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Poder, ética e a política dos algoritmos na mídia hegemônica – 

o caso das edições digitais de O Globo e Extra pós-2016 

RONI FRANCI DUTRA FILGUEIRAS 

Resumo 

A pesquisa visa a investigar a interferência do algoritmo na rede (CASTELLS, 2000), dominado por 

grandes corporações, que dá visibilidade a certos discursos políticos e provoca opacidade de outros, nas 

edições digitais de O Globo e Extra. Por meio de netnografia e frame analysis, investigaremos as 

condições de possibilidade da cidadania na esfera pública digital pós 2016; e como esses dispositivos 

(FOUCAULT, 2005, 2006) constroem a agenda desses players em detrimento do interesse público.  

 

Palavras-chave: poder; sociedade em rede; mídia hegemônica; ética. 

 

Introdução 

A notícia publicada em 2017 de que Donald Trump confessara que existiria a 

possibilidade de os russos terem realizado “ciberataques e campanhas” que teriam catapultado 

sua vitória rumo a Washington, em 2016, ganhou destaque na versão eletrônica de O Globo. 

Outra notícia desse jornal publicada este ano dá conta de que drones com visão de raio-X seriam 

capazes de atuar na contraespionagem e ataques a alvos dentro de edifícios. Em 2015, a Folha 

de S.Paulo publicou que o empresário David Topkins se declarou culpado numa ação que o 

acusou de práticas antitruste. Admitiu que manteve preços estratosféricos de seus cartazes de 

cinema japoneses artificialmente por meio da manipulação de algoritmos, estratégia 

classificada por promotores como “preços conspiratórios e não competitivos”.  

Rodney Brooks, pesquisador em Inteligência Artificial (IA) do MIT, inventor de robôs 

miguxos “sensíveis” e detectores de minas para a DARPA, criou o Roomba, um singelo 

aspirador de pó inteligente, cuja versão mais aperfeiçoada lançada recentemente, é capaz pode 

criar mapas das casas dos seus usuários – e vender esses dados ao mercado. O professor de 

cibernética na Universidade de Reading Kevin Warwick é referência quando se trata de 

pesquisas de interfaces neurais entre computadores e sistema nervoso humano e robótica. 

Conhecido planetariamente pelas repercussões de seu Projeto Cyborg (em que ele faz 

experimentos no próprio corpo). 

Em uma cena do documentário Eis os delírios do mundo conectado, de Werner Herzog, 

um cientista do MIT alerta que o uso da Inteligência Artificial nas bolsas de valores mundiais 

poderia levar robôs responsáveis por milhões de transações a criar fake news a fim de elevar os 

preços da indústria bélica. O que criaria uma real ameaça entre potências que, no limite, poderia 

levar a uma guerra planetária. Num segundo capítulo do documentário do cineasta alemão, um 

pesquisador da indústria de Tecnologia da Informação (TI) apresenta os protótipos de veículos 
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automáticos, sem motorista. À certa altura, o pesquisador atesta que se um carro se envolver 

em um acidente, a máquina vai aprender com seu erro e replicar a “experiência” para as outras 

máquinas. Está posta, então, uma questão ética. “Os computadores e a internet são os piores 

inimigos do pensamento crítico profundo. A juventude de hoje usa máquinas para substituir a 

análise das coisas que observa. Os jovens não entendem o que veem, ouvem ou aprendem. Eles 

dependem da internet para saber e decifrar tudo. Eles não entendem conceitos e isso é um 

problema”, provoca um outro entrevistado no longa-metragem de 2016. 

As teorias das redes neurais (RN) começaram entre os anos 40 e 50, mas foram 

abandonadas quando os computadores tal qual o conhecemos hoje ganharam o mercado. Nos 

anos 70, as pesquisas foram retomadas, levando pesquisadores a trabalharem em projetos de 

neurocomputadores. Mas como funcionam as redes neurais? Diferentemente dos computadores 

que rodam programas, de base lógica, as redes neurais artificiais (RNA) são capazes de 

“aprender”. Foram projetadas como nossos neurônios, com estruturas que captam sinais 

externos, armazenam esses sinais e, depois de processá-los, emitem essas informações para 

outros “neurônios”. Esse funcionamento em rede é exponencial: quanto mais neurônios ou 

redes neurais envolvidas, maiores são os aprendizados. Funcionam em camadas superpostas, 

com “neurônios” de entrada (com duas ou várias entradas para receber sinais externos) que 

fazem uma primeira triagem da informação, que são depuradas e enviadas para os “neurônios” 

intermediários; esses repetem o mecanismo anterior e afunilam seu garimpo, jogando os dados 

mais depurados para os “neurônios” de saída, que finalizam o rastreamento da informação 

desejada.  

O funcionamento é de retroalimentação, capaz de modificar sua programação, 

obedecendo à lógica meritocrática, estreitamente afinada com o atual desenvolvimento do 

capitalismo tardio: se a rede é bem-sucedida, ela ganha um ponto, caso contrário, perde meio. 

Isso gera reforço de sinal em caso de acerto. As tentativas exitosas geram um padrão de rotina. 

A vantagem sobre os computadores convencionais é sua plasticidade: como o cérebro humano, 

a RN é capaz de se adaptar a uma tarefa, basta para isso inserir o neurônio adequado a ela. Isso 

dispensa espaço de memória, bastando para isso “reprogramar” os neurônios dessa rede. As RN 

são a base da inteligência artificial.  

Já há alguns anos, empresários – como Elon Musk, CEO da SpaceX e Tesla – e cientistas 

da indústria de TI têm alertado para a ameaça que representa uma não regulação dos algoritmos 

e da automação, que levaria a uma grave crise no mercado ao provocar uma avalanche de 

desemprego, desembocando num caos social. Em uma reportagem recente do G1, a 

desenvolvedora de software Three Square Market conseguiu que 50 empregados se 
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voluntariassem para implantar um microchip que os conectaria a sistemas de informação. A 

iniciativa prometia facilitar tarefas cotidianas, mas não se pode descartar que também 

disponibilizaria a vigilância e o controle desses funcionários, num claro exercício de biopoder 

(FOUCAULT, 2006). O que em 2017 ainda suscita a lembrança de La Boétie e seu clássico 

Discurso da servidão voluntária: a de que a contemporaneidade produz determinados modos 

de subjetividade que terceiram seu arbítrio.  

Big Data, computadores “capazes de pensar” e robôs em rede mudam radicalmente a 

forma como percebemos o mundo, interferem e “aprimoram” nossos corpos, a maneira como 

consumimos informações, notícias, conhecimento, bens culturais. Algoritmos rastreiam, listam, 

mineram dados sobre preferências, gostos, ideias, tendências políticas, estilos de vida, religiões, 

consumo de bens culturais, de experiências e de produtos de usuários de redes sociais, que por 

sua vez elegem suas pautas num compartilhamento ininterrupto.  

O jornalismo feito pela mídia tradicional (gatekeeping) há alguns anos adaptou-se para 

incorporar a pauta gerada a partir de gatewatching (BRUNS, 2011) – traduzido grosso modo 

como “jornalismo cidadão” – mas sobretudo das agendas compartilhados por redes sociais de 

grandes corporações como Youtube, Instagram, Facebook, Twitter. Se a política do algoritmo 

desses grandes players não é transparente não se trata de acaso, mas de uma estratégia 

deliberada de opacidade, que produz determinados efeitos na esfera pública (HABERMAS, 

1989).  

