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RESUMO 

 

Esse trabalho investigou o Facebook como espaço de conversação política e a maneira como 

os indivíduos se apropriam de grupos de discussão no universo online. Examinou, ainda, como 

esses elementos se refletem no cotidiano dos cidadãos e no poder público. A investigação se 

deu a partir da observação de um espaço específico no Facebook: o grupo Plantão da Cidade, 

criado no município de Ouro Preto para a viabilização de discussões de cunho político que 

afetam não apenas os moradores da cidade, mas também, e principalmente, os trabalhos do 

Legislativo municipal. As reflexões basearam-se em estudos especialmente dedicados à análise 

dos processos comunicacionais no universo online e em questões específicas, como a 

representatividade, a interação social e a participação política nas redes sociais. O percurso 

metodológico se ancorou no modelo das trocas argumentativas online e na deliberação como 

um processo social, político e comunicativo. O estudo evidenciou o papel do Facebook como 

ambiente de conversação e como instrumento capaz de assegurar certa participação política em 

assuntos da esfera governamental.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Conversação política; Facebook; Plantão da Cidade-Ouro Preto; 

Teoria Deliberativa. 

 

 

ABSTRACT 

 

This study investigated Facebook as a space for political conversation and the manner in which 

individuals make use of discussion groups in the online environment.  

It also analyzes how these elements are reproduced in the daily lives of citizens and public 

authority. The investigation took place from the observation of a specific space in Facebook: 

the Plantão da Cidade group, conceived in the municipality of Ouro Preto to enable discussions 

of a political nature that affect not only the residents of the city, but also, and especially, the 

municipal parliament activities. The reflections are rest on research especially dedicated to the 

analysis of communication processes in the online environment and on specific issues, such as 

representativeness, social interaction and political participation on social networks. The 

methodological path was based on the model of online argumentative exchanges and in the idea 

of deliberation as a social, political and communicative process. The study reveals the role of 

Facebook as an environment for conversation and as an instrument capable of ensuring a certain 

political participation in matters of the governmental sphere. 

 

KEYWORDS: Political conversation; Facebook; Plantão da Cidade-Ouro Preto; Deliberative 

Theory. 

 

 

 

 



 

 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES  

 

Figura 1 - Post denunciando a falta de materiais básicos de curativos na Unidade de Pronto 

Atendimento do município de Ouro Preto. ............................................................................... 20 

Figura 2 - Print da interface do grupo Plantão da Cidade-Ouro Preto. .................................... 35 

Figura 3 - Foto ilustrativa da capa do grupo Plantão da Cidade-Ouro Preto............................ 36 

Figura 4 - Print das ferramentas do administrador do grupo Plantão da Cidade-Ouro Preto. .. 37 

Figura 5 - Print dos principais colaboradores do grupo Plantão da Cidade-Ouro Preto. ......... 37 

Figura 6 - Print da função qualidade do grupo Plantão da Cidade-Ouro Preto. ....................... 38 

Figura 7 - Print das ferramentas envolvimento e membros ativos do grupo Plantão da Cidade-

Ouro Preto.. .............................................................................................................................. 38 

Figura 8 - Print das publicações mais relevantes (últimos 60 dias) do grupo Plantão da 

Cidade-Ouro Preto.. .................................................................................................................. 39 

Figura 9 - Print da postagem em relação ao caso Red Bull Minas Riders no grupo Plantão da 

Cidade-Ouro Preto.. .................................................................................................................. 40 

Figura 10 - Publicação do Vereador Marquinho do Esporte no grupo Plantão da Cidade-Ouro 

Preto.. ........................................................................................................................................ 42 

Figura 11 - Foto do cartaz publicado no grupo Plantão da Cidade-Ouro Preto. ...................... 46 

Figura 12 - Capa do resumo da 21° reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto.. 47 

Figura 13 - Capa do resumo da 7° reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto.. .. 48 

Figura 14 - Capa do resumo da 19° reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto.. 48 

Figura 15 - Postagem no grupo Plantão da Cidade-Ouro Preto. .............................................. 49 

Figura 16 - Postagem no grupo Plantão da Cidade-Ouro Preto. .............................................. 50 

Figura 17 - Dimensões afetivas e políticas das conversações online. ...................................... 55 

Figura 18 - Síntese dos operadores analíticos deliberativos.. ................................................... 56 

Figura 19 - Aspectos políticos e princípios normativos englobados pela deliberação online. . 57 

Figura 20 - Print da postagem em relação ao Tapete da Semana Santa no grupo Plantão da 

cidade-Ouro Preto.. ................................................................................................................... 59 

Figura 21 - Print da postagem do 21° resumo da reunião ordinária da CMOP no grupo Plantão 

da Cidade-Ouro Preto.. ............................................................................................................. 61 

Figura 22 - Print da postagem em relação Campo do Água Limpa no grupo Plantão da 

Cidade-Ouro Preto.. .................................................................................................................. 62 

Figura 23 - Exemplo de comentário na postagem 1 - Tapetes da Semana Santa, fundamentado 

a partir de um ponto de vista oposto.. ..................................................................................... 64 

Figura 24 - Exemplo de comentário na postagem 3 - Vestiários do Campo do Água Limpa, 

onde o objetivo do comentário é apoiar. ................................................................................. 65 

Figura 25 - Exemplo de comentário na postagem 2 - Terceirização da saúde, o recurso 

argumentativo utilizado foi uma fonte de informação ........................................................... 65 

Figura 26 - Exemplo de comentário na postagem 2 - Terceirização da saúde, o recurso técnico 

utilizado é uma imagem ........................................................................................................... 66 



 

 

 

Figura 27 - Exemplo de comentário na postagem 2 - Terceirização da saúde, a relação ao 

poder público é negativa .......................................................................................................... 67 

Figura 28 - Exemplo de comentário na postagem 2 - Terceirização da saúde, mensagem 

indecifrável .............................................................................................................................. 70 

Figura 29 - Imagem ilustrativa da planilha de análise. ............................................................. 70 

Figura 30 - Print da postagem. Recurso técnico utilizado: Imagem.. ...................................... 74 

Figura 31 - Print da postagem. Forma de apresentar o comentário:  Nova abordagem.......... 74 

Figura 32 - Print da postagem: Recursos Argumentativos:  Testemunho pessoal.................. 75 

Figura 33 - Print da postagem: Recursos Argumentativos:  Fonte de Informação. ............... 75 

Figura 34 - Print da postagem: Recursos Técnicos:  Imagem ................................................. 76 

Figura 35 - Print da postagem: Recursos Técnicos:  Meme.. ................................................... 76 

Figura 36 - Print da postagem: Recursos Argumentativos:  Ironia ......................................... 77 

Figura 37 - Print da postagem: Recursos Argumentativos: Ironia .......................................... 77 

Figura 38 - Print da postagem: Forma de apresentar o comentário: Esclarecimento ............. 78 

Figura 39 - Print da postagem: Forma de apresentar o comentário: Questionamento. ........... 79 

Figura 40 - Print da postagem: Forma de apresentar o comentário: Questionamento. ........... 79 

Figura 41 - Print da postagem: Recurso Argumentativo: Fonte de informação. .................... 79 

Figura 42 - Print da postagem: Recurso Argumentativo: Fonte de informação. .................... 80 

Figura 43 - Print da postagem: Recurso Técnico: Imagem ..................................................... 80 

Figura 44 - Print da postagem: Recurso Técnico: Imagem ..................................................... 81 

Figura 45 - Print da postagem: Relação ao poder público municipal: Negativo. .................... 81 

Figura 46 - Print da postagem: Relação ao poder público municipal: Negativo. .................... 81 

Figura 47 - Print da postagem: Relação ao poder público municipal: Negativo. .................... 82 

Figura 48 - Print da postagem: Relação ao poder público municipal: Positivo. ...................... 83 

Figura 49 - Print da postagem: Relação ao poder público municipal: Negativo. .................... 83 

Figura 50 - Print da postagem: Relação ao poder público municipal: Negativo. .................... 83 

Figura 51 - Print da postagem: Relação ao poder público municipal: Positivo. ...................... 84 

Figura 52 - Print da postagem: Relação ao poder público municipal: Positivo ....................... 84 

Figura 53 - Print da postagem: Relação ao poder público municipal: Negativo ..................... 84 

Figura 54 - Gráfico – Forma de apresentar o comentário......................................................... 85 

Figura 55 - Gráfico – Objetivo do comentário. ........................................................................ 85 

Figura 56 - Gráfico – Recursos Argumentativos ...................................................................... 86 

Figura 57 - Gráfico – Recursos Técnicos.. ............................................................................... 86 

Figura 58 - Gráfico – Relação ao Poder Público Municipal..................................................... 87 

Figura 59 - Gráfico – Número de curtidas ................................................................................ 87 

Figura 60 - Gráfico – Responde a outro comentário. ............................................................... 88 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ........................................................................................................................ 1 

CAPÍTULO 1 FACEBOOK E PARTICIPAÇÃO POLÍTICA: AFETOS, PROTESTOS 

E PRÁTICAS DE CIDADANIA ............................................................................................. 5 

1.1 As afetividades projetadas na rede .......................................................................................... 18 

1.2 Os protestos projetados na rede: voz ativa e direito de fala .................................................. 23 

1.3 A discussão política projetada na rede: debates e dinâmicas no universo online................ 26 

CAPÍTULO 2 MOBILIZAÇÕES E CONVERSAÇÃO POLÍTICA NO GRUPO 

PLANTÃO DA CIDADE-OURO PRETO .............................................................................. 29 

2.1 Deliberação e processos comunicativos no Plantão da Cidade-Ouro Preto ........................... 32 

2.1.1 O caso Red Bull Minas Riders ................................................................................................. 40 

2.1.2 O caso de Cristina Mappa e seus resumos das reuniões na esfera pública ............................. 44 

2.2 Notícias e narrativas do cotidiano no Plantão da Cidade-Ouro Preto ................................... 48 

CAPÍTULO 3 O OLHAR SOBRE A FALA DOS OUTROS: CAMINHOS 

METODOLÓGICOS ............................................................................................................. 51 

3.1 Considerações metodológicas para a análise da conversação política no Facebook ........... 52 

3.2 Identificação dos posts e corpus final ....................................................................................... 62 

3.3 Categorias de análise ................................................................................................................. 62 

CAPÍTULO 4 .......................................................................................................................... 69 

CONVERSAÇÕES NO PLANTÃO DA CIDADE-OURO PRETO – A ANÁLISE ........... 69 

4.1 Apresentação dos resultados .................................................................................................... 71 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................. 89 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 92 

APÊNDICES ........................................................................................................................... 98 

 

 



 

1 

 

INTRODUÇÃO 

 

A internet cumpre o papel de romper barreiras geográficas e temporais, proporcionando 

um novo cenário em que a comunicação emerge mais ágil e interativa, conforme os estudos de 

Castells (2003), Duarte (2012) e Recuero (2012).  Plataformas online, como Facebook, Twitter 

e Instagram, oferecem novos contornos aos processos comunicacionais que se fazem presentes 

no dia a dia de grande parte da população mundial. O relatório digital 2019, da We Are Social 

e da Hootsuite, demonstra, por exemplo, que o Facebook possui pelo menos 130 milhões de 

usuários no Brasil. Segundo a estatística, 61% de todos os brasileiros acessam suas contas de 

mídias sociais por meio de celulares móveis – os smartphones.1 A representatividade e a 

interação social proporcionadas pelo Facebook evidenciam a potência das ferramentas 

oferecidas por essa plataforma. Não por acaso, elas são úteis no campo da política. A influência 

de plataformas digitais nas decisões políticas já foi registrada pela literatura, por pesquisadores 

e até por documentários, como Privacidade Hackeada2.  

Setores da sociedade civil, organizações e instituições públicas e privadas se valem dos 

ambientes online para o compartilhamento de diversos conteúdos e é crescente o uso dessas 

plataformas nas campanhas eleitorais, nas propagandas governamentais, nas ações coletivas e 

nos espaços de discussão política. Sob esse aspecto, Carreiro (2017) destaca a relevância do 

Facebook como arena de discussão política no âmbito da esfera pública brasileira. Assim, a 

plataforma se torna um espaço no qual se dá um novo modo de relacionamento e de produção 

de sentido. 

No campo de estudos da Comunicação, a internet e as redes sociais são temas 

convidativos para os pesquisadores que almejam interpretar as novas formas de sociabilidade.  

As tecnologias da comunicação são cada vez mais importantes para que os indivíduos se 

relacionem e se posicionem no mundo – sobretudo politicamente. Esse trabalho se insere, assim, 

em um domínio marcado pelo entrecruzamento da Comunicação e da Política, tendo em vista 

o papel do Facebook nos processos de participação cidadã e deliberação na esfera pública – 

deliberação, aqui, não necessariamente no sentido do comum acordo, ou da solução de um 

possível conflito, mas numa acepção que considera o debate de ideias como fator decorrente de 

                                                           
1 Relatório Digital 2019, da We Are Social e da Hootsuite 

Disponível em: <https://datareportal.com/reports/digital-2019-brazil> Acesso em: 5 fev. 2020. 

2 Documentário lançado em 2019, dirigido por Jehane Noujaim e Karim Amer, que analisa o escândalo da 

Cambridge Analytica, relacionado ao Brexit e à eleição presidencial dos EUA em 2016. 
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certas trocas discursivas. O Facebook emerge, nessa perspectiva, também como um espaço de 

socialização.  

A ideia desse trabalho é compreender como os indivíduos se apropriam dos grupos de 

discussão no universo online e de que maneira isso se reflete no cotidiano dos cidadãos e do 

poder público. Esse processo chamou minha atenção na condição de pesquisadora a partir de 

uma experiência vivenciada no ano de 2017, quando fui contratada pela Câmara Municipal de 

Ouro Preto como assessora parlamentar de base e relações comunitárias – o que me 

proporcionou um olhar mais apurado sobre a influência das redes sociais nos processos 

legislativos. Naquela ocasião, fui tomada por certa curiosidade em relação a um dos grupos 

ouro-pretanos instituídos no Facebook, nomeado Plantão da Cidade-Ouro Preto. Percebi que 

aquele grupo carregava expressiva capacidade de influenciar os rumos da discussão política 

local.  Essa singularidade se evidenciava durante as reuniões legislativas da Casa, onde o nome 

do grupo era pronunciado com frequência pelos parlamentares, que o faziam também durante 

as conversas informais nos corredores que levam aos gabinetes. Algumas expressões nesse 

sentido eram constantes, tais como: “Você viu o que tem no Plantão hoje?” ou “Essa 

reinvindicação já está no Plantão”.  

Ao assumir a assessoria, passei do lugar de turista para o lugar de moradora, e isso me 

obrigou a desbravar locais que, até então, me eram poucos conhecidos – e pouco divulgados na 

cidade. Percebi, assim, que, para enxergar Ouro Preto como ela é efetivamente, é preciso estar 

atenta aos aspectos políticos implicados naquele sítio histórico que, sob diferentes prismas, 

influenciam o cotidiano da população local. Há implicações do ponto de vista financeiro, 

comercial e administrativo. Também é preciso atenção à maneira como a população reage a 

certos acontecimentos. A cidade é carregada de histórias latentes que, embora oriundas de 

acontecimentos seculares, ainda permanecem doloridas, como é o caso dos processos 

escravagistas. Existe a Ouro Preto dos moradores e a Ouro Preto dos turistas. A primeira 

consegue emergir no universo virtual por meio desse grupo, o Plantão da Cidade. Nele, 

cidadãos comuns da região ganham visibilidade e influenciam a esfera governamental. Assim, 

a investigação proposta por este trabalho se dará a partir desse espaço específico: o grupo 

Plantão da Cidade, criado no município de Ouro Preto para a viabilização de discussões de 

cunho político que afetam não apenas os moradores da cidade, mas também, e sobretudo, o 

Legislativo municipal. 
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A discussão política presente nesse grupo diz respeito a questões relacionadas ao 

exercício da democracia e à eficiência das políticas públicas implementadas pelo governo local. 

O grupo funciona como um canal provedor de informações consideradas importantes pelo 

cidadão comum, em geral, voltadas para temas sociopolíticos regionais. Os participantes 

acionam identidades comunitárias, socializam-se e discutem questões locais de interesse 

comum, especialmente nos campos da saúde, educação, gestão pública e agenda governamental 

(com destaque para os planos do Executivo e do Legislativo).  

O ambiente atrai pessoas que têm o intuito de expor questões de interesse coletivo e/ou 

testemunhos pessoais, capazes de estimular e garantir o debate político. Em certa medida, o 

grupo funciona, não raro, como um termômetro de mandatos em curso no parlamento municipal 

e na administração local. Ambas instituições, Câmara Municipal e Prefeitura, estão 

frequentemente atentas às questões discutidas nesse espaço. Por mais de uma vez, temas 

levantados pelo grupo pautaram a discussão dos vereadores em plenário, por exemplo. Essa 

pesquisa inspira-se, assim, no desejo de compreender a maneira como os cidadãos da antiga 

Vila Rica se apropriam do grupo Plantão da Cidade-Ouro Preto para debater as demandas da 

sociedade local e influenciar as ações dos atores que compõem a esfera pública da cidade, 

atravessada por diferentes interesses políticos. Significa que é preciso identificar e compreender 

a maneira como os cidadãos ouro-pretanos se apropriam desse grupo a fim de publicar, ler e 

reagir aos temas ali debatidos, centrados especialmente nas políticas públicas voltadas para o 

município. 

O percurso teórico-metodológico se baseia, de forma especial, no modelo de análise de 

processos de trocas argumentativas online proposto por Ângela Marques (2011), que, por sua 

vez, inspira-se nos estudos de Stromer-Galley (2005), Graham (2008) e Kies (2010).  Como se 

verá mais adiante, a investigação acontece a partir de procedimentos voltados para a codificação 

das postagens selecionadas – considerando a dinâmica e as características específicas do grupo 

em análise, bem como os recursos e ferramentas acionadas pelos participantes.   

O primeiro capítulo refere-se, assim, às questões teóricas que possibilitam reflexões 

acerca do Facebook como lugar de participação política. Alguns dos conceitos trabalhados são 

norteadores para o entendimento do fenômeno investigado. Envolvem, por exemplo, as práticas 

de cidadania e os afetos projetados em rede – daí a presença de autores não apenas do campo 

da Comunicação (em especial aqueles que se concentram nos estudos sobre as plataformas 

online), mas também daqueles que se dedicam a temas próprios da Ciência Política.   
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O segundo capítulo apresenta as características e particularidades do grupo investigado 

– Plantão da Cidade-Ouro Preto –, de maneira a ilustrar o fenômeno pesquisado, 

apresentando/abordando elementos importantes para o debate proposto. A análise que sustenta 

as reflexões dá corpo ao terceiro capítulo, a partir dos procedimentos metodológicos 

empreendidos.  

No terceiro capítulo, apresentamos as escolhas metodológicas fundadas especialmente 

na Teoria Deliberativa e nos procedimentos analíticos e operacionais propostos por Ângela 

Marques (2011), bem como a construção das categorias inspiradas no trabalho de Carreiro 

(2017). Abordamos, na sequência, as etapas da pesquisa, as postagens selecionadas e as 

categorias estabelecidas.  

Por último, no quarto capítulo, expomos os resultados obtidos a partir do exame dessas 

postagens e também os gráficos elaborados com base no processo de categorização. São 

elementos importantes para as reflexões finais. 

Dessa forma, esta pesquisa espera contribuir para a ampliação dos debates sobre o 

potencial das plataformas online nos processos de conversação e de participação política do 

cidadão comum.  
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CAPÍTULO 1 FACEBOOK E PARTICIPAÇÃO POLÍTICA: AFETOS, PROTESTOS E 

PRÁTICAS DE CIDADANIA 

 

Quais são as relações existentes entre a plataforma Facebook e a participação política? 

Seriam as interações sociais de cunho político e afetivo e a troca de informações no universo 

da rede? A participação política e o debate político observados na internet acerca da ação de 

atores da esfera governamental? Todas essas indagações, que tratam, sobretudo, da participação 

política mediada por tecnologias digitais (GOMES, 2011) são temas convidativos e 

contributivos para entendermos o fenômeno da conversação presente nas redes sociais online – 

ambiente cada vez mais revelador das posições políticas do cidadão comum, que, a partir de 

narrativas muito próprias, evidencia percepções singulares do mundo e do outro. As plataformas 

digitais são ambientes ricos em recursos para abrigar a comunicação política. Suas 

potencialidades, nesse sentido, estão, principalmente, nas especificidades e ferramentas 

estruturais de cada site, além do largo alcance e poder de interação que possuem. 

Em um minucioso exame dos aspectos da conversação em rede, Recuero (2012) observa 

como essa forma de interação pode ser coletiva em sua lógica. Considerando as possibilidades 

interativas identificadas nesses ambientes online, o conceito habermasiano de esfera pública 

ganha força e se estrutura.3 A literatura já identificou, no universo online, a constituição de 

arenas marcadas por certos procedimentos tecnológicos que possibilitam a revelação e 

discussão de questões de cunho político com diferentes níveis de complexidade.  São arenas 

que, no mundo real, permitem que esses temas sejam levados ao conhecimento e 

reconhecimento público (BARROS; CARREIRO, 2015).  

É sob esse prisma que, nos tempos vividos hoje, faz-se necessário entender a maneira 

como a cultura digital influencia os modos de sociabilidade e a criação de subjetividades. Nessa 

perspectiva, esta pesquisa toma o Facebook como ambiente de conversação civil capaz de 

produzir narrativas atravessadas por afetos, protestos e práticas de cidadania – e também como 

ferramenta capaz de dar novos contornos à comunicação e à participação política, tanto para os 

cidadãos quanto para o sistema político.    

                                                           
3 Ao associar as definições de ética do discurso e opinião pública, o conceito de esfera pública proposto por Jürgen 

Habermas – que toma a visibilidade e a discussão pública como elementos capazes de influenciar as escolhas de 

um sistema político a partir das singularidades dos atores envolvidos e das ações na esfera governamental – revela-

se adequado à proposta desta pesquisa, fundada no exame da discussão política a partir da utilização de certos 

recursos tecnológicos e apropriação de determinados espaços informais para a conversação civil.  
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Desses aspectos, decorrem outros, como é o caso das novas formas de comunitarismo 

no ápice do desenvolvimento tecnológico. Estamos diante de vigentes maneiras dialógicas 

sociais de produção e troca de mensagens. Na concepção de Gabbay e Paiva, o afeto é apontado 

como principal vínculo incorporado às atuais formas de comunicação.  

 

Pressupõe-se, e este é o objeto central desta reflexão. que a vinculação afetiva parece 

estar assumindo a vetorização da relação entre os indivíduos, movidos muito mais por 

esta determinante que pelos tradicionais laços de parentesco consanguíneos, 

territoriais e mesmo legais. Diante desse novo cenário, falar em comunidade e a sua 

presença na sociedade atual significa preocupação efetiva com a existência comum, 

para além de aspectos meramente legais e agendas políticas. (GABBAY; PAIVA, 

2017, p. 164).  

 

Parece claro que a comunicação comunitária não é mais pensada no sentido tradicional 

da localidade. Gabbay e Paiva (2017) esboçam uma estrutura comunitária da atualidade que 

não será fundamentada como no esquema proposto pelo filósofo italiano Esposito (1998)4, em 

que os traços de sociabilidade são o dever e a tarefa com o outro. Os pesquisadores do campo 

da Comunicação Comunitária propõem, nesse sentido, que os elementos de ligação, assim como 

o que irá definir os contatos com o outro, sejam vinculados ao afeto, à igualdade de interesses 

de partilha e à confraternidade, o que foi nomeado de “comunidade do afeto” (PAIVA, 2012). 

O termo desenvolvido carrega, em sua natureza, o contexto atual de intensidade tecnológica e, 

por consequência, o enorme fluxo de informações e mensagens compartilhadas pelos sujeitos, 

que acarreta um novo formato de estar junto. É fato, a comunicação afetiva está na experiência 

estética dos sujeitos e, assim, as trocas comunicativas não irão se restringir apenas aos códigos 

linguísticos ou à arquitetura discursiva dos ambientes. Aqui, a prevalência dos sentidos é a 

qualidade da comunicação afetiva.  

Nessa direção, tem-se que a comunidade do afeto se baseia na formação de indivíduos 

ligados por laços afetivos, por experiência comum e novas relações com o tempo e territórios, 

ou seja, o sujeito interpreta o mundo diante de suas próprias realidades e não mais baseado em 

contrato social e impositivos morais. Agem, sobretudo, pelo afeto.   

