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RESUMO

A proposta do capítulo é analisar como usuários da rede social Facebook se apro-
priam de notícias políticas postadas na plataforma. Busca-se compreender como há-
bitos de uso da ferramenta por essas pessoas influenciam em seus posicionamentos. 
A partir de um levantamento das notícias mais curtidas na rede social no período 
eleitoral de 2014 e com base em entrevistas em profundidade com vinte usuários do 
Facebook, realizadas ao longo de 2016, recorre-se à sociologia dos usos e à sociologia 
dos públicos para se avaliar de que modo relações interpessoais e a forma de manu-
seio de mídias sociais se refletem na postura político-ideológica dos voluntários do 
estudo. Com o apoio de uma leitura interacionista, procura-se entender o perfil e as 
rotinas dos indivíduos que praticam ativismo digital na rede social e os seus posicio-
namentos ideológicos em relação a questões que marcam o debate político e o espaço 
público brasileiro. O que foi apreendido nas entrevistas serve como base para mostrar 
práticas sociais (de consumo de informação, de orientação das atividades na web) 
mediadas por valores simbólicos, pelas sociabilidades e pertencimentos a grupos e 
associações e pelo uso de dispositivos sociotécnicos.
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Ativismo digital no :
Hábitos e posicionamentos dos usuários

Os últimos anos foram marcados por um contexto de efervescência no espaço 
público brasileiro, destacado por um conjunto de eventos políticos: as Manifestações 
de Junho em 2013; os debates que antecederam as eleições presidenciais em 2014; as 
várias manifestações ao longo dos anos de 2015 e 2016 contra e a favor da presidenta 
eleita Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores (que depois foi destituída por 
um processo de impeachment); a nova onda de protestos, em 2017, dessa vez contra a 
agenda conservadora e liberal do então presidente da República, Michel Temer. Esse 
conjunto de eventos caracteriza-se pela forte polarização política entre os grupos de 
esquerda e direita e pelo papel das redes sociodigitais como espaços de promoção ou 
ressonância de debates e de mobilização política.

As discussões sobre a utilização das redes sociodigitais como ferramentas de 
ativismo político têm mobilizado pesquisadores desde os anos 2000 (BENKLER, 
2006; BRAGA, GASTALDO, 2009; COSTA, 2005; RECUERO, 2009). Mas a temá-
tica ganhou fôlego a partir de 2011, com a série de eventos do que se convencionou 
chamar de “Primavera Árabe” (CASTELLS, 2011; SEGURADO, 2015). Embora esses 
estudos reconheçam as mudanças nas formas de ativismo político provocadas pela 
utilização das mídias sociodigitais, poucos trabalhos concentram-se nos usos e apro-
priações desses dispositivos pelos atores que participam dessas manifestações. Alguns 
autores sugerem que as redes sociodigitais não devem ser analisadas isoladamente, 
mas devem ser (re)inseridas no contexto mais amplo dos ecossistemas midiáticos nas 
quais elas se inscrevem. 

Assim, as diferentes mídias, inclive as sociodigitais, devem ser consideradas 
formas culturais e tecnológicas (LIVINGSTONE; MARKHAM, 2008) que mobilizam 
estratégias de consumo e de engajamento pelos usuários (TREDAN, 2011). A atividade 
de publicação e de circulação de conteúdo político inscreve-se numa inter-relação 
entre as práticas dos usuários e dos meios de comunicação. Isso inclui outras formas 
de comunicação, como as interações face a face e os laços sociais pré-existentes entre 
amigos, famílias e vizinhos (TUFECKI; WILSON, 2012).

Além da complexidade desse processo, há uma dificuldade em entender em que 
sentido as intervenções online podem de fato ser compreendidas como novas moda-
lidades de participação política, particularmente no que se convencionou chamar de 
“ativismo digital”. Os posicionamentos dos usuários e seus hábitos de uso político 
do Facebook, paralelamente às mudanças acarretadas pelas mídias sociais no jorna-
lismo e, em especial, no público, são o ponto de partida deste trabalho. Pretende-se 
investigar como as interações feitas por usuários que exercem ativismo digital no 
Facebook se refletem em seu dia a dia dentro e também fora da Internet, tendo como 
base as seguintes perguntas de pesquisa:
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1) Qual o perfil dos usuários que acompanham as notícias sobre política via 
Facebook?
2) Como eles gerem os seus posicionamentos políticos na mídia social e nos 
diferentes contextos de interação da vida cotidiana?
3) Quais são os posicionamentos sociopolíticos desses usuários? E como esses 
posicionamentos são convertidos em um tipo específico de ação política, o ati-
vismo digital?

Este trabalho situa o objeto na perspectiva da sociologia dos públicos e dos 
usos dos dispositivos sociotécnicos, fortemente inspirada pelas tradições do intera-
cionismo simbólico (BLUMER, 1969; MEAD, 1934; MELTZER, 1972). Parte-se do 
pressuposto de que as modalidades de interação dos usuários das redes sociodigitais 
com outros atores e com os próprios dispositivos se dão dentro do contexto espe-
cífico da vida cotidiana: sua rotina, seus hábitos, suas relações com o outro, sejam 
pessoas, instituições, valores ou imaginários. Há, portanto, uma combinação entre 
as informações mediadas pela mídia, pelas redes sociodigitais (incluindo o papel dos 
algoritmos na seleção e valorização de certas informações) e pelas experiências pes-
soais e demais situações do cotidiano dos públicos-usuários. Dessa forma, as mídias 
sociodigitais tornam-se instrumento de uso social (RECUERO, 2012). É nessa inte-
gração dos universos da vida cotidiana e das mídias que se encontram as formas de 
construção da opinião.

Entretanto, o empoderamento conferido ao público pelas novas ferramentas 
não garante que as pessoas vão usufruir dessa dinâmica para exercer ativismo polí-
tico. Ao se admitir que as conversas sobre política consistem em práticas culturais, 
assume-se que, com frequência, quando as pessoas tratam de política no dia a dia 
(online e offline), elas buscam simplesmente ter um assunto para conversar e interagir 
com o outro. Essas interações não carregariam, dessa forma, a intenção de mudar a 
opinião pública ou de influenciar o processo de tomada de decisões.