Some-se a isso a crise generalizada dos meios de confinamento que ancoravam essas 

subjetividades da sociedade de vigilância (família, fábrica, igreja, Exército, prisão). E no caso 

específico da política, esse esfacelamento vem promovendo um crescente descrédito e 

desconfiança em programas partidários, sobretudo à esquerda – um conceito cada vez mais sob 

ataque. Saem de cena as siglas. Acende o viés personalista-performático de candidatos que 

mimetizam, inclusive em seus discursos de palanque e de propaganda eleitoral, valores, práticas 

e ética do mundo empresarial globalizado (metas, rentabilidade, privatizações, parcerias 

público-privadas), demonizando o léxico, símbolos, ícones, imagens tradicionalmente 

vinculado a esse ethos.  

Assim, em lugar da identificação partidária, a personalidade dos candidatos passaria 

a ser determinante na escolha eleitoral. A personalização da representação política, 

identificada tanto no processo de decisão do voto quanto na dinâmica parlamentar, 

seria a marca dessa terceira etapa do modelo representativo de governo. A principal 

causa desta transformação, de acordo com Manin, estaria no desenvolvimento 

tecnológico dos meios de comunicação, especialmente o rádio e a televisão, que ao 

aproximar candidato e eleitor dispensaria a atuação dos ativistas partidários. Autores 

consagrados da ciência política, como Giovanni Sartori quando se refere à 

“videopolítica”, tendem a partilhar de argumentos semelhantes ao de Bernard Manin. 

Em essência, o fenômeno do declínio dos partidos nas democracias contemporâneas 
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seria entendido, na interpretação desses autores, nos termos de uma lógica de 

substituição: suas atribuições clássicas, especialmente a formação da opinião política, 

estariam sendo assumidas pelos meios de comunicação. (ALBUQUERQUE, DIAS). 

 

A hiperexposição dos candidatos encontra na grande rede a nova arena, em que não cabe 

mais a proposta com vistas ao bem comum e seu ideário iluminista, inspirado em Rousseau de 

liberdade, igualdade e fraternidade. As modulações deformantes de um modo de subjetivação 

orientada no diapasão individualista neoliberal. Na sociedade em rede, o antigo “sujeito da 

propriedade” torna-se o “sujeito do acesso”, em que a publicização do eu, o dar-se a ver, a 

cultura do narcisismo (LASCH), dos selfs, de caça aos likes são engendrados pelo controle-

estimulação das novas tecnologias.  

A partir desse cenário, nossa pesquisa quer investigar quais discursos políticos são 

dados a ver na sociedade de controle, em que o regime de visibilidade é marcado pela 

emergência do algoritmo, afetando a tudo e todos. E quais desses discursos se tornam invisíveis, 

apagados, esquecidos nas manchetes eletrônicas da mídia hegemônica, a partir do impedimento 

da presidenta Dilma Rousseff, em 2016?  

Se, como atestou Hobbes, o homem é norteado, sobretudo, por dois afetos, o medo e a 

esperança, essas duas afecções seriam os vetores potenciais da política e da ciência. Aplicados 

esses vetores ao noticiário no Brasil, percebe-se que no cenário pré-2016, há uma 

predominância de notícias na mídia hegemônica que privilegia a catástrofe político-econômica 

da gestão petista, a violência social, o desemprego. O que serviria para criar um cenário de 

insegurança, crise e medo, que desembocaria no controle social ou, no limite, no Estado de 

exceção (KLEIN, AGAMBEN). A ciência e a razão como pilares constitutivos do progresso no 

Ocidente se consolidam com o Iluminismo, quando o homem se torna o objeto central do 

pensamento em detrimento de um Deus morto (FOUCAULT, 2006). Por trás dessa herança 

iluminista do império da razão, estaria a crença no progresso tecnológico-científico e, por 

conseguinte, no algoritmo, como sua representação. Em todas as esferas da vida ordinária, esse 

artifício tecnológico está presente de forma espraiada e invisível. E a fé de que se trata de um 

facilitador da vida cotidiana é igualmente onipresente e onisciente.  

No entanto, impõe-se uma questão ética crucial da prática jornalística na esfera pública 

(HABERMAS): a profunda alteração de percepção provocada pela emergência das tecnologias 

da informação na nova esfera pública digital cujo “universo considerável de cidadãos, cujas 

práticas on-line podem – ou não – definir novas pautas e condições para o que se entende como 

democracia” (ALDÉ). Pretendemos analisar também os arranjos comunicacionais que se dão 

entre a mídia hegemônica, representada por O Globo e Extra, e instâncias do poder estatal e a 
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esfera pública materializada em fluxos informativos geridos pelos algoritmos, pós-

impedimento, em 2016.  

A pesquisa pretende estudar esses dois jornais – um de circulação nacional e outro, 

local; um endereçado ao perfil socioeconômico de leitores da classe A e B, e o outro, aos 

segmentos C e D – a fim de estabelecer o caráter de seus discursos e seus desdobramentos, a 

saber: as diferenças de percepção dos discursos veiculados e como repercutem na opinião de 

seus leitores e se esses discursos vão de encontro a interesses dos leitores e a um exercício 

efetivo da cidadania.  

Intencionamos ainda investigar em que medida as fakes news, a emergência da pós-verdade 

– uma outra roupagem da doxa grega – modulam os critérios de edição desses veículos. 

Pretendemos ainda conhecer de que forma a lógica 24/7 do capitalismo tardio (CRARY) 

impacta o consumo das notícias, e de que maneira os internautas, por via de mão dupla, também 

modula o trend topic das redes. E de que modo essa percepção atravessada pela velocidade 

(VIRILIO) e continuum dos fluxos informacionais modulariam a percepção de liberdade e de 

cidadania do público leitor. Pretendemos saber quais os discursos políticos dominantes nessas 

duas publicações online a partir da emergência dos algoritmos e sua repercussão na esfera 

pública digital pós-impedimento. Investigar também como esse fazer jornalístico, que mudou 

radicalmente com o advento das novas tecnologias e algoritmos, passa a construir sua agenda 

influenciado pelo fenômeno da propagabilidade da sociedade em rede, em detrimento de 

critérios de interesse do bem público.  

Nossa pesquisa procurará entender o campo semântico dos discursos publicizados pelos 

veículos analisados, a fake news e a pós-verdade, que passaram a vigorar na grande rede pós-

impedimento da presidenta Dilma Rousseff e posse do atual governo Michel Temer. 

Compreender de que modo a espetacularização e o império da doxa – representada pela pós-

verdade midiática – esvaziam o debate político, e consequentemente resvalam no exercício da 

cidadania, da liberdade e da ética, na sociedade em rede. Esses fenômenos midiáticos criam 

outra camada de opacidade de informações, cujos dados podem ser inflados de acordo com 

critérios da financeirização de MKT e de mercado. Saber ainda como essa opacidade dos dados 

é percebida, ou não, no cotidiano do leitor. Planejamos ainda estimular e fornecer subsídios 

para demais pesquisas no campo das teorias da Comunicação. 