 

                                                           
4 Roberto Esposito (1998), no livro Communitas, propõe uma tentativa de romper com a perspectiva essencialista 

do conceito de comunidade em que o ser é pensado como um corpo de identidade herdado pelo compartilhamento 

de uma propriedade. Assim, na lógica hermenêutica do filósofo, o elemento de ligação e a estrutura comunitária 

são entendidos no dever, na obrigação e função para com o outro. 
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Trata-se de compreender a comunicação como exercício de interrogação, onde todo 

processo de trocas estabelecido pelo exercício comunicativo abra possibilidades de 

questionamento quanto a si, ao outro, e ao ser-no-mundo, num jogo orgânico de 

reinterpretação. E, como bem sabemos, para o jogo de reinterpretação, é fundamental 

a capacidade criativa, o lúdico e o imaginário. (GABBAY; PAIVA, 2017, p. 168).  

 

Sob essa perspectiva da reinterpretação, mas também da ampliação da concepção de 

comunidade nos estudos da Comunicação, há, ainda, as interessantes abordagens de Yamamoto 

(2014) e Marques e Martino (2017), que articulam o conceito com a Política e a Filosofia na 

lógica mediática. Yamamoto (2013-2014) resgata o conceito de “comunidade” obtido das 

Ciências Sociais do século XIX – pensado como algo comum compartilhado (cultura, território, 

etc.). O pesquisador sustenta a revisão do conceito, evidenciando que este mantinha um caráter 

de comunidade na condição de uma verdade inquestionável, uma vez que emana do povo, um 

comum que se dava de maneira espontânea e coletiva. Essa ideia acarreta uma série de 

problemas conceituais, sendo os principais a exclusão dos diferentes e a eliminação da 

singularidade. Assim, ele propõe uma reinterpretação de “comunidade” diante do atual cenário 

mediatizado. O pesquisador compreende a concepção, à luz de alguns dos filósofos 

contemporâneos (Maurice Blanchot, Jean-Luc Nancy, Georges Bataille, Roberto Espósito e 

Giorgio Agamben), como “experiência da dessubjetivação-vinculação” (YAMAMOTO, 2013, 

p. 60). É refletindo a partir deles que se identifica uma crise – tanto no campo das Ciências 

Humanas como das Ciências Sociais – no trato do conceito, em especial quando a discussão 

passa pelos modos de sociabilidade em plataformas online de relacionamento, caso do 

Facebook.  

No campo da Comunicação Comunitária e da Cibercultura, trabalha-se com a ideia 

propagada de um comum vindo de vontades naturais, de eventos/acontecimentos ou de 

manifestação espontânea e coletiva, como ressalta Yamamoto: 

  

No caso da comunicação comunitária, é unânime o uso do termo para se referir ao 

conjunto de elementos presente nos espaços marginalizados da cidade. Assim, seu 

qualificativo comunicacional estende-se aos aparelhos técnicos de comunicação 

utilizados por essas pessoas para dar visibilidade às suas demandas: precária situação 

material, reinvindicação de assistência social básica (saúde, segurança, saneamento), 

divulgação dos serviços ou da arte que ali se produzem etc. Já no caso da Cibercultura, 

a expressão da vontade comum comparece ao problema das solidariedades digitais, 

interessadas tanto na economia colaborativa entre os diferentes grupos, quanto na 

afirmação identitária e nas trocas e negociações intersubjetivas. (YAMAMOTO, 

2014, p. 439-440).  
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Nesse sentido, a “comunidade” pode se desvincular do impedimento territorial, mas 

pode também se dispersar. Feito esse plano de fundo, o autor conclui que o conceito falha ao 

indicar sua especificidade ontológica. Atento ao poder de mobilizar e de transformar que 

permeia a palavra “comunidade”, Yamamoto (2014) propõe duas premissas como caminhos 

investigativos do fenômeno comunitário: a primeira focada no vínculo humano, a partir dos 

fenômenos contemporâneos e das experiências estéticas mediadas tecnicamente. A segunda nos 

dispositivos de intervenção e mobilização. Outros estudiosos, como Marques e Martino (2017), 

observam que a noção de comunidade está relacionada às formas comunicacionais que, por sua 

vez, estão ligadas à dinâmica das sociabilidades. Isto é, a analogia entre comunidade e 

comunicação está na constituição das sociabilidades, que têm a comunicação como elemento 

essencial. 

A comunicação contempla, assim, o desejo de estar com o outro e de se consentir 

conhecer a singularidade dos demais. As experiências individuais dos sujeitos, suas crenças e 

comportamentos possuem sentido quando expostos, questionados e reforçados pelo outro. 

Dessa forma, também o reconhecimento do mundo do outro envolve os laços afetivos, éticos e 

políticos. Nesse sentido, “é através da dinâmica comunicativa que as sociedades se reinventam 

e garantem sua permanência” (MARQUES e MARTINO, 2017, n. p.).  Nesta pesquisa, o 

Facebook emerge, então, como local de formação comunitária de indivíduos que, através de 

seus processos de trocas sustentadas por interesses em comum de partilha e afeto, experimentam 

novas formas de vinculação. A plataforma abriga diálogos travados a partir de uma arquitetura 

estrutural muito específica, mas não apenas. É preciso, ainda, atentar-se para o tipo de 

apropriação que se faz dessa plataforma no ato da conversação, bem como para as formas de 

sociabilidade ali observadas. 

Nesse percurso, dialogaremos com a literatura sobre a deliberação online como processo 

social de comunicação e com os estudos dedicados às peculiaridades do Facebook. Acreditamos 

ser necessário refletir sobre as operações cognitivas e afetivas que marcam as interações 

observadas nessa plataforma, de maneira a (re)pensar a comunicação política, sobretudo 

naquilo que se relaciona ao exercício da deliberação em sistemas que se pretendem 

democráticos. A construção e difusão da opinião pública, por exemplo, são influenciadas não 

apenas pelos recursos tecnológicos disponíveis, mas também pela cultura do uso de cada 

plataforma, o que, muitas vezes, determina cada ação política empreendida, sempre relacionada 

a certas maneiras de conceber o mundo. É importante atentar, aqui, para a importância da 
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opinião pública no exame de uma plataforma como o Facebook. Autores como Weber (2018) 

enxergam nela um importante elemento na consolidação das democracias, pois trata-se de um 

dos principais fatores integrantes do processo constitutivo da comunicação pública. Além disso, 

essa é uma percepção que compreende a participação popular (grupos e sociedade organizada) 

como instância fundamental para sustentação em países que se fazem democráticos através de 

práticas de comunicação. A pesquisadora, ao discorrer sobre a comunicação pública nas 

democracias contemporâneas, evidencia o conceito como uma instância do debate público que 

irá mobilizar três esferas: comunicação institucional do Estado, a comunicação mediática e a 

comunicação em função da sociedade civil.  

Esse é um aspecto relevante quando consideramos que o papel social de cada cidadão 

nas sociedades democráticas não se constitui apenas pelo direito ao voto, mas também pelo 

direito à voz. É nesse sentido que Lima (2017) chama a atenção para as oportunidades 

proporcionadas ao mundo nas últimas décadas através da sofisticação da tecnologia. O autor 

faz uma releitura do conceito de cultura do silêncio construído por Paulo Freire (1921-1997)5 

e, nesse trabalho, concebe as plataformas que abrigam as redes sociais como canais que 

facilitam a propagação da voz pública – ainda que sejam insuficientes para assegurar a voz a 

todas as parcelas da população. Um aspecto a ser considerado nesse ponto é que a opinião 

púbica presente nos debates instituídos nas sociedades é sempre acionada em função do 

interesse das pessoas por diferentes temas e acontecimentos que exigem um posicionamento do 

poder público. Assim, a apropriação e acionamento de plataformas como Facebook, Twitter ou 

Instagram apresentam-se como possibilidades renovadas de expressão pública, visibilidade, 

comunicação e deliberação para além das antigas plataformas midiáticas, em antigos cenários. 

Nesse sentido, a pesquisadora da área das Ciências da Comunicação da 

Contemporaneidade, Ivana Bentes (2015), problematiza uma questão interessante: a 

comunicação pós-mídia de massas. O conceito desenvolvido por ela, mídia-multidão – que dá 

título à sua obra –, desvenda a emergência dos novos sujeitos no processo do discurso social e 

o midiativismo para além da velha mídia. O argumento é o de que há novas formas nos 

processos de biopoder. Os novos traços de subjetividades são incorporados por plataformas 

digitais como consequência das transformações do modo de produção e conhecimento de 

conteúdo, que carregam em si novas formas de ver e sentir a sociabilidade. Como observa Cotta 

                                                           
5 O conceito de cultura do silêncio surge na obra do educador Paulo Freire. O educador busca compreender as 

razões históricas que levam os indivíduos ao longo de toda sua vida a permanecerem na condição de oprimidos, 

sem voz e expressão pública perante à construção de regras de suas próprias vidas. (LIMA, 2017). 
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(2016), as transformações da comunicação e produção de conteúdo devem ser pensadas “como 

pós-mídia de massa, por carregar na sua essência um novo modus operandi, um devir 

comunicacional coletivo, horizontal e oriundo do grito e da sobrevivência” (p. 211).  

As redes sociais e sua natural singularidade têm, na leitura de Bentes, um papel relevante 

no rompimento da lógica de reprodução da informação, naturalizando acontecimento e 

concentrando a imprevisibilidade: 

 

Essa produção instantânea realizada por uma multidão heterogênea desloca os 

intermediários clássicos: a corporação jornalística, o jornalista profissional, as 

agências de notícias, põem em xeque a “reserva de mercado” que existia para os 

formadores de opinião corporativos e apontam para outros modelos e campos 

expandidos, em que não se pode pensar o homem desconectado de suas próteses e 

dispositivos (como enfatiza Bruno Latour [2012] na sua teoria Ator-Rede). (BENTES, 

2015, p. 11). 

 

 Ao recorrer à teoria Ator-Rede, de Bruno Latour (2012), Ivana Bentes (2015) enfatiza 

um quadro em que o indivíduo não pode ser pensado desconectado de seus aparelhos. Um 

cenário, como também observou Van Dijck (2013), em que as pessoas, ao se conectarem entre 

si por possuírem as plataformas digitais como celulares ou computadores ao alcance das mãos, 

assumem-se como produtoras de conteúdo. Nessa perspectiva pós-mídia de massa, 

encontramos, nas plataformas de redes sociais, uma quantidade expressiva de redes, grupos e 

perfis, criando uma nova “ecologia midialivrista" a partir da ideia de que “a mídia somos nós, 

esse conjunto de singularidades que podemos acessar, com quem podemos interagir e trocar 

realmente”, isto é, “uma mutação antropológica” (BENTES, 2015, p. 12). É assim, segundo ela, 

que o modelo da comunicação pós-mídia de massas passa ser a conversação ou a “memética”: 

 

0 modelo da comunicação pós-mídia de massas é a conversação e/ou a memética, 

ideias replicantes, memes que buscam se reproduzir e para os quais somos um dos 

formuladores e vetores entre outros (objetos, redes, dispositivos). A memética 

interessa não por qualquer tipo de "darwinisme cultural" (os memes como genes 

egoístas que querem se multiplicar a qualquer custo e sobreviver), mas por explicitar 

o potencial multiplicador e viralizante de ideias ou parte de ideias, imagens, sons, 

desenhos, valores estéticos e morais, línguas, que possam ser transmitidas, duplicadas, 

remixadas de forma autônoma, o que não significa que são unidades fechadas em si, 

mas que vão mudar de sentido ao serem recombinadas e produzir memes derivados, 

num processo de variação sem controle. A memética e a vida e morte dos memes nas 

redes sociais são uma boa expressão dessa potência erótica da comunicação. 

(BENTES, 2015, p. 12). 

 

O momento “celebrativo” e utópico no campo da Teoria da Comunicação, que desenha 

a entrada de diversas pessoas na produção da informação e da notícia, consolida-se com as redes 
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sociais. As plataformas nos colocam pela primeira vez diante de nós mesmos e diante da 

oportunidade de conhecer o pensamento do outro, permitindo que tenhamos um grau de 

exposição ao inédito. Rompemos, a partir de então, com barreiras que apagam as fronteiras do 

público e do privado, das ruas e das redes.  

A visibilidade, portanto, revela-se peça fundamental aos regimes que se pretendem 

democráticos. As redes sociais são reveladoras dos autoritarismos e de outros elementos 

obscuros que pareciam latentes na sociedade. Por exemplo: revelam pessoas que, subitamente, 

sentem-se à vontade para propagar e manifestar todas as suas intolerâncias. Em outras palavras, 

revela muito daquilo que está implícito na vida cotidiana. Essa perspectiva dialoga com a 

literatura que versa sobre as dimensões das práticas democráticas em ambientes digitais e sobre 

as transformações provocadas no mundo pela Ciberpolítica. Aqui, não se trata apenas de refletir 

sobre a comunicação política em diferentes plataformas, mas de pensá-la nos distintos 

ambientes digitais nos quais ela se dá, considerando a multimidialidade, que “faz com que 

passemos a acompanhar as oportunidades abertas para a comunicação política não somente 

através de cada aparelho (computadores, tablets, smartphones etc.), mas também, por meio de 

diferentes ‘ambientes’, a exemplo de websites, blogs, redes sociais e aplicativos para aparelhos 

móveis” (MARQUES, 2016, p. 8). 

  São numerosas as pesquisas centradas nos distintos usos do Facebook. Érika Nogueira 

(2018), por exemplo, trabalha com ativistas dedicadas ao movimento feminista nesse ambiente. 

Renata Rezende (2016), por sua vez, observa a influência do espaço cibernético na vida 

cotidiana das cidades. Outros autores, como Rosado (2016), escolheram estudar o uso dessa 

plataforma pelo Poder Executivo, e há quem tenha optado pelo lado de lá, ou seja, pelo exame 

da expressão política do cidadão comum nesse ambiente, caso de Rossetto, Carreiro e Reis 

(2015). Há, ainda, um conjunto de trabalhos voltados para o uso do Facebook como instrumento 

capaz de assegurar algum grau de participação política nos assuntos do Legislativo – caso dos 

estudos de Raupp e Pinho (2012) –, além daqueles focados no Facebook como ferramenta de 

criação de inteligência coletiva, como o trabalho de Santos (2013). Não menos importantes são 

as pesquisas voltadas para a influência desse ambiente digital na articulação de manifestações 

diversas, como a de Rodrigues e Neves (2015), e na organização de mobilizações políticas, que 

inspirou o trabalho de Cavalcanti (2016). Todos esses estudos indicam, ao fim e ao cabo, que o 

grau cada vez maior de conectividade em redes digitais evidencia a maneira como o Facebook 
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– entre tantas outras plataformas, como o Twitter ou o Instagram – pode ser adequado como 

suporte de mensagens relacionadas a práticas de cidadania. 

Em larga medida, esse processo faz parte da discussão empreendida por Recuero (2012) 

nas abordagens sobre a Comunicação Mediada pelo Computador (CMC). A CMC, na 

concepção da autora, é capaz de revelar a maneira como o comportamento, as práticas e os 

procedimentos da conversação online é modulada pela apropriação que os usuários fazem dela. 

A CMC não se configura apenas a partir das ferramentas e logísticas próprias de uma rede social 

online, mas também pelos tipos de relação que emergem nesse ambiente. Significa que a 

arquitetura e as mensagens produzidas na plataforma devem ser analisadas em conjunto, pois 

dialogam entre si.  

A pluralidade desses aspectos, considerando as características das conversações políticas 

e as apropriações desses conteúdos em redes sociais online, permite um melhor entendimento da 

participação política via tecnologias de comunicação. Marques (2016), ao investigar o conceito 

de Ciberpolítica e suas diversas facetas no âmbito comunicacional, demonstra que, embora a 

internet propriamente dita não transforme por si só a relação entre os cidadãos e o governo, é 

certo que as ações humanas são definidoras desse ambiente, bem como a disposição de ambas as 

partes – governo e cidadãos – em fazer daquele espaço virtual um local favorável para a recepção 

da conversação civil, para a constituição de um espaço de mediação e de deliberação pública. 

Mas o que leva os indivíduos a usarem o Facebook (e, posteriormente, também outros 

ambientes, como o Twitter e o Instagram) para fazer valer seus direitos como cidadãos? 

Youssef (2018), em um de seus trabalhos, discorre sobre a crise do sistema democrático e sobre 

a queda da credibilidade dos representantes políticos diante da sociedade – uma questão capaz 

de comprometer o desejo de participação política por parte do cidadão. Ao mesmo tempo, 

identifica a existência de um processo paralelo marcado pela sedução exercida pelas inovações 

tecnológicas, que oferecem, em maior ou menor grau, novas possibilidades de interação com a 

esfera pública. A utilização crescente dessas plataformas de rede social online por parte da 

população fez com que o autor vislumbrasse, nesse universo, um “novo poder”. Ainda em 2018, 

ele tomava o Facebook como um dispositivo notório nesse sentido: 

 

A plataforma do Facebook é o principal caso de modelo de poder baseado no 

compartilhamento e na modelagem. Um levantamento de 2014 aponta que cerca de 

500 milhões de pessoas compartilham e dão forma a 30 bilhões de itens de conteúdo 

por mês na plataforma, o que constitui um nível impressionante de participação, da 

qual depende a sobrevivência dessa plataforma. (YOUSSEF, 2018, p. 57). 
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Atento a estes encontros – entre a tecnologia e o cidadão, mas também entre universos 

marcados concomitantemente pela participação política e pela crise da democracia –, o autor 

identificava as tensões entre o novo e o velho poder. Contra tudo aquilo que pode ser tomado 

por obsoleto, há um novo poder que se insere. Esse poder atravessa, então, o cotidiano das 

pessoas, as comunidades e sociedades, modificando a forma como os cidadãos se enxergam no 

meio social em que convivem e diante das instituições e das autoridades ali presentes, 

principalmente regionais. Esse engajamento dentro da plataforma de rede social online 

Facebook criaria o que Youssef chamou de cidade interativa:  

 

A ampla e acessível visualização de dados poderia gerar uma cidade interativa, que 

põe fim ao monopólio do governo sobre as informações e autoridades. A ideia nasce 

da constatação de que um dos impactos mais importantes da revolução digital na 

governança é o uso dessas ferramentas inimagináveis poucos anos atrás. Esse 

engajamento cria um novo tipo de vida cívica no qual governo e cidadãos trabalham 

como verdadeiros parceiros para resolver os problemas urbanos e isso encoraja as 

pessoas a se compreenderem como cidadãos ativos e não mais meros consumidores 

passivos de sérvios públicos. As ferramentas digitais ajudam a apoiar as comunidades 

existentes e também definir novas. (YOUSSEF, 2018, p. 80). 

 

Por outro lado, autores como Weber (2018), ao analisarem os estudos do campo da 

democracia digital (GOMES, 2016), enfatizam que as tecnologias de comunicação não 

estabeleciam, de fato, a comunicação necessária entre cidadãos e poder público, principalmente 

no que diz respeito ao papel da sociedade na formulação de políticas públicas. A autora indica, 

então, pelo menos duas razões para isso: “a imposição da visibilidade exigida por instituições 

e atores políticos que privilegiam a retórica da representação e mecanismos de projeção pessoal, 

e do outro, o enrijecimento de estruturas que promovam o debate com a sociedade em nome do 

interesse público” (WEBER, 2018, p. 24). Na leitura da pesquisadora, o poder público e a 

sociedade tornavam-se cada vez mais distantes daquilo que se poderia chamar de um interesse 

público comum. 

Outro elemento destacado pelos pesquisadores está no desdobramento das interações 

comunicativas rotineiras entre os indivíduos nas plataformas online. Em 2015, Rosseto, 

Carreiro e Reis, por exemplo, já chamavam a atenção para a importância das conversações 

cotidianas inspiradas em temas de cunho político no Facebook (o que também se aplicaria a 

outras plataformas como Twitter e o Instagram). Por estarem reunidas num ambiente online, 
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traduzindo interesses coletivos, essas conversações mostravam-se capazes de moldar práticas 

sociais e articular identidades comunitárias. 

Mais de uma década atrás, Marques e Maia (2008) já ressaltavam a contribuição desse 

tipo de conversação nos processos de formação da cidadania do sujeito na vida cotidiana – e 

não somente em períodos eleitorais. Para as pesquisadoras, essa conversação também 

proporcionaria ganhos aos processos deliberativos ampliados. Elas já observavam, por 

exemplo, certo poder educativo nesses processos, bem como um poder de gerar sentimento de 

solidariedade e de vínculo, além da formação de cidadãos politicamente mais efetivos ou 

autônomos (MARQUES e MAIA, 2008). Na rede online, não é raro que os usuários acabem se 

transformando em produtores de conteúdo, influenciando outras muitas pessoas. Há, assim, 

uma ampliação dos encontros – algo que pode parecer mais difícil fora do ambiente digital. 

É precisamente nesse processo que, há quase uma década, Wilson Gomes chamava a 

atenção para a distinção entre a participação política geral, que nomeou de instrumental, e a 

participação política por meio da internet, que chamou de essencial (GOMES, 2011). A 

primeira diz respeito a acessórios e ferramentas complementares a instrumentos já existentes, 

como, por exemplo, as versões online de noticiários políticos (que complementam outros 

dispositivos e conteúdos midiáticos). A segunda diz respeito a espaços da internet voltados para 

a promoção da participação política, caso, por exemplo, dos fóruns de discussão criados em 

redes sociais online. Nesses ambientes informais de discussão, o direito de voz é acionado por 

qualquer cidadão, independentemente de classe social, renda ou formação. O grau de 

escolaridade dos usuários e suas competências tecnológicas são irrelevantes nesse processo. O 

que se faz necessário, na verdade, é que o internauta possua certas habilidades e “disposição de 

espírito que são peculiares às pessoas que estão constante e profundamente conectadas” (p. 21). 

No que se refere às habilidades, especificamente, está o conhecimento básico nesse campo, 

como, por exemplo, a compreensão de comandos e botões para “curtir”, “compartilhar” ou 

“comentar” os conteúdos, bem como os emojis e suas expressões de tristeza, felicidade ou raiva, 

entre tantas outras. 

Todas essas funções técnicas, porém de fácil assimilação, relacionam-se às intenções, a 

certos afetos e também às cognições reprodutoras de “subjetividades e formas de coesão social” 

(OLIVEIRA; PAIVA, 2012, p. 7). Como observam Rosseto, Carreiro e Reis (2015, p. 4), “as 

redes digitais ampliaram essa expressão individual e a valorizaram ao colocá-la facilmente à 

disposição das outras pessoas”. São elementos caros ao processo comunicacional observado 
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especialmente no âmbito da esfera pública, tão influenciado, no cenário contemporâneo, pelos 

diálogos que se concretizam nas redes sociais. Ante o viés político, é precisamente sob esse 

aspecto que a ideia de deliberação – que, conceitualmente, traduz a conversação capaz de 

orientar processos decisórios nos espaços da rede – ganha importância nesta pesquisa. Como 

observa Ângela Marques (2011), esse tipo de conversação emerge no universo online sempre 

que indivíduos e grupos entendem que uma determinada questão “merece ser discutida de 

maneira coletiva, de modo a buscar um entendimento recíproco do problema em causa” (p. 20). 

Nessa perspectiva, a conversação política não diz respeito somente a temas partidários, mas 

também aos debates relacionados a variadas formas de sociabilidade. Na leitura da 

pesquisadora, os processos de sociabilidade envolvem tanto o “jogo lúdico da socialização” 

quanto o exercício da “argumentação sobre questões de interesse coletivo e sobre normas que 

regem as estruturas institucionalizadas dos vínculos entre os indivíduos” (MARQUES, 2011, 

p. 19). São duas questões que, na concepção da autora, não se isolam em polos opostos.  

No que tange à área de interesse desta pesquisa, o conceito de deliberação pública é um 

caminho natural para reconhecermos os espaços informais de debate da sociedade, sua 

relevância e ganhos para os cidadãos e para o sistema político. O conceito tradicional de 

deliberação, associado à definição de esfera pública, tem como base os estudos do filósofo 

Habermas (1997; 2005; 2006), e tem como característica o encontro de ideias e embates entre 

os cidadãos, envolvendo assuntos coletivos. Marques expande o conceito tradicional de 

deliberação pública e observa que: 

 

A deliberação não se restringe a uma troca discursiva de argumentos racionais ou a 

um único momento de discussões quando as decisões são tomadas. Para além disso, 

ela é, sobretudo, um processo social de comunicação através do qual os indivíduos 

têm, em uma perspectiva ideal, a oportunidade de se constituírem como interlocutores, 

apresentando seus pontos de vista e suas perspectivas diante dos outros, interpelando-

os e demandando-lhes a validação de seus argumentos após uma discussão baseada 

no respeito reciproco. (MARQUES, 2011, p. 20). 

 

Nesse cenário, as trocas discursivas – que incluem expressões de emoção, testemunhos 

e narrativas do cotidiano, entre tantas outras – adaptam-se a diferentes espaços e dinâmicas, e, 

algumas vezes, tratarão necessariamente de temas de interesse da coletividade, como asseveram 

Rossetto, Carreiro e Reis: 

 

(...) ao analisar esse tipo de modalidade, é possível que questões de interesse público 

sejam identificadas. Cidadãos podem ter uma noção geral da opinião coletiva sobre 
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temas que estão na pauta, identificar perfis ou websites de causas políticas específicas 

em que é possível se engajar, comparar suas próprias opiniões, dentre outras 

consequências. (ROSSETTO; CARREIRO; REIS, 2015, p. 4). 

