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“Você saiu.” As eleições de 2018 e os conflitos nos “grupos de família” do WhatsApp1

Bruno dos Santos Azevedo*

Resumo

As eleições presidenciais de 2018 no Brasil ficaram marcadas pela participação massiva das

redes sociais digitais num contexto de intensa polarização política. Esse período eleitoral

reúne características que nos permitem enxergá-lo como tempo da política, período no qual

iniciou-se, no entorno dos candidatos à presidência, a polarização ainda vigente na sociedade

brasileira. Além de discutir questões em torno do uso do ciberespaço pelo marketing político,

o foco deste artigo foram os conflitos ocorridos no espaço antropológico dos “grupos de

família” do WhatsApp, analisados através de etnografia virtual e entrevistas.

Palavras-chave: eleições; ciberespaço; marketing político; WhatsApp; tempo da política.

Abstract

The 2018 presidential elections in Brazil were marked by the massive participation of digital

social networks in a context of intense political polarization. This electoral period brings

together characteristics that allow us to see it as a time of politics, a period in which the

polarization still prevailing in Brazilian society began around the presidential candidates. In

addition to discussing issues around the use of cyberspace by political marketing, the focus of

this paper was the conflicts that occurred in the anthropological space of WhatsApp “family

groups”, analyzed through virtual ethnography and interviews.

Keywords: elections; cyberspace; political marketing; WhatsApp; politics time;

1 Este trabalho foi apresentado como trabalho de conclusão de curso para obtenção do grau de bacharel em
Ciências Sociais e foi aprovado pela banca examinadora em formato de artigo tal como consta nas normas
específicas do Curso, apesar do excesso de páginas.
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Introdução

No Brasil, o segundo turno das eleições presidenciais de 2018 foi disputado entre o

candidato Fernando Haddad (Partido dos Trabalhadores) e Jair Bolsonaro (Partido Social

Liberal), configuração que quebrou uma série de cinco eleições nas quais o segundo turno era

disputado por PT e PSDB2.

Essa também foi uma eleição atípica em relação ao tempo de TV do candidato eleito.

Geraldo Alckmin, candidato do PSDB, montou uma coligação com outros oito partidos para

conseguir um tempo de propaganda no horário eleitoral obrigatório de 5min32seg3, além de

434 inserções de 30seg durante a programação normal das emissoras, os maiores números

entre todas as chapas. Mas na votação, Alckmin obteve apenas 4,76% (5.096.349 votos

válidos). Enquanto isso, Bolsonaro manteve coligação apenas com o partido de seu vice

(General Hamilton Mourão), o PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro), e a chapa

teve tempo de TV de 8seg, além de apenas 11 inserções durante a programação. Jair

Bolsonaro venceu o primeiro turno com 46,03% (107.050.673 votos válidos). A última vez

que um candidato foi eleito sem ter um dos dois maiores tempos de TV foi em 1989, quando

Fernando Collor (Partido Republicano Brasileiro4) foi ao segundo turno com Lula (PT).

Em relação ao tempo de TV, PT e PSDB continuaram rivalizando nas duas primeiras

posições, tendo os maiores espaços, sendo o do PSDB já citado acima e o do PT 2min23seg e

189 inserções. Mas na votação, Alckmin foi amplamente derrotado, já que no primeiro turno,

Bolsonaro foi quem liderou com 46,03% dos votos, uma vantagem de 16,75 pontos

percentuais (17.934.985 votos) sobre o candidato petista que ficou em segundo no pleito e de

41,27 pontos (44.180.641 votos) sobre o candidato tucano5, que foi o quarto colocado. Essas

especificidades da eleição de 2018 me levaram a refletir sobre o que pode ter acontecido para

que o adversário do PT tenha se alterado e a influência da propaganda de TV tenha sido

“jogada para escanteio”.

2 Partido da Social Democracia Brasileira
3 Dados do TSE divulgados pela Agência Brasil
4 Hoje, Republicanos.
5 Como são conhecidos os adeptos do PSDB, pelo fato do partido ter um tucano como símbolo.
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Um outro ponto também levanta curiosidade nessas eleições. A campanha eleitoral de

Bolsonaro foi paga, conforme declarado oficialmente, com apenas R$2.456.215,03 e a de

Haddad custou R$37.503.104,50, valores surpreendentes tanto pela diferença entre a

quantidade de votos de cada um, quanto pelo resultado da eleição. Segundo o Nexo Jornal, em

matéria publicada em março de 2018, Bolsonaro era “o presidenciável com mais seguidores

no Facebook, com 5,2 milhões de curtidas. Em março de 2018, o pré-candidato alcançou a

marca de 1 milhão de seguidores no Twitter.” Alguns portais citam também a chegada da

Cambridge Analytica (CA) ao Brasil – através da filial Ponte - como um fator que pode ter

contribuído para o sucesso da campanha de Bolsonaro nas redes. A empresa é especializada

em “comunicação estratégica” e obteve muito crédito pela vitória de Donald Trump nos EUA.

A CA utiliza dados pessoais coletados nas redes sociais para traçar perfis de comportamento e

vender a quem se quiser comprar, desde empresas até políticos.6

Em paralelo à “decadência” da propaganda eleitoral na TV, pudemos encontrar um ápice

na utilização das redes sociais e inclusive alguns “problemas” relacionados a elas quando se

trata das eleições. A eleição de 2018 nos trouxe numerosos casos de fake news, sendo alguns

inclusive levados adiante pelo próprio candidato eleito, como o “kit gay”, material sobre

educação sexual que teria sido distribuído nas escolas públicas do Brasil, mas que nunca foi

comprado pelo MEC.7

É importante dizer que a definição de fake news não se limita à tradução do termo, ou

seja, nem toda notícia falsa é fake news. O conceito utilizado para descrever processos como

o “kit gay” e o “Pizzagate8” tem um diferencial importante que é a sua circulação:

[....] conteúdos falsos e desinformação tornam-se fake news em virtude do alcance. “Para se
tornar fake news eles precisam mobilizar um grande número de públicos – incluindo
testemunhas, aliados, reações e partilhas, assim como oponentes para contestar, sinalizar e
desmenti-los”” (BOUNEGRU et al9. apud DELMAZO e VALENTE, 2018).

6 Sobre isso, recomendo o filme documentário “Privacidade Hackeada” (2019), dirigido e produzido por Karim
Amer e Jehane Noujaim, que tem como temática o surgimento da Cambridge Analytica e sua participação junto
ao Facebook na campanha do Brexit, no Reino Unido e na campanha de Donald Trump à presidência dos EUA
em 2016.
7 Ministério da Educação do Brasil
8 Fake news que envolvia Hilary Clinton em uma suposta rede de pedofilia e tráfico humano sediada em uma
pizzaria de Washington, nos Estados Unidos.
9 Bounegru, L., Gray, J., Venturini, T. & Mauri, M. (2017). A Field Guide to Fake news. Public Data Lab.
Disponível em: http://fakenews.publicdatalab.org/.
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Ainda segundo Delmazo e Valente,

Apesar de as notícias fabricadas serem um fenómeno antigo, a disseminação das redes
sociais online e a cultura de partilha abrem margem para que a desinformação atinja um
novo patamar. Esse problema ganhou visibilidade pela capacidade de influenciar os
sistemas políticos, especialmente processos eleitorais, e acentuar a polarização política.
(DELMAZO e VALENTE, 2018)

As redes por si só facilitam a transmissão e propagação de conteúdo de qualquer espécie

por permitir que o usuário deixe de ser apenas receptor de conteúdo e passe a ser emissor.