Logo, ao se buscar indicadores para uma sociologia dos usos e das audiências e, 
com isso, tentar desvendar como os usuários se apropriam dos discursos políticos re-
produzidos pela mídia hegemônica, deve-se levar em conta os contextos de conversa-
ção. Ou seja, é necessário analisar o universo dos indivíduos que supera o Facebook: 
a rotina offline. Afinal, a atividade de consumo de informações via Facebook, mesmo 
que se dê de maneira acentuada, só faz sentido quando se leva em conta um conjunto 
de atividades significativas que estão além desse mundo da rede social: comer, dormir, 
trabalhar, falar etc. (BOULLIER, 2004). Cabe recordar que os usuários e seus hábitos 
são múltiplos e plurais e isso se reflete em suas posturas político-ideológicas.

Ademais, é preciso assumir que nem toda recepção de uma notícia 
política leva à construção de uma opinião pública política e, portanto, 
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de um ativismo. Por isso, este capítulo confere importância à tentativa 
de se compreender as intervenções que levam o usuário a tornar- 
-se um ativista digital.

1 Percursos metodológicos

Para definir o conjunto de vinte entrevistados deste estudo, o primeiro passo foi 
tomar como ponto de partida os conteúdos políticos mais populares do Facebook no 
período de julho a dezembro de 2014. O objetivo era identificar usuários que se apro-
priaram, de alguma forma, desse conteúdo. O recorte temporal da pesquisa compre-
ende o momento pós-Copa do Mundo no Brasil, a corrida presidencial – que contou 
com episódios marcantes, como a morte do então candidato Eduardo Campos1, e 
a polêmica discussão entre os presidenciáveis Levy Fidelix (PRTB) e Luciana Genro 
(PSOL)2 sobre união homoafetiva – e a vitória de Dilma Rousseff, no final de outubro 
de 2014, na disputa para a presidência da República mais acirrada em 25 anos, desde 
a redemocratização do país3.

Decidiu-se, então, utilizar como base os leitores das notícias mais populares4 
dos quatro quality papers com maior tiragem no Brasil naquele ano, de acordo com 
a Associação Nacional de Jornais5: Folha de S.Paulo (5,5 milhões de likes), O Globo 
(5 milhões de likes), Zero Hora (2,1 milhões) e O Estado de S.Paulo (3,5 milhões de 
likes)6.

Em seguida, para realizar o levantamento das notícias mais populares, foram 
analisadas 487 postagens no Facebook publicadas pelos quatro jornais selecionados7. 

1 O economista e político pernambucano Eduardo Campos, candidato à presidência da República pelo Parti-
do Socialista Brasileiro (PSB) no pleito de 2014, faleceu em acidente aéreo no dia 13 de agosto do mesmo ano, 
já na fase de campanha eleitoral, a menos de dois meses do primeiro turno das eleições.
2 Ao ser questionado sobre sua posição quanto à união homoafetiva por Luciana Genro, Levy Fidelix respon-
deu: “Pelo que vi na vida, dois iguais não fazem filho. E digo mais: aparelho excretor não reproduz. Eu pre-
sidente da República não vou estimular a união homoafetiva”. A declaração gerou revolta nas mídias sociais.
3 Segundo o cientista político Jairo Nicolau, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em entrevista 
à BBC Brasil, desde o fim da ditadura só houve uma eleição com disputa tão acirrada quanto a última pelo 
segundo lugar: em 1989, quando Leonel Brizola e Lula disputaram voto a voto um lugar no segundo turno 
contra Collor. Disponível em: <http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/10/141004_eleicoes2014_
domingo_abre_jf_hb>. Acesso em 20 de abr. 2015.
4 Para mensurar a taxa de popularidade de uma matéria, utilizamos a métrica “Taxa de aplauso”, ou seja, 
consiste a quantidade de likes cada postagem, conforme definição de Avinash Kaushik (2011).
5 Associação Nacional De Jornais. Maiores jornais do Brasil: os maiores jornais de circulação paga, por ano. 
2014. Disponível em: <www.anj.org.br/maiores-jornais-do-brasil>, acesso em 30 ago. 2015.
6 Todos os jornais possuem páginas oficiais no Facebook, onde divulgam os conteúdos que produzem.
7 Pode causar estranhamento o fato de se utilizar mídia impressa mainstream como ponto de partida para a sele-
ção dos entrevistados em vez de se trabalhar com mídias independentes e com circulação exclusiva nas redes so-
ciodigitais, como O antagonista (785 mil seguidores) e Canal da direita (398 mil seguidores), ou Mídia Ninja (1,6 
milhão de seguidores) e Jornalistas Livres (901 mil seguidores). Tal escolha justifica-se por uma questão de abran-
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Utilizou-se o histórico recente de postagens no Facebook de cada página no segundo 
semestre de 2014. Optou-se por ver todas as publicações – em vez de consultar apenas 
os destaques. Desse levantamento, foram selecionadas somente as notícias da editoria 
de política e, a partir do novo recorte, escolhemos as duas notícias mais lidas sobre 
o assunto em cada página no período em questão. De acordo com a taxa de aplauso 
das postagens (ou seja, o número de curtidas), foi possível medir a repercussão de 
diferentes temáticas no Facebook.

Nos meses de maio e junho de 2016, foram contatadas mais de 400 pessoas que 
postaram comentários sobre as oito notícias do nosso levantamento anterior, privi-
legiando aquelas que haviam comentado em mais de uma notícia. Ao final, 20 acei-
taram conversar conosco. Os respondentes estavam distribuídos em todo o território 
nacional, sendo dez deles moradores da região Sudeste, três pessoas do Nordeste, três 
do Centro-Oeste, duas do Norte e duas do Sul. 