 

Justificativa e hipóteses 

Nossa pesquisa visa a entender os impactos da aplicabilidade dos algoritmos, 

atravessados pelos fluxos de informação das redes sociais como Facebook, Youtube, Instagram 
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e Twitter, na pauta da mídia tradicional no pós-impedimento. Identificar qual a natureza e os 

efeitos desses discursos jornalísticos para a prática da liberdade, no sentido de desenvolvimento 

das potências do ser, e da ética na política da sociedade em rede. Essa realidade comunicacional 

vive sob o império da dromologia, do neoliberalismo e seus dispositivos de vigilância e controle 

(FOUCAULT, DELEUZE) incidindo sobre afetos, percepções, discursos, ações e processos de 

subjetividade sob o governo do capitalismo tardio, segundo Crary (2016). Enfim, dirigindo e 

afetando, mas também sendo dirigido e afetado pelos internautas.  

Quando ele (Habermas) dá às relações de comunicação esse lugar tão importante e, 

sobretudo, uma função que eu diria ‘utópica’. A ideia de que poderia haver um tal 

estado de comunicação no qual os jogos de verdade poderiam circular sem obstáculos, 

sem restrições e sem efeitos coercitivos me parece da ordem da utopia. Trata-se 

precisamente de não ver que as relações de poder não são alguma coisa má em si 

mesmas, das quais seria necessário se libertar; acredito que não pode haver sociedade 

sem relações de poder, se elas forem entendidas como estratégias através das quais os 

indivíduos tentam conduzir. Determinar a conduta dos outros. O problema não é, 

portanto, tentar dissolvê-las na utopia de uma comunicação perfeitamente 

transparente, mas se imporem regras de direito, técnicas de gestão e também a moral, 

o êthos, a prática de si, que permitirão, nesses jogos de poder, jogar com o mínimo 

possível de dominação (FOUCAULT, 2006, 284 p). 

 

Foucault chama a atenção para um campo de forças, que vamos considerar em nossa 

pesquisa como a sociedade em rede, em constante e frenética mutação, mas jamais um campo 

em que agentes têm a mesma relevância, visibilidade e isonomia diante de dispositivos, de 

atuação e de influência. A cada ano aumenta a intervenção de Inteligência Artificial, softwares 

e algoritmos em todas as esferas da experiência humana, do mercado à vida biológica: bolsas 

de valores, marketing e publicidade de sites, portais e redes sociais, biotecnologia, relações 

afetivas e sexo com robôs. A própria política (como sistema de organização representativa), o 

corpo humano, suas relações sociotécnicas e com a natureza, há muito estão habitados por redes 

neurais, códigos eletrônicos e Big Data.  

Ainda que não tenha vivido para ver a sociedade em rede (CASTELLS 2000, JENKINS 

2009) e a interferência do fluxo de dados que cria fake news a ponto de influenciar processos 

eleitorais, ameaçando a democracia (O’NEIL 2016), Foucault descreveu dispositivos de poder 

que funcionam em escala planetária numa sociedade de controle (DELEUZE, 2008), sob a 

égide da governamentalidade (FOUCAULT, 1977-78).  

Nossa hipótese central é que a cidadania, que aponta para a liberdade e para o bem 

comum compartilhado por um grupo, tem na contemporaneidade condições de possibilidade de 

exercício cada vez mais estreitas. Isso se deve pelo efeito da aceleração e da política dos 

algoritmos, que impactam o cotidiano de forma inaugural na História, interferem na esfera 
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pública ampliada (digital), alterando a percepção da realidade em que o futuro só pode ser 

tenebroso.  

No entanto, como apontou Foucault, onde há poder, há contrapoder. E diante da escassez 

de possibilidade de se exercer a liberdade, numa sociedade em que a lógica empresarial, a 

cultura do narcisismo e as tradicionais formas de se fazer política se esvaziaram, acreditamos 

que a resistência se dará por meio do riso, da paródia e do pastiche. Destruir para abrir caminhos 

possíveis para um devir revolucionário. Tomando emprestado a provocação de Benjamin: “não 

há melhor ponto de partida para o pensamento que o riso” (1987-132). 

 

Fundamentação Teórica 

Segundo Simondon, o homem mantém com a máquina uma relação ambígua: de “puro 

conjunto de matéria” utilitarista ou de autômatos aos quais é prudente manter desconfiança, 

como se ela possuísse uma ânima ameaçadora. Mas, esclarece, isso é gerado pela falsa 

ambiguidade do automatismo, que é tão mais limitado quanto maior for sua “perfeição” técnica. 

Para superar isso, ela teria que embutir um grau de “indeterminação”. É nessa indeterminação 

que entra o fator humano, segundo o teórico. Esse autômato, então, operaria no binômio 

homem-máquina: “a máquina dotada de uma alta tecnicidade é uma máquina aberta [...] supõe 

o homem como organizador permanente” (SIMONDON, 1989, 11p). 

Ainda hoje, o Ocidente mantém um embate entre homem e máquina. A nosso ver, essa 

dubiedade – que para os antigos gregos não se colocava, uma vez que o homem seria não apenas 

um ser político, mas um ser da técnica – serve para gerar uma dissociação dos interesses do 

capitalismo global. Os algoritmos, apartados de seu hibridismo, de seu par relacional que é o 

homem, pairam como um fantasma, impenetrável e, portanto, inacessível a mortais. Mas 

também seriam percebidos como facilitadores que penetram em todas as esferas da vida 

cotidiana.  

 O chamado capitalismo tardio foi possível graças ao desenvolvimento da TI, que 

possibilitou uma abrangência globalizada, em rede, que segundo Boltanski e Chiapello, 

“apontaram para o leque de forças que valorizam o indivíduo que está constantemente 

envolvido, operando, interagindo, comunicando, reagindo ou processando em algum meio 

telemático” (CRARY, 2016, 13 p).  

Quando Castells (2000) usa o termo, os dois sentidos se misturam porque rede se torna 

um modo privilegiado de organização graças justamente ao alcance da tecnologia da 

informação. É também nesse sentido que Boltanski e Chiapello (2005) se valem da 

palavra para definir uma nova tendência no modo capitalista de produção. (LATOUR, 

2012, 190 p). 
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A nosso ver, dá-se aqui um ponto de contato com a teoria do fetiche marxiana: “É uma 

relação social definida entre os homens que assume, a seus olhos, a forma fantasmagórica de 

uma relação entre coisas” (MARX, 2013, 206 p). Ou seja, essas relações sociais são mediadas 

pela tecnologia, mas percebidas como estabelecidas apenas pelas IA, desencarnadas. Esse 

aspecto é mais evidente na medida em que são dispositivos, fluxos informacionais imateriais, 

que regem a nova governamentalidade. 

Por esta palavra, “governamentalidade”, entendo o conjunto constituído pelas 

instituições, os procedimentos, análises e reflexões, os cálculos e as táticas que 

permitem exercer essa forma bem específica, embora muito complexa, de poder que 

tem por alvo principal a população, por principal forma de saber a economia política 

e por instrumento técnico essencial os dispositivos de segurança [...]. Enfim, por 

“governamentalidade”, creio que se deveria entender o processo, ou antes, o resultado 

do processo pelo qual o Estado de Justiça da Idade Média, que nos séculos XV e XVI 

se tornou o Estado administrativo, viu-se pouco a pouco “governamentalizado” 

(FOUCAULT, 2008, 143-144). 