A vida na rede permite aos usuários a manipulação direta dos conteúdos e a contribuição
própria no espaço virtual. Dessa forma, a nova ambiência é regida pela descentralização do
poder de informação, tornando emissor quem antes era considerado receptor no processo
comunicacional, através de um intenso processo de trocas. Cada vez mais inserido no
ambiente virtual e participante assíduo nas redes digitais, o novo consumidor contribui
muito para a (trans)formação do ambiente virtual, que depende de sua colaboração para dar
continuidade à lógica comunicacional introduzida pela nova ambiência midiática. (DA
ROCHA BARICHELLO e DE OLIVEIRA, 2010)

Bernardo Sorj, ao analisar as campanhas sobre o plebiscito das armas de 2005 no Brasil,

trouxe o termo “e-marketing político”, que seria o marketing realizado pela internet, que se

utiliza das facilidades de disseminação de conteúdo que a mesma proporciona.

O fundamento do e-marketing político tem como referência básica os trabalhos sobre
marketing viral. O conceito de marketing viral (no qual “viral” não possui nenhuma
conotação negativa) “refere-se a técnicas de marketing que tentam explorar redes sociais
preexistentes para produzir aumentos exponenciais de conhecimento de marca, com
processos similares à extensão de uma epidemia. A definição de marketing viral foi cunhada
originalmente para designar a prática de vários serviços livres de e-mail de adicionar sua
publicidade às mensagens enviadas por seus usuários. O que se supõe é que, se o anuncio
alcança um usuário ‘suscetível’, o usuário ‘será infectado’ (ou seja, ativará uma conta) e
poderá, então, infectar outros usuários suscetíveis. (SORJ, 2006)
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As redes sociais digitais são áreas gigantes de “contaminação” para o marketing viral,

seja ele comercial ou político e esse potencial aumenta na medida em que a confiança nos

portais tradicionais de notícias cai. As próprias redes sociais passaram a investir em

propaganda para seus próprios usuários, já que têm consciência do seu potencial de oferecer

às marcas uma visibilidade e uma confiabilidade extraordinárias. O Facebook, maior rede

social do mundo, faturou no último trimestre de 2017, segundo o portal UOL, mais de R$15

bilhões, sendo 89% dessa renda originada da venda de anúncios publicitários para os usuários

da rede.

Mas não se trata só de anúncios pagos na rede. A característica das redes sociais permite

que os próprios usuários criem e compartilhem o conteúdo que lhes interessar. Isso torna as

redes sociais um espaço muito interessante para as propagandas políticas, até por já serem

concorrentes da televisão em número de usuários. Segundo o IBGE, a internet já alcançou

mais de 90% da população brasileira, isso apenas através dos smartphones. “De 2016 para

2017, o percentual de pessoas que acessaram à Internet através do celular aumentou de 94,6%

para 97,0%” e “Enviar ou receber mensagens de texto, voz ou imagens por aplicativos

diferentes de e-mail” foi a finalidade de acesso à rede indicada por 95,5% dos usuários da

Internet.”10

Enquanto isso, dados de 2016, também do IBGE, apontaram que “apenas 2,8%, ou 1,9

milhão, não tinham televisão, com destaque para o Norte do país, onde o percentual é o mais

elevado (6,3%).” Comparando os dados, podemos perceber que enquanto 97% da população

utiliza a internet pelo celular, 97,2% possui televisão em suas casas. Com isso, é notável a

relevância das redes sociais para a publicidade atualmente, o alcance é praticamente tão

grande quanto o da televisão e as características de interação já ditas acima apenas aumentam

a importância das redes sociais para fim de propagandas comerciais ou políticas. Dados

retirados do Índice de Confiança Social de 2018, realizado pelo IBOPE trazem outro fator que

pode ser uma pista para compreender o uso das redes e das técnicas citadas para as

propagandas políticas: as pessoas confiam mais em seus familiares e amigos do que nos

políticos e por isso ter um conteúdo de propaganda recebido de um amigo ou familiar é

“digno” de muito mais “crédito” do que as velhas propagandas eleitorais da TV. Enquanto

10 É importante pontuar que os dados do acesso a internet no Brasil podem mascarar a distribuição, já que os
centros urbanos concentram o acesso e as zonas mais afastadas desses centros podem se tornar “zonas escuras”
no mapa do acesso a internet.
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os partidos políticos atingiram em 2018 apenas 51 pontos na escala de confiança do ICS, a

família atingiu 82. Segundo o portal oficial do IBOPE,

Realizado desde 2009, sempre no mês de julho, o Índice de Confiança Social (ICS) é
medido em uma escala que vai de 0 a 100, sendo 100 o índice máximo de confiança. A
pesquisa foi realizada entre os dias 19 e 23 de julho, com 2.002 pessoas a partir de 16 anos,
em 142 municípios do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou
para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra.

Não é de se espantar que o marketing político tenha mudado seu foco de atuação e tenha

aproveitado os altos índices de uso da internet e das redes sociais para driblar a desconfiança

da população nos políticos e instituições tradicionais, até porque, como mostrado acima, as

redes sociais são os novos meios de comunicação de massa. Sobre isso, diz Scotto (2003):

A representação mercadológica da vida política durante as eleições vê os adversários
políticos como “concorrentes” disputando o mercado de eleitores (consumidores) com os
mesmos métodos com que os fabricantes de sabonetes disputam o mercado. Trata-se de
vender o produto (candidato) principalmente por intermédio dos meios de comunicação de
massa, individualizando e tornando direta (sem mediações) a relação do candidato-produto
com o eleitor-consumidor. (p. 185)

Pegando emprestada a metáfora da autora, o que parece estar se tornando prática com o

uso das redes sociais é reformular a propaganda dos “sabonetes”, retirando os elementos que

causam desconfiança no consumidor (os políticos) e inserindo os elementos da interação e

proximidade, tornando o próprio consumidor e as pessoas de sua confiança, também

propagandistas, inclusive utilizando os dados disponíveis em seus perfis das redes sociais (ou

captados e comercializados pela empresa responsável pela rede) para direcionar o conteúdo e

envolvê-los ainda mais nesta “contaminação” do marketing viral. Junto ao crescimento dessas

estratégias, estão as redes sociais, em especial o Whatsapp, rede onde as mensagens através de

“pessoas de confiança” se espalham rapidamente.

Na tabela abaixo, retirada do “Reuters Institute Digital News Report” de 2018, podemos

observar que o WhatsApp já é utilizado para ler notícias praticamente tanto quanto o

Facebook, que tem 5 anos a mais de existência.
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MAIORES REDES SOCIAIS E DE MENSAGENS

Brasil

Posição Rede Uso para notícias Uso no geral

1 Facebook 52%(-5) 75%

2 WhatsApp 48%(+2) 83%

Tabela 1 Fonte: Reuters Institute Digital News Report 2018, tradução própria, adaptado.

Cruzando as informações de que uma prática comum na internet é o marketing viral, de

que as campanhas políticas estão se voltando para as redes sociais e de que a família é o grupo

social mais confiável entre os brasileiros, chegamos a um espaço que é muito importante no

estudo das eleições de 2018: os “grupos de família” do WhatsApp.