 

Contudo, ainda que os temas de interesse da coletividade remetam ao conceito de esfera 

pública, é preciso cautela quando se tem a internet como objeto a ser examinado. É preciso 

considerar, por exemplo, que se trabalhamos com a ideia de esfera pública como local em que 

as trocas têm sua origem também no conflito, o mero comparecimento às redes sociais e a 

disposição de diversos atores nos discursos de conversação civil online não são suficientes, por 

si só, para transformar a internet em esfera pública. É necessário pensar esses ambientes online 

de trocas discursivas como um espaço em que os atores envolvidos se dispõem a dar 

continuidade a um diálogo estabelecido, com a intenção de se chegar a um entendimento mútuo 

em relação a um determinado impasse colocado. Além disso, é preciso refletir sobre as 

estruturas discursivas presentes no universo online, pois, embora elas sejam capazes de 

estimular a criatividade e solidariedade do sujeito, como observa Marques, também podem 

intimidá-lo ou oprimi-lo, a depender da maneira como se configura: 

 

A cautela em apontar espaços online como esferas públicas deriva do fato de que os 

diferentes tipos de arquitetura discursiva dos espaços online possuem tanto o potencial 

de constranger quanto de facilitar a abertura, o uso da razão, a criatividade cultural, a 

auto-organização e a solidariedade. Desse modo, é extremamente necessário levar em 

conta o potencial da arquitetura das redes para a sociabilidade, a produção de conflito 

e a contestação publica de pontos de vista e argumentos. (MARQUES, 2011, p .22). 

 

Diante disso, é importante observar que os lugares de diálogo nas redes sociais não se 

organizam nem se estruturam da mesma forma que os espaços públicos ideais presentes no 

pensamento de Habermas, pois os espaços públicos habermasianos privilegiam “o 

entendimento racional entre os participantes na busca da prevalência do melhor argumento, na 

intenção de se solucionar problemas” (MARQUES, 2011, p. 23). Para Habermas (1997), só se 

tem o que poderíamos chamar de ‘esfera pública’ quando vários sujeitos e grupos tomam de 

maneira coletiva uma questão considerada merecedora de discussão. O objetivo, nesses espaços 

e na concepção do filósofo, está na compreensão recíproca do problema colocado. O espaço 

público, nessa perspectiva, seria um lugar adequado “para a comunicação de conteúdos, 

tomadas de posição e opiniões”, onde “os fluxos comunicacionais são filtrados e sintetizados a 

ponto de se condensarem em opiniões públicas enfeixadas em temas específicos” 
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(HABERMAS, 1997, p. 92). Sabemos, entretanto, que, nas redes sociais, não existe essa 

racionalização entre os interlocutores.  

É considerando essas características dos dispositivos online, em especial do Facebook, 

e o caráter representativo das conversações – marcadas por laços de sociabilidade, mas também 

por vínculos políticos e afetivos –, que esta pesquisa se inspira no conceito de deliberação de 

Marques (2011) para operacionalizar o exame das discussões que se dão nessa plataforma. Ao 

tratarmos de debates e manifestações de cunho político no universo do Facebook, entramos 

também no campo das reivindicações de indivíduos e associações de origem extra eleitoral, 

como atenta Rousiley Maia ao analisar o processo de construção de demandas consideradas 

legítimas pelo poder público e pelos atores sociais envolvidos:  

 

A representação informal, de origem extra eleitoral, ajuda a solucionar parcialmente 

o problema da construção e da defesa de reivindicações legítimas. Indivíduos e 

associações que abraçam certas causas e dizem representar e agir em nome de outros 

são fundamentais para traduzir sentimentos de injustiça e discursos expressivos de 

auto entendimento  numa linguagem pública; trazer problemas ou conflitos para que 

possam ser percebidos e considerados pelo público; contestar padrões hegemônicos e 

justificar reciprocamente, em práticas de debate público, “como” e “por que” 

determinadas demandas são legítimas, e, ainda, descortinar novas possibilidades de 

formular regras e organizar políticas públicas. (MAIA, 2012, p. 107). 

 

A representação política informal de atores cívicos, na concepção de Maia (2012, p. 

108), “precisa ser discursivamente criada e recriada em conjunto com afetados e interessados”. 

Esses indivíduos e associações que representam outras pessoas estão presentes em variados 

ambientes, e também no Facebook. Apropriam-se desse espaço e, assim, contribuem, no 

universo online, para a construção de certos laços entre os cidadãos. Nesse processo, as 

demandas de cada segmento social levadas a conhecimento público por meio das redes serão 

sempre partidárias e subjetivas – até porque carregam interesses diversos. Os atores da esfera 

civil representam indivíduos de grupos de naturezas distintas, como observa Maia (2012). Estão 

ali os pobres, o movimento feminista, os movimentos estudantis, LGBTQ+, os grupos étnicos 

e as pessoas com deficiência, para citar apenas alguns exemplos. A atuação desses grupos já se 

revelou fundamental para descortinar certos problemas coletivos, e também para questionar e 

avaliar o poder público. Esses processos serão sempre marcados pela conversação política que, 

por sua vez, se desenvolve a partir de engrenagens específicas, ancoradas nas afetividades que 

atravessam as interações. 
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1.1 As afetividades projetadas na rede  

 

Partindo de teorias nos campos da Sociologia e da Comunicação, os pesquisadores 

Oliveira e Paiva realizaram um estudo aprofundado das conversações marcadas pela fala digital. 

A análise está focada em três níveis de interação fundados nos conceitos de “solidariedade”, 

“sociabilidade” e “socialidade”. Segundo os autores, “as redes sociais mudaram radicalmente 

os modos de interação no cotidiano, mas é preciso entender esta experiência como uma 

instância “sociotécnica”, respeitando os vetores afetivos, estéticos, psicossociais e cognitivos 

que estão na base do acontecimento tecnológico” (OLIVEIRA; PAIVA, 2012, p. 3). 

A pesquisa explora, em primeiro lugar, o conceito de “solidariedade”, da Sociologia 

Clássica, inspirado em Durkheim. Nessa perspectiva, a solidariedade só existe em função dos 

laços estabelecidos no interior dos grupos (OLIVEIRA; PAIVA, 2012). Assim, refletir sobre 

as interações sociais no Facebook significa refletir também sobre as configurações e efeitos das 

relações afetivas de solidariedade dentro da plataforma digital de conversação. O sujeito, ao se 

estabelecer nesse espaço e manter diálogo como um dos membros das comunidades virtuais, 

reafirma sua consciência, tanto como indivíduo quanto como um ser coletivo.  

O conceito de “sociabilidade” emerge de maneira diversa, trazido por estudiosos como 

Erving Goffman (1985) no cenário da Sociologia Moderna. O foco, aqui, está na possibilidade 

de ocultação da verdadeira face do indivíduo, ou seja, do alargamento da possibilidade de 

representação (de uma atuação, como no teatro) por trás da tela do computador ou outro 

dispositivo digital. O intuito, não poucas vezes, é o de integração naquela comunidade, a fim 

de compartilhar impressões, informações, interesses e aspirações. “O importante aí talvez seja 

reter o sentido de uma pulsão social, originalmente de ordem intimista, individual, molecular, 

que assegura a formação das comunidades de interesse em torno das narrativas compartilhadas” 

(OLIVEIRA; PAIVA, 2012, p. 9).  

Já o conceito de “socialidade” inspira-se em Maffesoli (1998) e trata da ligação entre os 

indivíduos que se organiza pelo sensível, refletindo o coletivo das condutas cotidianas. 

Indivíduos que interagem por meio das plataformas digitais, como o Facebook, experimentam 

comumente sensações de velocidade no modo de interação, bem como afetos modificáveis e 

linguagens líquidas, elementos presentes na ideia de “socialidade”. Podem também 

experimentar, nas comunidades virtuais, a “solidariedade”, reativando sua consciência de 
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coletivo. A atração entre os indivíduos, nesse caso, pode se dar por interesses específicos que, 

na prática, possibilitam e estimulam a conversação comum (OLIVEIRA; PAIVA, 2012). 

É curioso observar, considerando todos esses aspectos, a maneira como as conversações, 

ao migrarem das redes sociais offline para redes socias online, acabam por se descaracterizar. 

Uma vez no universo online, elas incorporam traços de uma conversação coletiva, rastreável e 

sem limitações de espaços físicos (RECUERO, 2012). É nesse formato que a linguagem digital 

se faz presente nas narrativas cotidianas e nas relações comunitárias dos indivíduos. Assim, as 

formas de sociabilidade estão, de um lado, voltadas para “o jogo lúdico da socialização e, de 

outro, para a argumentação sobre questões de interesse coletivo e sobre normas que regem as 

estruturas institucionalizadas dos vínculos entre os indivíduos” (MARQUES, 2011, p. 19). 

Contudo, pensar essas formas é pensar nos diálogos próprios das comunidades virtuais 

inseridas no campo da comunicação/conversação civil, hoje tão permeado pelas tecnologias de 

comunicação. Aqui, a ideia de comunidade trabalhada por Oliveira e Paiva é aquela atravessada 

pelas motivações afetivas – as mesmas percebidas na sociedade – e que se inspira na concepção 

do sociólogo Ferdinand Tönnies na Alemanha do século XIX: 

 

O conceito de comunidade, estudado desde o século XIX, em Tonnies, expõe que as 

relações comunitárias (Gemeinscht) englobam toda vida social de conjunto, íntima, 

interior e exclusiva. Para esse sociólogo, a comunidade, em oposição à sociedade 

(Gesellschaft) – invenção da modernidade, normativa – tinha motivação afetiva e 

lidava com a interação, ou seja, seria o estado ideal dos grupos humanos. (OLIVEIRA; 

PAIVA, 2012, p. 5). 

 

Pois o Facebook emerge como espaço próprio para acolher as comunidades virtuais e, 

por consequência, as conversações em rede. A seguir, trazemos um exemplo de conversação 

política nessa plataforma. A mensagem foi postada por um grupo formado especificamente para 

assegurar o debate de temas sociais e políticos no município de Ouro Preto, região central de 

Minas Gerais.  
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Figura 1 - Post denunciando a falta de materiais básicos de curativos na Unidade de Pronto Atendimento do 

município de Ouro Preto.  

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

 

Na Figura 1, apresentamos uma postagem de um participante do grupo Plantão da 

Cidade-Ouro Preto, que questiona o poder público sobre a falta de materiais básicos para a 

feitura de curativos na Unidade de Pronto Atendimento do município de Ouro Preto-MG.  O 

cidadão relata a espera de um idoso que depende desses materiais (que parecem estar em falta 

no local de atendimento). 

Os compartilhamentos, comentários e reações a partir da postagem indicam aquilo que 

Oliveira e Paiva chamaram de “uma conjunção formidável entre a sensibilidade e a tecnicidade” 

(OLIVEIRA; PAIVA, 2012, p. 11).  O sentimento de solidariedade, particularmente nesse caso, 

é ativado e traduzido pelas tecnicidades oportunizadas pela plataforma. Quando qualquer 

internauta compartilha essa postagem em seu feed de notícias6, revela não apenas a postura do 

autor da mensagem, cidadão participante do grupo, mas também o conteúdo afetivo do post. 

Esse indivíduo com quem essa mensagem foi compartilhada tem, igualmente, a possibilidade 

de “reagir” à postagem utilizando o botão “curtir” ou simplesmente emojis7 para denotar 

                                                           
6 O feed de notícias é o termo utilizado para nomear os conteúdos que aparecem no perfil do usuário. Na prática, 

as publicações que aparecem primeiro são aquelas influenciadas pelas suas conexões e atividades no Facebook. 
7 Os emojis configuram ideogramas e smiles (termo utilizado hoje como sinônimo de emoticon, configurando 

carinhas que refletem certas emoções e sensações), em geral utilizados no universo das redes sociais a partir de 

gêneros variados, que incluem, por exemplo, expressões faciais, lugares, objetos, animais e tipos de clima, entre 

outros. 
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eventuais emoções despertadas a partir do conteúdo apresentado. Parece claro, dessa forma, 

que a representação dos afetos na conversação em rede se dá por meio de funções escolhidas 

pelo internauta, sempre com base em seus interesses e aspirações. Há, entretanto, outros dois 

importantes elementos a serem considerados aqui: a arquitetura técnica das plataformas e o 

acionamento das ferramentas discursivas disponíveis.  

A pesquisadora José Van Dijck, em seu livro The Culture of Connectivity: a critical 

history of social media, de 2013, debruça-se sobre as plataformas Facebook, Twitter, Flickr, 

YouTube e Wikipédia para observar seus componentes, a maneira como elas se constituem e 

como produzem sociabilidade técnica ao induzir a interação. Ela explica que essas plataformas 

combinadas fazem parte do que chamou de “ecossistema de mídia conectiva”, em que se 

estabelecem e se solidificam as relações de poder:  

  

O impacto e poder das plataformas on-line só se tornaram maiores. Muitas novas 

plataformas expandiram o ecossistema da mídia conectiva, e as relações de poder se 

consolidaram. O Instagram e o WhatsApp cresceram exponencialmente e ambos 

foram adquiridos pelo Facebook, que agora possui mais de 1,6 bilhão de usuários em 

todo o mundo. Quase todos os bolsos e setores da sociedade agora são inseridos em 

plataformas conectivas: pense no Uber interrompendo o mercado de táxis, Airbnb o 

mercado de hospitalidade e o Facebook tornou-se a plataforma mais importante para 

filtrar a distribuição de notícias através da função do feed de notícias. (VAN DIJCK, 

2017, p. 374).  

 

Quando se trata da plataforma Facebook, observa-se alguns itens importantes para a 

compreensão das relações de força estabelecidas e dos mecanismos de mercantilização que 

regem a cultura da conectividade. Em primeiro lugar, é importante observar que essa cultura é 

sustentada pelos usuários da plataforma e por seus proprietários – pois a forma como o usuário 

interage com a plataforma pode otimizar sua usabilidade. Por outro lado, ela auxilia a 

própria plataforma a personalizar gradualmente os dados dos usuários – informações que, 

assim, tornam-se cada vez mais valiosas para os anunciantes. Desse modo, o sistema que se 

forma constantemente entre usuários, tecnologia e proprietários é, ao mesmo tempo, maleável 

e impositor. Com o passar do tempo, essas plataformas e suas interfaces tornaram-se mais 

aprimoradas, o que facilita a manipulação velada do comportamento dos usuários. 

Na perspectiva da tecnologia, a autora observa que, ao longo do tempo, o Facebook, 

através da implementação de diferentes estratégias tecnológicas de interface e codificação, 

propiciou modos interessantes de interação, como os botões de “compartilhar”, “curtir” ou 

“no que você está pensando”. Esses botões conectam coisas, pessoas e ideais. E o fato de 

http://www.uva.nl/over-de-uva/organisatie/medewerkers/content/d/i/j.f.t.m.vandijck/j.f.t.m.van-dijck.html
http://www.amazon.com/gp/product/0199970785/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=0199970785&linkCode=as2&tag=imapapefur-20
http://www.amazon.com/gp/product/0199970785/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=0199970785&linkCode=as2&tag=imapapefur-20
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diversas pessoas incorporarem a conversa naquele espaço em suas rotinas diárias, apropriando-

se da arquitetura normativa implícita na codificação da plataforma, é um elemento significativo 

no processo de mudança da sociabilidade. Antes, as atividades sociais informais eram realizadas 

a partir dos encontros. Hoje, as interações são mediadas por algoritmos na plataforma 

corporativa. 

A abordagem de Van Djink também evidencia que as atividades sociais informais 

cotidianas são transformadas em dados, que, por sua vez, são monetizadas. Em outras palavras, 

termos como “compartilhar”, “curtir” e “fazer amigos” fazem com que os usuários da 

plataforma compartilhem naturalmente os seus dados pessoais com o mundo. A sensação é a 

de integrar uma extensa rede de contatos que cresce constantemente – e que ganha valor 

emocional e também cultural. O usuário permite, por exemplo, que o Facebook desvende 

algoritmicamente suas preferências e comportamentos (VAN DJINK, 2013). 

Essas constatações encontram eco em diversas análises no campo do ciberespaço, 

especialmente no que se refere às estratégias que tendem a criar necessidades de consumo, tanto 

mercadológicas quanto de informação digital. Silveira (2010) ressalta que a internet é, 

sobretudo, um espaço de controle. O autor se ancora em Deleuze8 para dizer que a sociedade 

de controle superaria a lógica das sociedades disciplinares – relembrando o conceito histórico 

foucaultiano, pois, na sociedade do controle, os corpos são livres para serem modulados, sem 

levar em conta a dispersão espacial, ao contrário da sociedade disciplinar. Nessa lógica, a 

arquitetura discursiva do ambiente online e a permanente presença do sujeito nas redes se 

encarregam de assegurar esse controle proporcionado pela internet.  

Importante observar, nesse ponto, que tais combinações cibernéticas são conduzidas, no 

entanto, por decisões humanas alimentadas por ideologias. Portanto, a maneira como os 

indivíduos se apropriam da plataforma legitima o espaço como ambiente que promove 

mudanças sociológicas e a articulação de manifestações variadas, em especial daquelas de 

cunho sociopolítico. Não surpreende, dados esses aspectos, que a rede acione embates fundados 

frequentemente no direito de voz e em certas táticas discursivas de caráter político. Os protestos 

especialmente. 

                                                           
8 O filósofo francês Deleuze revisitou o conceito de sociedade disciplinar para identificar sua transformação na 

estrutura social vigente.  Identificando as novas forças que entram no jogo, o conceito poderia se esvaziar na 

realidade. Para o filósofo, o controle é a nova forma pela qual o poder é exercido e se distancia da disciplina no 

que compete a disposição do tempo e espaço. Se a sociedade disciplinar assinalava o espaço por territorializações, 

a sociedade do controle é marcada por processos de desterritorialização (DELEUZE, 1992).  



 

23 

 

 

1.2 Os protestos projetados na rede: voz ativa e direito de fala 

 

Alguns pesquisadores que se dedicam ao exame da ligação entre o uso das tecnologias, 

os movimentos sociais e os protestos de larga escala indicam que, de maneira geral, as 

plataformas digitais oferecem uma arquitetura discursiva favorável tanto para ações coletivas 

tradicionais, quanto para redes de mobilização mais estruturadas e sustentadas através da 

apropriação de plataformas digitais – como é o caso do Mídia Ninja9, por exemplo.  Observam, 

no entanto, que é preciso avaliar e compreender profundamente os diferentes “nós” que estão à 

frente dessas mobilizações (MAIA; ROSSINI; OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2016). Sob essa 

perspectiva, é importante compreender as especificidades, as ferramentas e recursos de cada 

plataforma de rede social para abrigar as mobilizações, mas, sobretudo, é importante explorar 

também a sua lógica e a sua cultura. Nas palavras desses autores, “a semântica coletiva”.  

Nesse contexto, é interessante observar, por exemplo, que muitos desses movimentos 

sociais não carregam uma estrutura ideológica pronta: as concepções são construídas ao longo 

do tempo e em conjunto, através da interação de uns com os outros, e também da solidariedade. 

A partir da identificação mútua de crenças compartilhadas, surge uma auto identificação e um 

significado para o “nós”. Por consequência, emerge um sentido específico para a ação coletiva. 

De acordo com esses estudiosos, entender o que distingue essas ações coletivas – e seus 

respectivos “nós” – é importante para viabilizar pelo menos dois movimentos: 

   

Primeiro, para capturar as dimensões cognitivas e simbólicas do “nós”, tanto em 

movimentos sociais tradicionais quanto em protestos sustentados pelo uso de 

ferramentas digitais. Em segundo lugar, examinar a percepção do “nós” na ação 

coletiva pode expor as nuances dos conflitos ancorados nas esferas íntimas, jurídicas 

e sociais. (MAIA; ROSSINI; OLIVEIRA, OLIVEIRA, 2016, p. 59). 

 

Para distinguir os grupos de ação coletiva, os autores recorreram à tipologia de Lance 

Bennett e Alexandra Segerberg (2012a; 2012b), que os dividiram em: a) movimentos sociais 

tradicionais; b) organizações híbridas, tais como, grupos de advocacy e ONGs; e c) ações 

                                                           
9 Mídia Ninja é uma rede de comunicação livre que busca novas formas de produção e distribuição de informação 

a partir das tecnologias de comunicação e de uma lógica colaborativa de trabalho. Foi fundada em 2013 e ganhou 

notoriedade durante as manifestações de junho que reuniram milhões nas ruas do Brasil. À ocasião, realizou 

coberturas ao vivo de dentro dos protestos, com múltiplos pontos de vista invisíveis na mídia tradicional. 

Disponível em: <https://midianinja.org/quem-somos/> Acesso em: 24 nov. 2019.  
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contestatórias sustentadas digitalmente. Observaram que, embora os grupos sejam movidos por 

finalidades distintas entre si, o fato é que a abertura das tecnologias de comunicação, como as 

redes sociais, não altera a estrutura ou as ações desses movimentos, ainda que eles se utilizem 

de certas ferramentas para realizar algumas tarefas, dependendo da plataforma em que se 

instituem como grupo. (BENNET; SEGERBERG, 2012a, 2012b). 

Desde a primeira década do novo milênio, em abordagem dedicada ao exame da 

democracia digital e da participação política em processos decisórios no âmbito da esfera 

pública, Wilson Gomes (2005) já observava que todos os modelos de participação popular 

tomavam a experiência da internet como demonstração de que o universo online de fato 

permitia, ao cidadão comum, novas formas e meios para participar das decisões de governo. É 

nesse sentido que o termo “democracia digital” passa a refletir as potencialidades da internet (e 

das plataformas que a atravessam) de participação civil nas questões da esfera pública. Na 

leitura de Gomes, o sujeito que possui um computador e algum capital cultural para utilizá-lo 

no cenário democrático garante, por meio do universo online, possibilidades alargadas de 

participação política. Além disso, lembrava que a internet efetivamente oferece “numerosos 

meios para a expressão política e um determinado número de alternativas que podem influenciar 

os agentes da esfera política”, até porque “tem nos seus dispositivos um repertório de 

instrumentos para que os cidadãos se tornem politicamente ativos” (GOMES, 2005, p. 220). 

É certo, por outro lado, que o acesso à internet, por si só, não garante o desenvolvimento 

da atuação política ou do exercício da argumentação. O autor lembra que pesquisas empíricas 

já atestaram que as comunicações/conversações políticas nas redes são limitadas, uma vez que 

as discussões políticas online nesse campo, ainda que possibilitem grande participação, são 

dominadas apenas por poucos grupos – aqueles mais influentes. Além disso, Gomes chama a 

atenção para o fato de que a conversação online não assegura debates necessariamente justos e 

igualitários na rede, nem a possibilidade de interferência nas decisões políticas da esfera 

pública: 

 

(...) a comunicação on-line on-line não garante instantaneamente uma esfera de 

discussão pública justa, representativa, relevante, efetiva e igualitária. Na internet ou 

“fora” dela, livre opinar é só opinar. Além disso, com o predomínio de democracias 

digitais de primeiro grau, os sites partidários são em geral meios de expressão de mão 

única, e os sites governamentais se constituem como meios de delivery dos serviços 

públicos mais do que formas de acolhimento da opinião do público com efeito sobre 

os produtores de decisão política. Assim, se por um lado, a internet permite que 

eleitores forneçam aos políticos feedbacks diretos a questões que eles apresentam, 

independentemente dos meios industriais de comunicação, por outro lado, não 
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garantem que este retorno possa eventualmente influenciar a decisão política. 

(GOMES, 2005, p. 221). 

 

As pesquisas também apontam, entretanto, que, ao criar perfis, fanpages e grupos no 

Facebook, o sujeito garante algum direito de fala, apossando-se de uma “voz ativa” na 

sociedade em que se dispõe a se engajar nos assuntos que considera relevantes – principalmente 

nos campos político e econômico, como observam Adriana Rodrigues e Stefanya Neves (2015). 

Nesse sentido, os indivíduos presentes nas redes sociais online recorrem a esses ambientes para 

expressar suas opiniões, inquietações e estratégias políticas na condição de atores sociais que 

são. “O Facebook no Brasil tornou-se praticamente uma vitrine de opiniões de movimentos 

sindicais, partidos políticos e de pessoas comuns que se apropriam das redes sociais para 

diversas finalidades” (RODRIGUES; NEVES, 2015, p. 76).  