A maioria dos colaboradores tinha entre 25 e 34 anos (nove pessoas) ou entre 
18 e 24 (seis pessoas). Apenas três dos respondentes se situavam no extrato de 35 a 
44 anos e duas voluntárias tinham de 45 a 54 anos. Nenhuma pessoa com mais de 
55 anos aceitou conceder a entrevista. A maioria dos voluntários estava cursando o 
ensino superior (onze pessoas, sendo quatro mulheres e sete homens) no momento da 
entrevista. Dois entrevistados tinham apenas Ensino Médio completo.

Foram conduzidas entrevistas em profundidade e semiestruturadas. A maior 
parte das entrevistas foi realizada por telefone8, com exceção de duas ligações em 
que se utilizou as plataformas do Whatsapp e do Skype. O roteiro das entrevistas foi 
dividido em quatro grandes temáticas: 1. Dados sociodemográficos do entrevistado; 
2. Avaliações sobre a política brasileira; 3. Uso das mídias e das redes sociodigitais; e 
4. Posicionamentos político-ideológicos diante de temáticas propostas, como as po-
líticas de renda mínima do governo brasileiro (Bolsa Família), as ações afirmativas 
de cotas raciais, o casamento homoafetivo, o porte de armas de fogo, o papel das 
mulheres na sociedade, o aborto etc.

No processo de codagem dos dados e de produção de generalizações, adotamos 
mecanismos de agregação qualitativa. Esse tipo de procedimento atua na análise de 
um número razoável de experiências individuais com o objetivo de multiplicar os 
pontos de vista sobre um fenômeno e encontrar os elementos em que ele aparece 
objetivado. Assim, o estudo das modalidades de ativismo digital ultrapassaria a mera 

gência: as mídias independentes possuem um número menor de seguidores e contam com menos curtidas do que 
as páginas dos jornais selecionados. Ademais, costumam assumir explicitamente seu alinhamento a um campo- 
-ideológico – e, por isso, são seguidas por leitores que a priori já partilham de suas opiniões políticas. Isso 
poderia excluir da análise públicos que não se reconhecem como pertencentes a um ou a outro campo ideo-
lógico ou que misturam visões de ambos.
8 Sugeriu-se o uso da ferramenta de áudio e vídeo do Facebook, mas os próprios respondentes optaram por 
utilizar ligações telefônicas convencionais.
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descrição de práticas individuais e teria a pretensão de entender como as percepções, 
definições e experiências partilhadas pelos entrevistados podem ser utilizadas na re-
construção e objetivação da ação coletiva nas redes sociodigitais.

O objetivo deste capítulo é partir das análises sobre os usos da mídia e o posi-
cionamento político dos sujeitos entrevistados para identificar as estratégias e moda-
lidades de apropriação das mídias sociais no ativismo político digital. A intenção é 
avaliar a forma como o discurso interiorizado revela motivações e ações socialmente 
partilhadas, com base na agregação qualitativa das entrevistas (PEREIRA; NAVES, 
2013) e na compreensão das formas convencionais de agir coletivo por parte dos co-
laboradores.

2 Como os entrevistados representam suas práticas de ativismo digital e político

Ao se tratar de processos de socialização e formação de opiniões, comporta-
mentos e perspectivas, partindo-se de pressupostos do interacionismo simbólico, as 
posturas dos entrevistados reafirmam a noção de que indivíduos agem em direção às 
temáticas e ideologias de acordo com os significados que estas carregam para eles, 
advindos de interações sociais com familiares, amigos e meios de comunicação (BLU-
MER, 1969). Mas, frente à sistemática das mídias sociais, esse quadro é remodelado. 
Acrescenta-se às interações as influências de outros usuários, os quais, muitas vezes, 
são desconhecidos. Ou, em outros casos, há um contato mais direto com posições de 
indivíduos que não compactuam com aquilo que o respondente acredita.

Assim, o que se considera aqui como a estrutura social, vista neste estudo como 
resultado de um conjunto de relacionamentos e ações entre as pessoas e seus círculos 
de convívio, é incrementada por elementos da experiência cotidiana dos entrevis-
tados que passam a fazer parte de suas rotinas. O leque de grupos a validarem as 
perspectivas defendidas pelo indivíduo aumenta, modificando a noção de comuni-
dade (COSTA, 2005) e redirecionando a ideia de laços sociais para além de espaços 
próximos e palpáveis.

Percebe-se, contudo, que, por influência das mídias sociais, os entrevistados 
atuam na Internet de forma menos contida e mais irregular – sem refletirem com tan-
to cuidado sobre suas ações e posturas. Isso vai contra o que Blumer (1969) observara 
sobre a convivência offline dos grupos humanos, que, segundo o autor, transcorreria 
sem os indivíduos demonstrarem grandes instabilidades. No Facebook, ainda que os 
jogos de papéis se mantenham, os usuários sentem-se mais confortáveis para confron-
tar outros grupos que sustentem opiniões distintas das suas.

Entre os entrevistados, desponta certa volatilidade (BRIN; CHARRON; BON-
VILLE, 2004) de posicionamentos, que podem variar de acordo com a postura que 
assumem as mídias nas quais esses indivíduos se pautam e as pessoas por quem eles 
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nutrem alguma admiração (desde parentes até personalidades). Forma-se, então, uma 
opinião pública, resultado da integração da vida comum com os meios de comunica-
ção (BOULLIER, 2004) e também com a presença digital do usuário.

Há fluidez entre as ideias a serem defendidas. Mais do que posições demarca-
das, o que se percebe são negociações que transcorrem a depender dos atores envolvi-
dos na interação. Segundo essas inferências e ultrapassando a escala direita/esquerda, 
elaborou-se um quadro que parte da noção de temas de interesse e agendas de ativis-
mo as quais os respondentes se alinham.