Não é difícil encontrar relatos de conflitos envolvendo “grupos de família” do WhatsApp

e isso se deve tanto a grande polarização que esteve presente nas eleições de 2018, quanto às

características do “grupo de família” enquanto espaço de “contaminação” do marketing viral

das campanhas políticas voltadas para redes sociais. As eleições de 2018 foram um evento

marcante que movimentou muito esses espaços e por isso os escolhi como foco da minha

análise.

É importante ressaltar que uma polarização política vem sendo construída no Brasil desde

2013, quando protestos iniciados pela luta contra o aumento das passagens levou milhões de

pessoas às ruas para protestar contra tudo o que consideravam necessário mudar. A partir

daqueles grandes eventos, grupos identificados como de esquerda e de direita começaram a

tomar forma e a partir daí o cenário político só se agitou. Lava-Jato, impeachment, reformas,

protestos, ocupações, condenação de Lula, tudo isso num espaço de 5 anos, que precederam

uma eleição marcada por novidades na disputa presidencial, acusações de notícias falsas e

acirramento da polarização.

Nos “grupos de WhatsApp”, a disputa eleitoral de 2018 gerou intensas discussões e

conflitos envolvendo pessoas de laços próximos, por se identificarem com lados distintos do
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pleito. No período eleitoral de 2018, a divisão da sociedade entre apoiadores de Bolsonaro e

apoiadores de Haddad foi muito profunda e muito marcada, resistindo inclusive após o fim da

eleição. Tendo isso em vista, buscaremos trabalhar os conceitos de facções e tempo da política

de Moacir Palmeira e Beatriz Heredia (2010) como ferramentas para entender o processo

dessas eleições no contexto dos grupos. Desde já, é importante salientar que o contexto sobre

o qual esses conceitos foram desenvolvidos é muito diferente do contexto das eleições

presidenciais na sociedade brasileira como um todo. O que vamos considerar como lados da

polarização, que seriam as facções trazidas para este contexto, não são homogêneos e tem

especificidades como, por exemplo, a separação ocorrida entre membros da mesma família

em facções distintas, coisa que não é comum no contexto analisado por Heredia (2010).

Como objetivo da pesquisa, busquei conhecer melhor o espaço antropológico dos “grupos

de família” do WhatsApp através do estudo de seus conflitos. Entendendo que não estão

desconectados do mundo físico, mas em interação com ele, trabalhei com foco no período das

eleições de 2018, e em como se deu o processo de polarização entre familiares durante as

eleições presidenciais do ano citado. Fiz uma etnografia virtual deste espaço, buscando

compreender tanto o grupo em si, quanto as interações entre familiares também no mundo

físico.

Nas páginas a seguir procurarei explicar o que é o ciberespaço e diferenciá-lo do espaço

físico, debatendo sobre suas características como espaço antropológico; apresentar o

WhatsApp e localizá-lo no contexto do ciberespaço; explicar os conceitos de facção e tempo

da política, trabalhá-los nos dados coletados e por fim, apresentar as considerações finais da

pesquisa. Foram utilizados como dados dois “grupos de família”, além de perguntas

complementares para as informantes desses grupos. Utilizei etnografia virtual para analisar

profundamente um dos grupos, que foi meu material central deste trabalho.

Além destes grupos, busquei captar entrevistas sobre experiências em “grupos de família”

onde ocorreram conflitos relacionados às eleições de 2018. Numa turma de primeiro período

de graduação, de 27 alunos, 18 responderam o questionário afirmando participar desses

grupos, e desses 18, 12 afirmaram ter presenciado conflitos relacionados às eleições nestes

grupos, ou seja, quase 70%. São dados de um universo pequeno, mas que já representam uma

amostra do processo ocorrido durante as eleições de 2018 nos “grupos de família”. Esse

questionário foi aplicado com o intuito de captar entrevistas. Porém, entre os 12 que

afirmaram ter presenciado conflitos, 7 se dispuseram a participar da pesquisa. Selecionei,
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então, 5 de perfis próximos para entrevistar, entretanto, dos cinco, apenas uma aluna

respondeu meus contatos e concedeu a entrevista. Infelizmente meu tempo para finalizar a

pesquisa era curto e por isso não pude insistir mais no contato com esses outros quatro alunos.

Apesar disso, consegui uma entrevista com um colega do curso de Ciências Sociais que

presenciou conflitos relacionados às eleições no “grupo de família” do qual participa e se

mostrou disposto a contribuir com a pesquisa.

Sendo assim, realizei duas entrevistas em profundidade com o objetivo de captar outras

experiências relacionadas às questões que me acometeram durante a análise dos grupos. Uma

delas, captada através da aplicação do questionário, foi feita presencialmente, da forma que

considerei ideal para captar a experiência da informante nos grupos de família que participava.

A outra entrevista foi realizada através de perguntas enviadas e respondidas através de

mensagens de voz no próprio WhatsApp, pois não foi possível encontrar o informante

pessoalmente e não me restava mais tempo para entrevistar pessoalmente outro informante

que tivesse presenciado conflitos em “grupos de família”. Além de todo esse processo, uma

pesquisa bibliográfica desafiadora foi realizada. São poucas as produções sobre as redes

sociais do ponto de vista da Antropologia e das Ciências Sociais, principalmente sobre os

“grupos de WhatsApp”.

É importante deixar claro desde já, que assim como o livro “A galáxia da internet” de

Manuel Castells (mantidas as devidas proporções), este é um trabalho exploratório, que busca

mais levantar questões e debates do que entregar respostas e soluções: “Ele não esgota as

fontes de informação disponíveis porque a pesquisa não pode ser completa quando seu objeto

(a Internet) se desenvolve e muda muito mais depressa que o sujeito (este pesquisador — ou,

aliás, qualquer pesquisador)” (CASTELLS, 2003)

OWhatsApp

Fundado em 2009 por dois ex-integrantes da Yahoo!11, o WhatsApp é, originalmente, um

aplicativo de mensagens de texto que foi ao longo do tempo tendo suas funções expandidas,

com a possibilidade de enviar imagens, vídeos, áudios e documentos, além de permitir a

criação de grupos de conversa coletiva e fazer chamadas de áudio e de vídeo. Com apenas 6

11 Empresa americana de tecnologia fundada em 1994
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anos de existência, em 2015 o WhatsApp atingiu, segundo Jon Kourn, diretor executivo da

empresa, 900 milhões de usuários ativos no mundo, o que corresponde a aproximadamente

11,7% da população mundial. No Brasil, segundo a Kantar12, em 2016, “94% dos brasileiros

possuem um celular” e “83,3% dos lares monitorados disseram usar aplicativos de mensagens

instantâneas”.