Trata-se de um cenário próprio do novo século, estreitamente relacionado às formas 

como os cidadãos vivenciam o campo político depois do advento das tecnologias de 

comunicação. Parcela expressiva de pesquisadores atestam os impactos das tecnologias 

refletidas na estruturação e planejamento observáveis em plataformas como o Facebook, o 

Instagram, as listas de discussão, o Youtube, o Twitter e o WhatsApp. Em pesquisa acerca das 

redes sociais virtuais como instrumentos de mobilização política na cidade de Recife – a partir 

da análise de um grupo do Facebook focado nos direitos urbanos da capital pernambucana –, 

Davi Cavalcanti (2016) observa que, com a emergência das tecnologias de comunicação, os 

cidadãos instalam debates não apenas nas redes sociais tradicionais, mas também nos grupos 

constituídos por redes ativistas e por movimentos sociais: 

 
Hoje, parte importante da discussão cívica acontece na internet, não só em fóruns 

públicos e nas variadas formas do jornalismo on-line, mas também dentro da vasta 

rede de organizações ativistas e de movimentos sociais presentes na web. Dentro desse 

contexto, as NTIC parecem promover uma “contra esfera pública” (id.), que oferece 

novos caminhos e dá sentido ao que significa ser cidadão. (CAVALCANTI, 2016, p. 

26). 

 

Importante salientar, entretanto, que, da mesma forma, as tecnologias de comunicação 

podem estimular também os discursos não democráticos e a propagação de desinformações. 

“Há também os racistas, neonazistas, homofóbicos, machistas, entre outros. No Brasil, por 

exemplo, crescem paulatinamente grupos políticos virtuais com pautas reacionárias, inclusive 

alguns que pedem a volta da ditadura militar” (CAVALCANTI, 2016, p. 27).  O exemplo 

brasileiro é preciso, especialmente ao se tomar como referência as eleições presidenciais de 
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2018, decididas após intensa campanha de desinformação propagada em especial pelo 

WhatsApp, por onde circulou grande quantidade de informações inverídicas e deturpadas – 

processo que contribuiu para agravar a crise da democracia no país.  

Nesse, mas também em outros contextos, o fato é que o ambiente online se revela um 

espaço propício a processos deliberativos, participativos, de discussão e propagação de 

mensagens. Nesta pesquisa, nosso interesse está especialmente nas mensagens de cunho 

sociopolítico, o que exige um olhar cuidadoso sobre a maneira como os usurários da internet se 

apropriam das tecnologias de comunicação, e também sobre as dinâmicas que marcam as trocas 

comunicativas online projetadas na rede.  

 

1.3 A discussão política projetada na rede: debates e dinâmicas no universo online 

 

No campo de estudos do universo online, são muitas as pesquisas centradas na 

participação, deliberação e discussão política pelo viés instrumental, isto é, por uma perspectiva 

que considera o meio como o condutor principal de oportunidades políticas. Em segundo plano 

fica, portanto, a relação entre “as possibilidades ofertadas pelas ferramentas e as apropriações 

que delas fazem os cidadãos” (CARREIRO, 2017, p. 70).  

Para esta pesquisa, entretanto, importam, como já mencionado, justamente as 

apropriações que os usuários fazem do Facebook, combinando estímulos decorrentes de 

vínculos sociais, políticos e afetivos, mas também da estrutura, das dinâmicas e das 

características dos dispositivos técnicos. As possibilidades de análise se alargam na literatura, 

que oferece abordagens referentes, por exemplo, à discussão online e discordância, à teoria da 

deliberação e até à identificação dos ganhos democráticos, só para citar algumas das alternativas 

de abordagem, como observa Carreiro: 

 

A pesquisa sobre discussão online e discordância (online political disagreement) tem 

mobilizado autores em torno de questões variadas, que envolvem política, democracia 

e aspectos tecnológicos. É o caso dos estudos mais antigos, com foco em listas de 

discussão e outras plataformas, como a usenet (SCHNEIDER, 1996; WIHELM, 

1998). Mas há também os autores cuja preocupação consiste em encaixar as 

discussões num quadro proveniente da teoria da deliberação, em que debates entre 

cidadãos são avaliados em uma perspectiva normativa (DAHLBERG, 2001). Graham 

(2008), por exemplo, preocupa-se em como identificar fóruns de discussão em meio 

à quantidade cada vez mais crescente de espaços de conversação, enquanto Marques 

(2011) procura organizar métodos de análise deliberacionistas das discussões que 

neles se processam. Outros autores ainda, por fim, visam identificar os ganhos 

democráticos ou possíveis efeitos positivos da discussão (ROJAS, 2008), apostando 

em aspectos como conhecimento político. (CARREIRO, 2017, p. 72). 
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Na concepção de Carreiro (2017), os estudos disponíveis a partir do exame das 

discussões e da participação política nas redes online trabalham com duas premissas instigantes: 

a primeira é a de que a comunicação/conversação online permite aos governos ações 

importantes no processo de desenvolvimento de políticas públicas, como aferir a opinião da 

população sobre determinados assuntos, conduzir projetos de orçamento participativo, medir 

tendências e envolver o público nas ações governamentais. A segunda, que diz respeito a um 

processo mais informal, é a de que os próprios cidadãos, por meio da discussão em rede, podem 

construir uma opinião coletiva sobre assuntos de interesse da população – instalando debates 

valiosos para o meio social no qual estão inseridos – e possibilitar a comparação de diferentes 

percepções acerca dos temas elencados como questões relevantes. 

Para o que estamos estudando aqui, interessa-nos a rede social online Facebook como 

um ambiente apropriado por cidadãos para sustentar conversações políticas – embora a 

plataforma não tenha sido criada para esse fim, como observa Carreiro:   

 

Inicialmente elaborado com o intuito de conectar alunos universitários, o site obteve 

rápido crescimento no meio de universidades americanas e logo ganhou o mundo. Em 

seu projeto inicial, já previa a formação de timeline única para cada perfil, 

desenvolvida a partir da construção e manutenção de uma rede de amigos. 

Funcionalidades que hoje são comuns – como publicação de vídeo, grupos, ferramenta 

de curtir em comentários, comentário com fotos, dentre outros – foram sendo 

incorporadas ao longo dos anos, impulsionadas por novas estratégias de mercado e 

novas demandas de uso. (CARREIRO, 2017, p. 98).  

 

Vale ressaltar, nesse ponto, que as informações a serem consumidas pelos usuários 

chegam através de uma engrenagem estabelecida por algoritmos da plataforma digital ou por 

acionamentos próprios dos internautas, seja para entrar em uma Fanpage ou examinar o perfil 

de um amigo, ou para entrar em grupos. De uma forma ou outra, usuários dessa plataforma 

estão conectados por interesses e afetividades. Aqui, tomaremos um grupo de Facebook como 

um espaço potente, capaz de atrair aqueles atores sociais interessados na interação e na 

conversação inspirada em temas políticos. Primeiro, porque as pessoas podem emitir opiniões 

particulares e distintas, ainda que tenham interesse em temas comuns, como as questões 

comunitárias. Em segundo lugar, porque aquele ambiente possibilita que chegue, a qualquer 

membro do grupo, postagens de indivíduos que não fazem parte desta ou daquela lista 

específica de amigos, mas de variadas pessoas, conhecidas ou não. São aspectos atrativos da 

própria plataforma, como lembra Carreiro ao analisar as formas de interação nesse ambiente: 
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(...) os grupos promovem um padrão muito semelhante aos já conhecidos fóruns de 

discussão, que são comuns e utilizados por cidadãos para debater sobre os mais 

variados temas desde os primórdios da exploração comercial da internet. Para 

participar em grupos, é preciso estar afiliado a ele, simplesmente entrando no espaço 

específico (se ele for fechado, necessita de aprovação de outros membros). A 

ferramenta permite criar tópicos, engajar-se em outros já criados e repetir as mesmas 

formas de interação do próprio Facebook, compartilhar ou curtir. (CARREIRO, 2017, 

p. 100). 

 

Nesse sentido, o Facebook, para além de sua engrenagem funcional, revela-se uma 

plataforma capaz de facilitar a organização social, assim como a articulação entre os grupos 

interessados em temas ou debates específicos. Isso possibilita, em larga medida, a participação 

da sociedade civil nos sistemas democráticos.  
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CAPÍTULO 2 MOBILIZAÇÕES E CONVERSAÇÃO POLÍTICA NO GRUPO 

PLANTÃO DA CIDADE-OURO PRETO 

 

Com o advento e desenvolvimento das tecnologias de comunicação – e a concepção de 

plataformas de comunicação online que dá contornos a ambientes como o Facebook, o 

WhatsApp, o Youtube e o Twitter, por exemplo –, as mobilizações e a conversação política 

empreendidas pelos cidadãos se revelaram práticas renovadas de interação, capazes de fazer 

emergir um novo universo de possibilidades. Nesse contexto, pesquisadores como Sampaio 

(2011) têm trabalhado a participação política civil como um dos elementos centrais da 

democracia deliberativa. Nessa perspectiva, a ideia da participação e da comunicação política 

proporcionadas pelos recursos tecnológicos é peça fundamental para a crescente busca por uma 

interferência mais efetiva por parte dos cidadãos nas decisões da esfera governamental.  

Esses são aspectos importantes para a escolha do objeto empírico aqui apresentado: o 

grupo de Facebook denominado Plantão da Cidade-Ouro Preto, constituído de cidadãos que 

reservam parte de sua rotina diária para tratar de questões sociopolíticas referentes ao município 

mineiro de Ouro Preto10, patrimônio cultural da humanidade e berço de manifestações culturais 

e históricas desde o Ciclo do Ouro no Brasil, com destaque para os episódios que constituem a 

Inconfidência Mineira no século XVIII. Como já se mencionou aqui, olhar para a cidade de 

Ouro Preto demanda atenção aos aspectos políticos de um sítio histórico que, sob diferentes 

prismas, influenciam o cotidiano da população local do ponto de vista financeiro, comercial e 

administrativo. E também sobre a maneira como essa população reage a certos acontecimentos. 

Com a popularização das redes sociais nas duas últimas décadas, observa-se uma 

disposição crescente de participação política por parte de uma parcela expressiva dos moradores 

da cidade. São muitos os cidadãos engajados e interessados em participar do debate político 

sobre o município, especialmente no ambiente do Facebook. Por essa razão, pode ser útil 

retomar, aqui, um pouco do histórico do desenvolvimento dessa plataforma, de maneira a 

compreender o fascínio exercido por ela sobre aqueles que aderiram à rede em lugares tão 

diversos do planeta. Lançado por Mark Zuckerberg e cofundadores em 2004, o Facebook 

alcançava, cerca de um ano depois, um conjunto de aproximadamente 1 milhão de usuários. 

                                                           
10 Segundo o último censo do IBGE10, a população estimada em 2019 é de 74.281 mil pessoas, incluindo os 12 

distritos pertencentes ao município, que são eles: Cachoeira do Campo, Amarantina, Glaura (Casa Branca), São 

Bartolomeu, Santo Antônio do Leite, Rodrigo Silva, Miguel Burnier, Engenheiro Correia, Santa Rita, Santo 

Antônio do Salto, Antônio Pereira e Lavras Novas. 
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Em 2006, a plataforma era lançada para o celular, passando a se expandir ainda mais a partir da 

inauguração do feed de notícias. Alcança, então, cerca de 12 milhões de usuários. A introdução 

do botão “curtir” se deu em 2009, quando havia 360 milhões de pessoas usufruindo da 

plataforma. No ano seguinte, se possibilitava a criação de grupos. O ano de 2015 é um marco: 

já se constata a existência de 40 milhões de páginas de empresas ativas no Facebook. O processo 

de modernização prossegue e, um ano depois, são lançados os botões “reações”, carregados de 

emojis, que levam expressões capazes de incrementar os diálogos (amei, haha, uau, triste e grr, 

entre outros). Também se inauguram novas formas de criar, compartilhar e descobrir vídeos ao 

vivo na plataforma. No Brasil, no final de 2018, se apurava uma média diária de 93 milhões de 

pessoas ativas no Facebook. São 130 milhões de pessoas ativas mensalmente.11 

Uma pesquisa de janeiro de 2019, do site Statista12, mostrou que o Brasil é o terceiro 

país do mundo em maior número de usuários do Facebook, ficando atrás somente da Índia, país 

com o maior número de usuários, e dos Estados Unidos. Os dados também mostram que, dentre 

as plataformas presentes na internet, o Facebook ainda é o mais acessado, com 29,90% dos 

usuários. Desse total, 54% são mulheres e mais de 50% dos usuários têm entre 18 e 34 anos. 

Interessante ressaltar, ainda, que 95% dos usuários acessam a plataforma pelo celular.  

O Facebook de cada usuário apresenta um feed de notícias específico para ele. Por meio 

de algoritmos produzidos pela plataforma, conteúdos diversos, de outros usuários, aparecem 

nesse feed. Contudo, todo usuário é capaz de fazer escolhas importantes em relação ao fluxo 

das informações disponibilizadas. Há, por exemplo, a possibilidade de bloqueios ou de, 

simplesmente, não seguir um determinado perfil e, assim, não visualizar certas postagens no 

feed de notícias.   

É certo que, de maneira mais geral, os usuários do Facebook não possuem total controle 

sobre as postagens expostas no seu feed de notícias. Os algoritmos são fundamentados em 

parâmetros que determinam a exposição com base em itens como o histórico e o potencial de 

interação de cada indivíduo, considerando a reação desse sujeito em relação aos conteúdos 

disponibilizados (BARROS; CARREIRO, 2015). 

                                                           
11 Dados oficiais divulgados pelo Facebook. Disponíveis em: <http://br.newsroom.fb.com/company-info/>. 

Acesso em: 04 jun. 2019.   

12 Dados disponíveis em: <https://www.statista.com/statistics/268136/top-15-countries-based-on-number-of-

facebook-users/>. Acesso em: 04 jun. 2019.   

https://www.tecmundo.com.br/facebook/
https://www.statista.com/statistics/268136/top-15-countries-based-on-number-of-facebook-users/
https://www.statista.com/statistics/268136/top-15-countries-based-on-number-of-facebook-users/


 

31 

 

Refletir sobre a plataforma a partir de suas características exige, contudo, também uma 

reflexão sobre os grupos criados nesse ambiente, cada um com suas especificidades.13 O que é 

o grupo, afinal? A literatura indica que ele representa um espaço onde é possível se conectar 

com pessoas para além do seu feed de notícias. Em outras palavras, é um ambiente em que é 

dada, a cada usuário, a oportunidade de interagir com pessoas que não necessariamente fazem 

parte de um grupo específico de “amigos”, além de permitir o engajamento de todos em debates 

de interesse coletivo. Essa diversidade de ideias presentes nos grupos de Facebook pode 

proporcionar, naqueles detentores de algum capital cultural, uma ampliação do leque de 

conhecimentos e possibilidades – o que, evidentemente, pode resultar em posturas e ações com 

maior ou menor grau de altruísmo ou sentimento de alteridade, a depender dos tipos de 

sensações e reflexões estimuladas nos processos de interação. Fato é que cada grupo 

proporciona a seus membros a oportunidade de compartilhar experiências e repassar 

informações consideradas relevantes, como observam Barros e Carreiro: 

 

A modalidade de discussão não difere tecnicamente do espaço de comentários que o 

usuário já está acostumado a ver na própria timeline. Contudo, os grupos permitem 

que os cidadãos debatam sobre temas de interesse comum, dividam experiências e 

disseminem informação sobre os tópicos de relevância para a comunidade. 

(BARROS, CARREIRO, 2015, p. 176). 

 

Dessa maneira, assim como nos espaços offline, os laços são firmados por assuntos que 

despertam interesses em comum, embora os grupos também sejam locais propícios para a 

diversidade de opiniões – o que alimenta a discussão sobre determinados assuntos. São 

possiblidades que transformam esses ambientes em lugares capazes de proporcionar a 

ampliação do círculo social e, não raras vezes, um sentimento de pertencimento – o que 

contribui para o processo de formação de identidades.  

Esses são elementos importantes para a análise da comunicação e das conversações 

observadas no grupo Plantão da Cidade-Ouro Preto e que acionam perguntas fundamentais ao 

exame proposto: quais recursos argumentativos são utilizados pelos cidadãos que se apropriam 

do grupo para trocar impressões sobre temas de interesse comum? E, pensando nisso, quais 

                                                           
13 Os grupos fornecem um espaço para as pessoas conversarem sobre interesses em comum. É possível criar grupos 

para qualquer coisa, como reuniões de família, equipe esportiva com os colegas de trabalho, clube de livros, 

e personalizar as configurações de privacidade do grupo de acordo com quem você deseja que participe e veja o 

grupo. Disponíveis em: <https://www.facebook.com/help/1629740080681586/?helpref=hc_fnav>. Acesso em: 26 

jun. 2019. 

 

https://www.facebook.com/help/220336891328465?helpref=about_content


 

32 

 

seriam os limites e potencialidades do processo de deliberação política no grupo Plantão da 

Cidade-Ouro Preto? Ao observar o grupo e os diálogos travados nesse espaço, a ideia é 

investigar as trocas comunicativas online de cunho sociopolítico em um recorte regional, com 

especial atenção aos termos que remetem à comunicação política e à deliberação pública. 

 

2.1 Deliberação e processos comunicativos no Plantão da Cidade-Ouro Preto 

 

Pensando a deliberação como processo comunicativo, como propõe Marques (2011), é 

possível identificar, no grupo Plantão da Cidade-Ouro Preto, alguns processos de socialização, 

e também de assimilação de questões locais de interesse em comum. As postagens se 

apresentam na forma de trocas discursivas sobre temas considerados relevantes para os 

cidadãos, principalmente nas áreas de saúde, educação e accountability (quando 

cidadãos/usuários se colocam no papel de questionadores e avaliadores da gestão pública em 

relação à atuação e à maior ou menor capacidade administrativa e responsabilidade do poder 

público). Também é possível constatar certas narrativas do cotidiano, conteúdos reflexivos, 

protestos e convocações, além de informativos com compartilhamentos de links referentes às 

pautas das reuniões ordinárias da Câmara Municipal. Há, ainda, comentários acerca de 

discursos e ações que revelam posturas de autopromoção por parte dos parlamentares e da 

própria Prefeitura, bem como informações referentes à agenda mensal de eventos culturais e 

religiosos no município. 

As postagens cumprem papéis variados. Proporcionam, no dia a dia, oportunidades de 

estabelecimento de diálogos importantes para a compreensão, para o conhecimento e avaliação 

de um determinado problema (local, na maioria das vezes), bem como a agregação das formas 

de vínculos entre os indivíduos ali presentes. Esse papel protagonista do grupo nos debates dos 

assuntos da cidade é responsável pela maneira como as trocas discursivas online reverberam na 

Casa legislativa do município. Na prática, o grupo funciona como “termômetro” de mandados 

parlamentares e da situação política da região, permitindo a criação de um canal de influência 

tanto por parte da população participante, como também sobre os representantes políticos 

regionais, que, de outra maneira, poderiam ignorar as demandas. Não se trata de se "informar" 

no sentido jornalístico, mas, efetivamente, experimentar uma prática dialógica, em que “a 

conversação entre muitos cria pensamento” (BENTES, 2015, p. 12). Além disso, há 

ressignificação de conteúdos quando o cidadão traz à tona assuntos de caráter sociopolítico para 
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conhecimento do restante dos participantes, a fim de reenquadrar esse conteúdo para a 

interpretação coletiva. Essa dinâmica pode ocorrer em diversos níveis de comunicação – através 

de vídeos, fotos, textos, memes e etc. Em função desse desenho e desse funcionamento, é útil, 

nesse ponto, resgatar um pouco da trajetória do grupo no universo online.  

O grupo Plantão da Cidade-Ouro Preto se origina de um antigo fórum de discussão 

criado por um morador do município, Eduardo Tropia, entre os anos de 2007 e 2008. O portal 

(que se hospedava no endereço <https://www.ouropreto.com.br/>) oferecia uma sala de bate-

papo, local onde o usuário poderia deixar sua mensagem, seja para o poder público ou para 

outros cidadãos. A página, contudo, não guardava qualquer relação com os órgãos públicos do 

município – pertencia, como se viu, a um cidadão ouro-pretano, e a partir do registro de um 

domínio. Esse portal abrigava discussões enérgicas, principalmente por permitir a possibilidade 

de anonimato dos internautas. O portal existe ainda hoje, com notícias, informações turísticas, 

serviços, eventos e agenda relacionadas a Ouro Preto, mas o chat foi retirado. 

Em 2012, João Pedrosa, cidadão do município, cria o grupo Plantão da Cidade-Ouro 

Preto. A partir daí, todas as discussões presentes no bate-papo do portal migram para o novo 

ambiente. Como atesta a literatura, são vários os pesquisadores que percebem semelhanças 

entre os grupos do Facebook e os fóruns de discussão, muito utilizados pelos cidadãos nos 

primórdios da internet. Para estar nos fóruns, também era preciso estar associado ao grupo. 

Uma vez no ambiente, havia a possibilidade de criar tópicos para o debate ou se engajar 

naqueles já criados (BARROS, CARREIRO, 2015).  

O novo grupo é criado, então, em 30 de abril de 2012, período em que o município de 

Ouro Preto passava por eleições bastante disputadas. O ex-prefeito Ângelo Oswaldo, 

pertencente ao PMDB (hoje MDB), estava à frente da prefeitura há dois mandatos (2005-2008 

e 2009-2012). Seu sucessor, Júlio Pimenta, foi derrotado pelo então candidato do PSDB, José 

Leandro Filho, que assume a Prefeitura em 2012.  A primeira mensagem postada no grupo pelo 

seu criador explicava o papel a ser cumprido por aquele novo ambiente online: 

 

A ideia principal deste espaço é informar, comentar, questionar, justificar e integrar 

sobre temas do cotidiano de Ouro Preto, dando enfoque a tudo que acontece, o que 

falta acontecer ou o que demora a acontecer. O nome PLANTÃO sugere um canal 

sempre ligado a qualquer novidade, que contempla, além dos contextos, as imagens 

de registros dos fatos. 14  

                                                           
14 Grupo Plantão da Cidade-Ouro Preto. Disponível em: <https://pt-

br.facebook.com/groups/228600653911959/>. Acesso em: 30 set. 2019. 
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Aquele ano de 2012 era, assim, um momento estimulador de discussões de cunho 

político, sobretudo em relação às expectativas do eleitorado de Ouro Preto frente ao novo 

mandatário.  O período foi marcado por um debate político incisivo estimulado pelo Plantão 

da Cidade-Ouro Preto no Facebook, atento ao novo governo e também à oposição política já 

formada frente à gestão que se iniciava. Cidadãos e políticos que acompanhavam as discussões 

que ganhavam corpo no interior do grupo passaram a ter uma ideia mais apurada da riqueza dos 

dados e opiniões compartilhadas durante a conversação civil.15 

Conforme mostra a imagem da interface abaixo, o grupo Plantão da Cidade-Ouro Preto 

é público. Significa que qualquer pessoa pode acessá-lo, verificar como se constitui o grupo 

participante e também os conteúdos publicados. No canto direito, há uma ferramenta que 

possibilita ao usuário convidar amigos para ingressar no espaço, ao passo que, no canto 

esquerdo, localizam-se os atalhos destinados a facilitar o trabalho de busca dentro da 

plataforma. Pode-se, por exemplo, encontrar assuntos ou pessoas através de palavras-chave no 

mecanismo “pesquisar nesse grupo”. Na parte central, é possível publicar fotos, vídeos e textos, 

além de fazer transmissões ao vivo e compartilhar arquivos. Importante destacar, aqui, que uma 

publicação só se torna visível depois de aprovada pelo administrador. A moderação do grupo 

se dá com base em um determinado viés político e postura ideológica. Postagens de conteúdos 

apelativos ou que não se enquadram aos modelos de discussão propostos são censuradas.16 

 

 

                                                           
15 Informações obtidas em entrevista com vereador Chiquinho de Assis (PV), realizada na Câmara Municipal de 

Ouro Preto em 8 de novembro de 2018. 
16 Informações obtidas durante entrevista com uma das administradoras do grupo, Gabriela Baroni. Realizada via 

WhatsApp em 15 de junho de 2019. 
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No espaço destinado à descrição do grupo, o Plantão da Cidade-Ouro Preto se define 

com o seguinte texto: 

 

Plantão da Cidade-Ouro Preto concentra ideias diversas, permitindo debates, 

opiniões e exibições de propostas e projetos. Está configurado para receber integrantes 

em geral e seus assuntos diversos, especialmente para discutir sobre Ouro Preto e a 

região, porém também aberto para os temas de Minas Gerais e do País. É 

recomendável que os integrantes sejam maiores de 18 anos ou que os responsáveis os 

acompanhem no decorrer de suas participações, no caso de menores. São vetados aqui 

polêmicas e conflitos de âmbitos pessoais, sendo sumariamente excluídas neste grupo 

palavras ofensivas, termos de baixo calão, denúncias vazias, informações sem 

comprovações e situações em que se ofereça riscos diretos ou a terceiros e ainda à 

coletividade. Também serão excluídas deste grupo propagandas comerciais, pois não 

condizem com o perfil pretendido e por acumularem postagens e dificultar os acessos 

aos temas em debate. Aceita-se que sejam debatidas aqui ideias políticas, porém com 

responsabilidade e critérios, reservadas as autorias, veracidades dos contextos e 

possíveis registros das origens. A importância deste grupo é fundamentada no repasse 

de informações e está também aberto à difusão de campanhas sociais, às homenagens, 

às reclamações comunitárias, às oportunidades coletivas, às vantagens sociais, às 

curiosidades, aos artigos educativos, às mobilizações culturais, assuntos em prol da 

cidadania e de conscientização. Sejam todos bem-vindos.17 

 

Por ocasião da comemoração pelos 10 mil membros registrados, em agosto de 2015, o 

grupo ganhou uma imagem ilustrativa que permanece até os dias atuais. A arte, em tom 

                                                           
17 Descrição do grupo Plantão da Cidade-Ouro Preto. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/groups/228600653911959/about/>. Acesso em: 25 mai. 2019. 

