No mês de julho de 2013, esses movimentos ocuparam as ruas do país, ocorrendo              

assim o maior protesto do Século XXI. Milhões de brasileiros foram para as ruas, protestar               

não só pela redução das tarifas do transporte público, eles também reclamavam contra a              

violência policial, os gastos públicos em grandes eventos esportivos internacionais, a péssima            

qualidade dos serviços públicos e contra a corrupção. Gerando repercussão nacional e            

internacional e, por mais que as velhas mídias tentassem desqualificar esses movimentos, eles             

chegaram a contar com apoio amplo da população conectada. 

As reivindicações fizeram com que o governo brasileiro, anunciasse várias medidas           

para acalmar os manifestantes. No Congresso Nacional foi votada lei que transforma a             

corrupção em um crime hediondo, o voto secreto foi proibido nas votações de cassação de               

mandato dos legisladores acusados de irregularidades e foi arquivada a PEC-37, que vedava             

investigação criminal ao Ministério Público. Além disso, o aumento do preço do transporte             

público foi revogado em várias cidades do país. 

Podemos perceber que o ciberativismo conseguiu tirar muitas pessoas de sua zona de             

conforto, não só fez história como também proporcionou mudanças significativas em todo            

mundo. O mais irônico é que as mesmas mídias nas quais emergem o individualismo, a               

fluidez e a efemeridade das relações operaram na função contrária, fazendo os indivíduos se              

reconhecerem como parte integrante de uma sociedade. 

3.3 Robôs políticos e o aumento da visibilidade 

No entanto, as instâncias que outrora foram atingidas pelo ciberativismo, também           

englobaram esses dispositivos e usaram em favor dos seus interesses. A pesquisa feita pela              

FGV/DAPP (2017), afirma que de 2013 até a atualidade, não somente as ruas foram tomadas               
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pelos movimentos partidários, as redes sociais digitais também foram invadidas pelas velhas            

estratégias políticas de manipulação de debates públicos e de difamação, agora a rede se              

caracterizava pelo uso destes artefatos tecnológicos como estratégia dos grupos que outrora            

eram alvos. Estratégias essas que acontecem em um espaço de veloz massificação dos             

discursos, colocando, dessa forma, em risco a credibilidade do ciberespaço e das informações             

em que nele circulam. 

As redes sociais digitais se tornaram um espaço de destaque no debate público e na               

busca pela hegemonia política. Conjuntamente com o amplo poder de alcance dessas redes             

sociais no ciberespaço somado ao dinamismo dos dispositivos de interação, possibilitou-se o            

surgimento e a propagação de robôs políticos. Softwares que outrora dominavam as páginas             

empresariais agora participam ativamente das discussões políticas de grande repercussão. 

Provavelmente muitos de nós já nos deparamos com um desses robôs em nossa rede              

social. Alguns de nós até comentaram fotos, deram parabéns ou até tentaram discutir com um               

deles. Em nenhum desses momentos percebemos que era um artefato tecnológico, um robô.             

Na verdade, esses softwares estão espalhados no ciberespaço com a finalidade de gerar             

conteúdo e interagir com outros usuários dentro das redes sociais, Facebook e Twitter, sem              

serem descobertos. Desta forma, conseguem inflar o número de curtidas e de seguidores de              

uma figura pública, um político ou até mesmo de uma ideia ou evento, eles estão ali para                 

passar a sensação de um amplo apoio que na realidade não existe, de uma relação pessoal que                 

de fato não existe. Afinal, como nos assegura Benevenuto (2013) os robôs sociais estão ali               

apenas para distorcer as estatísticas. 

É preciso ressaltar que esses robôs são capazes de publicar centenas de mensagens             

todos os dias, possibilitando um grande alcance de uma publicação, fazendo com que o              

número de amigos, curtidas ou de seguidores aumentem cada vez mais. O objetivo é fazer               

com que a discussão nas redes sociais seja manipulada de maneira positiva para fazer uso               

destas redes e de suas informações. “O surgimento de contas automatizadas permitiu            

estratégias de manipulação, disseminação de boatos e difamação, comumente usadas em           

disputas políticas, ganhassem uma dimensão ainda maior” (FGV/DAPP, 2017, p. 25).           

Podemos dizer que eles são os mais recentes avanços tecnológicos no cruzamento da             

estratégia digital com a política. Os robôs sociais antes utilizados apenas como estratégias de              

marketing comercial se tornaram dispositivos presentes nas estratégias políticas, surgindo          

assim o “robôs políticos”. 
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A princípio, esses dispositivos não possibilitavam muita interação. Eram basicamente          

focados em duas funções: a primeira era a coleta de informações, ajudando a construir as               

preferências personalizadas de notícias e de propaganda a partir das características de cada             

usuário do Facebook e Twitter. A outra era compartilhar ou retweetar em grande escala,              

gerando um alcance maior das publicações. Com o passar do tempo os robôs políticos foram               

se aperfeiçoando.  

Como nos mostrou a série de reportagens “Democracia Ciborgue”, da BBC Brasil,            

esses dispositivos não analisam mais somente os perfis dos usuários, agora elas conseguem             

fazer também uma “análise de sentimentos”, mostrando os medos e anseios dos usuários. Os              

robôs de compartilhamento em grande escala também evoluíram, a estratégia agora é pagar             

pessoas reais para administrar essas contas, do Twitter e Facebook, adicionando um roteiro e              

publicando sobre o cotidiano, para dessa forma agregar credibilidade e veracidade as essas             

contas falsas. Outra técnica comum desses perfis falsos é o compartilhamento de links             

maliciosos, a fim de roubar dados ou informações pessoais. A maioria dessas informações são              

usadas para criar novos perfis falsos, muitos até usam as fotos dessas contas para torná-las               

mais humanizadas, gerando maior engajamento.  