Os “grupos de WhatsApp” podem ter diversos temas e um deles é o “grupo de família”,

que em geral reúne pessoas que possuam algum grau de parentesco ou que tenham relações

conjugais/amorosas com membros daquele grupo familiar, seja um núcleo familiar, ou um

grupo mais amplo de parentes. O WhatsApp só pode ser utilizado através do acesso à internet,

por onde suas mensagens são enviadas e recebidas. Portanto, o WhatsApp é um espaço

somente acessível dentro da grande rede internacional de computadores, sendo assim, é um

ambiente online. É

[...] possível classificar os ambientes online em quatro níveis de privacidade que, embora
não constituam categorias estanques, seriam discerníveis. São eles: público (aberto e
disponível a todos); semipúblico (requer cadastro ou participação); semiprivado (requer
convite ou aceitação) e privado (requer autorização direta) (ELM, 2009, p. 75 apud
FRAGOSO et al. p.21)

Nesse sentido, os “grupos de WhatsApp” podem ser classificados como ambientes

semipúblicos, no caso dos grupos que disponibilizam links13 para participação ou

semiprivados, aos grupos que só permitem entrada através do convite de um administrador.

No caso de um “grupo de família”, a classificação adequada nesses termos é “semiprivado”.

Não poderia classificá-los, nos termos destas autoras, como privado, pois não é possível

solicitar entrada em grupos de WhatsApp, na medida em que não há um espaço onde se possa

procurar por grupos e usuários nesta rede. Nos termos de Silva (2011 : p.7):

12 Segundo o Wikipedia, a Kantar é uma divisão da WPP, multinacional inglesa de publicidade. A Kantar é uma
divisão responsável, entre outras coisas, pela manipulação de informações sobre consumidores com o objetivo de
fornecê-las a grandes empresas comerciais. No Brasil, a Kantar se divide em 9 empresas, sendo a Kantar
Worldpanel a responsável pela coleta de informações sobre perfis de consumo na internet. É a empresa
proprietária do IBOPE.
13 O WhatsApp possui a função de gerar um endereço que direciona o usuário que o acessar através de um
smartphone diretamente para a posição de participante do grupo que gerou o endereço. Esses endereços podem
ser compartilhados em todo ciberespaço, mas só funcionam se o usuário estiver utilizando um aparelho que
possua o aplicativo do WhatsApp.
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A rede promove a diluição das fronteiras geográficas, mas também a geração de novos
territórios, identidades e práticas sociais. Lugares e Não lugares. Até que ponto os browsers
e os sistemas de pesquisa de informação poderão ser entendidos como Não-Lugares?
Reflectindo sobre esta questão à luz da conceptualização realizada por Marc Augé (1994),
os browsers surgem por analogia com o avião, o carro, etc., ou seja, como meio de
transporte, enquanto que os sistemas de pesquisa de informação e mesmo os sites surgem
como espaços de passagem, de mediação do tipo dos aeroportos, das gares, etc. em ambas
as situações se trata de não-lugares, espaços onde não se permanece, mas que exercem a
função de enunciação de potenciais percursos para a chegada a um destino.

Assim como os navegadores, as páginas iniciais do Orkut e do Facebook, conhecidas

como “linha do tempo”, nos permitem navegar por um “não-lugar” para encontrar “lugares”,

que seriam os grupos14 (espaços privados ou públicos de discussão, organização e

compartilhamento de informações) e os perfis (espaços privados onde estão informações e

conteúdos de uma pessoa específica, onde é possível, se permitido pelo usuário, ter acesso a

vários tipos de informações, assim como se comunicar com aquele indivíduo, tal como se o

visitasse em casa), além disso, também existem as páginas de coletivos, lojas e empresas, que

poderiam ser vistos como estabelecimentos de outras finalidades. Dessa forma, caso utilize

um navegador de um computador para acessar o Facebook, é como se estivesse viajando num

carro e entrasse em uma rua, onde pode ter acesso a casas de pessoas, lojas de departamento

ou espaços públicos como praças e parques. Com a criação dos aplicativos diretos tanto para

computadores como para smartphones, os navegadores não são mais necessários para o acesso

ao Facebook, mas a metáfora pode ser mantida. O Twitter e o Instagram não possuem grupos,

mas assim como as duas redes, possuem páginas pessoais e de organizações diversas, por isso

também podem ser pensados tal como uma rua, porém sem espaços que permitam

organização coletiva, como seriam os grupos do Facebook e as antigas comunidades do Orkut.

Todas essas praças, casas e cidades, assim como os sites que podem ser vistos como lojas

e outros estabelecimentos, estão conectados através da internet. Eles existem, mas não são

físicos, não são tocáveis por nossos corpos. São virtuais, estão localizados num espaço onde

há interação, onde há relações entre seres humanos, relações mediadas por aparelhos

cibernéticos. Tudo o que está acessível apenas através destes aparelhos está no ciberespaço.

14 Incluo aqui os “eventos” do Facebook, que também consistem em páginas onde se pode compartilhar conteúdo,
levantar discussões e organizar pessoas.
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A Internet é simultaneamente real e virtual (representacional), informação e contexto de
interacção, espaço (site) e tempo, mas que altera as próprias coordenadas espacio-temporais
a que estamos habituados, compactando-as, ou seja, o espaço e o tempo na rede existem na
medida em que são construção social partilhada. Esta construção é estruturada pelos laços e
valores socio políticos, estéticos e éticos que tipificam este novo espaço antropológico.
(SILVA, 2011 : 1)

Na medida em que é espaço antropológico, o ciberespaço é digno de estudos sobre seus

símbolos, normas e papéis. Evidentemente, o ciberespaço não existe sem o espaço físico e da

mesma forma o espaço físico é passível de influências advindas do ciberespaço. Este último é

uma extensão virtual do espaço físico, mas não só, pois as relações feitas através da rede são

relações reais, interações humanas mediadas, dotadas de características próprias que as

diferem das relações físicas.

A comunicação consciente (linguagem humana) é o que faz a especificidade biológica da
espécie humana. Como nossa prática é baseada na comunicação, e a Internet transforma o
modo como nos comunicamos, nossas vidas são profundamente afetadas por essa nova
tecnologia da comunicação. Por outro lado, ao usá-la de muitas maneiras, nós
transformamos a própria Internet. (CASTELLS, 2003. p.5)

Há a hipótese de que as redes levam as pessoas a buscarem cada vez mais um

fortalecimento de seus posicionamentos e deixam de lado a possibilidade do contraponto, se

fecham ao debate de ideias divergentes. Segundo Lídia da Silva (2011) “o procedimento de

selectividade está na base da geração de comunidades de partilha de interesses.” (p.8). O

ciberespaço, então, apesar de conectar pessoas distantes, também faria o caminho inverso,

distanciando pessoas próximas por fortalecer discordâncias sem o devido debate construtivo,

incentivando a formação de grupos intolerantes às opiniões divergentes.

As novas tecnologias dão a cada um de nós um poder sem precedentes de construir o nosso
próprio mundo de referência, de encontrar as pessoas que realmente nos interessam, estejam
onde estiverem, de aprender e ensinar sobre aquilo que realmente queremos que faça parte
da nossa vida. (SOARES, 1999. p.75) (SILVA, 2011)
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A possibilidade de filtrar o que se ouve, ou se lê durante o caminho por esses “lugares” e

“não-lugares”, pode causar a impressão de que o mundo pensa como você e assim pode

parecer absurdo quando alguém traz um ponto de vista diferente. Dessa forma, quando

acontece o tempo de política (conceito que será explicado mais adiante), a efervescência do

debate público gera embate entre pessoas de pensamentos divergentes que se comunicam.