 

O pensador francês percebe a govenamentalidade como esse conjunto de objetos que 

considera os indivíduos do ponto de vista da regulamentação da vida biológica. E se aplicaria 

na parceria entre corporações e Estados para gerar determinado efeito. Uma delas é a 

valorização do indivíduo que está sempre conectado, que opera no registro de uma cultura 

participativa que, segundo Jenkins, seria aquela que destrona a suposta passividade do 

espectador, possibilitada pela convergência que não se limitaria aos recursos tecnológicos, mas 

antes disso ao desejo de compartilhamento dessa rede de atores em suas interações. Esses atores 

em rede implodem a noção de produtor-consumidor.  

No entanto, o peso desses atores seria diferente comparativamente a corporações e 

Estados. “O consumo tornou-se um processo coletivo – e é isso o que este livro entende por 

inteligência coletiva, expressão cunhada pelo ciberteórico francês Pierre Lévy” (JENKINS, 

2009-28). Jenkins completa que o “emergente paradigma da convergência presume que novas 

e antigas mídias irão interargir de forma cada vez mais complexas” (idem, 2009-31). Essa 

heterogeneidade na rede, não permitiria a supremacia de corporações frente à esfera pública? 

Que possibilidades de enfrentamento existem para sociedade civil x corporações e Estados? 

Se numa concepção aristotélica a liberdade é definida como a capacidade de maximizar 

as potências do ser, em que medida a comunicação controlada por algoritmos pode estabelecer 

as condições de possibilidade dessa liberdade? Ou seria ela na verdade a liberação 

(FOUCAULT) para o consumo num mercado globalizado, onde impera a lógica 24/7? Ou as 

novas tecnologias criariam novas normas, ou seja, regras de conduta (disciplina) e de 

regularidade funcional e orgânica (biopoder) que assujeitariam/submeteriam a democracia e a 

sociedade ao concentrar o domínio do Big Data nas mãos de grandes players (empresas 
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planetárias como Google, Amazon, Microsoft, Apple, Uber, Airbnb), que impõem sua agenda 

de interesses? Isso corroboria o que Habermas entende como a impossibilidade de uma esfera 

pública política verdadeira num cenário político dominado pela forma espetacularizada das 

mídias, em que vigora a pós-verdade.  

Aristóteles representa um pensador-chave da tradição Antiga, cuja influência é marcante 

por ter inaugurado a Ética como uma ontologia (uma ciência do ser) do ponto de vista do 

homem. Como primeiro a estabelecer um objeto - as virtudes (piedade, coragem bondade etc) 

– e um método próprios para esse saber (Ética). A Ética aristotélica é teleológica, ou seja, tem 

uma finalidade, que seja o Bem, e mais especificamente o desenvolvimento pleno do gênero 

humano. Kant, outra referência cara ao Iluminismo quando se trata da Ética, estabelece que a 

liberdade é a capacidade humana de agir e se tornar a causa primeira de uma série causal. 

Liberdade e Ética são valores que permeiam um campo de forças – minado – em que o 

algoritmo, a inteligência artificial e a mídia hegemônica são os atores de um novo paradigma 

da informação jornalística. Mas como a opacidade é o que rege o algoritmo, como seria possível 

essa ética para o bem comum, se o capital global rentista submete o público a sua pauta de 

interesses? Como alerta Silveira: 

O sociólogo Philip N. Howard (2015) [...] chamou de Pax Técnica o arranjo político, 

econômico e cultural de instituições e dispositivos em rede nos quais governo e 

indústria estão firmemente ligados em pactos de defesa mútua, colaborando com 

projetos, com design, com a definição de padrões, com a mineração e análise de dados. 

Esse arranjo pouco democrático e voltado prioritariamente ao fortalecimeno das 

corporações tende a se ampliar caso não seja tornado visível, caso os algoritmos não 

sejam analisados criticamente diante do avanço de tecnologias como Big Data, 

Internet das Coisas, Machine Learning e Inteligência Artificail, entre outras. 

(SILVEIRA, 2016). 

 

Numa leitura da ética como bem comum, a Pax Técnica seria seu avesso. Tal arranjo 

entre governos e corporações ficou mais evidente no início do século, quando a emergência 

global da internet, nos anos 90, alimentou o sonho de democracia digital mais horizontal, sem 

intermediários. Cidadãos, grupos e coletivos poderiam, assim, atuar diretamente (e para além 

de seus representantes eleitos), pressionando agentes do Executivo e Legislativo por suas 

demandas. No entanto, na última década o sonho da cidadania digital plena se mostrou menos 

promissora do que prometia. Um exemplo de como a política do algoritmo pode representar a 

negação do gênero humano é a que denuncia O’Neil. A pesquisadora cunhou a expressão 

Weapons of Math Destruction (WMDs) para as repercussões observadas em seus estudos sobre 

Big Data na sociedade americana, e cuja conclusão foi: “eles tendiam a punir os pobres e os 

oprimidos em nossa sociedade, enquanto faziam os ricos mais ricos”.  

Esses dados alimentam outras WMDs, que classificam as mesmas pessoas como de 

riscos elevados ou alvos fáceis e aconselham a bloqueá-los de empregos, ao mesmo 
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tempo que aumentam suas taxas de hipotecas, empréstimos de carro e todo tipo de 

seguro imaginável (O’NEIL, 2016, 10 p). 

 

A matemática norte-americana chama a atenção para a operação feita entre empresas 

que classificam aqueles, por exemplo, que vão a instituições financeiras em busca de 

empréstimos seja para a compra de casa ou linhas de crédito universitário. Mas o algoritmo 

funciona a partir de dados estatísticos que devem ser atualizados, descartando erros, 

aperfeiçoando seus acertos, traduzidos pela maior propagabilidade.  

Sem feedback, no entanto, um motor estatístico pode continuar girando análises 

defeituosas e prejudiciais, sem nunca aprender com seus erros. Muitas das WMDs que 

vou discutir neste livro [...] se comportam assim. Eles definem sua própria realidade 

e usam-na para justificar seus resultados. Este tipo de modelo é autoperpetuante, 

altamente destrutivo - e muito comum. (O’NEIL, 2016, 12 p) 

 

Parece claro que existe uma ética aplicada ao feedback dos códigos desses programas 

operados por grandes players corporativos. Desse modo, qual seria a ética determinada por 

esses grupos? Se o Big Data é capaz de amenizar riscos em operações que envolvem a eleição 

de um pastor neopentecostal à presidência da República ou a taxa de sucesso de um novo 

modelo de telefone celular, não se pode dizer o mesmo em relação à parcela mais vulnerável 

das sociedades: os matáveis (AGAMBEN, 2002), vítimas do racismo de Estado (FOUCAULT), 

que garante à máquina do governo constituído o monopólio da violência e da morte. Nas 

palavras do pensador francês: “A função assassina do Estado só pode ser assegurada, desde que 

o Estado funcione no modo do biopoder, pelo racismo” (2005-306). 

No Rio de Janeiro, sobretudo, é evidente que uma política de desmonte do Estado de 

bem-estar social foi aperfeiçoada no pós-2016. E fartamente veiculada pelos jornais O Globo e 

Extra como justificáveis diante do caos econômico-social-político artificialmente criado. Que 

novas formas de percepção foram aqui fabricadas por essa política do algoritmo? Seria possível 

operar linhas de fuga, como sugeriu Deleuze?  