Figura 2 - Print da interface do grupo Plantão da Cidade-Ouro Preto. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 



 

36 

 

envelhecido, remete à cidade de Ouro Preto, a antiga Vila Rica.18. No topo da foto, há uma 

imagem que faz referência a um brasão escrito “Vila Rica”, com os seguintes dizeres: “Se 

propaganda enganosa é crime, por que existe horário político?”. Segundo o fundador do grupo, 

a arte foi criada e doada pelo desenhista Marcelo Cardoso, um dos membros do Plantão da 

Cidade-Ouro Preto.  

 

 
Figura 3 - Foto ilustrativa da capa do grupo Plantão da Cidade-Ouro Preto. Artista: Marcelo Cardoso 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

 

Os três atuais moderadores do grupo adotam, em comum acordo, critérios específicos 

para solucionar eventuais polêmicas ou outras situações que demandam algum tipo de 

intervenção. A regra geral, contudo, é a de não aprovar as postagens que buscam autopromoção 

política, assim como aquelas desprovidas do caráter de interesse público. Também não 

costumam ser aprovadas mensagens aleatórias como votos de bom dia e textos sem relevância 

regional, por exemplo. Já a intervenção direta do moderador só se faz necessária caso seja 

registrado algum comportamento agressivo por parte de algum membro, ou nos casos em que 

houver solicitação de algum dos participantes.  

Os moderadores possuem mecanismos específicos para o monitoramento do espaço – 

as “ferramentas do administrador”. Elas estão ilustradas nas imagens a seguir, cedidas pelo 

grupo. São elas as solicitações de entrada (pois os novatos devem passar pela aprovação dos 

moderadores), as publicações pendentes (as publicações ficam pendentes até serem aprovadas 

                                                           
18 A literatura registra que a cidade de Ouro Preto se origina no arraial de Padre Faria, fundado pelo bandeirante 

Antônio Dias de Oliveira, pelo Padre João de Faria Fialho e pelo Coronel Tomás Lopes de Camargo por volta de 

1698. A partir da junção de vários arraiais, a região eleva-se à categoria de “vila” em 1711, com o nome de Vila 

Rica. Em 1823, após a Independência do Brasil, Vila Rica recebeu o título de Imperial Cidade, conferido por D. 

Pedro I do Brasil, tornando-se, oficialmente, capital da então província das Minas Gerais. Passa, então, a ser 

designada como Imperial Cidade de Ouro Preto. Disponível em: < https://ouropreto.mg.gov.br/historia.> Acesso 

em: 30 set. 2019. 
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por um dos moderadores), a qualidade do grupo (nessa área, é possível ver o conteúdo 

removido por violação dos Padrões da Comunidade – caso de violações de conteúdo ou notícias 

falsas) e a atividade da administração (os administradores têm acesso a gráficos que 

demonstram os desdobramentos das publicações e os principais colaboradores da página nos 

últimos dias). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Print das ferramentas do administrador do grupo Plantão da Cidade-Ouro Preto. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

Figura 5 - Print dos principais colaboradores do grupo Plantão da Cidade-Ouro Preto. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 
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Figura 6 - Print da função qualidade do grupo Plantão da Cidade-Ouro Preto. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

Figura 7 - Print das ferramentas envolvimento e membros ativos do grupo Plantão da Cidade-Ouro Preto. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 
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O exercício de observação do Plantão da Cidade-Ouro Preto mostra que variadas 

inquietações cotidianas relacionadas ao município são frequentemente debatidas pelos cidadãos 

no grupo. Nesse processo, alguns elementos são especialmente relevantes, tais como, a 

velocidade do trânsito das informações, a capacidade de reverberação das discussões no âmbito 

político legislativo, a coesão do grupo, o fortalecimento dos laços entre os participantes, os 

interesses em comum manifestados e a presença de líderes locais engajados em discussões 

políticas. Os temas relacionados ao uso dos espaços da cidade estão entre os mais frequentes e 

evidenciam o poder das redes sociais online nas ações de mobilização de variados segmentos 

da sociedade ouro-pretana. Não poucas vezes, demandas e reivindicações manifestadas e 

discutidas no grupo online foram levadas à Câmara dos Vereadores, tomada, então, como 

espaço de manifestação popular.  Na seção seguinte, este estudo apresenta alguns episódios 

elencados especialmente para ilustrar a maneira como esses processos se dão.           

 

                              

  

Figura 8 - Print das publicações mais relevantes (últimos 60 dias) do grupo Plantão da Cidade-Ouro Preto. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 
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2.1.1 O caso Red Bull Minas Riders 

 

Entre os dias 17 e 21 de maio de 2017, anunciava-se, em Ouro Preto, o Red Bull Minas 

Riders, um evento mundial que reúne os mais renomados atletas da modalidade Enduro 

Extremo19. Ouro Preto era, então, uma das sedes do campeonato. A etapa brasileira do Hard 

Enduro, no entanto, não chegou a ser concluída em função de uma autuação da Política Militar 

de Meio Ambiente do município. Na praça Tiradentes, foram colocadas inúmeras peças para 

configurar os obstáculos da prova de abertura do evento, nomeada Prólogo (um tipo de treino 

classificatório, disputado em circuito fechado, que define as posições de largada).  

Moradores utilizaram o Plantão da Cidade-Ouro Preto para se pronunciar acerca dos 

transtornos causados pelo novo “cenário” da praça e pelos desvios de trânsito que 

comprometiam a circulação pela cidade.  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

No print da imagem acima (FIGURA 9), podemos ver como o cidadão se apropria do 

espaço do grupo para fazer seu posicionamento em relação aos transtornos causados pela 

                                                           
19 Trata-se de uma prova de longa duração, com elementos que mesclam as disputas de rali de velocidade e trial. 

Vence o mais rápido. Para alcançar a vitória, o atleta deve superar uma série de obstáculos naturais, tais como 

como serras íngremes, montanhas e rochas escorregadias.  

 

Figura 9 - Print da postagem em relação ao caso Red Bull Minas Riders no grupo Plantão da Cidade-Ouro 

Preto. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 
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montagem do evento na Praça Tiradentes. Em forma de relato, inaugura a discussão de um tema 

que envolve todos os moradores do município, o espaço público e o poder público: 

 

A Cidade não deveria ser nossa????? Transtorno no trânsito da cidade de Ouro Preto 

com o evento da Red Bull. Hoje, mais uma vez a população está prejudicada com o 

fechamento da Praça Tiradentes para uso de empresas e pessoas que não deixam nada 

na cidade, apenas usam o nosso belo cenário para promoção de suas marcas e eventos. 

Quando falo de prejuízo, não menciono apenas aquele referente ao transtorno, mas 

sim prejuízo financeiro. Quem depende do transporte público e mora em Saramenha, 

como aconteceu como minha esposa hoje, e tem que deslocar até a UPA e descobre 

na hora em que chega na Estação que o ônibus só iria até a Estação e de que lá até a 

UPA terá que pagar outro transporte público está realmente sendo lesado pelas 

empresas de ônibus. Aliado a isso vem a irresponsabilidade da Prefeitura de Ouro 

Preto em divulgar o fechamento do trânsito às 17h e isso acontecer as 12:30. Neste 

horário, vários alunos do Dom Pedro, como é o caso da minha filha, quase não 

conseguiram chegar a tempo na escola. Amanhã a mesma coisa irá acontecer, depois 

de amanhã também e assim por diante, até quando resolverem de fato que Ouro Preto 

é dos Ouro-pretanos e que nós, cidadãos merecemos respeito daqueles que prestam 

serviços público, seja a Prefeitura, seja a empresa de ônibus ou quem quer que tenha 

alguma responsabilidade nessa bagunça. Relato aqui apenas as situações que 

impactaram no meu convívio, mas tenho certeza de que diversas pessoas foram 

prejudicadas e que enquanto ficarmos calados esses mandos e desmandos 

acontecerão. Quando a Praça é fechada para o 21 de abril há uma grande indignação 

e o que ouvimos é que a prefeitura não pode fazer nada, pois é um evento do Estado, 

onde a capital é transferida simbolicamente para Ouro Preto. E agora? Qual a 

desculpa? 20 

 

Alguns vereadores da oposição se pronunciaram no Facebook em suas páginas 

particulares, depois, compartilharam no Plantão da Cidade-Ouro Preto, manifestando-se 

também contra a montagem do evento na Praça Tiradentes. Além de questionarem a estrutura 

instalada, alegaram que a montagem ocupava um local inadequado para a prática desse esporte, 

já que poderia causar danos aos monumentos históricos daquele espaço. O evento coincidiu 

também com a Semana de Museus, um importante período no calendário cultural da cidade. O 

Museu da Inconfidência, um dos mais importantes do município, também está situado na Praça 

Tiradentes.  

 

                                                           
20 Mensagem publicada no grupo Plantão da Cidade-Ouro Preto. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/groups/228600653911959/permalink/1137628286342520/>. Acesso em: 04 jun. 

2019. 
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Figura 10 - Publicação do Vereador Marquinho do Esporte no grupo Plantão da Cidade-Ouro Preto. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 
 

No print acima, na Figura 10, está a publicação de um dos vereadores do município, 

Marquinho do Esporte (Solidariedade), compartilhada pela sua página no grupo. Obteve 142 

reações, 274 comentários e 14 compartilhamentos. A grande repercussão evidencia o alto grau 

de interesse público que caracteriza a mensagem do parlamentar, tanto no que se refere ao 

conteúdo textual quanto ao conteúdo imagético proporcionado pelas fotografias postadas.  

Entretanto, os comentários, em sua maioria, eram a favor do evento. Os internautas 

defendiam que a competição, em função de seu âmbito (mundial), daria a Ouro Preto 

visibilidade e renda. Muitos comentários também se pautavam na festa de 21 de abril, dia de 

Tiradentes, comemorado ano após ano naquela mesma praça. O argumento é o de que a 

comemoração do 21 de abril, que, da mesma maneira, obriga o fechamento das principais vias 

da cidade, é costumeiramente motivo de reclamação por parte dos usuários de transporte 

público e dos pedestres. Ainda assim, não costuma ser questionada pelo Poder Legislativo local. 
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A polêmica estava apenas começando. Após a realização de uma das provas do 

campeonato, no dia 17 de maio de 2017, a Polícia Militar de Meio Ambiente, atendendo a uma 

denúncia do Ministério Público, esteve na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ouro 

Preto a fim de cobrar licenças ambientais para o evento. Isso porque a programação do 

campeonato previa algumas provas situadas em áreas de preservação – caso do percurso pela 

Gruta Nossa Senhora da Lapa, monumento natural localizado no distrito de Antônio Pereira, e 

da Área de Preservação Ambiental (APA) das Andorinhas. 

  Em 19 de maio de 2017, por falta de licenças ambientais, a competição foi interrompida, 

resultando também na apreensão de algumas motos. A Polícia Militar de Meio Ambiente alegou 

que houve degradação das trilhas e supressão da vegetação nas áreas pertencentes ao município 

de Ouro Preto. Em resposta ao cancelamento, equipes de trilheiros de Ouro Preto estiveram no 

dia 23 de maio de 2017 na 38° Reunião da Câmara Municipal. Durante a reunião, os 

parlamentares explicaram que a denúncia ao Ministério Público não havia sido feita por nenhum 

vereador. Argumentou-se, na ocasião, que houve apenas uma sugestão, via redes sociais, para 

que o evento não fosse realizado na Praça Tiradentes.   

 Nessa manifestação na Casa Legislativa, estava presente uma cidadã ouro-pretana21 que, 

posteriormente, ocupou-se de postar o ocorrido no Facebook, por meio do grupo Plantão da 

Cidade-Ouro Preto. Eis o texto: 

 

Hoje eu fui fazer NOSSO resumo na Casa. Sensação estranha quando você percebe o 

ambiente, parece uma pequena peça de teatro pública, em um público que não tem 

povo, as pessoas são na sua maioria assessores. Mas, tinha uma senhora lá no fundo, 

cara de povo, jeito de povo, representação fiel da base. Perguntei a ela porque estava 

lá. E ela me disse, "sempre venho assistir as reuniões, eu gosto!" Aí perguntei se ela 

entendia tudo que era falado na Casa, e ela me disse que não. O que a gente "tenta" 

fazer aqui é reproduzir de forma direta, objetiva e com uma linguagem popular o que 

acontece lá, com algumas pontuações. O ponto alto da reunião foi a presença dos 

trilheiros Kiko e Amarildo na Tribuna, para protestar contra o cancelamento do evento 

esportivo Red Bull, a categoria esportiva encheu a Casa, e a pauta estendeu a reunião 

por horas. Pelo que entendemos a denúncia ao MP partiu de um senhor de nome 

Bruno, que além de denunciar o evento, ameaçou pessoas e agiu com preconceito e 

falta de informação sobre o esporte. E esse mesmo senhor, tentou se retratar, 

protocolando uma carta na Casa, que foi lida debaixo de gritos: "ele tem que ser 

preso!". Ficou claro que a denúncia não partiu da Câmara, e foi afirmado que aqui no 

município todas as licenças necessárias foram emitidas, quem barrou o evento foi o 

Estado. Esclareceram muitas coisas, abriram novas dúvidas, ninguém sabia de forma 

incontestável o que aconteceu... e o assunto continua em uma chamada para Audiência 

Pública e segue até o desfecho final. E para nós enquanto coletivo fica um 

aprendizado, grandes eventos, precisam de grande divulgação e organização. No 

                                                           
21 A cidadã ouro-pretana Cristina Mappa realiza semanalmente uma síntese das reuniões ordinárias da Câmara 

Municipal de Ouro Preto. Os resumos são publicados no grupo Plantão da Cidade-Ouro Preto.  
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entanto o Kiko nos disse que os participantes de outros países se expressaram nas 

mídias dizendo: "nunca andamos em lugares tão lindos." E para mim é isso que reflete 

lá fora, a beleza incontestável da cidade. Ouro Preto tem suas próprias asas. P.s.: E 

quase no fim da reunião, depois de quase quatro horas, eu entendi porque não tem 

povo nas reuniões, além de muitos extensas, não tem comida, só café!”22 

 

O episódio ilustra como a Câmara dos Vereadores – local de manifestação mais 

acessível e próximo da população – orienta-se, hoje, em larga medida, pelas discussões políticas 

trazidas à luz por meio do ambiente online e pelas conversações políticas. A postagem do 

vereador, que agregava texto e fotografias dos circuitos previstos no evento e também dos 

osbstáculos instalados na Praça Tiradentes, inaugurou, na rede, uma discussão polêmica e 

importante para o cotidiano dos moradores do município. Foi o ponto de partida para o desfecho 

esperado por muitos: o cancelamento do Red Bull Minas Riders. 

 

2.1.2 O caso de Cristina Mappa e seus resumos das reuniões na esfera pública 

 

No século passado, Barbero (1987) já chamava a atenção para o momento em que o 

sujeito que tem acesso a uma mensagem passa de mero receptor a produtor de significados. 

Braga percebe, nesse processo de circulação, as singularidades da relação produção/recepção:  

  

Podemos observar aí os desenvolvimentos sobre a relação produção/recepção. A partir 

dessas percepções sucessivas no entendimento de “circulação”, mais um passo deve 

ser proposto: indo além das relações diretas entre produtor e receptor, importa o fato 

de que este último faz seguir adiante as reações ao que recebe. Isso decorre não apenas 

da presença de novos meios, mas também de que os produtos circulantes da “mídia 

de massa” são retomados em outros ambientes, que ultrapassam a situação de 

recepção – o espectador diante da tela. (BRAGA, 2012, p. 39). 

 

 A dinâmica emissor/receptor começa a ser pensada, portanto, de forma mais 

abrangente, trazendo à tona o sentido de circulação das mensagens. A midiatização das 

informações tem papel importante nessa circulação. Na sociedade da velocidade de 

informações, os meios de comunicação de massa, como os jornais e a televisão, dão lugar a 

dispositivos que atendem a uma circulação mais rápida e veloz, e também que permitem que se 

dê a própria opinião acerca dos fatos.  

                                                           
22 Disponível em: <https://www.facebook.com/groups/op.eleicoes2012/permalink/751148771677046/> Acesso 

em: 22 ago. 2018. 

 



 

45 

 

 Um exemplo de receptor ativo está na cidadã ouro-pretana Cristina Mappa. 

Semanalmente, ela posta dois resumos das reuniões ordinárias da Câmara Municipal de Ouro 

Preto. Apresenta, de forma subjetiva, mas clara e dinâmica, o relato das principais ideias 

discutidas na Casa, os conteúdos dos requerimentos, das representações e das indicações. O 

resumo dá uma ideia da situação política vivenciada pelo município. O texto trata dos temas 

em pauta, com ênfase às questões básicas de interesse popular – em especial nas áreas de saúde, 

educação, segurança, prestação de conta e limpeza urbana. Os resumos das reuniões ordinárias 

circulam amplamente graças à tecnologia digital. Os textos são postados no grupo Plantão da 

Cidade-Ouro Preto e, frequentemente, inauguram ampla discussão e conversação política.  

Participam dos debates instalados no grupo do Facebook especialmente os formadores 

de opinião da região (líderes políticos, figuras importantes da sociedade e da imprensa local, 

entre outros), movidos por interesses diversos. Os parlamentares, principalmente, utilizam-se 

do espaço e do resumo para dar algum tipo de explicação ou resposta frente às demandas e 

questionamentos colocados no grupo. Os demais integrantes recorrem ao resumo para ficar a 

par dos acontecimentos da cidade e das ações do poder público na região.  

Em suas próprias publicações, Cristina Mappa aborda suas pretensões com a elaboração 

dos resumos. Eis um exemplo de argumentação nesse sentido:  

 

Quando começou esse resumo da Câmara? Desde que comecei a ouvir as reuniões. 

Há uns dois anos atrás. Era o que eu chamava de "escrevinhações impublicáveis" até 

ser incentivada a torná-la pública. Não temos pretensões políticas, nem por vocação, 

nem por remuneração, somos do coletivo e é aqui que queremos ficar. Não somos 

"Leandrista", mas já fomos "Angelista", na dúvida, pergunte ao pai do vereador 

Thiago Mappa, amigo e parente do meu, que colocava na porta de nossa casa a faixa 

do AO em todas as eleições. Meu pai, homem sem influência política nenhuma, sem 

status, "sem lenço e sem documento", tinha mesmo assim o respeito de ambos, prova 

disso que quando morreu, os dois, isso mesmo! Até o JL! Foram ao seu velório. Mas 

de uns tempos para cá esse conceito de oligarquia tem mexido com o nosso sentimento 

social de justiça. E mais que isso! Já fui atingida de maneira direta (pessoal) e indireta 

(coletiva), o que não me vitimou, ao contrário, só me fortaleceu. E por isso meu olhar 

no legislativo, "nossa Casa", não só para noticiar os acontecimentos, também para 

contestá-los e principalmente ascender à memória coletiva muitas vezes usada e 

abusada pelos nossos políticos, em todas as esferas, e se você ainda não sabe, TUDO 

passa pela política.23 

 

                                                           
23 Disponível em: <https://www.facebook.com/groups/op.eleicoes2012/permalink/742820679176522/> Acesso 

em: 22 ago. 2018. 
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A maior parte dos comentários nos resumos publicados é positiva – o que indica um 

bom acolhimento da iniciativa de Cristina. É comum encontrar, entre as manifestações 

postadas, agradecimentos pela simplicidade do texto e da linguagem que caracterizam o 

resumo. Contudo, as publicações são também questionadas pelos parlamentares, que as tomam 

como partidárias e subjetivas. O vereador Geraldo Mendes (PC do B), já recorreu à justiça 

acusando a autora dos resumos de distorcer suas palavras, o que, na perspectiva do parlamentar, 

configura calúnia e difamação. Em função desse episódio, Cristina foi obrigada a se retratar na 

Câmara Municipal no ano de 2017. No grupo do Facebook, entretanto, fez questão de postar a 

sua versão dos acontecimentos:  

 

Ele [o vereador Geraldo Mendes] sabe que eu não fui punida, curiosamente aparecia 

em todas as audiências. Recebi uma advertência pública, justamente porque a justiça 

é paga e eu não tinha grana para pagar um advogado, me defendi sozinha, enquanto o 

outro lado tinha dois. O processo é público quem quiser que tire suas próprias 

conclusões, minha dignidade está intacta e ele quer ser meu algoz. Disse para eu ir na 

Câmara, na Tribuna. E eu vou! Porque não tenho nada a TEMER, nem me esconder, 

aquelas pessoas ali são pessoas públicas e deveriam saber disso.24 

 

Cristina retornou à Câmara Municipal de Ouro Preto durante a 37ª reunião da Casa com 

seu “direito de resposta”. Portava um cartaz que foi afixado por ela na parede do plenário da 

Câmara, conforme figura abaixo. 

 

                       
Figura 11 - Foto do cartaz publicado no grupo Plantão da Cidade-Ouro Preto. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

                                                           
24 Disponível em: <https://www.facebook.com/groups/op.eleicoes2012/permalink/747153385409918/> Acesso 

em: 22 ago. 2018. 
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Um exame mais cuidadoso dos resumos publicados por Cristina indica que a publicação 

possui pelo menos dois elementos que atraem a atenção dos parlamentares e participantes do 

Plantão da Cidade-Ouro Preto. O primeiro está nas fotos que acompanham as postagens, com 

imagens que, de maneira geral, conseguem sintetizar de modo preciso o conteúdo proposto para 

a discussão. O segundo elemento, por sua vez, constitui-se nos comentários suscitados pelo 

resumo. Ao reenquadrar o conteúdo das reuniões para a interpretação coletiva, os cidadãos, a 

partir dos comentários, promovem novas abordagens, transformando o grupo em um espaço de 

escrita colaborativa, onde todos os participantes, ao compartilhar informações, oferecem várias 

versões e impressões sobre um mesmo fato ou situação. Nesse sentido, é interessante destacar 

o que alguns pesquisadores identificarão como uma nova forma de “ativismo lúdico”, instituído 

a partir de uma arrojada maneira de apresentação que tem como características a criatividade, 

a brincadeira e o prazer (TEJERINA et al., 2013). A seguir, algumas “capas” dos resumos 

publicados no Plantão da Cidade-Ouro Preto ilustram esses aspectos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Capa do resumo da 21° reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 
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Figura 14 - Capa do resumo da 19° reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

 

2.2 Notícias e narrativas do cotidiano no Plantão da Cidade-Ouro Preto 

 

 No Plantão da Cidade-Ouro Preto, as informações acerca dos acontecimentos 

cotidianos são disseminadas em grande velocidade, de maneira quase instantânea – o que faz 

Figura 13 - Capa do resumo da 7° reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 
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com que o ambiente do Facebook se antecipe, e muito, aos jornais locais (na mídia impressa e 

mesmo no formato online) e, não poucas vezes, à própria Câmara dos Vereadores. A 

reverberação desses acontecimentos se dá de variadas formas, a partir de narrativas que ora se 

dão por meio de testemunhos, ora através da interpretação de um cidadão, ora por meio de uma 

crítica racionalizada. As falas estão sempre em disputa. Ao publicar uma postagem, o cidadão 

narrador tem, de maneira geral, o intuito de produzir conteúdo capaz de circular rápida e 

amplamente, levantando questões para a discussão pública e para o conhecimento do poder 

público.  

 O processo de midiatização é, portanto, parte integrante da dinâmica de produção das 

sociabilidades nesse espaço. Tavares (2007) observa que as pessoas dependem cada vez mais 

da mídia para criar suas próprias experiências em meio a processos de organização e interação. 

Nas palavras do autor, é no encontro dos processos sociais com os processos midiáticos que 

“um certo arranjo de campos aparece, originário da presença dos meios de comunicação no 

espaço público e de seus movimentos de interpelação a públicos e sujeitos” (TAVARES, 2007, 

p. 16).  As figuras 15 e 16, a seguir, ilustram a utilização do grupo para o compartilhamento de 

sentimento de frustração com a gestão pública da cidade de Ouro Preto – o que permite aos 

moradores instalar debates renovados sobre problemas antigos que interferem na maneira como 

o cidadão comum se relaciona com a cidade, com a administração pública e com os seus iguais. 