Eles buscam imitar o comportamento humano e se passar como tal de maneira a              
interferir em debates espontâneos e criar discussões forjadas. Com este tipo de            
manipulação, os robôs criam a falsa sensação de amplo apoio político a certa             
proposta, ideia ou figura pública, modificam o rumo de políticas públicas, interferem            
no mercado de ações, disseminam rumores, notícias falsas e teorias conspiratórias,           
geram desinformação e poluição de conteúdo, além de atrair usuários para links            
maliciosos que roubam dados pessoais, entre outros riscos. (FGV/DAPP, 2017, p.           
09). 
 

Podemos perceber na citação acima que essas contas servem para modificar o rumo             

das discussões nas redes. Elas podem gerar tanto o engajamento político, com atacar seus              

opositores, pautando os debates em volta dos interesses dos usuários. Essas contas também             

são usadas para manipular os debates com os usos de  hashtags  ( palavras-chave relevantes ou              

termos associados a uma informação) , alterando os  trending topics ( ranking dos assuntos mais             

comentados do momento). O objetivo desses robôs é fazer com que as discussões sejam              

manipuladas, através do impulsionamento de  hashtags oficiais, disseminando notícias falsas e           

rebatendo os adversários automaticamente. 

Cada vez mais os políticos e firmas contratadas pelo governo estão usando essas             

estratégias para tentar manipular a opinião pública e perturbar as comunicações organizadas.            
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O caso mais conhecido é o das eleições norte-americanas. Para citar um exemplo dessas ações               

lembre-mo-nos das notícias internacionais e nacionais que escreveram diversas matérias sobre           

a pressuposta influência russa nas eleições americanas em 2016. Dentre as principais suspeitas             

de fraude eleitoral está o uso de robôs em uma campanha a favor do candidato vitorioso                

Donald Trump.  

Conforme verificado por Woolley e Howard (2017) o uso coordenado de robôs            

políticos possibilitaram a “manufatura de consenso”, nas eleições norte-americanas de 2016.           

Os likes, compartilhamentos,  re-tweets  e o uso de  hashtags em massa espalhadas pelos robôs,              

construiu-se uma falsa sensação de apoio ao então candidato à presidência Donald Trump.             

Desta forma ele foi legitimado, atraindo também a atenção da mídia, e assim conquistando              

apoiadores reais. 

Fica evidente que os robôs políticos perturbam os debates políticos  online , eles            

conseguem rapidamente analisar e reunir informações sobre os usuários. Esses robôs           

trabalham de uma forma discreta a fim de manipular a opinião pública, passando a falsa               

impressão sobre a popularidade dos candidatos. Eles conseguem replicar as ações básicas de             

um perfil real, como seguir pessoas, fazer publicações, direcionar mensagens, inserir links e             

hashtags . Eles muitas vezes servem apenas para multiplicar as informações distribuídas na            

rede. Porém, não é raro ver os usuários reais interagindo com essas contas, aumentando a               

divulgação e conferindo maior “credibilidade” para esse falso perfil. Podemos dizer que essas             

contas automatizadas manipulam a livre expressão e o debate público, desmobilizando grupos            

de ativistas e também sufocando a democracia. 

3.4  Fake News  e o efeito manada 

Os perfis falsos tomaram conta das redes sociais, manipulando a opinião pública de             

uma forma quantitativa. Porém, eles não estão ali somente para agregar números, mas             

também para promover engajamento e atingir a rede de uma forma qualitativa. Não podemos              

esquecer que esses perfis basicamente são administrados por usuários mal-intencionados que           

se aproveitam do discurso de ódio, de notícias falsas para atingirem certos grupos ou pessoas               

específicas a fim de inflamarem o caos no ciberespaço. 

Apesar da popularização do assunto, depois das eleições americanas de 2016, essa            

prática de manipulação de opiniões por meio de informações inconsistentes, controvérsias e            
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apelativas não é exatamente nova, tendo sido usada como meio de operação psicológica para              

fins militares. Defleur e Ball-Rokeach (1993) afirmam que durante a Segunda Guerra            

Mundial, o Reino Unido criou uma série de rádios que se passavam por estações alemãs               

divulgando  fake news (notícias falsas) e difundindo comentários e críticas constantes ao líder             

nazista Adolf Hitler.  

Não podemos esquecer que na era da cibercultura o tempo útil de vida das              

informações se tornaram cada vez mais reduzidos, essa estratégia tomou enormes proporções.            

Bauman (2001), afirma sobre vivermos em uma era de fluidez, de volatilidade, como também              

de insegurança e incertezas onde as sólidas instituições morais estão sendo derretidas em prol              

do consumo imediato, “do supérfluo e da artificialidade” nas relações cada vez mais “frágeis e               

descartáveis”. Dessa forma, esse novo terreno proporcionou que os conteúdos noticiosos se            

tornassem virais, afinal, basta uma nova e conseguinte notícia chocante para tornar o conteúdo              

anterior invisível, esquecido ou sem qualquer importância no cotidiano dos leitores. 