Quadro 1 – Distribuição de entrevistados conforme agendas de interesse

Áreas de debate Agendas e adeptos

Estado e 
mercadoi

Livre mercado
Respondentes 1, 4, 5, 6, 12 e 13

Estado intervencionista
Respondentes 2, 3, 7, 8, 9, 
10, 11, 14, 16, 17 e 19

Origens da 
pobreza

Meritocracia
Respondentes 1, 4, 5, 6, 12, 13, 
15 e 20

Oportunidade e estímulo
Respondentes 2, 3, 7, 8, 9, 
10, 11, 14, 16, 17, 19 e 18

Orientação 
sexual

Família tradicional
Respondentes 4, 5, 6, 15, 17 e 
20

Diversidade sexual
Respondentes 1, 2, 3, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 19

Gênero e 
equidade

Discursos de tônica machista
Respondentes 1, 2, 4, 5, 6, 9, 
13ii, 15, 17 e 20 (antifeministas)

Preceitos feministas
Respondentes 3, 8, 10, 11, 
14 e 18 (pró-feminismo); 7, 
12, 13, 16 e 19

Segurança 
públicaiii

Aumento do uso de força 
policial e leis mais rígidas
Respondentes 1, 2, 4, 5, 6, 9, 
12, 15, 19 e 20

Distribuição de renda e 
inclusão social
Respondentes 3, 7, 8, 10, 11, 
14, 16, 17, 18 e 19iv

Fonte: Elaborado pela autora

i Os entrevistados 15, 18 e 20 não souberam opinar a respeito.
ii A respondente 13 se diz antifeminista, mas suas falas carregam preceitos que vão ao encontro do movimento.
iiiA entrevistada 13 não concorda com o enrijecimento da atuação policial, mas também não defende distri-
buição de renda e inclusão social.
iv A voluntária 19 propõe que se percorram, simultaneamente, os dois caminhos.
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Assim, as ideologias políticas são empregadas de modos diferentes de acordo 
com o contexto de interação. É possível notar um esforço dos respondentes no senti-
do de medir e avaliar até que ponto determinadas opiniões e posicionamentos podem 
ou não ser expostos a depender do grupo e do ambiente com quem estão interagindo. 
Costuma haver um comedimento dos entrevistados frente a indivíduos que sustentam 
visões opostas as suas, desde que esses estejam em maior quantidade. 

Isso, nitidamente, ocorre com o entrevistado 6 no contexto da sala de aula, por 
exemplo. Reacionário diante de diversas temáticas (equidade de gênero, orientação 
sexual, direitos humanos), quando debate política com os colegas de curso, que são 
mais progressistas, ele descreve que evita apresentar seus pontos de vista de forma es-
crachada, para se preservar de discussões e polêmicas. Outros participantes (3, 7, 14, 
18), mais à esquerda, contaram que procuram não manifestar abertamente o que pen-
sam para familiares, os quais, segundo eles, tendem a defender perspectivas de direita 
e tradicionalistas, além de mostrarem-se pouco receptivos com ideologias à esquerda.

Em outras ocasiões, a situação de interação é capaz até de reestruturar por 
completo as posturas dos entrevistados. O colaborador 17 é um exemplo disso. Há 
alguns anos, antes de se envolver mais com o ambiente acadêmico, ele sustentava 
posições demasiado conservadoras – em 2014, ao comentar em notícias do levanta-
mento desta pesquisa, o entrevistado fazia campanha para a candidatura de Bolso-
naro à presidência e propagava discursos homofóbicos e machistas. Porém, depois de 
conviver na faculdade com colegas mais liberais em termos sociais, passou a ser mais 
flexível em alguns pontos e até mudou de ideia de forma radical em outros.

A maneira como os voluntários representam o ativismo digital e político, soma-
da aos contextos de conversação (espaço de comentários em notícias sobre política no 
Facebook, perfil pessoal, relato de experiência online e offline), demonstra que não há 
em seus discursos intenção de mudar a opinião pública. O que existe é a necessidade 
de recriminar posicionamentos aos quais eles se opõem ou de influenciar pontualmente 
algum outro usuário a mudar de ideia. Destaca-se também o anseio por influenciar, de 
algum modo, o processo de tomada de decisões por meio do ativismo digital (o que os 
faz buscar páginas de instituições públicas, políticos e partidos na plataforma).

A diferença entre a postura de tentar instigar pontualmente uma pessoa a mu-
dar sua visão sobre algo e a de persuadir os demais via ativismo digital é que o mero 
esforço de mudar a opinião de outrem (singularmente) consiste em casos específicos 
e ocorre por meio de debate e troca de conhecimentos, crenças e valores entre dois 
indivíduos ou um grupo restrito, à medida que a discussão se estende, tornando-se, 
com isso, ativismo digital. Portanto, o ativismo ocorre quando o exercício de prática 
da capacidade argumentativa se amplia e se propõe a atingir um número mais signi-
ficativo de pessoas ou setores da sociedade que não pertencem ao círculo direto de 
contatos do usuário (amigos, familiares), como os políticos.
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Comprova-se, a partir da experiência de entrevistas, que o grupo de colabora-
dores de fato não procura novas compreensões e sentidos no Facebook. Eles buscam 
a repetição de velhas interpretações (WRIGHT, 1973) que condizem de modo geral 
com as suas visões de mundo. Orientam seu ativismo com base na perpetuação de po-
sicionamentos convergentes com os seus e buscam na mídia (seja hegemônica, alter-
nativa ou nas postagens de terceiros em mídias sociais) ideias que reafirmam aquelas 
que eles já tinham como preestabelecidas.

3 Práticas de ativismo desenvolvidas pelos entrevistados

Pretende-se, neste tópico, analisar os momentos e condições em que os entre-
vistados decidem intervir no espaço público digital via Facebook, e instigados por 
que tipo de temas. A proposta é compreender como a ferramenta molda essas inter-
venções, a quem os respondentes se dirigem e o que eles esperam com esse ativismo.

Decidiu-se considerar a totalidade do grupo como ativistas digitais. Conforme 
Aldé (2013), as atitudes e formas de manifestação política na rede, como curtir ou 
compartilhar um texto no Facebook, não podem ser desprezadas. Ainda que se deva 
considerar que os usuários desenvolvam diferentes graus de interesse político a partir 
do acesso à Internet.