Por mais de uma vez, conteúdos desse tipo foram acolhidos pela Câmara Municipal, seja na 

forma de requerimentos ou de indicações envolvendo os órgãos competentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Postagem no grupo Plantão da Cidade-Ouro Preto. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 
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O histórico do grupo Plantão da Cidade-Ouro Preto, com sua dinâmica e critérios de 

moderação no ambiente online do Facebook, evidencia as intenções das narrativas construídas 

e compartilhadas nesse espaço, cujo conteúdo reverbera no campo das decisões públicas que 

orientam as instituições municipais de Ouro Preto. Nesse processo, os integrantes do grupo 

apropriam-se de ferramentas específicas que contribuem para a ampla circulação das 

mensagens compartilhadas pelos usuários da plataforma. Esse ambiente evidencia arenas de 

deliberação e de comunicação política. No capítulo a seguir, serão apresentados os percursos 

metodológicos para a análise e reflexões propostas.   

  

Figura 16 - Postagem no grupo Plantão da Cidade-Ouro Preto. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 
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CAPÍTULO 3 O OLHAR SOBRE A FALA DOS OUTROS: CAMINHOS 

METODOLÓGICOS 

 

A metodologia utilizada nesta pesquisa é constituída por procedimentos que podem ser 

descritos em quatro etapas. Na primeira, analisamos o ambiente de estudo – o grupo Plantão 

da Cidade-Ouro Preto. No período entre março de 2018 a setembro de 2019, realizou-se uma 

navegação exploratória pelo grupo no Facebook com o propósito de identificar as publicações 

(posts) que carregassem em si elementos importantes para refletir sobre a questão central que 

move esta pesquisa: a maneira como os cidadãos ouro-pretanos se apropriam do grupo Plantão 

da cidade a fim de publicar, ler e reagir aos temas ali debatidos, centrados especialmente nas 

políticas públicas voltadas para o município. Foram selecionadas mensagens relacionadas a 

variadas demandas da coletividade que incitaram construções discursivas acerca dos problemas 

colocados em pauta para a discussão naquele ambiente online.  

A segunda etapa diz respeito à seleção e à organização dos dados, que foram preparados 

para dar sequência ao estudo aqui proposto. Para a extração das mensagens, utilizamos capturas 

de tela (print screen). Selecionamos as postagens que suscitaram maior participação dos 

membros do grupo, assim como aquelas relacionadas a eventos e temas que provocaram, 

também fora do ambiente online, ampla mobilização por parte da população e dos governantes 

do município. De maneira geral, esses são temas relacionados ao uso do espaço público, às 

dificuldades presentes em áreas importantes – como é o caso da saúde, por exemplo – e também 

relativos a eventos religiosos promovidos pela Igreja Católica na região. Assim, o corpus 

analítico é composto, ainda, pelos comentários publicados nesses posts (os nichos de 

conversação). Importante ressaltar que, nesse processo da conversação, o comentário deve ser 

observado não apenas como unidade de análise, mas como elemento próprio da dinâmica do 

debate. O corpus de análise constitui-se, portanto, de três postagens e 219 comentários. 

Na terceira etapa, realizamos a leitura atenta das mensagens, considerando, sobretudo, 

as dinâmicas discursivas presentes e os recursos utilizados pelos participantes. Nesse momento, 

foi possível estabelecer categorias de análise definidas em conformidade com a 

operacionalização da proposta teórico-metodológica fundada nos estudos de Marques (2011). 

A quarta e última etapa consiste na análise final. 
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3.1 Considerações metodológicas para a análise da conversação política no Facebook 

 

A partir do século XX, e especialmente da consolidação da internet e dos meios digitais, 

foram muitos os pesquisadores que passaram a se dedicar aos estudos da comunicação política 

e da democracia digital. Nesse contexto, o crescimento do número das plataformas online 

estimulou o debate sobre as experiências no âmbito da internet, contribuindo, entre outras 

questões, para o fortalecimento da transparência pública e para a mobilização cívica em 

ambientes digitais.  

Diante do impacto da internet e de suas plataformas no cotidiano das pessoas, também 

crescem, em especial no campo da Comunicação, novas pesquisas sobre temas relacionados à 

cobertura jornalística no universo da imprensa, ao marketing político, à publicidade e também 

às práticas no âmbito das relações públicas. Certos objetos e dinâmicas passam a ser 

examinados pelos estudiosos, tais como o engajamento cívico, os movimentos sociais, a 

participação política, a formação de públicos, a vontade política, o agendamento de políticas 

públicas, a construção da esfera pública e os processos de deliberação, entre outros.  Trabalhos 

importantes de autores como Graham (2008), Marques (2011), Stromer-Galley (2005), Kies 

(2010), Carreiro (2017) e Angeli (2019) dedicaram-se especialmente à compreensão dos índices 

de deliberatividade em ambientes online. Se, por um lado, a maioria deles adotou, nesses 

estudos, os princípios deliberativos propostos inicialmente por Habermas (1997) – como 

reflexividade, igualdade discursiva, reciprocidade, transparência, racionalidade e inclusividade 

–, por outro, propuseram uma análise de seus objetos empíricos não engessada no caráter 

normativo de deliberação. Significa que se atentaram para as características próprias que cada 

ambiente em pesquisa possui.  

Há, ainda, nessas pesquisas, uma perspectiva diferenciada que engloba quesitos 

valorosos para o estudo da deliberação online, como é o caso do minucioso exame da estrutura 

ou do design das ferramentas digitais disponibilizadas em diferentes ambientes. Isso não 

significa, entretanto, o abandono total dos princípios normativos, mas, sim, uma adaptação 

desses princípios para a investigação das conversações online. Essa linha de pesquisa é a que 

mais se aproxima daquilo que se propõe aqui. A intenção, neste trabalho, não é enquadrar ou 

medir a qualidade deliberativa das conversações online, mas compreender as particularidades 

dessas conversações no grupo Plantão da Cidade-Ouro Preto.  
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O exame das dinâmicas desse grupo revela aspectos importantes para o estudo proposto. 

Mostram, por exemplo, que esse ambiente online do Plantão da Cidade permite que os 

indivíduos apresentem suas indagações para um número expressivo de pessoas – e não só para 

aquelas que têm acesso ao seu feed de notícias. Basta ser membro do grupo para publicar uma 

mensagem e ter acesso àquelas compartilhadas pelos demais. Isso significa maior facilidade 

para a mobilização e a disseminação de conteúdo. Nesse processo, o grupo proporciona não 

apenas a formação de “laços afetivos de empatia e proximidade”, mas também o resgate e a 

renovação de “códigos de pertencimento e união” (MARQUES, 2011, p. 19). 

Foi no intuito de examinar a maneira como esses cidadãos ouro-pretanos se apropriam 

do grupo Plantão da cidade-Ouro Preto – por meio da discussão dos temas ali debatidos, 

centrados principalmente nas políticas públicas voltadas para o município –, que se definiu um 

percurso metodológico fundado não apenas nos recursos tecnológicos acionados (atinentes ao 

aspecto estrutural do grupo no Facebook), mas também nas dinâmicas discursivas identificadas 

nesse espaço. Como já mencionado, o eixo desse percurso se ancora particularmente nos 

estudos de Ângela Marques (2011) e sua proposição teórico-metodológica de análise dos 

processos de trocas argumentativas online. Marques, por sua vez, recorre a Stromer-Galley 

(2005), Graham (2008) e Kies (2010) para acionar desenhos metodológicos que, segundo ela, 

preocuparam-se em analisar a deliberação como um processo social, mas ao mesmo tempo 

político e comunicativo.  

 Nessa perspectiva, a deliberação se revela como algo que demanda, de cada sujeito, 

certa capacidade de diálogo quando eventuais diferenças se fazem presentes – o que também 

exige capacidade para formular razões próprias e compreensíveis, de maneira que os 

argumentos possam ser assimilados pelo outro. Outro elemento necessário é a habilidade para 

inaugurar debates e interpretar interesses de forma reflexiva, evitando desigualdades (de acesso 

ou de poder) nos processos de discussão. É apontando para essa negociação de regras dadas que 

Marques (2011) recorre a Habermas (1997) para ressaltar os princípios normativos centrais que 

orientam a definição das trocas argumentativas na esfera pública: racionalidade (expressão 

racional da opinião), paridade de status (igualdade discursiva), transparência, publicidade, 

inclusividade, reciprocidade e reflexividade. E é exatamente ao constatar a efetividade desses 

fatores como elementos centrais para a compreensão das discussões protagonizadas em 

ambientes digitais, que Marques propõe o estabelecimento de categorias que não se limitem à 

análise das trocas argumentativas, mas que considerem também a natureza e a organização 
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dessas trocas. Significa que qualquer discussão examinada nessa plataforma online deve levar 

esses aspectos em consideração. 

Contudo, esses são aspectos que suscitam outros. O anonimato, por exemplo. Em 

ambientes virtuais, o anonimato possível dos usuários estimula uma redução do senso crítico 

capaz de fazer desaparecer a autocensura. Isso, na perspectiva de Marques, compromete a 

percepção de preceitos morais e normas sociais que, na prática, demarcam os atos de fala e as 

atitudes dos participantes – o que, em geral, resulta em posturas de intransigência e desacato:  

 

A tolerância e o respeito diante dos pontos de vista diferenciados – os quais só se 

concretizam por meio da ação de se colocar no lugar do outro (ideal role taking) – são 

dificilmente alcançados, dada a predominância da tentativa de convencimento por 

meio da retórica, da desvalorização e descrédito atribuídos ao ponto de vista alheio, e 

da tendência ao reforço de opiniões em grupos homogêneos. (MARQUES, 2011, p. 

23). 

 

Isso explica, em certa medida, as razões pelas quais os espaços conversacionais da 

internet estão tão distantes dos ideais trabalhados por Habermas. No entanto, é possível partir 

dos princípios habermasianos para analisar os processos deliberativos online, respeitando, 

evidentemente, as especificidades dos dispositivos observados.  Assim é que a proposta teórico-

metodológica construída por Marques (2011) se organiza a partir de duas faces das interações 

comunicativas online: (1) a face afetiva e sociável e (2) a face marcada pela discussão 

focalizada e motivada pela busca do entendimento e da negociação.   

A primeira diz respeito à dimensão afetivo-política das conversações online.  Cidadãos 

interessados em interações, bate-papos e trocas encontram, na internet – e especialmente nos 

grupos de discussão do Facebook –, um terreno fértil para estabelecer diálogos. As conversas 

são motivadas tanto por fatores afetivos quanto por fatores políticos – ou pelo entrecruzamento 

de ambos, como observa a autora: 

  

Acredito que, nessas interações, elementos que a princípio estão ligados aos afetos e 

ao desejo de estabelecer vínculos efêmeros podem dar a ver tipos de interações mais 

argumentativas, ou seja, preocupadas em identificar e melhor compreender problemas 

que, a partir da explicitação e expressão de interesses particulares, remetam a temas 

de interesse público. Tal aproximação entre vínculos de ordem afetiva e política é 

mais perceptível quando avaliamos o modo como os interlocutores definem e 

interpretam coletivamente, em seus próprios termos, seus dilemas, desejos e 

necessidades de modo a chegar a uma percepção mais objetiva e generalizada de sua 

situação. (MARQUES, 2011, p. 26). 
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A partir dessa combinação de aspectos afetivos da interação online e das contribuições 

da conversação informal para a explicitação de tópicos de natureza política, Marques apresenta 

três variáveis analíticas:  

 

 

 

 

 

A figura acima ilustra a maneira como as trocas se dão a partir de afetos e expressões 

emocionais que podem ser traduzidas de forma peculiar por ferramentas próprias do dispositivo 

online, tais como imagens, vídeos ou conteúdos humorísticos. Todos são recursos capazes de 

suscitar reflexões de natureza política.  

A segunda face de interação comunicativa é marcada pela discussão focalizada e 

motivada pela busca do entendimento e da negociação. Essa é a dimensão da discussão política 

e deliberativa, frequentemente operacionalizada por meio de cinco princípios deliberativos 

principais, conforme a tabela a seguir. 

Figura 17 - Dimensões afetivas e políticas das conversações online. 

Fonte: (MARQUES, 2011). 
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Por fim, a autora sintetiza os principais aspectos políticos e normativos considerados na 

análise do processo comunicativo de deliberação. São eles: 

   

Figura 18 - Síntese dos operadores analíticos deliberativos. 

Fonte: (MARQUES, 2011). 
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Figura 19 - Aspectos políticos e princípios normativos englobados pela deliberação online. 

Fonte: (MARQUES, 2011). 
 

3.2 Identificação dos posts e corpus final 

 

Com base na pergunta central que norteia a análise metodológica desta pesquisa, no 

estabelecimento das etapas metodológicas pretendidas e na escolha da proposta teórico-

metodológica construída por Marques (2011), apresentamos, nesta seção, as três postagens 

analisadas, centradas em três temas: (1) a desconstrução, por um guarda municipal de Ouro 

Preto, de um tapete de serragem que, naquele ano de 2019, durante as celebrações da Semana 

Santa, homenageava Marielle Franco (vereadora do Rio de Janeiro assassinada pelas milícias 

em 14 de março de 2018)25; (2) conflitos entre moradores e autoridades do município em razão 

                                                           
25 Marielle Franco (1979-2018) foi uma política brasileira negra, feminista, lésbica e criada na favela. Ao longo 

de sua vida pública, Marielle representou diversas minorias. A socióloga presidiu a Comissão da Mulher e presidiu 

a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Em março 

de 2018, o carro onde estava Marielle foi atingido por 13 tiros que tiraram a vida da vereadora e de seu motorista 

Anderson Pedro Gomes.  
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da terceirização do setor de saúde; (3) a denúncia de abandono do complexo esportivo Campo 

do bairro Água Limpa pelo poder público municipal . Abaixo, o quadro mostra a dinâmica das 

postagens no ambiente online: 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O corpus de análise constitui-se, dessa forma, nas postagens publicadas por cidadãos 

diferentes (Quadro 1) – o que rendeu um total de 219 comentários analisados. A média foi de 

70 comentários por publicação. O post mais mencionado foi o segundo, com um total de 99 

comentários. O menor foi terceiro, com 57 comentários. 

 

As postagens 

 

A primeira postagem selecionada é do dia 21 de abril de 2019, relacionada ao primeiro 

tema elencado no quadro. Nessa postagem, um cidadão do município, a partir de seu próprio 

testemunho, opina sobre o episódio que envolveu a desconstrução do tapete em homenagem à 

Marielle Franco. É importante, nesse ponto, contextualizar esse acontecimento. Os tapetes de 

serragens coloridas, com as figuras e objetos que formam os temas trabalhados pelos 

 

POSTAGEM 

 

TEMA 

 

DATA 

 

IMAGEM 

 

CURTIDAS 

 

COMENTÁRIOS 

 

COMPATILHAMENTOS 

1 

 

Tapetes da 

semana santa 

21 abril 

2019 

Não  62 63 4 

2 Terceirização 

da saúde de 

Ouro Preto-

MG 

26 abril 

2018 

Sim 

(fotografia) 

42 99 9 

3 Campo do 

Água Limpa 

30 

setembro 

2019 

Sim (vídeo 

do vestiário 

do campo 

42 57 16 



 

59 

 

participantes durante a Semana Santa de Ouro Preto, são confeccionados pela comunidade. Esse 

é um dos eventos organizados pelas paróquias locais nesse período e tem origem em uma 

tradição do século XVIII. O conjunto desses tapetes confeccionados ano a ano é considerado 

hoje patrimônio imaterial. Em geral, figuras de sinos, velas, cruz e pombas são produzidas, pois 

são capazes de simbolizar a religiosidade dos moradores da cidade. O ano de 2019 marcou, pela 

segunda vez, a escolha da figura de Marielle Franco como tema de um dos tapetes exibidos – e 

que acabou desfigurado pela ação de um dos guardas municipais. Ele usou os pés para 

desmanchar a imagem da vereadora.  

Episódio muito similar havia sido registrado no município no ano de 2018, também 

durante a Semana Santa, quando um agente da Guarda Municipal foi filmado desmanchando 

os tapetes que homenageavam Marielle. Naquela ocasião, as ações foram justificadas sob o 

argumento de que o agente teria agido sob orientação da paróquia e da Prefeitura, que 

desaprovam manifestações políticas desse tipo. A postagem em relação ao tema foi a seguinte:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vejo o povo discutindo nas redes sociais, pelo motivo de um tapete enfeitado em um 

ponto de uma rua em ouro preto ,minha opinião : desde que frequento as procissões 

nesse dia ,eram dedicados a igreja e a religião ,eram dedicados ao dia do nosso senhor 

Figura 20 - Print da postagem em relação ao Tapete da Semana Santa no grupo Plantão da cidade-Ouro Preto. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/guarda-municipal-destroi-tapetes-em-homenagem-a-marielle-na-semana-santa-em-ouro-preto.ghtml
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Jesus Cristo ,hoje o povo tá confundindo tudo política ,religião ,protestos e outros 

...agora eu acho que o melhor momento seria hoje 21 de abril ,não pelo momento dos 

tapetes enfeitados na rua e sim pelo motivo de quando as ruas de ouro preto estavam 

fechadas pros bandidos políticos, essa era a hora ideal pra manifestar ,não no momento 

da procissão, quando fomos impedidos de passar em certa rua pra voltar pra nossa 

casa ,isso aconteceu comigo e minha família hoje ,então meus amigos esse era o 

momento certo para fazer todas as manifestações, essa era a hora e o momento certo 

pra isso e não vi isso em momento algum ,a única coisa que vi eram famílias querendo 

voltar pra suas casas e serem impedidas de passar na rua que moram .até quando isso. 

Basta26 

 

A segunda postagem selecionada foi do dia 26 de abril de 2018. Nela, uma cidadã ouro-

pretana publicou um resumo da 21° reunião da Câmara Municipal, marcada pela discussão do 

Projeto de Lei n°83/2018, de autoria do Executivo, que autoriza o município a participar do 

Consórcio de Saúde Público de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba (Icismep). A 

finalidade do Icismpep é gerir a saúde pública junto ao Executivo, de acordo com a necessidade 

do município – seja no que se refere à compra de medicamentos ou à execução de outros 

serviços nessa área. Em 2018, quando foi apresentado o Projeto de Lei, a equipe do Poder 

Executivo alegou que o município passava por diversas dificuldades para gerir a saúde em Ouro 

Preto e nos distritos. Assim, as justificativas da Prefeitura, da Secretaria de Saúde e também 

dos vereadores da base de apoio ao Executivo basearam-se na ideia de que a terceirização era 

essencial ao fortalecimento dos serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).  

Essa pauta ficou trancada durante algum tempo, impedindo que outros projetos e 

matérias legislativas fossem apreciadas e votadas. Os vereadores contrários à terceirização 

alegavam, entre outros pontos, que o caráter emergencial e pouco justificado do projeto era um 

dificultador, além da falta de parecer técnico do Conselho Municipal de Saúde e da Secretaria 

de Saúde do município. Alegaram, ainda, que era preciso considerar as diversas irregularidades 

encontradas em outros municípios que já haviam aderido ao consórcio. Esses vereadores 

chamavam a atenção do poder público para casos como o do município de Betim, que, em 2017, 

aprovou um Projeto de Lei na contramão do que pretendia Ouro Preto: uma lei que autorizava 

a saída do município do ICISMEP em razão de denúncias de irregularidades. Os vereadores 

daquela cidade chegaram a criar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar 

indícios de corrupção nas excessivas taxas instituídas pelos contratos e pelos convênios 

                                                           
26 Mensagem publicada no grupo Plantão da cidade–Ouro Preto. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/groups/228600653911959/permalink/1137628286342520/>. Acesso em: 04 jun. 

2019. 
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mantidos com o município. Os valores eram especialmente discrepantes em relação à tabela 

praticada pelo SUS.  

O episódio provocou muita discussão no município de Ouro Preto, dentro e fora da 

Câmara Municipal. Para a análise dessas discussões no Plantão da Cidade, selecionamos o 21° 

resumo da reunião da Câmara Municipal de Ouro Preto de 2018, feito por Cristina Mappa, e 

que revela à população aqueles vereadores que votaram a favor e aqueles que votaram contra a 

terceirização. A postagem é a seguinte:  

 

 

 

 

Resumo do resumo da 21ª Reunião Ordinária da CMOP. O Projeto de Terceirização da 

Saúde, chega para ser votado hoje na Casa, a toque de caixa, em caráter de urgência, 

pelo desespero da base em aprovar o projeto parece que tem algo que não conseguimos 

alcançar, um acordo político? Um acordo eleitoral? O Conselho de Saúde assim como 

os vereadores da base se unificaram ao executivo, às vezes, os conselhos são usados 

para legitimar ações. Paquinha pediu vistas, e depois foi desencorajado, arregou? 

Justificou dizendo que foi pelo que a vereadora disse a ele, "que se ele voltasse atrás 

ficaria feio". Atender aos apelos do Presidente é um direito do vereador, agora votar a 

favor por pirraça? Isso sim ficou feio, individualizou os interesses que devem ser 

coletivos, pedimos responsabilidade vereador! Regina então segurou o rojão e pediu 

vistas, a pauta esta trancada por 24 horas, até sexta feira às 13 hs, quem sabe algo possa 

acontecer? Que nos dê a certeza que a terceirização é um bom caminho ou o contrário, 

a dúvida é a pior emenda. Vereadores Marquinhos, Wantuir, Gonzagão, Regina e Binga 

são contra, e esse voto contrário do Binga tem peso! Sexta-feira continua....P.s.: Nada 

melhor que o TEMPO, enquanto Betim quer sair, estamos entrando, esperamos que não 

seja "pelo cano", clica no primeiro link. http://www.otempo.com.br/o-tempo-

betim/governo-envia-projeto-para-assumir-servi%C3%A7os-da-icismep-1.1436765 

https://www.youtube.com/watch?v=eQCzVqDZ3lk27 

                                                           
 

Figura 21 - Print da postagem do 21° resumo da reunião ordinária da CMOP no grupo Plantão da cidade-Ouro 

Preto. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 
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 A terceira postagem selecionada é do dia 30 de setembro de 2019 e diz respeito à 

manutenção de um espaço público do município: o Campo do Água Limpa, complexo esportivo 

inaugurado em julho de 2012 com o nome de Estádio Municipal José Ovídio Fortes28, 

localizado no bairro Água Limpa. A postagem é ilustrada com um vídeo feito pelo cidadão, que 

mostra a precariedade do vestiário do complexo esportivo. A postagem está com os seguintes 

dizeres: “Esse é o banheiro dos usuários do campo da Água limpa, uma vergonha!!!Alô Júlio 

Pimenta, o que vc vai fazer por ouro preto?”29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Categorias de análise 

 

O quadro a seguir é uma adaptação da proposta de Carreiro (2017) de categorias de 

análise para discussões políticas no Facebook. O pesquisador levou em consideração o teor 

argumentativo das mensagens e os recursos empregados. Esta pesquisa segue caminho similar, 

partindo do tema inicial da postagem e do argumento central do comentário que dá início à 

discussão. Abaixo, o quadro que organiza o processo analítico e que será utilizado para análise 

dos comentários das três postagens selecionadas já descritas acima.  (1) o episódio do 

desmanche do tapete de serragem em homenagem à Marielle Franco; (2) episódio da proposta 

                                                           
 
29 Mensagem publicada no grupo Plantão da cidade – Ouro Preto. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/groups/228600653911959/permalink/1137628286342520/>. Acesso em: 04 jun. 

2019. 

 

Figura 22 - Print da postagem em relação Campo do Água Limpa no grupo Plantão da cidade-Ouro Preto. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 
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de terceirização do setor de saúde; e (3) a denúncia de abandono do complexo esportivo Campo 

do Água Limpa pelo poder público municipal. 

CATEGORIAS DESCRIÇÃO OPERADORES 

RELACIONADOS 

FORMA DE 

APRESENTAR O 

COMENTÁRIO  

Tem como objetivo definir 

a maneira que o 

participante se apresenta na 

discussão. 

 

-Declaração/afirmação  

-Ponto de vista oposto  

-Esclarecimento  

-Nova abordagem  

-Questionamento  

OBJETIVO DO 

COMENTÁRIO 

Essa categoria busca 

entender o papel do 

comentário na discussão 

diante da postagem inicial 

ou dos argumentos 

contidos na conversa.  

-Neutro 

-Novo ponto de vista 

-Apoio 

-Contra 

 

 

RECURSOS 

ARGUMENTATIVOS 

Essa categoria procura 

conhecer os elementos que 

reforçam a argumentação e 

complementam o 

comentário.  