As fake news contam com sua própria lógica de algoritmos, aproveitando-se da            

facilidade de um espaço em que é possível selecionar bem o tema e o público-alvo, separando                

cada usuário em sua bolha social virtual. Segundo Benevenuto (apud GRAGNANI, 2017),            

“Os ciborgues ou personas geram cortinas de fumaça, orientando discussões para           

determinados temas, atacando adversários políticos e criando rumores, com clima de 'já            

ganhou' ou 'já perdeu'”. 

A melhor maneira de compreender esse processo é pensar em um cenário em que o               

usuário A é contra o presidente X, então toda vez que o usuário A expressa sua opinião                 

através das  hashtags como #foraX. Os robôs que controlam os perfis falsos varrem as redes               

sociais digitais em busca de usuários que utilizam as  hashtags programadas. Após essa             

identificação, eles interpretam o resto da sua programação, enviando mensagens falsas sobre o             

partido X para o usuário.  

Fazendo com que esses usuários compartilhem essas informações com seus amigos,           

impulsionam as mentiras espalhadas na rede proporcionando ganho de corpo e espaço para             

essa informação falsa, e passem as serem vistas por um grande número de pessoas, que não se                 

dão ao mínimo trabalho de pesquisar a veracidade dos fatos.  

De acordo com Benevenuto: 

“Se muitas pessoas compartilham uma ideia, outras tendem a segui-la. É semelhante            
à escolha de um restaurante quando você não tem informação. Você vê que um está               
vazio e que outro tem três casais. Escolhe qual? O que tem gente. Você escolhe               
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porque acredita que, se outros já escolheram, deve ter algum fundamento nisso".            
(apud GRAGNANI, 2017). 
 

Segundo o professor, na citação acima, as pessoas tendem a ir com a opinião do               

outro. Ele acredita que os indivíduos são mais propícios a confiar na opinião de um amigo do                 

que na de um político ou empresa. Percebemos assim que esse engajamento nas redes sociais               

digitais retrata a importância que os indivíduos dão à opinião dos outros ao redor. Se alguns                

amigos falam que um determinado objeto de uma empresa não é bom, absorvemos essas              

opiniões como verdadeiras. Explorando o chamado "comportamento de manada". 

O “comportamento de manada” faz referência aos animais que se juntam para se             

proteger ou fugir de uma ameaça. Ao aplicarmos isso ao contexto sociocultural do             

ciberespaço, descrevemos à predisposição dos indivíduos a adotarem um grande influenciador           

ou um grupo em destaque, sem que antes sua escolha passe por uma reflexão consciente.               

Muitos desses indivíduos às vezes apoiam uma causa não porque acreditam nela, mas pelo              

simples fato dela englobar outros indivíduos do seu círculo social. Outro fator que fortalece as               

argumentações democráticas nas redes sociais digitais é o uso por parte de formadores de              

opinião, como por exemplo, pessoas públicas e celebridades.  

O “efeito manada” fortalece os algoritmos dos robôs políticos, criando uma “bolha            

política” de informação, no qual não há espaço para opiniões contrárias. Nascendo um             

ambiente polarizador, em que cada grupo fica localizado em lados opostos, preferindo ouvir             

inverdades às quais lhe agradem a uma visão contrária e real. 

“A concepção de que a infraestrutura da internet permite que as discussões possuam             
força suficiente para chegar a diferentes segmentos e a grupos de interesse diversos e              
replica-se pelas várias redes de pessoas que compõem a sociedade, talvez não seja             
uma realidade, uma vez que as expressões ficam muitas vezes restritas a uma mesma              
rede de pessoas com interesses comuns. A consequência disso é a fragmentação e             
polarização do debate” (MAGRANI, 2014, p. 124-125). 
 

Na citação acima emerge outra grande preocupação nesta sensação de que todos            

compartilham da mesma opinião. É a ausência de debate. Os algoritmos dessas redes não              

deixam que todo usuário seja escutado, limitando o conhecimento e assim criando uma bolha              

sócio-política. Não podemos esquecer que o usuário está imerso em um espaço que só existem               

posições parecidas com a sua, e essas pessoas reforçam suas opiniões fazendo-o se sentir mais               

estimulado a protestar.  

Portanto, torna-se evidente que o uso das notícias falsas em conjunto com o robôs              

políticos proporciona um cenário altamente preocupante não só para a democracia, mas            
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também para a construção e modelagem social. Afinal podemos perceber que toda essa             

manipulação transformando não só o mundo virtual, mas também a vida  offline , cada vez              

mais estamos divididos em dois grandes pólos opostos, em que o meio-termo é quase              

inexistente. A atuação desses robôs não apenas disseminam notícias falsas, mas também            

possuem efeitos nocivos para a sociedade, exercendo uma busca ágil para impedir que os              

usuários se informem de maneira adequada. 

4 O ENGAJAMENTO POLÍTICO-SOCIAL NAS ELEIÇÕES DE 2014 

Depois de um longo ciclo de 12 anos de hegemonia do Partido Dos Trabalhadores              

(PT) sua imagem passou a ser desgastada, o esquema de corrupção da Petrobrás tomou conta               

das manchetes dos jornais do país. O ano de 2014 se tornou mais um ano de recessão. Sem                  

contar que o Governo ainda sentia os impactos das multidões que saíram às ruas de todo país,                 

protestando contra a corrupção, o baixo desempenho econômico, a péssima qualidade dos            

serviços públicos e dos investimentos exorbitantes nas obras da Copa do Mundo.  