Mas, de maneira geral, o uso desse ambiente oferece ao público a chance de se-
guir fluxos informativos com maior autonomia, dando destaque à Web como instru-
mento de cidadania, com características positivas para a democracia e transparência 
(ALDÉ, 2011, p. 40). Assim, apesar de o conceito de ativismo digital ainda não ser 
consensual na academia e, portanto, a concepção de ativista não estar estritamente 
definida, optamos por considerar todos os entrevistados como tal, em decorrência de 
seu engajamento impulsionado pelas mídias sociais.

O modo que os voluntários da pesquisa escolhem se posicionar na Web consis-
te, essencialmente, em se expressar em páginas de veículos noticiosos no Facebook e 
compartilhar conteúdos jornalísticos que reforçam suas opiniões em seus perfis in-
dividuais. Outras medidas surgem como secundárias, como redigir análises pessoais 
sobre a conjuntura política (entrevistado 14) ou participar de grupos que debatem 
temáticas políticas (entrevistados 12, 16 e 17). Os hábitos de uso da rede social ado-
tados pelos entrevistados partem de uma rotina que engloba: acessar o Facebook em 
horários específicos9 (antes de sair de casa; a caminho do trabalho; ao longo do dia, 
quando surgem brechas; ao chegarem em casa após as atividades diárias) e de deter-
minados ambientes onde possuem tempo ocioso (casa, trabalho, faculdade).

Os usuários são instigados por temáticas que os afetam de forma mais direta, 
em termos econômicos, sociais e morais, assim como preferências individuais dire-

9 Alguns acompanham a rede social em tempo integral (o entrevistado 15, por exemplo).
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cionam a intensidade e também a forma de envolvimento. Exemplo disso é a iden-
tificação dos entrevistados 2 e 9, ambos homossexuais, com a luta LGBT. Entre as 
matérias selecionadas no levantamento de notícias, os dois se pronunciaram na re-
portagem sobre a declaração homofóbica de Levy Fidelix, repreendendo a fala do po-
lítico. Da mesma forma, os entrevistados 15 e 1710, ambos homofóbicos, registraram 
posicionamentos na mesma postagem opondo-se a relacionamentos homoafetivos e 
defendendo a candidatura de Jair Bolsonaro para a campanha presidencial de 2018.

As entrevistas mostram que é preciso um assentimento prévio para que os res-
pondentes decidam se manifestar no Facebook. Aqueles cujas opiniões corroboram 
as dos demais usuários que estão comentando em determinada postagem se sentem 
mais à vontade para expor seus pontos de vista. No sentido oposto, respondentes que 
não compactuam com o posicionamento majoritário ficam acuados e até optam por 
deixar de registrar o que pensam (conforme ocorreu com as colaboradoras 7 e 20 e os 
colaboradores 8, 18 e 20).

Com isso, constatou-se que, no caso do Facebook, não se confirmaram os efei-
tos positivos atribuídos por Coelho e Costa (2013) às mídias sociais. Segundo os au-
tores, essas ferramentas seriam capazes de expandir o escopo do debate e a qualidade 
da discussão. Mas, neste estudo, observou-se que isso ocorre de forma limitada. O 
que perdura é a repetição de ideias e posições. Ainda que o Facebook seja um meio 
propício para a criação de novos espaços de debate, para o exercício de pressão e 
de influência no processo de comunicação política e para a elaboração de políticas 
públicas (SEBASTIÃO; ELIAS, 2012), a maior parte dos respondentes restringe-se a 
expor reclamações e insatisfações genéricas em comentários de páginas de jornais na 
rede social ou compartilhando notícias no próprio perfil, mas sem tomar medidas 
mais eficazes para se opor às causas.

Os grupos acabam fechados somente entre quem têm opiniões similares. O 
espaço de comentários dos jornais no Facebook é uma forma que os entrevistados 
encontram de reforçar suas visões, em busca de aprovação. Mas os debates são rasos, 
em decorrência da lógica da timeline, em que o conteúdo passa e logo cai no esqueci-
mento (PORTO, 2015) e também do baixo interesse dos entrevistados em aprofundar 
e qualificar a discussão.

Dessa maneira, as condições que levam os colaboradores a expor suas posições 
na rede social são compostas por um conjunto de fatores: afinidade ou proximidade 
com a temática em questão; grau de satisfação ou insatisfação com o conteúdo di-
vulgado; posicionamento dos demais usuários; referências culturais partilhadas com 
os demais indivíduos envolvidos no contexto; horário e ambiente em que a interação 
ocorre.

10 Nota-se, do período de publicação dessa matéria (2014) até a época da entrevista (2016) grande mudança 
de postura do entrevistado 17, que desenvolveu inclinações a defender pautas mais à esquerda com o passar 
do tempo.
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Ademais, é preciso destacar que o ativismo digital do grupo – embo-
ra, muitas vezes, seja superficial – não se limita a um tópico específico ou 
mesmo a uma manifestação isolada. São pessoas que se interessam pelo de-
bate político e procuram ser participativas nesse cenário de alguma for-
ma, partindo de discussões sobre o tema no Facebook até diálogos político- 
-ideológicos no âmbito familiar, com amigos e colegas. Não se pode chamar, de for-
ma alguma, os entrevistados de “ativistas de sofá” (SEBASTIÃO; ELIAS, 2012).

Eles inserem-se nas práticas cotidianas e nas relações com o outro, em termos 
de interação online, de duas maneiras: com indivíduos cujas ideias convergem com 
as deles, os entrevistados têm posturas mais amenas e amigáveis, por vezes até entu-
siasmadas; já com indivíduos com ideias divergentes, os respondentes são mais impa-
cientes e indispostos e acabam, eventualmente, por se envolver em discussões virtuais 
e desfazer amizades no Facebook (os voluntários 4, 6, 14, 15, 16, 17 e 20 fazem relatos 
do gênero). 

Embora, conforme já ressaltado, todos os respondentes se classifiquem como 
moderados e compreensíveis frente a opiniões diferentes das suas, são poucos os que 
se colocam à disposição para dialogar com quem pensa de forma distinta. Somente 
os entrevistados 14 e 16 disseram fazer esse exercício e até gostar de desenvolvê-lo.