Se a imaginação é algo entre o meio ambiente e o sujeito, como nos sugere Flusser, e o 

que habita esse intervalo necessita de uma certa distância temporal-espacial, como é possível 

imaginar mundos se nesse intervalo a dromologia (VIRILIO, 1997) impera, roubando nosso 

tempo de contemplação, condição necessária para o pensamento? Se a imaginação é 

constantemente bombardeada por imagens sob a lógica neoliberal de 24/7 (CRARY, 2014), 

seria possível fabular outras realidades que não as dadas a perceber? 

 

Metodologia 

Concomitantemente à pesquisa bibliográfica para a investigação teórica e a netnografia 

das edições digitais de O Globo e Extra, serão feitas entrevistas qualitativas, em profundidade, 
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presenciais e online, por meio de um questionário aberto com leitores engajados em 

comentários desses jornais cariocas. Esses grupos focais deverão representar a variedade do 

universo dos internautas, seguindo critérios de renda, escolaridade, gênero, geração, entre 

outros, segundo o IBGE. Realizaremos a coleta de dados de edições digitais, ou seja, das 

primeiras páginas das editorias de Política dos jornais, numa periodicidade de até três vezes por 

semana, durante todo o ano de 2018 e os três primeiros meses de 2019, quando se realizará 

eleições gerais para presidente da República, governadores, senadores (na proporção de 2/3 da 

Casa) e deputados federais e estaduais.  

A partir desse material netnográfico e das entrevistas em profundidade com grupos 

focais, procederemos à análise por meio do enquadramento noticioso, também conhecido como 

frame analysis (GOFFMAN, 2012), e da Análise de Conteúdo (BARDIN, 2002) das notícias 

veiculadas, da audiência, de conversas em fóruns, de chats, de comentários para articular uma 

compreensão sobre quais discursos são valorizados pelos veículos de informação, quais desses 

são apagados, de que maneira eles operam e os impactos no cenário sociotécnico dos atores 

envolvidos. 
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1 Senado desafia Trump e aprova por ampla maioria novas sanções à Rússia. O Globo. Disponível em: 

https://oglobo.globo.com/mundo/senado-desafia-trump-aprova-por-ampla-maioria-novas-sancoes-russia-

21639228. Acesso em: 28 jul 2017. 

 
2 Usando algoritmos, inteligência artificial deve formar cartel no futuro. Folha de S.Paulo. Editoria Mercado. Publicado em 

14 de janeiro de 2017. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/01/1849859-usando-algoritmos-

inteligencia-artificial-deve-formar-cartel-do-futuro.shtml. Acesso em: ago 2017. 

 
3 Uma definição simples do que é a inteligência artificial (IA), segundo o professor Alexandre Ibrahim Direne, da Universidade 

Federal do Paraná, seria: “o estudo de como fazer os computadores realizarem tarefas em que, no momento as pessoas são 

melhores”. Disponível em: http://www.nce.ufrj.br/GINAPE/VIDA/ia.htm. Acesso em: jul 2017. 

 

4 Empresa dos EUA implantará chips nos funcionários para agilizar tarefas. G1. Disponível em: 

http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/empresa-dos-eua-implantara-chips-nos-funcionarios-para-agilizar-tarefas.ghtml. 

Acesso em: jul 2017. 

 

5 As paixões que fazem os homens tenderem para a paz são o medo da morte, o desejo daquelas coisas que são necessárias 

para uma vida confortável, e a esperança de consegui-las através do trabalho (2004, p 47). 

 

6 Segundo a definição do Oxford Dictionary: aquilo que “se relaciona ou denota circunstâncias nas quais fatos objetivos têm 

menos influência en moldar a opinião pública do que apelos à emoção e a crenças pessoais”. 

 

7 A definição de algoritmo do Dictionary of Computater Science, da Oxford University, é “a prescribed set of well-defined 

rules or instructions for the solution of a problem, such as the performance of a calculation, in a finite number of steps” [um 

conjunto prescrito de regras ou instruções bem definidas para a solução de um problema, como o desempenho de um cálculo, 

em um número finito de etapas]. 

 

8 Robôs sexuais, programados para rejeitar parceiros permitindo realizar fetiches de estupro e mesmo de pedofilia, geraram 

debates sobre se isso incentivaria ou reprimiria crimes sexuais. Robôs sexuais com aparência de crianças preocupam 

especialistas. Globonline. Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/robos-sexuais-com-aparencia-de-

criancas-preocupam-especialistas-21555076. Acesso em: jul 2017. 

 

9 Big Data, grosso modo, seriam Grandes Dados a serem analisados. Em uma expressão seria a análise de dados disponíveis 

nas redes. Eles levariam em conta os 5Vs: volume, variedade, velocidade, veracidade e valor. 

 

10 Na visão foucaultiana, dispositivos seriam instituições, ações que orientam gestos, práticas que têm efeitos no real, que 

informam nossa experiência histórica, elementos discursivos e extradiscursivos. 

 

11 Poder na concepção de Foucault é governar condutas, agir sobre a vontade e estruturar o campo de ação dos outros, e como 

tal, o poder não tem lugar, não pode ser possuído por seres ou instituições. Poder é relação, exercício em constante 

deslocamento. E o filósofo sublinha a positividade do termo, normatizando e provocando efeitos. 

 

12 Segundo Tucherman: “conceito de técnica, contudo, é mais abrangente; designa  o conjunto de  elementos, dos gestos 

ligados à  fabricação e  à utilização de sistemas, melhorando, ampliando as performances dos corpos nas suas relações com o 

meio ambiente. A  atividade técnica é onipresente no conjunto das culturas humanas [...] As técnicas, seus objetos e relações 

acompanham o homem desde as suas origens e  se  reencontram hoje,  potencializadas, no coração 

da  atividade  contemporânea de  controle, de reconstrução da matéria  e  da  vida. Com ainda  um acréscimo:  a fonte  das 

mutações técnicas é, ela também técnica”. 
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Narrativas de emoção e escândalo: As redes sociais e a 

narrativa política em tempos de polarização política 

MARIANA CARVALHO 

Resumo 

Este trabalho busca analisar a narrativa emocional do jornalismo político nas redes sociais, 

especialmente na cobertura de escândalos políticos. Analisamos os escândalos políticos coletados em 

uma semana da cobertura política, entre os dias 5 a 11 de março, na página do Facebook do jornal O 

Estado de São Paulo e da revista Carta Capital, para compreender como o uso das emoções reforçam a 

narrativa de escândalos nas redes sociais e sua relação com a polarização e a crise institucional vivida 

no Brasil contemporâneo. 

 

Palavras-chave: Jornalismo político; emoções; política de escândalos; polarização. 

 

1. Introdução 

Desde as Jornadas de Junho de 20131 o Brasil vive uma profunda crise política, 

institucional e econômica. As inúmeras denúncias de corrupção, o impeachment da ex-

presidenta Dilma Rousseff, os índices de desemprego e inflação, trouxeram questionamentos 

profundos sobre a democracia e a mídia no Brasil, que seguem repercutindo nas discussões 

políticas atuais. Paralela à crise de confiança na política, questionamentos sobre o papel da 

imprensa brasileira e conglomerados midiáticos também ganham força, com campanhas 

pedindo a democratização dos meios, boicotes às emissoras que não correspondem às 

expectativas de seus telespectadores e mais recentemente à ocupação da sede do Grupo Globo 

após a condenação do ex-presidente Lula por corrupção. Ao mesmo tempo, o consumo de 

informação através de portais de notícias, redes sociais e aplicativos também aumentam, seja 

pela facilidade de acesso ou por se apresentarem como uma alternativa à “mídia tradicional”. 