Quando essa comunicação ocorre no ciberespaço, os constrangimentos que poderiam ocorrer

no mundo físico não se aplicam e o debate pode alcançar níveis altos de conflito, gerando

sentimentos de inimizade entre pessoas até então próximas, ou que possuem algum tipo de

laço que até então os mantinha unidos. A hipótese é de que isso ocorreu nos grupos de família

do WhatsApp durante o tempo da política em 2018. Familiares que até então desconheciam os

posicionamentos uns dos outros entraram em conflito por se identificarem em lados opostos

da polarização política acirrada no país.

Tendo consciência, portanto, da relevância dos estudos sobre a internet e a sociabilidade

no ciberespaço, o que mais nos interessa dessa discussão é o seguinte:

Da mesma forma que a introdução de cada novo meio de comunicação ao longo dos últimos
séculos gerou mudanças na interação entre os indivíduos, a internet também criou novas
formas de sociabilização, por apresentar uma linguagem própria e por demandar
comportamentos cada vez mais dinâmicos. (DA ROCHA BARICHELLO e DE OLIVEIRA,
2010. p. 33)

Sob essa perspectiva é que vamos buscar compreender o espaço antropológico dos

“grupos de família” do WhatsApp. Pois não são apenas uma extensão da sociabilidade do

mundo físico, mas um espaço com suas próprias características que influenciam a forma como

as pessoas interagem.

Etnografia Virtual

É importante deixar claro que apesar da escassez de pesquisas sobre o WhatsApp e mais

especificamente sobre os “grupos de família”, algo parecido já foi realizado. Em 2012, Bruna

Reis, do curso de Graduação em Comunicação Organizacional da Universidade de Brasília,
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apresentou um Trabalho de Conclusão de Curso que buscava compreender as sociabilidades

dos jovens universitários nos grupos de WhatsApp. Sua análise consistiu em classificar e

quantificar os tipos de mensagens e os assuntos abordados pelos jovens no grupo, buscando

identificar características da sociabilidade daquele grupo relacionadas aos hábitos

comunicacionais e interesses culturais.

Apesar de não poder adentrar e acompanhar os grupos durante o ano de 2018, pude ter

acesso a registros de dois “grupos de família”. Como o espaço do grupo se limita a mensagens

e conteúdos de mídia, os registros são documentos de texto contendo as mensagens, além de

mídias enviadas para esses grupos. O que será feito aqui é o que se pode chamar de

“etnografia virtual”, que também pode ser chamada de “netnografia”. (AMARAL, NATAL e

VIANA, 2008)

A etnografia virtual é uma etnografia que tem como objeto um grupo social localizado no

ciberespaço. Esse tipo de etnografia tem pontos positivos e negativos e é uma técnica recente,

assim como o espaço onde é realizada. Apesar de ser uma produção crescente, as referências

sobre etnografias virtuais15 ainda são escassas e ainda mais sobre os “grupos de WhatsApp”.

Para ser mais exato, só encontrei um único trabalho, já citado anteriormente, que citasse ou

apresentasse uma etnografia virtual no WhatsApp. Apesar da pouca produção, este é um

espaço muito relevante de sociabilidade, que não é apenas uma reprodução da comunicação

no espaço físico. Configura-se como uma forma de sociabilidade que é dependente do mundo

físico, mas que tem características próprias e é, inclusive, capaz de influenciar a sociabilidade

no mundo físico. Segundo Amaral, Natal e Viana (2008),

A netnografia, como transposição virtual das formas de pesquisa face a face e similares,
apresenta vantagens explícitas tais como consumir menos tempo, ser menos dispendiosa e
menos subjetiva, além de menos invasiva já que pode se comportar como uma janela ao
olhar do pesquisador sobre comportamentos naturais de uma comunidade durante seu
funcionamento, fora de um espaço fabricado para pesquisa, sem que este interfira
diretamente no processo como participante fisicamente presente (KOZINETS, 2002). Por
outro lado, ela perde em termos de gestual e de contato presencial off-line que podem
revelar nuances obnubiladas pelo texto escrito, emoticons, etc.

15 Para um panorama mais detalhado sobre a produção voltada para a netnografia, consultar AMARAL, NATAL
e VIANA, 2008. p. 35
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“A etnografia virtual pode ser realizada de algumas formas, desde ser intensamente

participativa até ser completamente não-obstrutiva e observacional” (KOZINETS, 2007. p. 15

apud AMARAL et al. 2008). Seu nível de participação varia de acordo com os objetivos e

possibilidades da pesquisa e com a obtenção de autorização. No caso do trabalho de Bruna

Reis, foram obtidas autorizações para participar de dois grupos distintos, os quais a autora

acompanhou enquanto observadora interna, acompanhando o grupo como uma participante,

ainda que sem enviar mensagens. Como iniciei a pesquisa quase um ano após as eleições, tive

que buscar casos de pessoas que ainda guardassem os registros do período da eleição em seus

aplicativos do WhatsApp, para que eu pudesse analisar o conteúdo do arquivo de texto

exportado. Consegui apenas dois desses grupos. Um deles, captado através de contatos de

amigos, é composto por um núcleo familiar de vínculos consanguíneos. Neste grupo, ocorreu

um conflito fundamental em meio a muitas provocações políticas de uma integrante específica

que gerou a saída de outra participante. Esse grupo, por ter sido obtido antes, por ter menos

volume de mensagens, por ter mais integrantes envolvidos nas conversas e por possuir um

conflito central que gerou a saída de uma participante foi escolhido para ser analisado

profundamente no corpo do trabalho. Os nomes foram substituídos, assim como o sobrenome

da família, que aqui chamarei de família Silva.

Outro grupo também foi captado através de colegas de curso. Deste segundo grupo, que

chamarei de grupo da Família Rocha, obtive o registro do período entre turnos da eleição até o

ano atual e seus conflitos se basearam em dois integrantes específicos, que mantiveram

provocações desde o fim do ano passado até pelo menos o mês de Outubro deste ano.

Tempo da política

Em 2010, Moacir Palmeira e Beatriz Heredia lançaram um livro, com uma coletânea de

artigos, chamado “Política Ambígua”, no qual estão expressados conceitos importantes para o

nosso trabalho, que são os conceitos de facções e de tempo da política. O livro é resultado de

uma pesquisa realizada por diversas autoras e autores num extenso trabalho que começou em

1988 e buscou compreender concepções de política com trabalhos de campo realizados em

Pernambuco e Rio Grande do Sul, acompanhando candidatos em campanha e acompanhando

comunidades durante o tempo da política e fora dele, além de seguir a trajetória de

sindicalistas e camponeses entre 1988 e 2002. Um dos pontos fundamentais foi compreender



21

a política evitando as concepções normativas às quais estamos acostumados, coletando com

profundidade o significado da política e o papel que ela exerce nas comunidades estudadas.

Política é identificada a eleições e, sintomaticamente, o período eleitoral é chamado de
tempo da política, época da política ou simplesmente política. Não se trata de mera
sinonímia e muito menos de expressões de criação desse ou daquele indivíduo. Está em
jogo um certo calendário, um certo recorte social do tempo, com implicações tão objetivas
quanto aquelas que decorrem da delimitação do tempo do plantio e do tempo da safra ou do
tempo das festas e do tempo da Quaresma. (PALMEIRA, 2010. p. 16)

Os políticos estão em todo o tempo buscando conquistar seus espaços e seus eleitores

para que quando chegue o tempo da política possam ampliar e fortalecer essa base de apoio,

fortalecer a sua facção. “facção” é o conceito utilizado pelos autores para denominar os

grupos de apoio de tal ou qual candidato durante o tempo da política. No tempo da política,

não são só os políticos que se envolvem nas discussões e tomam seus partidos em relação à

eleição. Com a divisão entre as facções, diversas relações e toda a rotina da comunidade é

alterada, havendo reestruturações que são esperadas para esses momentos, pois o tempo da

política constitui um calendário assim como outros momentos.