No ambiente offline, as interações modificam-se, tornando-se mais contidas 
quando os posicionamentos divergem de pessoas conhecidas, como familiares, ami-
gos ou colegas de trabalho/faculdade. Há uma maior disposição em ouvir o outro e, 
por vezes, até de compreendê-lo (conforme relata o entrevistado 14, ao contar da situ-
ação em que convenceu um parente extremamente machista, segundo ele, da existên-
cia da cultura do estupro). Em especial, se a visão oposta à do entrevistado partir de 
um grupo em que ele é exceção (conforme já citado: caso do entrevistado 17, outrora 
conservador e machista, em meio a sua turma de faculdade com muitas mulheres 
progressistas e feministas).

Nota-se que o outro em presença física ganha ênfase no esforço dos entrevis-
tados de agirem de forma mais moderada nas interações. Eles procuram esquivar-se 
de desgastes presenciais, enquanto que, no ambiente digital, estão mais propensos a 
discutir e discordar com seus interlocutores. Tal postura pode se justificar como uma 
maneira de buscar preservar as relações já existentes e consolidadas (familiares e ami-
gos) ou os contatos inevitáveis (como colegas de trabalho). Isso porque é perceptível a 
propensão dos respondentes em confrontar desconhecidos via mídias sociais ou por-
tais de notícias, ao passo que, frente a debates com conhecidos, eles relatam tentar 
entrar em consenso, cessar a discussão ou relevar os desentendimentos.

No entanto, com desconhecidos, os entrevistados, principalmente os mais con-
servadores, não são tão receptivos e amigáveis. Essa postura independe dos universos 
online ou offline. Notou-se, entre os comentários no Facebook, que alguns entrevis-



PARTE III: processos, narrativas e linguagens do midiativismo

729

tados provocam estranhos e inserem-se em situações desconfortáveis de embate polí-
tico-ideológico com pessoas com quem não possuem qualquer vínculo. É o caso do 
colaborador 16, que assumiu que procura “provocar” usuários que pensam diferente 
dele, a fim de impulsionar o debate.

Com essas práticas de posicionamentos e até de militância política, os respon-
dentes esperam estar agindo de forma a influenciar outros usuários do Facebook e, de 
algum modo, a conjuntura política (quando procuram por páginas de partidos e de 
políticos), além de buscarem nisso uma espécie de autoafirmação – há, em suas pos-
turas, certa – e, por vezes, muita – necessidade de aprovação. Mas o ativismo surge, 
principalmente, de alguma contrariedade, um descontentamento. Eles não aprovam 
determinado evento ou postura da classe política e encontram nas mídias sociais um 
meio de expressar o que lhes incomoda. Exemplo claro disso são os frequentes pro-
testos de entrevistados relativos aos governos do Partido dos Trabalhadores (PT) e 
aos casos de corrupção divulgados pela mídia hegemônica.

As manifestações na plataforma consistem em formas de lidar com a políti-
ca, da perspectiva dos usuários, a partir do instante em que lhes permite externar 
posturas sobre pautas que os afetam em alguma medida. Ao serem vistos, lidos, co-
mentados e até compartilhados, os usuários sentem-se mais próximos da dinâmica 
política. Somado a isso, eles absorvem ideias alheias, assim como esperam que outros 
indivíduos interiorizem as noções que eles propõem. Há diversos motivadores que 
os levam a expor posicionamentos na rede, entre os principais, destacaram-se: in-
dignação; identificação (com os demais usuários envolvidos no debate); tentativa de 
acarretar reflexão ou mudanças sociais; e anseio por reconhecimento.

Os hábitos de usos políticos que os entrevistados dão ao Facebook provocam 
neles a sensação de participação cidadã. Mas, quando se trata de efeitos acarretados 
na opinião desse grupo, o que se constata, na maior parte do tempo, é que a forma 
como eles conduzem seu ativismo digital faz com que posicionamentos prévios ape-
nas sejam reforçados. A maior parte deles defronta-se pouco com ideias diferentes 
das suas ao navegar na Web – com colaboração do algoritmo do Facebook – o que 
provoca certo comodismo na maneira como eles procuram se informar (as fontes são 
pouco variadas).

A condução que os entrevistados dão ao seu ativismo digital traz algumas per-
das, em especial, ao se tratar da marginalização de grupos específicos – como pessoas 
negras, LGBTs e mulheres – presente em diversos discursos. A restrição de acesso a 
conteúdos mais diversificados mantem parte deles longe dessas questões. Além disso, 
há uma explícita dicotomia do bem e do mal que alimenta estereótipos tanto entre a 
direita, quanto entre a esquerda.

Com os respondentes mais adeptos à direita, essa ideia volta-se para universos 
que não se enquadram na pré-definição conservadora de família tradicional, pauta-
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da por preceitos religiosos, sexistas e homofóbicos. Nessa conjuntura, por exemplo, 
quem comete delitos – “os bandidos” – passa a ser visto como um inimigo cruel, 
ignorando-se o contexto histórico-social que leva a pessoa a agir daquela forma. Já 
para a esquerda mais correligionária, o capital e o sistema que o sustenta são neces-
sariamente perversos, não havendo espaço para qualidades na economia de mercado.

Entretanto, também se pode apontar aspectos positivos advindos desse ati-
vismo, uma vez que os hábitos de se envolver com temáticas políticas no Facebook 
desenvolvem alguma consciência democrática e participativa nos entrevistados e os 
impulsionam a acompanhar de forma mais atenta as pautas políticas. Ainda que o en-
volvimento de parte deles seja incipiente e pouco aprofundado, outros se apropriam 
da Internet como ferramenta para potencializar seus conhecimentos. A despeito dis-
so, o simples fato desse ativismo digital despertar e alimentar o interesse do grupo 
por política e os fazer pensar e debater (on e offline) o assunto já é um ganho em si.