O que parecia ser mais uma consolidação de mais quatro anos do PT no poder,               

passou a ser uma disputa onde tudo podia acontecer. Até mesmo a morte de um               

presidenciável, culminando na entrada inusitada de Marina Silva na disputa eleitoral. Além            

dela mais nove candidatos disputaram o primeiro turno da eleição, entre eles o candidato do               

PSDB, Aécio Neves. A primórdio uma acirrada e imprevisível disputa eleitoral apontavam            

para um segundo turno entre Dilma Roussef e Marina Silva, trazendo consigo uma sensação              

de enfraquecimento da direita brasileira.  

É importante ressaltar que desde a morte de Eduardo Campos, Marina Silva passou a              

ser a favorita para enfrentar a candidata “petista”, mas, em cima disso, existia um cenário               

político procurando desconstruir os princípios da direita. Duas mulheres, trajetórias políticas           

no campo da centro-esquerda, uma sendo negra e de origem humilde, a outra trazendo              

consigo a luta contra a ditadura militar.  

Desta forma, o cenário político do primeiro turno das eleições de 2014 passou a ser               

construído. O PT precisava se consagrar na liderança e quem sabe até ganhar no primeiro               

turno e o PSBD precisava subir nas pesquisas saindo do terceiro lugar e ir para segundo turno.                 

A candidata Marina passou a ser abalada por Dilma e Aécio.  

De acordo com Baía (2014):  

 



32 

“Houve uma 'desidratação' eleitoral de Marina Silva, orquestrada, principalmente,         
pela campanha da presidente Dilma Rousseff. Dilma é a grande vitoriosa desse            
embate. Foi uma estratégia muito acertada. Aécio também mudou sua estratégia.           
Sabia que estava perdendo votos para Marina, considerada favorita em um eventual            
segundo turno com Dilma. A partir daí o tucano partiu para o ataque contra a               
ex-senadora, vinculando-a com a petista e explorando suas inconsistências” (apud          
BARRUCHO, 2014). 

 
Podemos perceber que o PT e o PSDB passaram a fazer algo inusitado: atuaram              

juntos, coisa que não acontecia desde que se tornaram os principais oponentes da política              

brasileira. Os dois passaram a atacar as propostas de Marina e miraram em sua inexperiência               

administrativa, as redes digitais foram carregadas com notícias falsas. A estratégia, deu certo,             

Aécio subiu nas pesquisas. Graças à essa desconstrução de Marina e a grande estrutura de seu                

partido.  

4.1 O papel das redes sociais digitais na eleição de 2014 

A eleição para a Presidência do Brasil em 2014, foi caracterizada por uma grande              

disputa política. As mobilizações sociais ainda ecoavam pelas ruas do país, nas redes sociais a               

polarização política se manifestava de forma agressiva, parte dessas provocações partiam de            

robôs políticos. Os acontecimentos que cercavam as eleições presidenciais de 2014, moldaram            

um dos casos mais bem documentados do uso de robôs políticos, desempenhando um papel              

importante no sistema sócio político brasileiro.  

A partir de um trabalho de coleta de dados nas redes sociais, Facebook e Twitter, da                

Universidade Federal do Espírito Santo, pelo Laboratório de Estudo sobre Imagem e            

Cibercultura (LABIC). Goveia (2014), relata a atuação desses robôs em perfis falsos durante             

toda a campanha presidencial de 2014, questionando a capacidade das redes sociais digitais             

em subverter o cenário democrático. 

As redes sociais virtuais se tornaram cenário para o debate político. Para Gragnani             

(2017), mais de 90 milhões de brasileiros usaram essas redes digitais, durante as eleições, para               

discutir temas relevantes e apoiar seus candidatos, tornando esses ambientes locais perfeitos            

para explorar o que Benevenuto (2017, apud GRAGNANI, 2017), chama de “efeito manada”.             

O ciberespaço estava pronto para gerar debates, disseminar mensagens e semear confusão ou             

sufocar uma conversa política adversária.  
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Foi exatamente isso que aconteceu. Em um estudo realizado pela FGV/DAPP (2017),            

foi possível notar que os robôs políticos estavam presentes nas eleições presidenciais. Esse             

tipo de “conta robotizada” chegou a participar de uma porcentagem significativa nas            

interações no Twitter. Essas foram protagonistas em grande parte das provocações eleitorais,            

chegaram a motivar mais de 10 % das discussões nessa rede social. 

Os robôs não estiveram presentes somente no processo eleitoral. Mesmo antes das            

eleições, os políticos já começaram a movimentar seu “exército de robôs”. Segundo Aragão             

(2014), o presidenciável Eduardo Campos, na pré-campanha, teve um “tuite”, replicado           

aproximadamente 5.000 vezes, a média de postagem deste candidato era em torno de cem              

vezes menor. Isto é, o humano publicava uma média de 50 “tuites” por dia sem o uso dos                  

robôs. 

Diante desse cenário político, a BBC Brasil produziu uma série de reportagens            

denominada “democracia ciborgue”. As pesquisas indicaram que mais de 100 perfis falsos            

foram utilizados por uma empresa no Rio de Janeiro, os perfis estavam ali para manipular a                

opinião pública nas eleições de 2014. Segundo Gragnani (2017), alguns desses perfis falsos             

possuíam mais de 2 mil amigos, sinalizando o seu sucesso no engajamento da rede. A               

reportagem afirma que essas contas publicavam regularmente mensagens a favor de Aécio            

Neves e outros 11 políticos brasileiros entre eles.  