Nas comunidades camponesas, a política não é um tema que faça parte do cotidiano. No
entanto, isso se altera no período eleitoral, quando a política está presente nessas
comunidades tanto através da mídia, especialmente da televisão e do rádio, quanto pela
presença física dos políticos e de seus símbolos –bandeiras, cartazes e músicas. Essa
presença da política nas comunidades camponesas em tempos de eleição permite-nos dizer,
sem temor de equívocos, que nesses momentos ela faz parte de seu cotidiano. É essa
presença maciça da política, e a maneira como ela se dá, que nos permite fazer referência ao
período eleitoral nas comunidades camponesas como sendo o tempo da política.
(HEREDIA, 2010. p. 111)

Ao debater o tempo da política nessas comunidades, Beatriz Heredia busca desfazer

alguns mitos do imaginário sobre as eleições e questionar algumas noções que se baseiam

numa ideia de democracia que não se dá necessariamente na prática. A noção de “compra de

votos” é uma delas. É comum em eleições municipais que os laços entre candidato e eleitor se
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sobressaiam à ideia de “voto consciente” do senso comum – identificação com linhas políticas

e ideológicas, propostas de campanha ou programas partidários.

Assim formula sua decisão um pequeno produtor da comunidade pernambucana estudada:
“Vou dar o meu voto a ele porque me comprometi, ele me ajudou.” Nas palavras do filho de
um outro vizinho, ao se referir à atuação de um político: “Meu pai vai votar em X porque
lhe deve muitos favores. Quando eu estava doente, ele deu muitos medicamentos.” Um
outro chefe de família, este do Rio Grande do Sul, por fim afirma: “Eu não voto nele. Por
que eu devo votar nele, se eu não lhe devo nada?” Sempre que se faz referência ao
candidato em quem se pretende votar, faz-se menção à existência de uma relação
personalizada com um candidato, independentemente de plataforma e de partido político, e
o voto é apontado como a maneira de se retribuir algo que foi recebido. (HEREDIA 2010. p.
115)

O voto, portanto, pode se tornar um mediador de relações, uma espécie de moeda de troca.

As relações sociais entre esses indivíduos são construídas de forma mais profunda do que a

ideia de “voto consciente”. A questão é que o voto não é algo universalmente dotado de

mesmo significado e sempre pode adquirir posições diversas de valor em cada contexto.

A associação entre voto e cidadania tornou-se automática para nosso senso comum
intelectual. Talvez, pelo papel histórico que ela representou em muitos países. Na verdade,
cada vez que essa vinculação tem sido assumida socialmente, ela tem tido consequências
importantes para o desenvolvimento da democracia. Não se trata, todavia, de algo fácil. A
adoção do voto universal não introduz automaticamente valores ligados à ideia de
democracia representativa. Não por uma qualquer ausência de conhecimentos dos eleitores,
mas pelo fato de que o voto, como qualquer outro utensílio institucional, não existe num
vazio cultural ou social. (PALMEIRA 2010. p. 24)

Mas o ponto principal do papel do voto é a definição da posição do indivíduo em meio às

facções formadas no tempo da política, que é o período do tempo onde acontecem as eleições

municipais e, sendo assim, é quando ocorre a divisão da comunidade em facções de apoio a

um ou outro candidato. Isso é algo que divide relações e até lugares como domínios de uma

ou outra facção. Os motivos pelos quais há a adesão a uma ou outra, assim como os motivos

do voto podem variar e não necessariamente estão ligadas a projetos políticos, ideologias ou

propostas. Mais importante ainda do que a adesão, é a manifestação desta adesão.



23

Nessas circunstâncias, mais do que uma escolha individual, acertada ou não, o voto tem o
significado de uma adesão. O que está em jogo, para o eleitor – e a palavra serve para
designar tanto aquele que está legalmente habilitado a votar quanto qualquer membro da
comunidade a quem o processo eleitoral possa interessar – numa eleição não é escolher
representantes, mas é situar-se de um lado da sociedade que, como lembramos acima, não é
um lado fixo. E, em se tratando de adesão, tanto quanto o voto, pesa a declaração pública
antecipada do voto. (PALMEIRA, 2010. p. 18)

De fato, assim como nos casos estudados pelos autores, os anos eleitorais parecem

constituir parte do calendário da sociedade brasileira, por isso os considero como tempo da

política e como é de se esperar, há uma divisão entre apoiadores de um candidato ou de outro

candidato. Entretanto, quando se trata de eleições presidenciais, as relações entre eleitor e

candidato são muito mais distantes, sendo assim, a heterogeneidade é muito grande no interior

dos grupos que apoiam cada lado. Nas eleições de 2018, a polarização chegou a uma

intensidade que tornou esses lados mais conflitantes e de certa forma definiu mais

profundamente esses grupos, separando-os para além das opiniões eleitorais. É comum o uso

dos termos “esquerdista” e “bolsominion”, como categorias que podem inclusive ser

determinantes para o estabelecimento ou não de relações interpessoais. Esse aprofundamento

e intensidade da polarização levou a uma mudança de rotinas, de frequentação de espaços e de

relações mais profundas do que em outras eleições e por isso considerei válido utilizar o

conceito de facção, desde que evidenciadas essas devidas proporções.

Como vimos, o WhatsApp teve parte importante nesse processo eleitoral, como espaço de

debate e conflito das facções. Mais especificamente, os “grupos de família” foram um palco

diferenciado desses conflitos, colocando em confronto pessoas que em alguns casos nem

sabiam da inclinação política do outro apesar de se conhecerem desde a infância. Portanto,

vou utilizar justamente esse espaço para colher dados sobre os “grupos de WhatsApp”, pois

são espaços constituídos no ciberespaço, que, como vimos, é virtual, mas é real e sendo assim,

reúne normas, processos e rituais dignos de uma etnografia virtual.

O grupo de família de Denise Silva16

16 Os nomes e sobrenomes dos membros dos grupos e dos entrevistados são fictícios, para que sejam preservadas
suas identidades.
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Para iniciar a análise do grupo no intuito de compreender suas características, considero

importante deixar claras as categorias utilizadas na classificação de todas as partes do

conteúdo. Ao todo, considero três grandes grupos de elementos que compõem o trecho

analisado da conversa de Denise no grupo da família Silva, são eles: os papéis, as mensagens

e os membros. A seguir apresentarei uma noção geral do grupo, seus elementos e suas

classificações, para assim realizar observações sobre o objetivo, os elementos e os conflitos. A

análise será feita sobre o grupo da família Silva, mas será complementada pelas entrevistas

realizadas e pelo outro grupo ao qual tive acesso, da família Rocha.