De acordo com a Pesquisa Brasileira de Mídia2, a televisão continua sendo a primeira fonte de 

informação para os brasileiros (89%), no entanto, a internet já supera o rádio e os jornais 

impressos como fonte de notícias (49%).  

Apesar da midiatização da política (HJARVARD, 2014) já ser uma realidade de longa 

data no Brasil, com a ampliação do acesso à internet e a migração de diversos veículos de 

comunicação para o espaço online e para as redes sociais a internet esse processo de 

midiatização foi acentuado e a discussão política tem se tornado cada vez mais emocional e 

polarizada. De acordo com Castells (2015), a ‘política de escândalos’ se tornou prática 

corriqueira em todo o mundo, e os meios de comunicação “fazem do uso de escândalos o 

instrumento mais eficiente de embates políticos” (CASTELLS, 2015, p.305). Esse ambiente 

midiatizado e carregado de afetos, as emoções têm o poder de “dramatizar/ alterar/ reforçar a 
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dimensão macrossocial em que as emoções são suscitadas” (REZENDE e COELHO, 2010, 

p.75) e alterar os rumos das narrativas políticas e reforçar a polarização ideológica.  

No Brasil, temos uma mídia que é historicamente partidária e polarizada, com o uso das 

redes sociais para acesso as notícias – através das páginas alimentadas pelas próprias empresas 

e pelo compartilhamento espontâneo – esse partidarismo e polarização é ainda mais perceptível. 

Para Albuquerque, Lycarião e Magalhães (2015), o posicionamento político da mídia brasileira 

é histórico e está relacionado à dependência das empresas em relação a bancos nacionais e ao 

capital estrangeiro. Os autores afirmam que a imprensa partidária não é efetivamente um 

problema, desde que ela exponha seus posicionamentos. No entanto, no caso da imprensa 

brasileira, esses interesses raramente são revelados. A mídia se torna mais partidária a medida 

que a polarização política aumenta, e no contexto atual, as empresas midiáticas acabam por 

optando pela parcialidade como forma de fidelizar o público, que vive nessas bolhas midiáticas 

nas redes sociais (ALBUQUERQUE ET AL., 2015).  

 Através da análise de reportagens de política entre os dias 5 a 11 de março nas páginas 

de Facebook do jornal O Estado de São Paulo e a revista Carta Capital, esse artigo se propõe a 

analisar essa relação entre a política dos escândalos e as emoções no ambiente digital. Serão 

analisadas as postagens da página do Facebook, curtidas e comentários, a fim de compreender 

as marcas emocionais do discurso político a respeito de escândalos nas redes sociais. 

 

2. Metodologia 

Compreendendo o impacto dos veículos midiáticos à construção da narrativa política, 

mesmo nas redes sociais, foram analisadas as postagens das páginas de dois veículos de comu-

nicação importantes no país e de linhas editoriais distintas: Estadão e Carta Capital. A Carta 

Capital é uma revista quinzenal que também conta com um portal de notícias e página de 

Facebook alimentada diariamente, se apresenta como um veículo independente e é reconhecido 

por seu apoio a partidos de esquerda e movimentos sociais. A revista divulgou apoio à eleição 

da presidenta Dilma Rousseff nas eleições de 2014 e condenou o golpe parlamentar de 2016. O 

Estadão, portal online do jornal O Estado de São Paulo, tem grande credibilidade e tradição no 

jornalismo político e tem uma linha editorial mais elitizada, o jornal se posicionou a favor do 

impeachment da presidenta Dilma Rousseff e demostra apoio aos projetos do presidente Michel 

Temer. 

A partir de uma coleta de posts, reações e comentários feitas através do aplicativo 

Netvizz entre os dias 5 a 11 de março de 2018, selecionamos matérias com temas políticos e 

matérias de outros assuntos, classificadas como “outros”. Foi feita uma proporção dos números 
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de curtidas, comentários, reações, compartilhamentos e engajamento total. Dividindo todos 

esses valores pelo número de postagens de cada categoria, tornou-se possível a comparação de 

interações em postagens de política e de outros temas. Dessa forma, foi possível comparar as 

interações com a totalidade das postagens sobre política e sobre outros assuntos do jornal. 

Para uma análise mais direcionada para as emoções, foram selecionados as cinco 

postagens sobre política com maior engajamento – soma do número de curtidas, reações, co-

mentários e compartilhamentos. Foram feitas análises quantitativas para verificar o 

engajamento político e as reações mais utilizadas pelos usuários, como forma de compreender 

as emoções acionadas por cada uma das postagens. Também foram selecionadas duas postagens 

que tiveram diferentes formas de reação para a análise dos comentários, que nos ajudaram a 

compreender de fato como as reações dos usuários se conectam com a narrativa deles a respeito 

da política e quais as emoções envolvidas neste discurso. 

 

3. A política de escândalos como fator de engajamento 

Thompson (2002) chama o uso rotineiro dos escândalos políticos nos veículos de co-

municação de ‘política de escândalos’. A migração de boa parte dos veículos midiáticos para o 

espaço online contribui ainda mais para a exploração dos escândalos. As possibilidades da 

internet permitem a exploração das sensações, com vídeos, fotos e novas formas de explorar os 

sentidos e oferecer uma impressão mais “real” e “crua daquilo que está acontecendo. Para 

Castells (2015), as redes sociais potencializam ainda mais esse fenômeno, tirando a importância 

do texto e do conteúdo e dando cada vez mais peso para as imagens.  

Esse ambiente, de afetos e de estimulo as emoções, é também um ambiente de acesso e 

debate político. De acordo com a pesquisa da Universidade de Oxford e do Instituto Reuters, 

57% dos brasileiros que vivem em zona urbana utilizavam o Facebook para acessar notícias em 

2017. Seja pelo acesso à informações políticas facilitado pelos portais de notícias e 

compartilhamentos nas redes sociais ou pela possibilidade de agir politicamente através da rede, 

as redes sociais tem ganhado cada vez mais importância no cenário político e na formação da 

opinião publica. Assim, a análise da narrativa política nas redes sociais é de extrema importân-

cia para compreendermos a construção da esfera pública contemporânea. 

Para Margetts (ET AL, 2016) curtidas, comentários, reações e compartilhamentos no 

Facebook podem ser entendidos como microatos de participação política. Para a autora, esse 

microato de participação se diferem dos atos de participação inicial, que exigiam maior doação 

de tempo e esforço do cidadão. Ela aponta que existe uma associação entre o uso geral da 

internet e a participação política, apontando que, quando se reduz o esforço para a participação 
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a necessidade de motivação política é menor, e dessa forma, aumenta o engajamento com a 

política, mesmo que não haja uma motivação por trás dessa participação (MARGETTS ET AL, 

2016, p. 52). 