A estratégia era influenciar os usuários nas redes sociais virtuais. Essas contas            

operavam em conjunto na tentativa de aumentar o alcance de uma hashtag, promovendo e              

elogiando os políticos, chegavam até a criar falsos debates através de ataques coordenados aos              

adversários. Os “perfis falsos” também “curtiam”, “compartilhavam” e “retuitavam”         

publicações dos políticos. Afinal, como explicita Recuero (2008) é preciso ser visto para             

existir dentro desses espaços.  

4.1.1 Debate do primeiro turno das eleições presidenciais de 2014 

Dessa forma, estruturou-se o cenário político do primeiro turno das eleições           

presidenciais, as interações políticas nas redes sociais digitais se intensificaram mais durante            

os debates televisionados. O clima de euforia causado pelos debates, tanto fora como dentro              

das redes, tornava os perfis falsos mais nítidos, afinal toda vez que era acionada uma  hashtag                

eles partiam para ação, isto é, os perfis eram automaticamente acionados para responder em              
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favor do candidato ou apoiando o eleitor. Em resumo, a multiplicação das mensagens era              

manipulada em favor daquele que as operava. 

No debate presidencial em 29 de setembro, Rede Record, Malini (2014, apud            

GOVEIA, 2014) analisou as conversas entre usuários no Facebook e no Twitter, O autor              

afirma que o debate nessas redes foi influenciado pela atuação de robôs. A análise feita               

durante o debate, identificou fortes indícios de que a campanha de Aécio Neves utilizou robôs               

em ambas as redes.  

A pesquisa de Malini (2014, apud GOVEIA, 2014) analisou as hashtags oficiais            

#debatenarecord, #SouAecio e #Voto45. O coordenador do LABIC, percebeu que em um            

período de 15 min as menções a Aécio no Facebook triplicaram, as curvas de citações ao                

candidato “pmdbista”, elas ficaram praticamente idênticas a da presidente Dilma em termos            

de número de postagens. Segundo o coordenador esse comportamento indica a existência de             

robôs programados a favor do “tucano” para contrapor qualquer referência à candidata            

“petista”, conforme o Gráfico 1. 

 

Gráfico 1- Volume de menções dos presidenciáveis durante debate na Rede Record, dia             
28/09/2014. 

 
Fonte:( MALINI,  2014, apud GOVEIA, 2014). 

 

Dessa forma percebemos, já nos primeiros debates, que o candidato do PSDB tentou             

criar uma sensação de igualdade no confronto  online , usando a estratégia de aumentar os              

números de interação nas redes sociais digitais para criar uma falsa impressão de que o grupo                

de eleitores ao seu lado é tão grande quanto o da candidata opositora.  
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Contudo, como nos mostra a Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação             

Getúlio Vargas essa estratégia não era exclusiva de Aécio Neves. A FGV/DAPP (2017)             

relatou em sua pesquisa do debate do dia 2 de outubro de 2014, na Globo, que as interações                  

com robôs representaram 6,29% da discussão no Twitter. Os maiores índices pertenciam aos             

apoiadores de Aécio Neves, representando 19,18% do debate. Além disso, é possível perceber             

que em segundo lugar estava os de Dilma com 17,94%, sucedidos por Marina Silva 13,52% e                

Luciana Genro 1,64%,  conforme o Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 - Interações com robôs durante debate do primeiro turno na            
Rede Globo, dia 28/09/2014. 

 
Fonte:(FGV/DAPP, 2017). 

 

Desse modo, já no primeiro turno podemos perceber que as eleições foram marcadas             

pelo uso significativo de robôs políticos. A estratégia de manipular o público em geral estava               

difundida na rede, criando uma enganadora sensação de maioria.  

4.1.2 Debate do segundo turno das eleições presidenciais de 2014 

O país entrava em mais um turno de eleições presidenciais, agora os candidatos do              

PT e PSDB se enfrentavam frente a frente. Os ataques agora eram direcionados a alvos fixos,                

a disputa que antes era dividida entre 11 candidatos agora concentrava-se apenas em dois.  

Esses dois candidatos, coincidência ou não, eram os que possuíam o maior número             

de perfis falsos operando nas redes digitais, e esse cenário não iria mudar no segundo turno.                

Segundo Dan (2017), tanto o PT quanto o PSDB continuaram utilizaram robôs políticos             

durante o segundo turno da eleição.  
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O mesmo foi confirmado em uma análise feita pela LABIC. Costa (2014) revela a              

existência de perfis falsos atuando tanto na campanha de Aécio Neves quanto na de Dilma               

Rousseff. A análise, pesquisou as hashtags oficiais, usadas nos perfis dos dois candidatos,             

#aecio45pelobrasil e #13rasiltodocomdilma. O resultado foi que entre as 19 horas do dia 22              

de outubro e as 13 horas do dia 23 de outubro, foi notável o uso de robôs, pois em um pouco                     

mais de 18 horas houve 106 mil “tuítes” a favor de Aécio, contra 85,5 mil da candidata                 

Dilma, conforme o Gráfico 3. A estratégia era se fazer com que estas informações              

disponibilizadas, essas duas hashtags virassem as mais comentadas da rede social, afinal de             

contas o dia seguinte seria marcado por um debate, na Rede Globo. Segundo Costa (op. cit)                

esse objetivo foi atingido.  