A análise da conversa no grupo da Família Silva foi feita sobre um trecho referente ao

período de 2 a 12 de setembro de 2018, pois esse foi o arquivo disponível no aparelho de

nossa informante, Denise. O grupo foi formado, segundo Denise, no “natal de 2017”, fruto de

“uma iniciativa da Ludmila, que é minha tia, né? Minha madrinha. E da outra irmã dela,

Luana [...] e também a Jaqueline, que é filha da Luana.” Do trecho analisado da conversa

participam a mãe de Denise, duas tias e 5 primos. A mãe de Denise é Lúcia, que é irmã de

Ludmila, que por sua vez é mãe de Antônio, Lavínia e Kelly. Luana, a outra tia de Denise, é

mãe de Jaqueline e Gustavo.

Figura 1 Diagrama de parentesco do Grupo da Família Silva

No grupo da Família Silva, as três irmãs Ludmila, Lúcia e Luana compõem uma geração,

enquanto os outros participantes da conversa fazem parte da geração seguinte. O grupo

analisado não abarca todos os membros que compõem essa família, pois deixa de fora aqueles

cujos laços não são sanguíneos, mas conjugais ou apenas afetivos, assim como os membros de

uma terceira geração. O grupo é formado em torno de um núcleo familiar de vínculos

consanguíneos.
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Ludmila é de longe a que mais posta coisas no grupo. Considero ela uma “provocadora”,

na medida em que constantemente faz postagens que não necessariamente têm o objetivo de

romper laços, mas de marcar posição enquanto afiliada a certo discurso ou facção política.

Podemos imaginar os provocadores como aqueles que colocam o nome do candidato em sua

porta, durante as eleições, como observado pelos autores de “Política Ambígua”:

o fato de alguém ter um cartaz, uma fotografia do candidato ou o nome do candidato na
porta da sua casa, equivale a uma declaração de voto. E mais ainda, é uma sinalização de
que o dono da casa pertence a uma determinada facção. Manipulações dessa associação
entre a propaganda na fachada e o voto – como a dos candidatos que distribuem cestas de
alimentos nos meses que antecedem as eleições entre famílias das “periferias” e que se
valem daquele expediente de identificação dos beneficiários para criar a imagem de um
apoio amplo a sua candidatura – só servem para confirmar sua eficácia. Eficácia tanto maior
quanto, ao “emprestar” seu nome ou seu rosto, com intenção manipulatória ou não, o
candidato beneficia-se da coerção moral da adesão pública reconhecida no “retrato na
porta”. (PALMEIRA, 2010. p. 18)

Aqui é importante lembrar da discussão sobre o marketing viral. Se entendemos os

provocadores como os eleitores que colocam o nome na porta, podemos considerar que

distribuir conteúdos pelos grupos de família para que os próprios receptores “contaminem”

outros seja uma forma de utilizar a “coerção moral da adesão pública reconhecida no retrato

na porta”, tal como menciona o autor citado. Muito dos conteúdos encaminhados por Ludmila

a este grupo podem ser o tal “retrato na porta”

Papéis

Todo assunto no grupo é inserido por uma postagem, que é a mensagem que não deriva

de alguma outra, que não se trata de uma resposta ou reação a outra mensagem. A postagem é

a mensagem que inicia um assunto, que pode ter reações e respostas ou simplesmente ser lida

e ignorada pelo grupo (não necessariamente de forma conflituosa). Já a reação é justamente a

mensagem derivada, que é enviada em resposta a uma postagem, independentemente de sua

natureza (confronto ou endosso). Essas classificações são criações minhas, feitas com o

objetivo de analisar este grupo e também outros, eventualmente. Na análise realizada por Reis

(2013), não foram utilizadas categorias para diferenciar postagens de reações.
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Na presente análise, aqueles que enviam mais postagens do que reações serão chamados

de “alimentadores”, pois para que o grupo se mantenha ativo é necessário que sejam enviadas

mensagens. Isso não quer dizer que o grupo deixará de existir caso haja períodos de

inatividade, pois sua extinção de fato só ocorre com sua exclusão ou saída de participantes ao

ponto de sobrarem apenas dois, o que configura uma conversa privada. Aos que reagem mais

do que postam, chamarei “reativos”. Esses também são importantes para manter a atividade

do grupo, pois uma conversa em grupo pressupõe diálogos, pois, caso não existam, é possível

que o grupo não se mantenha ativo por muito tempo, mas a atividade dos reativos em termos

gerais depende dos alimentadores. Evidentemente, classificar alguns como alimentadores e

outros como reativos não significa que alimentadores não reajam e que reativos não postem,

mas considero que seja importante para esclarecermos os papéis de cada indivíduo se os

classificarmos de acordo com sua atividade mais frequente (postar ou reagir).

Tipos de Mensagens

Classificarei as 113 mensagens enviadas no trecho de conversa analisado quanto à

natureza do seu conteúdo e considero como mensagens não só os textos digitados, mas todo

texto, imagem ou vídeo autoral ou de terceiros que sejam enviados ao grupo. Lembrando que

com mensagens, me refiro a postagens e reações. É imprescindível deixar claro que as

mensagens são independentes quanto ao seu tipo. Apesar das reações dependerem de uma

postagem para serem reações, elas não necessariamente são do mesmo tipo da postagem de

onde se originam.

No trabalho de Bruna Reis (2013), são utilizadas as seguintes classificações de

mensagens: “Combinação de encontros”, “Correção de palavras erradas”, “Emoticons e

emojis”, “Experiências do cotidiano e do momento”, “Expressões que indicam risadas”,

“Imagens e vídeos”, “Internet, Notícias, Onomatopeias e interjeições”, “Opinião”, “Palavrões

e gírias”, “Produtos culturais”, “Relações afetivas”, “Saudações”, “Sugestões e

aconselhamentos”.

Bruna utiliza essas 13 categorias com o objetivo de quantificar a frequência de temáticas

enviadas no grupo analisado. Dessas, apenas uma será utilizada também em minha análise, as

saudações. Considerei mais proveitoso e mais simples para minha observação a utilização de
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categorias mais amplas, que reunissem mensagens de teor próximo ou que possuam um

mesmo padrão de geração de reações. Abaixo, apresentarei as definições dos tipos de

mensagens. Essas classificações também são de minha autoria, com exceção do tipo

saudações, que, como citado, já foi utilizado por outra etnografia virtual.

 Saudações: 29 ocorrências, 25,7%. Mensagens como bom dia e boa tarde, assim

como felicitações por datas comemorativas, sejam as postagens ou reações

relacionadas. Na classificação usada por Reis (2013), apenas os cumprimentos como

bom dia e boa tarde eram considerados saudações, entretanto, não vejo vantagem em

separar os dois tipos de cumprimentos, pois se tratam de votos, seja o desejo de bom

dia, seja o desejo de feliz dia do irmão. Essa categoria tem uma importância destacada

por ser muito repetida em todos os grupos aos quais tive acesso. É interessante

entendermos que as saudações são enviadas no grupo tanto por si só, inclusive através

de imagens destinadas a isso, como para introduzir as primeiras postagens de cada

usuário em cada dia. No mundo físico, as saudações são parte importante do que

chamamos de “educação”. Toda vez que encontramos conhecidos pela primeira vez no

dia, é comum que o cumprimentemos, com uma saudação simples, dizendo “oi”, “bom

dia”, etc; ou com uma saudação mais íntima, digamos assim, como no caso de um

abraço ou beijos no rosto, tudo dependendo dos hábitos pessoais ou regionais e do

grau de intimidade entre as pessoas que se encontram. Nos “grupos de WhatsApp”, a

partir do momento em que o usuário abre o aplicativo e entra no grupo, ele está

“encontrando” os outros membros, já que acabou de adentrar um espaço onde todos

estão, de certa forma, presentes. “A possibilidade de interagir com um outro [sujeito] a

qualquer hora e lugar tornou o celular quase uma prótese de interação, ampliando a

capacidade de os sujeitos se conectarem uns aos outros, nas situações mais diversas.”