Dessa forma, ao se correlacionar motivações e contextos de interação dos en-
trevistados à noção de ativismo político, depreende-se que a pesquisa trouxe alguns 
resultados expressivos. O mais evidente deles é que os respondentes têm o hábito de 
transitar por diferentes vertentes dos campos da esquerda e da direita, dependendo 
da temática tratada. Em tal contexto, as vivências desses indivíduos, assim como as 
influências culturais e da comunidade onde vivem (grupos de amigos, colegas e fami-
liares) são essenciais para fazê-los assumir determinadas posturas ou até mudar de 
ideia em relação a algum assunto.

Adiciona-se a isso a importância que os entrevistados, de forma geral, confe-
rem a sua realidade local ou estadual, por meio do acompanhamento de noticiários 
de suas regiões. Constata-se que, apesar de terem acesso a conteúdos de qualquer 
lugar por meio da Internet, os voluntários preferem voltar-se para os acontecimentos 
de suas cidades e estados. A presença do valor-notícia de proximidade (JORGE, 2008) 
se sobressai, mesmo frente ao impacto das redes sociais (supostamente difusores de 
conteúdos “globais”) (CASTELLS, 1999).

Já em termos de recepção de notícias, há um sentimento generalizado de des-
confiança com relação à mídia. Com exceção de um entrevistado (12), o grupo indicou 
que considera a cobertura dos jornais e noticiários tendenciosa e/ou sensacionalista, 
o que os faz dar pouca credibilidade ao trabalho dos jornalistas. Além disso, diante 
do debate sobre regulação da mídia, os entrevistados demonstram grande conserva-
dorismo e desconhecimento. Ao serem perguntados a respeito, grande parte deles se 
opuseram, baseados na argumentação de que se trataria de uma forma de censura.

Finalmente, constatou-se que parte dos respondentes buscam meios de se in-
formar pela Internet que extrapolam a mídia tradicional. Os blogs e portais de jor-
nalismo alternativo, além de páginas do Facebook – muitas vezes relacionadas a esses 
mesmos canais –, estão entre as opções mais citadas. Nessa dinâmica, o Facebook 
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atua como um facilitador do processo, como agregador de conteúdos e instrumento 
que simplifica o acompanhamento de notícias. Em resumo, é uma ponte de acesso.

Conclusões: esmiuçando opiniões, posturas e seus desdobramentos

Com base nos procedimentos metodológicos e, posteriormente, a partir da 
análise de entrevistas, averiguou-se que há uma constante integração dos universos 
da vida comum e das mídias (tradicionais e sociais) dos respondentes. Essas relações 
desencadeiam as formas de construção de uma opinião pública, percorrendo uma 
linha do micro ao macro, por meio de múltiplas mediações. Os veículos midiáticos 
pautam os debates e servem de pano de fundo na rotina dos usuários, mas suas ideias 
e posturas são delimitadas, sobretudo, por interações interpessoais.

Dessa forma, mais do que alicerçados em posições rígidas e demarcadas, os 
usuários demonstram fluidez em suas manifestações, sobrepondo à noção de campo 
ideológico a possibilidade de fazer negociações discursivas a depender do interlo-
cutor. Em diferentes momentos, eles superam a escala direita/esquerda em prol de 
alinhamentos por meio de agendas e temas de interesse (como livre mercado/Estado 
intervencionista; meritocracia/oportunidade e estímulo; família tradicional/diversi-
dade sexual etc.).

Em tal conjuntura, o Facebook funciona como principal ferramenta de infor-
mação política dos entrevistados: treze deles relataram utilizar a rede social como 
principal fonte de notícias. Dentre o total de usuários, onze foram aqui considerados 
ativistas digitais assíduos (que comentam ou compartilham conteúdos políticos ao 
menos uma vez por dia); um foi tido como ativista digital com atuação mediana 
(pois comenta ou compartilha informações sobre política de uma a quatro vezes por 
semana); outro atua de forma pouco frequente (de uma a quatro vezes por mês); e os 
demais (sete pessoas) deixaram de se manifestar por se sentirem acuados ou por se 
sentirem frustrados no exercício do ativismo digital. 

Em suma, são os contatos, diálogos e convívios com outras pessoas – no âm-
bito offline: familiares, amigos, colegas, conhecidos; no online: amigos nas mídias 
sociais, usuários desconhecidos e personalidades ou figuras de relevo – que orientam 
os posicionamentos dos respondentes e ajudam a moldar seus perfis como ativistas. 
A atuação política da maior parte deles consiste na leitura de notícias, na formação 
de opiniões advindas de diferentes fatores (como mídia, visões de outros indivíduos, 
outros estímulos externos em termos sociais, culturais, financeiros) e no posterior de-
bate dentro e fora da rede. Tal prática conta com esporádicas participações em even-
tos e atos políticos (como manifestações). Ainda assim, o ativismo surge no universo 
da Internet e alcança as interações dos voluntários que transcorrem pessoalmente, 
mesmo que isso aconteça somente com grupos de pessoas próximas, já pertencentes 
as suas esferas de convivência.
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Nesse sentido, ressalta-se que a escolha de classificar a totalidade dos entrevis-
tados como ativistas digitais se choca com as múltiplas, ainda incipientes e não con-
sensuais definições desse gênero de ativismo. A proposta deste trabalho está voltada 
para o entendimento de que interações político-ideológicas do público do Facebook, 
que partem de postagens, comentários e compartilhamentos, tratam-se de manifesta-
ções políticas e levam ao desempenho de práticas de cidadania (ALDÉ, 2011; 2013).

No que tange aos hábitos de acompanhamento de notícias dos entrevistados, 
eles abrangem, essencialmente, a leitura da linha do tempo no Facebook. Os colabo-
radores não costumam, de forma geral, recorrer às páginas dos veículos na rede so-
cial. Optam por seguir a dinâmica da rede social (lendo a sequência de postagens) ou 
buscar os portais de notícias na própria Web. Eles exercem essa atividade de acompa-
nhamento de conteúdo pela plataforma com frequência e a partir dos mais diversos 
ambientes: casa, trabalho, meio de transporte (ônibus/metrô), quando estão na rua. 
O exercício é feito, portanto, por meio do celular e do computador. A ocasião mais 
corriqueira de procura por informações no Facebook é em momentos de ociosidade 
ou com o intuito de descansar. Os entrevistados procuram notícias pela rede social 
para espairecer e, simultaneamente, manterem-se a par dos acontecimentos.