Quanto maior o escândalo, maior é esse interesse e maior é a participação. Esses atos, 

como curtir, compartilhar e comentar, não são apenas uma forma do usuário demostrar apoio 

ou rejeição e participar da política de forma facilitada, eles também são importantes para as 

empresas midiáticas, que precisam do engajamento do público para gerarem interesse em seus 

produtos (CASTELLS, 2015). Comparando o engajamento nas postagens sobre política e sobre 

outros temas, podemos perceber que essa política de escândalos tem um grande potencial em 

engajar o usuário e promover microatos de participação. 

 

GRÁFICO 1 – ENGAJAMENTO TOTAL NO ESTADÃO 

     

Fonte: Facebook, 2018. 

 

Na página do jornal Estadão percebemos que o engajamento com as postagens de 

política é mais acentuado do que em “outros” em todas as formas de interação disponíveis: 

compartilhamentos, reações, comentários e curtidas. Essa mesma tendência é perceptível na 

página Carta Capital, com uma diferença ainda mais acentuada entre as duas categorias. 
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GRÁFICO 2 – ENGAJAMENTO TOTAL NA CARTA CAPITAL 

    

Fonte: Facebook, 2018. 

Nas duas páginas a “reações” é a forma de interação mais acionada pelo usuário. Essas 

reações, são formas de reagir emocionalmente as postagens. O Facebook disponibiliza cinco 

possibilidades de reagir: 'Amei', 'Haha', 'Uau', 'Triste' e 'Grr'. Essas reações são expressões 

visuais de emoções que são oferecidas ao usuário como forma se emocionar, dentro das opções 

oferecidas pela redes sociais. Dessa forma, podemos perceber a relevância das emoções dentro 

da narrativa política nas redes sociais. 

 

4. As emoções do discurso político 

As emoções são parte fundamental nessa narrativa de escândalos. Castells (2015) reúne 

uma série de pesquisas que apontam para a força das sensações e dos argumentos emocionais 

no direcionamento dos nossos pensamentos e ações. De acordo com o autor, nosso cérebro 

pensa através de metáforas que são acessadas pela linguagem. A linguagem é a chave para 

compreendermos nossa maneira de sentir e, consequentemente, de pensar e agir. Essas 

metáforas são ativadas, em grande medida, pelas emoções, nossas experiências, nosso contexto 

social (CASTELLS, 2015). Isso não significa que agimos apenas com base nas emoções e que 

não existem argumentos e racionalidade na decisão política, mas as emoções são um canal para 

transmitir argumentos, elas têm força.  



884 

Anais do VII Seminário de Pesquisa em Mídia e Cotidiano 

 

As emoções não apenas convencem ou sugerem, elas geram ação. O autor ainda afirma 

que “a cognição política é formada emocionalmente” (CASTELLS, 2015, p. 213) e emoções e 

sentimentos operam de formas diferentes para levarem as pessoas a terem determinado 

comportamento político. Para Bakhtin (1995) o discurso, por estar imbuído de significado e 

representação de forças sociais e políticas, é componente fundamental da ideologia. Dessa 

forma, analisar o conteúdo das postagens e comentários, para compreender as emoções 

envolvidas no discurso da política é fundamental para o debate sobre a construção de uma esfera 

pública democrática. 

Assim, o discurso emotivo, e simultaneamente moral, é central na construção da 

narrativa política. Apreendemos desde a infância que nossas emoções são reservadas para a 

esfera privada e no espaço público devemos reprimi-las e ameniza-las, mas pesquisadores 

contemporâneos que estudam as emoções na perspectiva das ciências sociais concordam que 

as emoções estão diretamente relacionadas às relações culturais e ao contexto social que 

vivemos, elas são parte da vida pública e da nossa construção como indivíduos sociais. 

No entanto, as emoções e a narrativa política não parecem ser parte de um mesmo 

universo para o senso comum. Se ligarmos a televisão no momento do horário eleitoral gratuito 

ou acompanharmos uma manifestação política, facilmente perceberemos que emoção e política 

fazem parte do mesmo universo, não só pelo caráter moral das emoções já identificado, mas 

pela sua capacidade de movimentar corpos e provocar ação. De acordo com Sara Ahmed 

(2014), assim como existe uma hierarquia entre emoção e razão, existiria também uma 

hierarquia dentro das emoções – enquanto algumas emoções são consideradas “elevadas” e 

devem ser cultivadas, outras são tidas como inferiores e sinal de fraqueza. Assim, as emoções 

também possuem um papel hierarquizante e pode ser usada como “ferramenta” nas relações de 

poder já que podem ser entendidas como uma forma de micropolítica.  

Para Rezende e Coelho (2010) essa micropolítica das emoções fala exatamente sobre 

essa relação entre emoções e as relações sociais e sobre o potencial delas de “dramatizar/ alterar/ 

reforçar a dimensão macrossocial em que as emoções são suscitadas” (REZENDE e COELHO, 

2010, p. 75). Nesse sentido, elas não são sentidas individualmente, mas são construídas, 

vivenciadas e percebidas em sociedade e, por isso, precisam ser também estudadas na 

perspectiva dos fenômenos e da organização social.  Para verificarmos com mais especificidade 

o uso das emoções na amostra estudada, selecionamos as cinco postagens com maior 

engajamento em cada página e comparamos cada uma das cinco reações disponibilizadas pelo 

Facebook em cada uma delas. 
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GRÁFICO 3 – REAÇÕES NAS CINCO POSTAGENS COM MAIOR ENGAJAMENTO 

NO ESTADÃO 

 

Fonte: Facebook, 2018. 

Na página do jornal Estadão podemos perceber como as postagens são recebidas 

emocionalmente pelos usuários. Das cinco postagens com maior engajamento, quatro são sobre 

escândalos de corrupção, mostrando o peso do escândalo político para o engajamento do 

usuário. Dentre elas, “Barroso autoriza quebra de sigilo bancário de Temer” e “Câmara pagou 

despesas de petistas que foram a julgamento de Lula em Porto Alegre” se destacam pela 

interação dos usuários. 

A postagem sobre a quebra de sigilo bancário de Temer é particularmente interessante 

para nossa análise porque os usuários escolhem as reações “Amei” e “Haha” como forma de 

reação emocional as postagens. Essas reações, que aparecem com frequência em matérias de 

politica, não estão associadas a leveza, amor e diversão na política da mesma forma que podem 

ser encontradas em postagens de outros assuntos. Em uma análise mais aprofundada dos 

comentários da postagem, podemos perceber que elas na verdade estão associadas ao ódio à 

classe política. 
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IMAGEM 1 – BARROSO AUTORIZA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DE TEMER 

 

Fonte: Facebook, 2018. 

 

As reações e os comentários dos usuários feitos nas postagens nos mostram dois 

discursos predominantes, a satisfação com a “desgraça” alheia – no caso, com a quebra de sigilo 

bancário do presidente – e o sentimento de insatisfação e impotência com a classe política, 

mesmo diante de uma notícia sobre uma investigação contra o presidente da república. Esses 

discursos mostram uma relação de desconfiança e falta de credibilidade com a política. Essas 

informações nos ajudam a compreender a forma com que o público recebe esse tipo de 

escândalo, a contaminação das emoções presentes na discussão nos comentários, a falta de di-

ferenciação entre o lugar da razão e da emoção na política e falta de confiança nas instituições 

públicas.  