 
Gráfico 3 - Uso das hashtags oficiais #aecio45pelobrasil e #13rasiltodocomdilma entre 
as 19 horas do dia 22/10/2014 e as 13 horas do dia 23/10/2014. 

 
Fonte:(COSTA, 2014). 

 

Durante o debate do dia 24 de outubro de 2014, a FGV/DAPP (2017) indicou a               

interferência suspeita no debate público nas redes sociais a favor dos candidatos. Notou-se             

que entre os perfis de apoiadores a Aécio Neves essas possíveis contas participaram de              

19,41% das discussões  online , as de Dilma foram de 9,76%, conforme o gráfico 4. 

 
Gráfico 4 - Interações com robôs durante debate do segundo turno na 
Rede Globo, dia 28/10/2014. 
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Fonte:(FGV/DAPP, 2017). 

 

Tempos depois, essas suspeitas sobre o uso de robôs para manipulação de informação             

e de índices de popularidade seriam confirmadas por um documento interno do Governo             

Dilma, publicado no jornal O Estado de São Paulo (2015). O documento admite o uso de                

robôs na campanha da presidenta, criados para disseminar mensagens pela internet a seu             

favor. Esse mesmo documento revela que a estratégia foi usada também pelo PSDB, porém              

em escala maior. 

Como nos assegura Sorj (2003), o impacto sócio-político disso é enorme, afinal os             

partidos políticos começaram a unificar os dispositivos de comunicação  online com a            

manipulação de conhecimento. 

4.2 O  impeachment  de Dilma 

Mesmo depois da vitória de Dilma Rousseff, as disputas políticas não pararam. O             

país ainda enfrentava uma crise econômica, a presidente enfrentava uma grande dificuldade            

em manter seu apoio no Congresso Nacional. O processo de impeachment ganhava cada vez              

mais apoio popular e uma série de manifestos tomavam conta do país.  

Em 2015, no Dia da Mulher, a presidente fez um pronunciamento em rede nacional.              

Seu discurso era seguido de “buzinaços”, “panelaços” e luzes piscando, além da palavra de              

ordem “Fora Dilma!” e “Fora PT!”. Horas depois, na madrugada de segunda-feira já era              

possível perceber que a hashtag #VaiaDilma estava nos assuntos mais comentados da rede.             

Caracterizando outra mobilização utilizando os robôs e estimulando a formação de opinião. 

Diante desse cenário Goveia (2015), resolveu analisar as imagens compartilhadas no           

Twitter entre os dias 2 e 9 de março, que utilizavam a hashtag #vaiadilma. O pesquisador                
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destacou dois pontos de possíveis usos de robôs. O primeiro foi a identificação desses robôs               

por parte da oposição, convocando pessoas para protesto que aconteceria no dia 15 de março.               

O segundo foi a tentativa de recuperar o protagonismo da disputa virtual da rede a favor da                 

presidente. 

Nos manifestos do dia 15 de março segundo Malini (apud DUARTE, 2016)            

contabilizou 492.223 tweets com referências às manifestações, gerados por 72.498 perfis.           

Desse total, uma grande parcela dos comentários era de apoio às manifestações, com hashtag              

#ForaDilma.  Os outros 5% foram produzidos por apoiadores do Governo Federal.  

No dia 17 de março de 2015 o jornal O Estado de São Paulo (2015), publicou um                 

documento interno o Governo, não assinado. Esse documento assumia o uso de robôs, tanto              

por parte do Governo como por parte da oposição, acrescentado que os robôs “pmdbistas”              

ainda operavam na rede depois das eleições. Nesse documento podemos observar que após a              

eleição, todos os servidores e robôs da campanha de Dilma foram desligados, alguns dos              

administradores desses perfis foram trabalhar para a presidência. Deduzindo, na visão do            

relator do documento, que essa atitude de desligamento dos robôs utilizados pelo PT gerou              

uma grande e irremediável perda de influência. No entanto, ao contrário da base governista, a               

oposição não se desconectou, eles continuaram exercendo uma força sobre os movimentos            

sociais garantindo a manipulação da informação por meios digitais. O documento relata que o              

investimento do partido de Aécio chegou a 10 milhões de reais. Gragnani (2017) em uma das                

suas reportagens chegou a relatar que os controladores de perfis falsos do candidato             

“pmdbistas” recebiam em torno de R$ 800 mensais no início da carreira. Já no período das                

eleições de 2014, o salário subiu para até R$ 2 mil. 

Depois da circulação desse documento interno, a base governista voltou a se            

mobilizar nas redes. Malini (apud COSTA, 2015) afirma que "reação antecipada” passou a ser              

principal aliada do Governo. Nas manifestações anteriores, a base governista estava inerte.            

Segundo o pesquisador, no manifesto do dia 15 de março, a reação das bases governistas nas                

redes digitais foi quase zero. Já no dia 12 de abril houve uma pequena reação, da base aliada,                  

a hashtag #aceitadilmavez lançada logo após a manifestação antigoverno. Porém, no dia 16 de              

agosto a reação foi antecipada foi impecável, antes das mobilizações antigoverno saírem às             

ruas, a mobilização governista já estavam em ação no #VemproMico, nascendo           

posteriormente a hashtag #CarnaCoxinha. 
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No dia 16 de agosto 2015, enquanto milhares de pessoas saíam para protestar na rua,               

os apoiadores do governo dominavam a conversa nas redes sociais digitais. Segundo Costa             

(2015), no Twitter a hashtag #CarnaCoxinha, que fazia uma referência satirizada à dança             

realizada no protesto antigoverno, assumiu o topo dos assuntos mais comentados até às 18h,              

daquele dia. A hashtag tinha quase 100 mil citações. Enquanto, do outro lado quando as               

hashtags de oposição #ForaPT, #ForaDilma, #16DeAgosto e #ImpeachmentJá, juntas         

alcançaram cerca de 70 mil citações no mesmo horário, conforme o Gráfico 5. 