Averiguou-se que o interesse por política dos entrevistados despontou, notada-
mente, de 2013 em diante, tendo a Internet como elemento motivador disso, segundo 
eles próprios. O engajamento do grupo diante de mídias sociais e no Facebook parece 
alterar a vida e a rotina deles à medida que os torna mais informados a respeito do 
cenário político nacional e de suas regiões e municípios. Os entrevistados manifes-
tam proatividade na Web e nos seus círculos de convivência, mas a maior parte deles 
limita sua atuação política a esses espaços. Isso, porém, não os torna menos empode-
rados, uma vez que, entre eles, há um sentimento generalizado de que interagir com 
temáticas políticas na Internet faz deles cidadãos mais atuantes, nem que seja em seus 
meios sociais.

Tal constatação alimenta o debate em torno da Internet como ferramenta de 
ativismo ou passividade diante da política. Percebeu-se que o ativismo digital é va-
lorizado pelos entrevistados. A prática os faz sentir mais participativos no âmbito 
democrático, além de mais politizados. Isso implica o fato de, muitas vezes, eles não 
necessariamente sentirem vontade de expandir esse exercício para o universo offli-
ne. Não raro, os colaboradores mostravam-se satisfeitos com sua atuação restrita às 
mídias sociais e, no máximo, compartilhada externamente com amigos, familiares e 
conhecidos em conversas informais. Ainda assim, suas formas de ativismo extrapo-
lam grupos de contato direto e alcançam, por meio da rede, pessoas não inseridas em 
suas rotinas de modo direto.

No que diz respeito à forma com que os voluntários gerem seus posicionamen-
tos políticos na mídia social e nos diferentes contextos de interação da vida cotidiana, 
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é possível observar um esforço dos indivíduos em avaliar em que medida e até que 
ponto eles podem expressar seus posicionamentos quando inseridos em determinado 
ambiente ou grupo. Quando se trata do espaço offline, essas demarcações de limites 
são mais acentuadas e os usuários evitam com maior empenho o embate e as diver-
gências. Já em espaços online, há uma maior disposição dos respondentes para de-
bater e até discordar de outros usuários, uma vez que se encontram protegidos pelo 
caráter etéreo das relações digitais.

Logo, nota-se grande preocupação dos respondentes em preservar suas relações 
familiares frente a discordâncias e desentendimentos. Há maior flexibilidade quando 
surgem divergências entre parentes e os colaboradores procuram relevá-las ou contor-
ná-las. Por vezes, o rompimento ocorre apenas no âmbito online, por mídias sociais, 
mas as aparências são mantidas pessoalmente (conforme relatam os entrevistados 
6, 14 e 16). Entre amigos, colegas e, especialmente, meros conhecidos, existe maior 
propensão para contrariedades, o que resulta, muitas vezes, na ruptura de relações no 
universo digital (excluindo ou bloqueando um ao outro das plataformas) e na eventu-
al perda de contato face a face.

Como já mencionado, os posicionamentos sociopolíticos desses usuários não 
são estáticos ou inteiramente presos a um campo ideológico, costumando perpassar 
vertentes e opiniões atreladas à linha política oposta a que seguem. Mas, de forma ge-
ral, ajustam-se claramente a um ou a outro segmento ideológico. Nesse sentido, cons-
tatou-se que os respondentes mais à direita se apoiam em argumentações baseadas 
em ideais individualistas, com maior foco em como as decisões vão afetar suas pró-
prias vidas ou a de grupos aos quais pertencem; já os colaboradores mais à esquerda 
sustentam uma orientação coletivista, com vistas a englobar a sociedade como um 
todo nas mudanças que defendem. Ademais, os indivíduos que aceitaram participar 
da pesquisa se mostraram pessoas abertas ao diálogo, ao menos minimamente – ain-
da que, nem sempre, recebam com tranquilidade posições distintas das suas.

Outro fator que despontou com as entrevistas foi uma perceptível resistência dos 
voluntários categorizados mais à direita em se classificarem como tal – o que não se re-
pete em meio àqueles à esquerda. Em contrapartida, esses últimos carregam certo pre-
conceito com relação ao campo no qual se enquadram, conforme apontam suas falas.

Os posicionamentos dos voluntários são convertidos em um tipo específico de 
ação política – o ativismo digital – quando a prática da capacidade argumentativa 
desses indivíduos se amplia e passa a atingir um número mais significativo de pessoas 
ou de setores da sociedade que não pertencem ao círculo direto de contatos do en-
trevistado (amigos, familiares, conhecidos), como, por exemplo, outros usuários de 
mídias sociais e atores políticos.

As conclusões da pesquisa, todavia, são perpassadas pelas limitações do es-
tudo. Sabe-se que o levantamento, ao delimitar uma quantidade restrita de notícias 



INTERFACES DO MIDIATIVISMO: do conceito à prática

734

(apenas oito), acabou por ser excludente com outras temáticas igualmente relevantes 
no debate político e também de destaque à época do recorte temporal.

Enfrentou-se também problemas técnicos, como o fato de a rede social supri-
mir postagens depois de passado algum tempo que o conteúdo foi publicado e em 
decorrência da grande quantidade de atualizações dos usuários (nesse caso, os quatro 
jornais escolhidos para fazerem parte da pesquisa). Até dificuldades espaciais – a 
grande abrangência da investigação –, sociais e econômicas – o fato de o estudo res-
tringir-se somente a quem tem acesso à Internet, além de tempo, disponibilidade e 
estímulos para se interessar por política.

Apesar das restrições, optou-se por buscar tratar o objeto de uma perspectiva 
qualitativa e interacionista, apoiada na sociologia dos usos e das audiências, aborda-
gem pouco utilizada nesse tipo de pesquisa. Além disso, entendeu-se que, a despeito 
das dificuldades, foi possível atingir o objetivo essencial da pesquisa, que era chegar 
ao público, tentar alcançá-lo, ouvi-lo e compreendê-lo.
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