 

-Fonte de informação 

-Testemunho pessoal 

-Nenhum 

-Ironia 

-Humor  

 

 

 

RECURSOS TÉCNICOS 

UTILIZADOS 

 

 

Refere-se à utilização de 

elementos disponíveis na 

plataforma no grupo 

Plantão da Cidade no 

Facebook.  

 

- Texto 

-Imagem 

-Meme 

-Vídeo 

-Link 
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Fonte: Elaboração própria, a partir de adaptação ao modelo de (CARREIRO, 2017).  
 

No que se refere à primeira categoria, forma de apresentar o comentário, a intenção é 

entender a maneira como o participante se apresenta na discussão. Essa categoria é fundamental 

para que possamos compreender as possibilidades que o usuário tem de participar das 

conversas. Cada indivíduo, ao entrar no debate estabelecido, apresenta a sua opinião de alguma 

forma. Ao fazer isso, está deixando uma declaração/afirmação, mostrando um ponto de vista 

específico (que pode ser um ponto de vista oposto à mensagem inicial, por exemplo) – seja 

realizando um esclarecimento, apresentando uma nova abordagem ou mesmo questionando o 

que foi publicado inicialmente. Abaixo, um exemplo da categoria forma de apresentar o 

comentário: 

                

Figura 23 - Exemplo de comentário na postagem 1 - Tapetes da Semana Santa, fundamentado a partir de um 

ponto de vista oposto. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

 

A segunda categoria, objetivo do comentário, busca entender o motivo pelo qual o 

participante do grupo se interessa por fazer parte da discussão. Isto é, a sua intenção ao deixar 

um comentário ou ao responder outros argumentos contidos na conversa iniciada a partir da 

publicação principal. O indivíduo pode ter o objetivo de apoiar, de ser contra, de incrementar 

um novo ponto de vista ou, ainda, de se manter neutro. A seguir, um exemplo da categoria 

objetivo do comentário: 

RELAÇÃO AO PODER  

PÚBLICO MUNICIPAL 

Diz respeito à finalidade do 

comentário em relação ao 

poder público municipal. 

-Positivo 

-Negativo 

-Neutro (não há relação ao 

poder público municipal) 
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Figura 24 - Exemplo de comentário na postagem 3 - Vestiários do Campo do Água Limpa, onde o objetivo do 

comentário é apoiar. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

 

A terceira categoria, recursos argumentativos, refere-se aos recursos que são 

empregados na argumentação do comentário, ou seja, aos elementos utilizados pelo participante 

para sustentar e aperfeiçoar a sua ideia. O usuário pode apontar uma fonte de informação, dar 

um testemunho pessoal ou, ainda, optar por não argumentar. Traços de ironia e humor também 

poderão ser empregados no comentário. Abaixo, um exemplo da categoria recursos 

argumentativos utilizados: 

 

                   

Figura 25 - Exemplo de comentário na postagem 2 - Terceirização da saúde, o recurso argumentativo utilizado 

foi uma fonte de informação. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

 

A quarta categoria está relacionada aos recursos técnicos utilizados pelo participante na 

hora de fazer uma postagem ou de entrar na discussão. No ambiente online do Facebook, a 
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arquitetura discursiva do grupo, assim como os recursos técnicos disponíveis, pode influenciar 

o debate, seja para facilitar a publicação de uma ideia (com o auxílio de imagens e links, por 

exemplo) ou para dificultar a participação do indivíduo (com a censura de mensagens pela 

moderação).  

Assim, para compreender como os cidadãos ouro-pretanos se apropriam do grupo 

Plantão da Cidade-Ouro Preto, é importante identificar quais são os recursos técnicos 

utilizados por eles nesse processo. Dessa forma, é preciso verificar os elementos escolhidos 

para explicitar e defender certos posicionamentos. Entre os recursos técnicos, estão o próprio 

texto, mas também a imagem, o meme, o vídeo ou o link. A seguir, um exemplo da categoria 

recursos técnicos utilizados: 

 

                 

Figura 26 - Exemplo de comentário na postagem 2 - Terceirização da saúde, o recurso técnico utilizado é uma 

imagem. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

 

A quinta categoria, relação ao poder público municipal, tem como objetivo entender as 

maneiras como os integrantes do grupo Plantão da Cidade-Ouro Preto enxergam o poder 

público local. Tendo em vista que o grupo é um ambiente formado por cidadãos que reservam 

parte de sua rotina diária para tratar de questões sociopolíticas referentes ao município de Ouro 

Preto e sua dinâmica, as postagens escolhidas dizem respeito a assuntos não raras vezes 

relacionados ao Legislativo e ao Executivo municipal. Uma das caraterísticas marcantes do 

Plantão da Cidade é, aliás, a cobrança de ações e de transparência por parte do poder público 

local. Assim, nesta categoria de análise, classificamos as reações dos participantes como 
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negativa, positiva ou neutra (em relação à ação do poder público e das autoridades públicas). A 

seguir, um exemplo da categoria relação ao poder público municipal: 

              
Figura 27 - Exemplo de comentário na postagem 2 - Terceirização da saúde, a relação ao poder público é negativa. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

 

Destacamos, nesse ponto, que essas categorias de análise – em grande medida inspiradas 

no modelo de Carreiro (2017), como já mencionado – também foram influenciadas por 

trabalhos bastante caros a esta pesquisa, com destaque para os estudos de Oliveira, Sarmento e 

Mendonça (2014), Eltanwy e Wiest (2017) e Rosseto, Carreiro e Reis (2015).  

Igualmente importante é assinalar que esta etapa do trabalho envolveu, ainda, a 

realização de algumas entrevistas semiestruturadas30. O intuito foi tentar entender as 

características e as peculiaridades do Plantão da Cidade (e de suas dinâmicas). Nesse sentido, 

foram entrevistados dois representantes do Legislativo ouro-pretano. São eles o vereador 

Chiquinho de Assis (PV), que foi ouvido em 8 de novembro de 2018 em seu gabinete na Câmara 

Municipal de Ouro Preto, e também o vereador Geraldo Mende (PC do B), que falou por e-

mail.  Os dois parlamentares foram ouvidos por razões que, embora bastante específicas, 

somam-se ao fato de que ambos guardam relação estreita com o grupo analisado, participando 

frequentemente das discussões. O vereador Chiquinho de Assis é uma figura pública relevante 

do município.  Foi secretário de Cultura e Turismo entre os anos de 2010 a 2012, é vereador 

desde 2013 e, ao longo do período analisado, mostrou-se especialmente ativo no Facebook. Já 

o vereador Geraldo Mendes, que está em seu primeiro mandato, é outro parlamentar atento ao 

Plantão da Cidade. Chegou a recorrer à Justiça para questionar postagem do grupo relacionada 

a um dos resumos dos resumos de Cristina Mappa, conforme já se relatado na seção 2.1.2 do 

segundo capítulo, intitulada O caso de Cristina Mappa e seus resumos das reuniões na esfera 

pública.  

                                                           
30 De acordo com Matos e Pessoa (2009), as entrevistas semiestruturadas constituem-se “na interação entre 

perguntas abertas e fechadas (previamente formuladas), em que o informante tem a possibilidade de discorrer 

sobre o assunto proposto de forma mais espontânea” (p. 288). Esse tipo de entrevista revela-se adequado 

especialmente quando o que se pretende é obter dados e informações além daquelas previstas. Na concepção das 

autoras, toda pergunta abre, para o entrevistado, muitas possibilidades de abordagem. Cada indagação “a resposta 

de uma pergunta dá abertura para a indagação sobre outras informações” (idem). 
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Para compreender as particularidades do Plantão da Cidade-Ouro Preto, também foram 

entrevistados a moderadora do grupo, Gabriela Baroni, em 16 de junho do ano de 2019, e 

também o criador do grupo, João Pedrosa, ouvido em 30 de setembro daquele mesmo ano. 

Ambas as entrevistas se deram por meio do WhatsApp – mesmo instrumento utilizado para a 

entrevista à Cristina Mappa, a moradora de Ouro Preto que elabora os resumos das reuniões 

ordinárias da Câmara Municipal de Ouro Preto, frequentemente postados na rede. 

Cada entrevista contribuiu para a identificação e a compreensão de aspectos 

importantes, tais como o histórico de participação política dos moradores de Ouro Preto via 

internet, as razões que os levaram à discussão online e o contexto político que marcou a criação 

do grupo. As entrevistas colaboram, ainda, para melhor compreensão do processo de moderação 

das mensagens, das expectativas de participação política por parte dos usuários e dos efeitos 

dos debates instalados pelo grupo no dia a dia do Legislativo municipal.  

Ao examinar as conversações no Plantão da Cidade a partir dessas categorias e 

entrevistas, a ideia foi identificar as especificidades do grupo a fim de demonstrar a maneira 

como os cidadãos ouro-pretanos se apropriam desse ambiente para ler e reagir aos temas ali 

propostos para o debate – e que são centrados especialmente nas políticas públicas voltadas 

para o município. Analisar essas propriedades presentes nas discussões do grupo permite 

compreender a forma como os cidadãos articulam certos argumentos e como conduzem esses 

debates. É do que tratará o próximo capítulo, que traz a análise proposta por este trabalho. 
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CAPÍTULO 4 CONVERSAÇÕES NO PLANTÃO DA CIDADE-OURO PRETO – A 

ANÁLISE 

 

A fim de captar as particularidades da conversação no grupo Plantão da Cidade – com 

o propósito de compreender as dinâmicas de discussão observadas naquele espaço online, bem 

como o comportamento dos integrantes neste ambiente – mantivemos o foco nas postagens 

selecionadas e no tema que inaugurou cada debate. Dessa forma, foi possível adentrar com 

profundidade nas interlocuções e suas respectivas dimensões. Como observa Carreiro (2017), 

é importante acompanhar todo o processo conversacional, de maneira que tenhamos real 

compreensão do funcionamento de cada interlocução empreendida: 

 

(...) em determinada discussão, o indivíduo pode comentar algo contrário ao post 

original, embora esteja concordando com outro membro, que publicou logo antes dele. 

A classificação segue aquilo que está mais explícito e, por isso, o completo 

entendimento do funcionamento de cada discussão é imprescindível. (CARREIRO, 

2017, p. 140). 

 

Investigamos cada unidade (publicações e comentários) e as dividimos nas categorias 

apresentadas na seção anterior. Os comentários foram lidos e analisados, avaliando, 

principalmente, sua relevância no contexto específico da discussão, a relação com a postagem 

inicial e o poder de influência desses comentários na interpretação dos interlocutores em relação 

ao conteúdo debatido.  

A partir dessa investigação, a análise das postagens selecionadas se deu em etapas. 

Primeiro, foi feita uma leitura cuidadosa de todas as postagens iniciais (relativas aos temas 

elencados), a fim de conhecer o assunto tratado e identificar a forma como ele foi apresentado. 

Em seguida, realizamos a leitura de todos os comentários para filtrá-los segundo as categorias 

estabelecidas no percurso metodológico desenhado.  

Como já se mencionou aqui, foram, ao todo, 219 comentários apreciados. Desses, 187 

se revelaram adequados às categorias fixadas. Significa que 32 comentários não foram 

considerados em função de três razões principais: (a) por conterem mensagens indecifráveis; 

(b) por se limitarem a meros sinalizadores de estado de espírito que não interferiram nos rumos 

da discussão (caso da publicação isolada de emojis ou de diminutivos como “rs” [para “risos”]); 

(c) por revelarem meros erros de digitação. A seguir, uma breve publicação demonstrativa desse 

tipo de ocorrência:  
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Figura 28 - Exemplo de comentário na postagem 2 - Terceirização da saúde, mensagem indecifrável. 

Fonte: dados da Pesquisa, 2019. 
 

Planilhas em Excel foram utilizadas para auxiliar na construção dos gráficos que serão 

apresentados logo mais adiante (as planilhas completas estão disponíveis nos Apêndices A, B 

e C).  Retomando as categorias já apresentadas – (1) forma de apresentar o comentário, (2) 

objetivo do comentário, (3) recursos argumentativos, (4) recursos técnicos utilizados e (5) 

relação ao poder público municipal – passou-se a observar e considerar também outros dois 

elementos analíticos: o primeiro é o número de curtidas (reações) para cada comentário. Trata-

se de um parâmetro para verificar as emoções despertadas pela postagem apresentada. O 

segundo é a coluna responde a outro comentário. Isso porque, como no Facebook é possível 

responder a uma pessoa diretamente, esse elemento revelou-se adequado para identificar se um 

determinado comentário analisado respondia ou não a outro. Segundo Carreiro (2017), essa é 

uma ferramenta eficaz para avaliar a reciprocidade da conversa, já que o participante tem a 

oportunidade de adotar uma escuta do ponto de vista do outro e responder-lhe. Abaixo, um 

exemplo de planilha trabalhada: 

 

 

Figura 29 - Imagem ilustrativa da planilha de análise. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 
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4.1 Apresentação dos resultados 

 

Os dados obtidos a partir da categorização do conteúdo dos comentários revelaram 

aspectos da dinâmica da conversação estabelecida entre os cidadãos do município no grupo 

Plantão da Cidade-Ouro Preto. A seguir, mostraremos a maneira como os cidadãos ouro-

pretanos que integram esse grupo se apropriaram desse espaço online para debater os três temas 

elencados para a análise: (1) o episódio do desmanche do tapete de serragem em homenagem à 

Marielle Franco; (2) episódio da proposta de terceirização do setor de saúde; e (3) a denúncia 

de abandono do complexo esportivo Campo do Água Limpa pelo poder público municipal – 

todos eles centrados nas políticas públicas e culturais que envolvem a vivência no município.  

 

4.1.1 Primeira postagem – Desmanche do tapete de serragem em homenagem à Marielle 

Franco  

 

A primeira postagem diz respeito ao desmanche do tapete de serragem em homenagem 

à Marielle Franco, durante a Semana Santa de 2019. Esse post nos revela um aspecto importante 

sobre a cidade: a presença ativa da Igreja Católica na vida dos cidadãos. Desde os primórdios 

do desenvolvimento e construção de Ouro Preto – antiga Vila Rica –, a Igreja Católica ganhou 

destaque. Os arraiais foram criados a partir do entorno das capelas e igrejas construídas. Assim, 

a Igreja Católica contribuiu, em grande parte, para o surgimento de novos arraiais, regendo 

normas sociais, de apropriação e produção de bens (MACHADO, 2011).  

Com diversas igrejas centenárias, o município teve seu processo de patrimonialização 

iniciado em meados da década de 1930 – Ouro Preto foi a primeira cidade do Brasil a ser 

declarada Monumento Nacional (1933). Em 1980, foi declarada Patrimônio Cultural da 

Humanidade pela Unesco. O pesquisador e professor Villaschi (2014), em uma análise da 

relação entre a comunidade e o patrimônio cultural, observa que, por mais que o conceito de 

patrimônio tenha mudado ao longo dos séculos, o olhar protecionista sobre esses municípios 

mantém arcaica a vitalidade sociocultural e a dinâmica urbana nesses locais. Somado a isso, o 

chamado “sujeito-patrimônio” tem sua vida urbana regida por conflitos, impactos e 

contradições que compõem o quadro patrimonial. O morador de Ouro Preto está sujeito, por 

exemplo, à mercantilização da cidade e às imagens midiaticamente produzidas para essa 

mercantilização. Está sujeito também a determinações de políticas públicas verticais e distantes, 
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além de ser afetado por uma percepção fragmentada, por parte do poder público, dos 

significados da história e da tradição daquela cidade.  

Os tapetes devocionais da Semana Santa de Ouro Preto estão inseridos nesse contexto 

cultural. Não por acaso já foram alvo de muitos questionamentos do poder público local. Alguns 

membros do Poder Legislativo, por exemplo, defendem o tombamento imaterial dos tapetes 

sob o viés religioso. Seria uma forma de evitar, por exemplo, a elaboração de trabalhos 

politizados, como esse que homenageou a vereadora Marielle Franco. Um requerimento nesse 

sentido chegou a ser protocolado na Câmara Municipal naquele ano de 201931.  

 O fato de o nome de Marielle Franco ter sido escrito nos tapetes, como forma de 

protesto, despertou grande alvoroço entre os cidadãos do município. O principal 

questionamento foi o que muitos chamaram de “mistura entre política e religião”. A questão 

principal é: “essa mistura é aceitável?”. Para o cidadão que instala o debate na postagem 

analisada, a resposta é não. Segundo ele, o nome de Marielle não deveria estar vinculado à 

celebração Católica, justamente por não ser aceitável que se “misture” política com religião. 

Alega que há momentos apropriados para protestar, e que o evento de exibição dos tapetes 

tradicionais e devocionais da Semana Santa não é adequado para tanto.  

Em relação a essa postagem, especificamente, os resultados da análise mostram que, na 

categoria forma de apresentar o comentário, há uma preponderância de declarações 

(declaração/afirmação, 61%). Isto é, os cidadãos apenas expressaram seus posicionamentos 

diante do tema proposto pela postagem inicial. Essa parte considerável dos participantes fez 

comentários de menor profundidade. O percentual para novas abordagens foi de 18,7%; para 

ponto de vista oposto, de 8,5%; e, para esclarecimento, 3,3%.    

A dinâmica da conversa se dava a partir do posicionamento do cidadão que se 

posicionou contrário à homenagem feita à Marielle. Assim, na categoria objetivo do 

comentário, a maioria das mensagens tinha por objetivo apoiar o post original (57,6%), seja 

dirigindo esse apoio diretamente à postagem inicial ou para algum comentário ao longo da 

                                                           
31 Requerimento número 160/2019, apresentado à Câmara Municipal de Ouro Preto em 24/04/2019 pelo vereador 

Marquinho do Esporte, do Partido Solidariedade. Requer informações a respeito dos tapetes da Semana Santa e 

solicita esclarecimentos acerca de quatro questões: 1) quem são os responsáveis pela confecção dos tapetes 2) a 

concretude ou não do tombamento dos tapetes como patrimônio imaterial 3) se forem tombados, que normas 

orientam essa situação de tombamento 4) a existência ou não de alguma fiscalização da confecção dos tapetes por 

parte do poder público, igreja ou outra entidade. Disponível em: 

<http://189.90.245.99/site/projetos_lei/materias_legislativas_detalhes.php?id_materia=00000028312> Acesso 

em> 22 mar. 2020.  

 

http://189.90.245.99/site/projetos_lei/materias_legislativas_detalhes.php?id_materia=00000028312
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conversa.  Alguns comentários refletiam posicionamentos contrários à publicação original ou 

a algum outro comentário (28,8%). Outros se mantiveram neutros (10,2%) ou apresentaram um 

novo ponto de vista (3,4%). 

Também levamos em consideração, nesta análise, toda a dinâmica da conversa – e ela 

evidencia que a maioria dos participantes do grupo se mostrou, nesse debate, a favor da atitude 

da Guarda Municipal de Ouro Preto, que apagou o nome Marielle Franco ao desmanchar o 

tapete de serragem. Já em relação aos recursos argumentativos utilizados, observa-se que 

grande parte dos comentários não se encaixa em nenhum critério (47,4%), pois os participantes 

não se utilizaram de quaisquer recursos para justificar ou endossar a própria opinião. Isso 

significa que as mensagens postadas não se aprofundaram no tema. Por sua vez, os 

interlocutores que se utilizaram de alguma fonte de informação para reforçar seu comentário 

representam 25,4% do total. Grande parte dos participantes adicionou certo sarcasmo e ironia 

às respectivas falas (17%), outros acionaram um testemunho pessoal (8,5%) e humor (1,7%).   

Em relação aos recursos técnicos utilizados, o texto foi o principal nessa postagem 

(17%). Também encontramos alguns memes (1,70%). Merece destaque a imagem (15,3%) e 

vale mencionar, nesse quesito, a postagem que contém o comunicado do Cônego Luiz Carneiro, 

com os seguintes dizeres:  

 

Prezados Paroquianos, Ouro-pretanos, Turistas e Visitantes: é grande nossa alegria 

em poder contar com a presença de tantos nas nossas celebrações da Semana Santa de 

Ouro Preto. Dentre as muitas manifestações da nossa Fé Cristã Católica, conservada 

desde o século XVIII, temos o costume de confeccionar os tapetes "DEVOCIONAIS" 

que são para homenagear Jesus Cristo na sua Ressureição. Para tanto, usamos da 

serragem para expressar, através dos símbolos católicos, a nossa é. Peço a Deus que 

proteja a todos que irão colaborar na feitura dos nossos tapetes devocionais 

abençoando a cada um e seus familiares. Cônego Luiz Carneiro, Pároco e Reitor do 

Santuário de Nossa Senhora da Conceição em Ouro Preto32 

 

 

                                                           
32 Disponível em: 

<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2191243350963113&set=p.2191243350963113&type=3&theater>

Acesso em: 22 mar. 2020. 
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Figura 30 - Print da postagem. Recurso técnico utilizado: Imagem. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 
 

Já na categoria relação com o poder público, consideramos as referências à Guarda 

Municipal de Ouro Preto como importante critério de avaliação. Observamos que a maioria dos 

participantes, 56%, julgou positiva a ação dessa instituição. Outras 28,8% a considerou negativa 

e 15,2% se posicionaram como neutros (15,2%).  Para fins ilustrativos, selecionamos alguns 

dos comentários. A fala a seguir introduz na conversa uma nova abordagem, que se difere da 

dinâmica vigente até então. Essas mensagens procuram argumentos que redirecionem a 

discussão, podendo permanecer no tema principal em debate, mas adiantando um novo modo 

de pensar a questão discutida. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Já o comentário a seguir adiciona um testemunho pessoal (8,5%), para reforçar sua 

opinião. Nessa categoria, incluímos mensagens que se referem ao cotidiano dos próprios 

participantes ou que relatam questões pessoais de outras pessoas.  

 

 

Figura 31 - Print da postagem. Forma de apresentar o comentário:  Nova abordagem 

Fonte:  Dados da Pesquisa, 2019. 
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Figura 32 - Print da postagem: Recursos Argumentativos:  Testemunho pessoal. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 
 

 

A mensagem a seguir, por sua vez, aciona uma informação na dinâmica da conversa. 

Mensagens dessa categoria utilizam-se de informações externas para reforçar a argumentação 

e completar o comentário anterior.  

 

                      
Figura 33 - Print da postagem: Recursos Argumentativos:  Fonte de Informação. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 
 

 

Como recurso técnico, alguns participantes utilizam, como já se mencionou aqui, 

imagens e memes. Observamos que, na maioria das vezes, esses recursos são identificados 

quando o participante responde a alguém, conforme as imagens a seguir: 
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Figura 34 - Print da postagem: Recursos Técnicos:  Imagem. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 
 

 

                                                 
Figura 35 - Print da postagem: Recursos Técnicos:  Meme. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 
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Comentários que utilizavam como recursos argumentativos a ironia (17%) e o humor 

(1,70%) também foram frequentes ao longo da análise, principalmente quando a discussão se 

torna calorosa e/ou há grande nível de debate direto, isto é, sempre que um participante 

responde diretamente a outro. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

                       
Figura 37 - Print da postagem: Recursos Argumentativos: Ironia. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 
 

4.1.2 Segunda postagem – Proposta de terceirização do setor de saúde 

 

A postagem 2, referente à proposta de terceirização da saúde, é bastante interessante 

para compreendermos como as questões discutidas no Plantão da Cidade são capazes de afetar 

não apenas os moradores, mas também o Legislativo municipal. Ela também revela as 

particularidades que transformam esse grupo em canal provedor de informações para a 

população. Bom exemplo pode ser dado a partir dos já mencionados resumos das reuniões 

ordinárias da Câmara Municipal elaborados espontaneamente pela moradora Cristina Mappa. 

Selecionamos, para esse exercício analítico, o 21ª resumo do ano de 2018, devido à grande 

repercussão do tema abordado.  

O assunto central desse resumo é o Projeto de Lei n°83/2018, de autoria do Executivo, 

que autoriza o município a participar do Consórcio de Saúde Público de Cooperação 

Intermunicipal do Médio Paraopeba (Icismep). Na postagem em análise, Cristina Mappa relata 

os trâmites da votação ocorrida durante a 21ª Reunião Ordinária da CMOP daquele ano. No 

resumo, a moradora questiona os acordos internos por parte dos vereadores que votaram a favor 

Figura 36 - Print da postagem: Recursos Argumentativos:  Ironia. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 
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da terceirização. A partir da postagem no Plantão da Cidade, a discussão que se segue é ampla. 

Nos comentários, a maioria dos participantes se manifesta por meio de declarações ou 

afirmações (63%). Como alguns parlamentares também participaram da discussão no ambiente 

online, foram registrados alguns comentários que se incluem na categoria esclarecimentos 

(13%). O percentual para os que representam novas abordagens foi de 10,7%. Já os 

questionamentos totalizam 8,5%, e aqueles que indicam ponto de vista oposto são 4,8%.  