 

Gráfico 5 - Uso da hashtag #CarnaCoxinha versus as hashtags de oposição 
#ForaPT, #ForaDilma, #16DeAgosto e #ImpeachmentJá, juntas, dia 16/05/2015. 

 
Fonte:(COSTA, 2015). 

 

A disputa política continuou, só que agora tanto os protestos contra como os a favor               

do Governo tomavam conta das ruas do país, o processo de impeachment da presidente              

avançava, as mídias de massas pressionavam o governo, as mídias pós-massivas se            

polarizavam cada vez mais, gerando um clima de intolerância entre os brasileiros.  

No dia 13 de março de 2016, o maior protesto em termos de quantidade das pessoas                

presentes a favor do impeachment saiu às ruas. A FGV/DAPP (2017) gerou um grafo              

mostrando as discussões no Twitter nesse dia. A análise observou que cerca de 10% das               

interações sobre esse assunto foi impulsionada por robôs, entre os da base governista a              

proporção dessas contas chegou a 21,43%, entre os de Aecio ela chegou 16,61%, conforme o               

Gráfico 6. 

 
Gráfico 6 - Interações originado por conta automatizada no Twitter no dia 
13/03/2016. 
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Fonte:(FGV/DAPP, 2017). 

 

O movimento contra “o golpe” também cresceu, do dia 12 a 19 de março, explodem               

as manifestações em prol do governo, no dia 18 de março elas saem às ruas do país. Malini                  

(2016) observou, nesse primeiro período, em torno de 64 páginas ou grupos criados,             

levantando a bandeira “contra o golpe” e “defendendo a democracia”, no Facebook, elas             

contavam 20.521 usuários ativos. Já no dia 19 a 27 de março há uma explosão interativa no                 

Facebook, o número de páginas e grupos passa a ser 793 com o número de 91.114 usuários,                 

conforme o Gráfico 7. 

 

Gráfico 7 - Curvas de crescimento das páginas prol Dilma, antes e depois do dia 
19/03/2015.  

 
Fonte:(Malini, 2016). 
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A abertura de processo de impeachment, relatando a existência de um crime de 

responsabilidade, que enfatizava as “pedaladas fiscais” do Governo. Mesmo depois desse 

evento, o processo de impeachment foi aceito, em 11 de abril de 2016.  Definindo a sua 

votação, na Câmara de Deputados, no dia 17 de abril de 2016. 

Durante esse período Malini (2016), analisou no Twitter, a palavra impeachment, no            

intervalo do dia 10 ao dia 16 de abril. Ele constatou a existência de 1.027.561 tweets, dentre                 

eles 582.999 compartilhados em tempo real. Havia 159.062 usuários que publicaram sobre o             

tema. Malini (2016) acrescenta que existiu robôs na rede, o número contra governo dessa vez               

era três vezes maior que os a favor, juntos eles somaram um pouco mais de 10 mil robôs, ou                   

seja, 5% da amostra. O pesquisador conclui que houve uma virada completa da opinião das               

pessoas nas redes digitais em torno do #impeachment no Twitter. Segundo o autor “tudo isso               

é um efeito da ocupação das ruas”, desde o dia 18 de março, pela base apoiadora do governo.  

Entretanto, o futuro do governo “petista” estava na “mão” dos deputados e            

senadores. Aqueles que antes eram aliados decidiam o seu futuro, no dia 17 de abril de 2016 a                  

votação foi aberta, o clima pesava na Câmara e nas redes sociais virtuais. 

Malini (2016) coletou quase 3,5 milhões de tweets com os termos “impeachment”,            

durante o período dos dias 10 a 17 de abril de 2016. O grafo analisado possuía 2,5 milhões de                   

compartilhamentos dessas “estratégias em tempo real”, haviam 470 mil usuários interagindo           

na rede. O pesquisador relata a existência de cinco pontos principais, três deles representavam              

uma forte indignação contra os deputados federais. No outro, encontravam-se os usuários a             

favor do impeachment, incluindo os canais de comunicação de massa. O último era dos              

apoiadores do governo Dilma. 

Desta forma, as redes políticas que antes eram dominadas por uma polarização            

extrema entre os prós e contra o impeachment da presidente Dilma, agora se aglutinavam em               

forma de protesto contra o “falso moralismo” dos deputados. A transmissão “ao vivo” gerou              

um efeito contrário ao que pretendia as mídias de massa. Ao invés de criar grandes               

mobilizações sociais pró-impeachment nas ruas, criou-se uma onda de descontentamento e           

um esvaziamento dessas ruas. 

Diante dessa grande disputa online e offline, a Câmara aprovou o processo de             

impeachment, levando à votação para o Senado. Levando ao término do governo de Dilma no               
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12 de maio de 2016, quando ela foi suspensa pela Câmara dos Deputados e substituída por seu                 

vice-presidente, Michel Temer. 