Para desvendar a origem do antissemitismo, Arendt (2012) recupera Tocqueville para 

compreender os motivos do ódio dos franceses contra a aristocracia durante a Revolução, que 
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ganhou força no momento em que a aristocracia perdeu o poder e começaram a ser vistos “como 

parasitas, sem qualquer função real na condução do país” (ARENDT, 2012, p.27). Ainda que a 

situação brasileira atual se difira muito do antissemitismo no período pré-segunda guerra 

mundial ou da revolução francesa, o ódio à classe política e à política em si pode em muito ser 

explicado por essa “falta de utilidade” da política na vida da população brasileira. Esse 

fenômeno também pode ser observado nas postagens com maior engajamento na página da 

Carta Capital.  

 

GRÁFICO 4 – REAÇÕES NAS CINCO POSTAGENS COM MAIOR ENGAJAMENTO 

NA CARTA CAPITAL 

      

Fonte: Facebook, 2018. 

Apesar de um posicionamento político distinto entre as duas páginas e seus usuários, a 

insatisfação com a política e a ideia de impotência diante dos acontecimentos públicos 

permanece. No entanto, na Carta Capital podemos perceber que a postagem com maior número 

de reações tem um discurso emocional e irônico criado pelo próprio veículo de comunicação, 

através de uma charge que ironiza o julgamento do pedido de Habeas Corpus do ex-presidente 

Lula.  
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IMAGEM 2 – SEM HABEAS CORPUS, RESTA FILIAÇÃO AO PSDB PARA LULA 

EVITAR PRISÃO 

 

Fonte: Facebook, 2018. 

 

Na Carta Capital também podemos perceber dois discursos dominantes entre os 

usuários, aqueles que acreditam que o judiciário não julgou o ex-presidente corretamente e 

aqueles que acusam Lula de corrupção e criticam a revista pelo seu posicionamento político. 

Em comum, esses dois discursos apontam para uma descrença no sistema político e insatisfação 

com a política em geral. Dessa forma, percebemos que ainda que a revista se disponha a fazer 

humor através de uma crítica ao sistema judiciário, a resposta dos usuários não necessariamente 

segue esse mesmo direcionamento, mas mesmo assim, podemos identificar, como na postagem 

do Estadão, uma ideia de “falta de utilidade” na política, um ressentimento direcionado a esses 

“parasitas” que deveriam resolver os problemas do cidadão. 

Kehl (2004) afirma que no Brasil, o ressentimento político assumiu duas facetas após a 

redemocratização na década de 80. Enquanto as elites e a classe média, que se beneficiaram 

pela abertura econômica deste período, se ressentiam com setores da esquerda que tentavam 

recuperar discussões sobre direitos humanos e justiça social; a esquerda se ressentia por não 
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assumir a responsabilidade por derrotas e perdas. Esse ressentimento está associado à ideia de 

que os políticos deveriam solucionar os problemas do país, mas não o fazem, não são úteis. Em 

um clima exageradamente emotivo, esse ressentimento pode facilmente pode avançar para um 

discurso de ódio, como no comentário na Carta Capital que sugere que Lula use o “pijama” de 

Getúlio Vargas3. 

 Com as denúncias de corrupção e as dezenas de escândalos políticos que tomam conta 

do noticiário, o sentimento de inutilidade ou parasitismo da classe política aumenta. O Índice 

de Confiança Social (ICS)4, realizado pelo IBOPE Inteligência, aponta uma queda na confiança 

crescente as instituições políticas. Na pesquisa realizada em 2017, o último colocado foi o 

Presidente da República, com 14 pontos no nível de confiança. Na penúltima posição estão os 

Partidos Políticos, com 17 pontos, seguidos de perto pelo Congresso Nacional, com 18 pontos. 

Dessa forma, podemos pensar o aumento da narrativa emocional na política, e o aumento de 

discursos de ódio e intolerância, como um sintoma dessa falta de credibilidade. Se não se pode 

confiar nas instituições, também não é possível confiar na democracia. 

 

6. Conclusão 

 Neste trabalho inicial, podemos perceber como os escândalos políticos geram 

engajamento nas redes sociais. Esse engajamento é ainda mais acentuado quando estudamos as 

“reações”, signos oferecidos pelo Facebook que expressam emoção. Dessa forma, as emoções 

e a política de escândalos atuam juntas para sensibilizar, emocional e engajar o usuário nas 

redes sociais, construindo uma narrativa política baseada nestes argumentos afetivos e 

escandalosos. 

De acordo com Castells (2015), a internet foi concebida como uma tecnologia de 

comunicação livre e por isso tem a capacidade de revolucionar a sociedade e causar rupturas na 

forma de nos conectarmos e acessarmos informações. O autor não nega a possibilidade da 

tecnologia ser apropriada por empresas, mas sendo a internet um espaço de múltiplas vozes e 

conexões, é natural pensarmos que ela está mais próxima do pluralismo de vozes e da 

diversidade. No entanto, dentro do Facebook, uma empresa privada que vende as informações 

e gostos dos usuários, percebemos que essas rupturas políticas não são possíveis. De fato, as 

redes sociais não são um espaço de construção do debate público, mas um espaço de construção 

de discursos emocionais e narrativas políticas individualizadas. 

Como foi observado, essa narrativa emotiva da política ativa as metáforas e as 

construções neurais já feitas pelo leitor, de que a política é algo sujo, imoral, e alimenta 

sentimentos de ódio e ansiedade (CASTELLS, 2015). Esse tipo de discurso, além de afastar a 
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população do debate político qualificado, da análise crítica e consequentemente, da participação 

democrática e cidadã, também contribui para uma sensação de impunidade e até agressividade. 

Sendo uma narrativa semelhante às produções audiovisuais, seriadas e cheias de reviravoltas, 

esse tipo de construção também favorece a produção de escândalos, que cada vez fogem mais 

do debate público. Assim, os escândalos servem de combustível para novos escândalos e 

emoção despolitiza o debate político. 

Neste cenário, se torna urgente debater a problemática da utilização das redes sociais 

como um espaço de acesso à informação e debate político, por suas características afetivas e 

mercadológicas, acentuando o descrédito com a classe política, afastando a população da 

informação e aproximando-a de um debate polarizado e despolitizado.  Compreendemos que 

os estudos empíricos ainda são insuficientes, mas apontam para a necessidade de estudar o uso 

das emoções na narrativa política, especialmente diante do momento de crise política e 

econômica vivida pelo país e pelo avanço dos discursos de ódio e da intolerância no mundo. 
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Notas 

1 As Jornadas de Junho foram protestos iniciados em São Paulo e espalhados por diversas capitais brasileiras, inicialmente 

contra o aumento da passagem de ônibus e contra a violência da Polícia Militar. 

 

2 Presidência da República do Brasil. Secretaria Especial de Comunicação Social. Pesquisa brasileira de mídia 2016 : hábitos 

de consumo de mídia pela população brasileira – Brasília : Secom, 2016. 

 

3 O ex-presidente do Brasil, Getúlio Vargas, cometeu suicídio no ano de 1954. 

 

4 Disponível em http://www.ibopeinteligencia.com/noticias-e-pesquisas/confianca-no-presidente-governo-federal-e-

congresso-nacional-e-a-menor-em-9-anos/ 
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