Ainda em relação a essa postagem, verificou-se que o objetivo dos participantes nos 

comentários foi, majoritariamente, ir contra a terceirização da saúde do município. Abordagens 

desse tipo representaram um total de 70,2% dos comentários. Já as mensagens categorizadas 

como apoio representam 20,2% do total. Notou-se que elas apareceram exclusivamente para 

apoiar algum comentário diretamente (e não a publicação inicial propriamente dita). Alguns 

participantes do debate de se mantiveram neutros (7,2%). Os comentários categorizados como 

novo ponto de vista (tanto em relação ao post principal como no que diz respeito à dinâmica da 

conversa) representam apenas 2,4% do total. Sobre eles, destacamos que foram feitos pelos 

parlamentares que participaram da conversa e cujo o voto na Casa Legislativa foi a favor da 

terceirização. É interessante destacar que os parlamentares participam constantemente do grupo 

Plantão da Cidade, principalmente quando seus perfis são marcados em comentários ou quando 

se trata do resumo das reuniões plenárias.  

                               

Figura 38 - Print da postagem: Forma de apresentar o comentário: Esclarecimento. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 
 

Como já mencionado, os questionamentos na publicação alcançaram 8,5%. Nessa 

categoria, foram enquadrados comentários publicados no formato de perguntas feitas pelos 

participantes interessados em compreender melhor a questão em pauta.   
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Figura 39 - Print da postagem: Forma de apresentar o comentário: Questionamento. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 
 

                   
Figura 40 - Print da postagem: Forma de apresentar o comentário: Questionamento. 

Fonte:  Dados da Pesquisa, 2019. 
 

Já o recurso argumentativo mais utilizado pelos participantes nesse debate específico 

foi a fonte de informação (44%). A fim de sustentar e reforçar os comentários nessa postagem, 

muitos participantes acionaram fontes informativas externas presentes em vídeos e links.  

 

                   
Figura 41 - Print da postagem: Recurso Argumentativo: Fonte de informação. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 
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Figura 42 - Print da postagem: Recurso Argumentativo: Fonte de informação. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 
 

A imagem foi um recurso técnico adotado por 6% dos participantes. Ela é acionada, por 

exemplo, para traduzir o que diz uma fonte de informação ou dar um esclarecimento. 

Normalmente, essas imagens causam impacto, mas se diferem dos memes, pois nem sempre 

contêm mensagens humorísticas e são mais utilizadas para fins elucidativos.  

 

                                                
Figura 43 - Print da postagem: Recurso Técnico: Imagem. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 
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Figura 44 - Print da postagem: Recurso Técnico: Imagem. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 
 

 

Já a relação com o poder público revelou-se majoritariamente negativa (contra a decisão 

dos vereadores). O percentual nesse sentido foi de 84%. Os participantes do grupo se mostram, 

assim, contrários à aprovação do Projeto de Lei. 

 

                         
Figura 45 - Print da postagem: Relação ao poder público municipal: Negativo. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 
 

 

                              

Figura 46 - Print da postagem: Relação ao poder público municipal: Negativo. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 
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Figura 47 - Print da postagem: Relação ao poder público municipal: Negativo. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 
 

 

4.1.3 Terceira Postagem – Denúncia de abandono do complexo esportivo Campo do Água 

Limpa pelo poder público municipal  

 

A terceira e última postagem analisada é referente ao poliesportivo conhecido como 

Campo do Água Limpa, localizado no bairro de mesmo nome. Na publicação, um vídeo mostra 

imagens do vestiário. Os banheiros estão sujos, as portas arrombadas, os espelhos quebrados e 

a imagem de todo o espaço é de degradação. O locutor do vídeo, ao mostrar todo o ambiente, 

questiona “E aí Júlio Pimenta33, você vai fazer o que por Ouro Preto? Me explica aí? Isso que 

o Júlio Pimenta está fazendo por Ouro Preto, acabando com Ouro Preto”. O vídeo possui 36 

segundos de duração.  

Esse tipo de postagem é bastante recorrente no grupo. Em geral, expõe narrativas do 

cotidiano marcadas por conteúdos que estimulam, ao mesmo tempo, reflexão, protestos e 

convocatórias. O vídeo postado cumpre precisamente esse papel. Ao longo da pesquisa, 

deparamo-nos diversas vezes com o compartilhamento de vídeos ou fotos de locais públicos – 

o que mostra como esse ambiente online se tornou revelador de posições políticas do cidadão 

do município. A partir de narrativas muito próprias, os participantes do grupo denunciam, 

questionam e divulgam situações insalubres no Facebook. Essas narrativas são atravessadas por 

afetos, protestos e práticas de cidadania. Mais que isso, dão novos contornos à comunicação e 

à participação política dos cidadãos e do poder público de Ouro Preto  

O Campo do Água limpa foi pautado diversas vezes em 2019, através de requerimentos 

dos vereadores apresentados durante as reuniões plenárias e, depois, encaminhados ao Poder 

                                                           
33 Júlio Pimenta é nascido na cidade de Ouro Preto, pertence ao PMDB e foi eleito prefeito do município em 

outubro de 2016. 
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Executivo34. Todos os requerimentos solicitam que sejam sanados os problemas de limpeza e 

iluminação. Contudo, a postagem em questão possui uma característica específica: ela 

questiona os participantes do debate sobre sua visão em relação ao poder público municipal. 

Observou-se, na análise final, que 43,2% dos comentários explicitavam uma posição negativa 

em relação ao poder público, 34% manifestaram posição positiva e 22,8% permaneceram 

neutras. A seguir, alguns comentários selecionados para ilustração.  

                
Figura 48 - Print da postagem: Relação ao poder público municipal: Positivo. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

 

                      
Figura 49 - Print da postagem: Relação ao poder público municipal: Negativo. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 
 

 

               

Figura 50 - Print da postagem: Relação ao poder público municipal: Negativo. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 
 

                                                           
34 Requerimentos disponíveis em: 

<http://189.90.245.99/site/projetos_lei/materias_legislativas_detalhes.php?id_materia=00000028870> 

<http://189.90.245.99/site/projetos_lei/materias_legislativas_detalhes.php?id_materia=00000028848> 

<http://189.90.245.99/site/projetos_lei/materias_legislativas_detalhes.php?id_materia=00000028092> 

<http://189.90.245.99/site/projetos_lei/materias_legislativas_detalhes.php?id_materia=00000028060>  

Acesso em: 20 mar. 2020. 

 

http://189.90.245.99/site/projetos_lei/materias_legislativas_detalhes.php?id_materia=00000028870
http://189.90.245.99/site/projetos_lei/materias_legislativas_detalhes.php?id_materia=00000028848
http://189.90.245.99/site/projetos_lei/materias_legislativas_detalhes.php?id_materia=00000028092
http://189.90.245.99/site/projetos_lei/materias_legislativas_detalhes.php?id_materia=00000028060
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Figura 51 - Print da postagem: Relação ao poder público municipal: Positivo. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

 

                   

Figura 52 - Print da postagem: Relação ao poder público municipal: Positivo. 

Fonte: dados da Pesquisa, 2019. 

 

               

Figura 53 - Print da postagem: Relação ao poder público municipal: Negativo. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 
 

 

Os gráficos a seguir proporcionam uma visão ampliada das particularidades da 

conversação política no Plantão da Cidade-Ouro Preto. Os dados – que, nesse formato, podem 

ser comparados entre si – evidenciam as maneiras como os cidadãos que participam do grupo 

se apropriam desse espaço a fim de publicar, ler e reagir às postagens analisadas.   
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Figura 54 - Gráfico – Forma de apresentar o comentário. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 

 

 

 

Figura 55 - Gráfico – Objetivo do comentário. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 
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Figura 57 - Gráfico – Recursos Técnicos. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 
 

 

Figura 56 - Gráfico – Recursos Argumentativos. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 
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Figura 58 - Gráfico – Relação ao Poder Público Municipal. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 
 

 

 

          

Figura 59 - Gráfico – Número de curtidas. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 
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Figura 60 - Gráfico – Responde a outro comentário. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019. 
 

 

 As tabelas e gráficos evidenciam elementos importantes para a compreensão das 

particularidades das conversações que se concretizam nesse ambiente online. Em primeiro 

lugar, mostram como os temas sociopolíticos que circulam pela sociedade ouro-pretana ganham 

importância nesse espaço. Mostram também como os participantes do grupo percebem os 

impasses colocados como questões coletivas. A deliberação faz parte de um processo de 

entendimento da questão em pauta para além da tomada de decisão, ou seja, configura um 

processo social de comunicação que busca, principalmente, a elucidação de certos temas em 

discussão. O desafio, no universo das redes sociais, é assimilar e acompanhar esse processo, 

que é mutante.  

Seja como for, as dinâmicas observadas no universo do Plantão da Cidade-Ouro Preto 

demonstram que os espaços de discussão proporcionados pela internet – e, nesse âmbito, as 

plataformas mais populares, como o Facebook – de fato criam, nesse contexto, novas 

possibilidades de conversação política. Além disso, podem assegurar oportunidades 

importantes para debates e ações coletivas, em especial na esfera municipal, onde a relação 

entre o cidadão e o poder público revela-se mais próxima. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  

Porque se chamavam homens 

Também se chamavam sonhos 

E sonhos não envelhecem 

Em meio a tantos gases lacrimogênios 

Ficam calmos, calmos 

Calmos, calmos, calmos 

 

(Clube da Esquina II - Milton Nascimento) 

 

Através do olhar empírico sobre o grupo Plantão da Cidade-Ouro Preto, procuramos 

refletir e contribuir para os estudos acerca da conversação política em ambientes online, em 

especial no Facebook – pensando-o na condição de espaço propício para a observação das 

dinâmicas discursivas proporcionadas pela internet. Buscamos, ainda, refletir sobre o poder de 

influência dessas plataformas no cotidiano do cidadão comum, mas também, e sobretudo, nas 

ações daqueles que representam esse cidadão na esfera pública – no caso deste estudo, os 

vereadores da cidade mineira de Ouro Preto.   

Muitos fatores de ordem subjetiva contribuíram para a configuração da temática desta 

pesquisa, a começar por minha história pessoal, meus caminhos profissionais, minhas 

convicções ideológicas e minhas descobertas. Tudo isso está reunido no processo criativo de 

construção deste estudo.  

Trata-se de uma abordagem construída em um momento particularmente delicado para 

as cidades brasileiras, para o cidadão e para as instituições públicas: um tempo de 

enfraquecimento do modelo democrático e do uso das plataformas online não apenas para o 

compartilhamento de informações, mas, principalmente, para a disseminação de notícias falsas 

e discursos de ódio. A conclusão deste estudo coincide, ainda, com uma das maiores crises 

enfrentadas pela humanidade, sujeita a cenários tenebrosos em função da contaminação de 

milhares de pessoas no mundo pela Covid-19, causada pelo novo coronavírus35.  Nesse 

contexto, refletir sobre o campo da democracia digital, sobre a participação social por meio da 

internet, suas conquistas e limitações é uma forma de contribuir para os debates inspirados em 

                                                           
35 O chamado novo coronavírus foi descoberto em 31 de dezembro do ano de 2019, depois de casos graves e 

numerosos registrados na China. O agente provoca a doença chamada de Covid-19 e fez milhares de vítimas em 

todo o mundo desde então. 
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dois movimentos fundamentais à humanidade: os deslocamentos do poder na esfera política, e 

os deslocamentos do poder nas sociedades.  

No primeiro capítulo deste trabalho, discutimos, assim, a relação entre a plataforma 

Facebook e a participação política. Analisamos conceitos que nos ajudaram a compreender as 

maneiras como a cultura digital pode influenciar os modos de sociabilidades e a criação de 

subjetividades. Para isso, tomamos a plataforma Facebook como um ambiente de conversação 

civil, capaz de produzir narrativas atravessadas por afetos, protestos e práticas de cidadania. 

Examinamos também as novas formas de comunitarismo e de vinculação sustentadas pelo 

Facebook, bem como seus processos de afeto e partilha, refletindo sobre as conversações 

políticas em ambientes informais e sua contribuição nos processos deliberativos. Abordamos, 

ainda, as diversas perspectivas presentes nos estudos sobre a esfera pública a partir da 

observação de interlocuções concretizadas nas redes sociais, considerando especialmente os 

afetos pensados a partir dos conceitos de “solidariedade”, “sociabilidade” e “socialidade”.  É 

sob esse aspecto que se dá a discussão da sociabilidade técnica e da arquitetura normativa 

implícita na codificação da plataforma. Isso permitiu a identificação das particularidades 

envolvidas na organização de grupos de ação coletiva em redes sociais, assim como as 

possibilidades de análise sobre esse campo. 

O segundo capítulo teve como propósito apresentar o objeto empírico deste estudo, isto 

é, o grupo Plantão da Cidade-Ouro Preto. Considerando as especificidades históricas e 

culturais que caracterizam a região de Ouro Preto, apresentamos as singularidades desse 

ambiente digital. Para a análise da conversação, utilizamos alguns acontecimentos que 

marcaram o município e que se transformaram em tópicos de discussão no grupo observado. 

Examinaram-se, ademais, elementos muito específicos do grupo, tais como a possibilidade que 

ele oferece de ampliação do círculo social e de proporcionar, aos participantes, certo sentimento 

de pertencimento. 

No terceiro capítulo, apresenta-se a metodologia utilizada. Foi uma etapa desafiadora, 

na medida em que exigiu a escolha de técnicas que pudessem ser eficazes para investigar as 

dinâmicas do grupo em relação a conteúdos variados, decorrentes de acontecimentos que, 

embora muito distintos entre si, guardavam similaridades em relação ao potencial de estimular 

ações coletivas. Essa fase proporcionou dados concretos e bastante relevantes para a discussão 

proposta. Ao longo de uma observação sistemática, o grupo foi se revelando um ambiente útil 

aos cidadãos de Ouro Preto para praticar a conversação política informal, o que lhes permitiu 
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buscar esclarecimentos e novos entendimentos sobre questões em comum – o que se deu em 

função da partilha de informações e do desejo de viabilizar um debate.  

As reflexões proporcionadas por este trabalho se deram, sobretudo, a partir do estudo 

da teoria deliberativa proposto por Ângela Marques (2011), com sua proposição teórico-

metodológica de análise dos processos de trocas argumentativas online, focada na deliberação 

como um processo social, político e comunicativo. A preocupação, aqui, foi construir uma 

abordagem que revelasse os processos sociais, as dinâmicas e as caraterísticas técnicas do 

grupo. Por isso, outra importante contribuição foi o trabalho de Carreiro (2017), que inspirou 

as categorias que possibilitaram a análise proposta. O esforço empreendido visou à 

compreensão do papel da sensibilidade, mas também dos afetos, da história e da política na 

emergência da experiência estética tecnológica.  

Ao refletirmos sobre as variadas dimensões do Plantão da Cidade-Ouro Preto, 

constatamos que, embora ele não detenha todas exigências normativas próprias dos processos 

deliberativos, instaura uma dupla experiência nos participantes – afetiva e política. Além disso, 

sustenta o sentimento de pertencimento e união ao estabelecer relações comunicativas entre 

aqueles cidadãos e o poder público. Dessa maneira, é capaz de fortalecer práticas e estruturas 

democráticas. 

Até aqui, são oito anos desde a criação do Plantão da Cidade-Ouro Preto. Muitos 

acontecimentos e narrativas diversas cunharam esse ambiente digital, reforçando diariamente a 

sua importância como espaço de discussão para a participação política dos cidadãos de Ouro 

Preto. São muitos os cenários políticos possíveis a partir das plataformas online e de suas 

experimentações. Novos modos e estratégias de comunicação tendem a se ampliar na mesma 

medida em que avançarem as tecnologias de comunicação.   
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C3 Declaração/Afirmação Contra Nenhum Texto Negativo 0 Sim
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C37 Declaração/Afirmação Apoio Fonte de Informação Texto Positivo 1 Sim

C38 Declaração/Afirmação Neutro Ironia Texto Neutro 2 Não

C39 Declaração/Afirmação Neutro Nenhum Texto Neutro 1 Sim

C40 Declaração/Afirmação Neutro Testemunho pessoal Texto Negativo 3 Sim

C41 Nova abordagem Contra Humor Imagem Negativo 7 Sim

C42 Declaração/Afirmação Contra Nenhum Texto Negativo 2 Sim

C43 Declaração/Afirmação Contra Testemunho pessoal Texto Negativo 4 Não

C44 Declaração/Afirmação Contra Fonte de Informação Texto Negativo 4 Não

C45 Declaração/Afirmação Contra Nenhum Texto Negativo 3 Não

C46 Nova abordagem Apoio Fonte de Informação Vídeo Positivo 1 Não

C47 Nova abordagem Apoio Fonte de Informação Vídeo Positivo 0 Não

C48 Declaração/Afirmação Contra Nenhum Texto Negativo 2 Não

C49 Declaração/Afirmação Contra Fonte de Informação Texto Negativo 7 Não

C50 Declaração/Afirmação Contra Ironia Texto Negativo 0 Sim

C51 Declaração/Afirmação Contra Testemunho pessoal Texto Negativo 1 Não

C52 Declaração/Afirmação Contra Nenhum Texto Negativo 2 Não

C53 Declaração/Afirmação Contra Fonte de Informação Texto Negativo 2 Sim

C54 Declaração/Afirmação Contra Nenhum Texto Negativo 0 Sim

C55 Declaração/Afirmação Contra Fonte de Informação Texto Negativo 1 Não

C56 Declaração/Afirmação Contra Fonte de Informação Texto Negativo 3 Sim

C57 Declaração/Afirmação Contra Fonte de Informação Imagem Negativo 5 Não

C58 Declaração/Afirmação Apoio Fonte de Informação Texto Negativo 10 Não

C59 Nova abordagem Contra Testemunho pessoal Texto Negativo 1 Sim

C60 Declaração/Afirmação Contra Nenhum Texto Negativo 1 Não

C61 Declaração/Afirmação Contra Nenhum Texto Negativo 2 Sim

C62 Declaração/Afirmação Contra Testemunho pessoal Texto Negativo 4 Sim

C63 Declaração/Afirmação Contra Fonte de Informação Texto Negativo 2 Sim

C64 Esclarecimento Contra Fonte de Informação Texto Positivo 4 Sim

C65 Declaração/Afirmação Contra Nenhum Texto Negativo 2 Sim

C66 Declaração/Afirmação Contra Nenhum Texto Negativo 8 Não

C67 Declaração/Afirmação Contra Nenhum Texto Negativo 7 Não

C68 Declaração/Afirmação Contra Nenhum Texto Negativo 3 Não

C69 Declaração/Afirmação Contra Fonte de Informação Texto Negativo 2 Sim

C70 Esclarecimento Contra Fonte de Informação Imagem Negativo 6 Não

C71 Ponto de vista oposto Novo ponto de vista Nenhum Texto Neutro 3 Não

C72 Declaração/Afirmação Contra Testemunho pessoal Texto Negativo 1 Sim

C73 Declaração/Afirmação Neutro Nenhum Texto Neutro 1 Sim

C74 Declaração/Afirmação Contra Nenhum Texto Negativo 3 Não

C75 Declaração/Afirmação Contra Nenhum Texto Negativo 0 Sim

C76 Ponto de vista oposto Apoio Nenhum Texto Negativo 1 Não

C77 Declaração/Afirmação Contra Fonte de Informação Texto Negativo 3 Sim

C78 Declaração/Afirmação Contra Nenhum Texto Negativo 5 Sim

C79 Declaração/Afirmação Contra Fonte de Informação Link Negativo 2 Não

C80 Declaração/Afirmação Contra Fonte de Informação Texto Negativo 1 Sim

C81 Declaração/Afirmação Contra Nenhum Link Negativo 0 Sim

C82 Declaração/Afirmação Contra Nenhum Texto Negativo 2 Não

C83 Declaração/Afirmação Contra Nenhum Link Negativo 0 Sim

C84 Nova abordagem Contra Fonte de Informação Texto Negativo 5 Não
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C1 Declaração/Afirmação Apoio Nenhum Texto Positivo 1 Não

C2 Declaração/Afirmação Apoio Fonte de Informação Texto Positivo 6 Não

C3 Ponto de vista oposto Novo ponto de vista Ironia Texto Negativo 0 Sim

C4 Esclarecimento Apoio Fonte de Informação Texto Positivo 7 Sim

C5 Declaração/Afirmação Apoio Nenhum Texto Positivo 0 Não

C6 Ponto de vista oposto Contra Fonte de Informação Texto Negativo 8 Não

C7 Nova abordagem Apoio Fonte de Informação Imagem Positivo 0 Sim

C8 Declaração/Afirmação Apoio Fonte de Informação Texto Positivo 6 Não

C9 Declaração/Afirmação Contra Ironia Texto Negativo 4 Não

C10 Nova abordagem Novo ponto de vista Nenhum Texto Positivo 4 Não

C11 Questionamento Neutro Nenhum Texto Neutro 0 Sim

C12 Esclarecimento Neutro Nenhum Texto Neutro 0 Sim

C13 Declaração/Afirmação Contra Testemunho pessoal Texto Negativo 0 Sim

C14 Declaração/Afirmação Apoio Nenhum Texto Positivo 0 Sim

C15 Declaração/Afirmação Neutro Ironia Texto Negativo 0 Sim

C16 Ponto de vista oposto Apoio Testemunho pessoal Texto Positivo 1 Sim

C17 Nova abordagem Contra Ironia Imagem Negativo 0 Sim

C18 Declaração/Afirmação Apoio Nenhum Texto Positivo 1 Não

C19 Declaração/Afirmação Apoio Nenhum Texto Positivo 0 Não

C20 Nova abordagem Contra Nenhum Texto Neutro 4 Não

C21 Declaração/Afirmação Apoio Nenhum Texto Positivo 1 Não

C22 Ponto de vista oposto Contra Nenhum Texto Negativo 0 Sim

C23 Declaração/Afirmação Apoio Nenhum Texto Positivo 0 Não

C24 Nova abordagem Neutro Ironia Texto Neutro 0 Não

C25 Esclarecimento Apoio Testemunho pessoal Texto Positivo 1 Não

C26 Declaração/Afirmação Apoio Nenhum Texto Positivo 2 Não

C27 Esclarecimento Apoio Fonte de Informação Imagem Positivo 3 Sim

C28 Declaração/Afirmação Apoio Nenhum Texto Positivo 0 Não

C29 Declaração/Afirmação Apoio Nenhum Texto Positivo 0 Não

C30 Ponto de vista oposto Contra Fonte de Informação Texto Negativo 1 Não

C31 Declaração/Afirmação Apoio Fonte de Informação Texto Positivo 1 Sim

C32 Declaração/Afirmação Contra Nenhum Texto Negativo 1 Sim

C33 Declaração/Afirmação Apoio Nenhum Texto Positivo 0 Sim

C34 Declaração/Afirmação Contra Nenhum Texto Negativo 0 Sim

C35 Declaração/Afirmação Apoio Nenhum Texto Positivo 0 Sim

C36 Nova abordagem Contra Fonte de Informação Texto Negativo 0 Sim

C37 Declaração/Afirmação Apoio Nenhum Texto Positivo 0 Sim

C38 Declaração/Afirmação Contra Testemunho pessoal Texto Negativo 0 Sim

C39 Nova abordagem Apoio Fonte de Informação Imagem Positivo 0 Sim

C40 Declaração/Afirmação Apoio Nenhum Texto Positivo 1 Sim

C41 Declaração/Afirmação Contra Ironia Texto Negativo 0 Sim

C42 Questionamento Apoio Nenhum Texto Positivo 0 Sim

C43 Esclarecimento Apoio Fonte de Informação Imagem Positivo 0 Sim

C44 Declaração/Afirmação Contra Ironia Texto Negativo 0 Sim

C45 Declaração/Afirmação Apoio Ironia Texto Positivo 0 Sim

C46 Declaração/Afirmação Contra Ironia Texto Positivo 0 Sim

C47 Declaração/Afirmação Apoio Nenhum Texto Positivo 0 Sim

C48 Declaração/Afirmação Apoio Nenhum Texto Positivo 1 Sim

C49 Nova abordagem Apoio Testemunho pessoal Texto Positivo 1 Sim

C50 Nova abordagem Apoio Fonte de Informação Texto Positivo 1 Sim

C51 Declaração/Afirmação Contra Fonte de Informação Imagem Negativo 0 Sim

C52 Declaração/Afirmação Apoio Nenhum Texto Positivo 0 Sim

C53 Declaração/Afirmação Contra Nenhum Texto Negativo 0 Sim

C54 Declaração/Afirmação Apoio Nenhum Imagem Neutro 0 Sim

C55 Declaração/Afirmação Apoio Nenhum Imagem Neutro 0 Sim

C56 Declaração/Afirmação Apoio Ironia Texto Neutro 0 Sim

C57 Nova abordagem Contra Fonte de Informação Imagem Negativo 0 Sim

C58 Declaração/Afirmação Neutro Humor Meme Neutro 0 Sim

C59 Nova abordagem Neutro Fonte de Informação Texto Neutro 1 Não
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