4.3 As redes sociais após o  impeachment 

A esquerda não se “calou”, depois do  impeachment , aliadas agora elas se opõem e              

questionam a legitimidade do governo Temer. Os eleitores e movimentos da esquerda,            

uniram-se em torno de um objetivo, #ForaTemer e #DiretasJá. Em pouco tempo, uma onda de               

eventos, tomou conta do Facebook e do Twitter, a força da minoritária contaminou a base               

“lulista”, 400 páginas de Facebook foram ativadas com uma interação de 96 mil pessoas. 

Como nos mostra Malini (2016), no Twitter, nos dias 03 e 04 de setembro, foram               

avistados por mais de 50 mil usuários utilizando as  hashtags  #ForaTemer e #DiretasJá,             

fazendo com que um típico final de semana se tornasse em um dia de alta audiência política.                 

O movimento #ForaTemer, no final de semana  pós-impeachment , construiu 14% dos           

compartilhamentos em torno de 6 mil usuários, sendo muitos deles possíveis robôs. Dos             

175.241 tweets sobre o tema  impeachment , a palavra “Temer” está presente em 77.863 deles,              

conforme o gráfico 8. 

 

Gráfico 8 - Tweets sobre o tema  impeachment , com a palavra Temer presente, dias 
03/09/2016 e 04/09/2016.  

 
Fonte:(Malini, 2016). 

 
Embora a esquerda tenha finalmente se unido, e os engajamentos de robôs da base da               

ex presidente tenha continuado operando, ainda há o desafio enorme para que esse movimento              

tenha um potencial poder, eles precisarão convencer o povo que uma nova eleição irá mudar               

algo. Afinal, como nos inspira Toro (2011) para que ocorra uma modificação no espaço social,               
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não basta somente criar um grupo conciso e coeso, é preciso que eles se organizem e se                 

apropriem dos espaços. 

Mesmo reconhecendo as redes sociais como potentes dispositivos e construtores de           

compreensões políticas, assumindo um papel importante no fortalecimento do discurso          

político brasileiro, ainda é cedo para afirmar que um dia elas se tornarão dispositivos              

decisivos no estabelecimento do poder político. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento desse projeto possibilitou uma análise do papel das redes sociais            

digitais na construção sócio política brasileira. É inegável que as tecnologias digitais de             

comunicação e informação mudaram as possibilidades de comunicação, introduziram novos          

espaços e criaram outra dinâmica de contato interpessoal. Entretanto, foi possível           

compreender como esses dispositivos são agregados aos valores dos dominantes. a lógica de             

mercado e econômicas, trazendo consigo falsas sensações de liberdade e poder social            

demonstrando como estes dispositivos também podem ser usados em momentos cruciais da            

política mundial. 

De modo geral, podemos afirmar que o ciberespaço nos permitiu uma comunicação            

ampla e, aparentemente, sem fronteiras. Todos os conectados na grande rede ganharam voz,             

nossos discursos e reivindicações sociopolíticas ganharam uma visibilidade até então reduzida           

a espaços geográficos e de ação muito mais limitados . Porém, podemos observar as forças de                

governamentalidade do Estado e das Corporações exercendo o seu poder nesses lugares,            

moldando as informações e manipulando conhecimentos. 

Ao longo do percurso, na construção desse trabalho foi possível explicitar as            

interferência desses dispositivos na interação e na construção dos discursos políticos           

brasileiros, mobilizando grandes debates  online e levando milhares às ruas. Tudo isso com por              

meio de estratégias de poluição as redes digitais, adicionando falsos números de            

engajamentos de cidadãos e espalhando notícias falsas. 

Evidenciou-se essas estratégias, presentes nas eleições de 2014, gerando         

engajamento nos discussões online e mesmo após as eleições elas não pararam. O foco foi o                

impeachment , as redes foram “sacudidas” por debates sobre corrupção, polarizando a rede em             

dois extremos, o ciberativismo deixou o espaço virtual e ganhou as ruas do país. o               

impeachment , não “calou” os robôs políticos, eles continuaram levantando questionamentos          

sobre a legalidade do processo e a credibilidade de vários políticos. 

O mais importante é perceber que embora as redes sociais sejam dispositivos            

utilizados para moldar e controlar informações a mercê dos dominantes, não podemos            

esquecer que elas são dispositivos que podem ser utilizados para qualquer fim ou intenção,              

lícita ou ilícita. Porém, ao contrário dos veículos de comunicação em massa, esse novo espaço               

possibilita um certo apoderamento por parte das classes dominadas, como já foi visto em              
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vários outros momentos “primavera árabe”, “ Occupy Wall Street ”, “Manifestações dos 20           

centavos” entre muitas outros. O ciberespaço, ainda que reagente a poderes econômicos e de              

mercado, é um lugar de múltiplas vias e possibilidades de acesso possibilitando aos menos              

privilegiados um lugar de exposição de suas reivindicações.  

Na cibercultura o poder da comunicação escorreu das mãos das grandes mídias,            

tornando as redes digitais em um dispositivo de engajamento e debates, ampliando discursos             

marginalizados ou previamente monopolizados por consensos majoritários. Sendo assim, é          

possível perceber que se faz extremamente necessário o esclarecimento de como esses            

dispositivos operam, buscando a sua apropriação de fato, pois, quem controla a comunicação,             

produz os fatos, as falas, e o conhecimento. 
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