(MANTOVANI, 2005, p.8 apud REIS, 2013 : 24) Dessa forma, as saudações se

tornam comuns na maioria dos grupos. É uma norma trazida do mundo físico, que se

manifesta no ciberespaço, em especial nos “grupos de WhatsApp”. Exemplo: “Vamos

viver zennn!!!Bom dia família!!!animação!!!�ul” (Ludmila, 04/09/18 08:38)

 Políticas: 46 ocorrências. 40,7%. São mensagens que podem ser denúncias,

lamentações ou provocações, que trazem discussões sociais, políticas ou morais.

Podem aparecer em forma irônica como anedotas sobre políticos ou em tom sério

como notícias de fatos de grande repercussão. Chamarei de políticas pois em geral são
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a espécie de mensagem que gera debates sobre sociedade, moralidades, segurança

pública e política eleitoral. É importante diferenciar o tipo política, categoria

empregada por mim e as mensagens “sobre política”, ou o tema “política”, categorias

nativas do grupo, que se referem a eleições, políticos e candidatos. O envio de

mensagens do tipo política num “grupo de família” durante as eleições pode ser

entendida como forma de delimitar e diferenciar um posicionamento da pessoa que

envia, compartilhando com os outros membros do grupo características que considera

positivas em sua facção (ou candidato) ou negativas em outra facção (ou outro

candidato). A imagem abaixo é uma postagem de tipo política, mas que também é

“sobre política”:

 Informativas: 4 ocorrências, 3,5%. Mensagens que trazem informações práticas para

os usuários, sobre cuidados com bens materiais, técnicas de organização ou limpeza e

até informações sobre campanhas de saúde. Em resumo, podem ser consideradas como

mensagens de “utilidade pública”. Esse tipo pode facilmente aparecer junto ao tipo

corrente em algumas mensagens. Exemplo: “Vamos trocar DICAS? �� Donas de

casa... 1- Água Sanitária com açúcar tira mofo!�� 2- Vinagre de álcool deixa o

piso mais branco!�‼[...]” (Lúcia, 07/09/18 22:35)

 Humorísticas: 5 ocorrências, 4,4%. Um tipo de difícil delimitação. Mensagens

estritamente humorísticas seriam mensagens que tem o único intuito de divertir, sem

elementos que possam ser provocadores. É evidente que as reações a uma postagem

humorística podem ser Políticas. Exemplo: “Tá ligada em Jaque!!! Vai trabalhar

danadinha!!!��” (Ludmila, 05/09/18 15:59)

 Internas: 17 ocorrências, 15,0%. São mensagens que só fazem sentido quando

enviadas naquele grupo específico, como fotos de participantes ou pessoas

relacionadas, flores ou animais de estimação, compartilhamento de momentos e

Figura 1: Imagem enviada por Ludmila,
em 04/09/18 14:02
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narrativas de histórias protagonizadas por participantes do grupo. Exemplo: “Minhas

flores com a chegada de setembro!!!”17 (Ludmila 04/09/18 08:44)

 Correntes: 7 ocorrências, 6,2%. Um tipo que sempre vai aparecer em combinação com

outro tipo. Pois se trata de mensagens que trazem consigo um pedido de

compartilhamento e por isso são chamadas de “correntes”, o intuito é que todos os que

recebam sejam “elos” e assim o conteúdo possa ter um alcance cada vez maior. Caso

algum “elo” se recuse a passar adiante, o fluxo é interrompido e assim a “corrente” é

rompida. Dessa forma, uma mensagem corrente pode pedir que se repassem

saudações a algum grupo que esteja comemorando uma data festiva, pode ser uma

mensagem de tipo política, que peça compartilhamento para que “todos saibam”. Pode

ser informativa e pode ser humorística. só não faz sentido que seja interna, pois o tipo

interna consiste em mensagens que só fazem sentido se compartilhadas com aquele

grupo específico ou no máximo com grupos relacionados. Esse tipo é o mais propício

a trazer conteúdos falsos, geralmente com o discurso de que estão trazendo a verdade

que outra facção está tentando esconder. Essa é uma prática que vem desde os

primórdios da internet. Segundo Sorj (2006), Alan Connor, ao falar sobre os spams

enviados pela extrema direita alemã em suas campanhas políticas, disse que essas

mensagens

geralmente chamam a atenção do leitor para algum “fato” importante que ele deveria
conhecer (querendo ajudar para que leitor “não se deixe enganar”), e muitas vezes a
mensagem refere a um link no qual a notícia “pode ser conferida” (muitas vezes os
links são de sites de grandes revistas ou jornais que não têm nenhuma relação com o
conteúdo da mensagem). Muitos leitores, impressionados com o conteúdo, fazem
circular o e-mail entre os amigos, o que confere maior legitimidade à informação.
(SORJ, 2006. p. 127)

Tal como apresentado na introdução, a confiança na família e nos amigos é, segundo

o ICS, maior do que a confiança nos meios tradicionais de notícias e nas propagandas

políticas, e isso seria um fator que favorece o crédito dado pelas pessoas a esse tipo

de mensagem, assim como seu ato de repassá-las. Exemplo: “Oi será que voce se

importa em rezar um pai nossso e depois passar pra mais dez pessoas. É uma corrente

17Mensagem acompanhada de fotos de vasos de flores. Não reproduzirei a imagem por preservação de
privacidade.
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pra ajudar uma pessoa com câncer. Se não puder avise só pra não quebrar a corrente.

Bjs” (Ludmila 03/09/18 20:00)

Membros

Ludmila – provocadora - alimentadora - 48 postagens 10 reações. É a mais ativa do grupo e

assume um comportamento de independência, não sendo inibida pela falta de reações às suas

postagens e isso é uma característica ressaltada por Denise em entrevista. Segundo ela,

mesmo após sua saída do grupo, ela tem informações de que “praticamente ninguém tem

muito mais se manifestado, assim, é como se as pessoas tivessem se cansado de rebater e é

como se a Ludmila ficasse falando sozinha, vamos dizer assim, ficasse falando sem ter

nenhuma repercussão das demais pessoas do grupo sobre as postagens dela.” A esmagadora

maioria de suas postagens é de tipo política e inclusive “sobre política”, apesar de também

postar e reagir com mensagens de variados tipos. Considero ser cabível chamá-la provocadora

pois suas constantes mensagens “sobre política” têm potencial para gerar conflitos,

principalmente em momentos conjunturais de acirramento do debate público, assim como

podem ser lidas como uma manifestação de adesão a uma facção. No tempo em que o trecho

da conversa analisado aconteceu, podemos considerar que já se tratava do tempo da política18,

portanto, era bem provável que em algum momento suas mensagens gerassem algum tipo de

conflito, e assim aconteceu. O que chamarei de conflito central do grupo aconteceu após uma

postagem de Ludmila. As mensagens postadas por Ludmila durante todo o trecho da conversa

têm, em geral, conteúdos de ataque ao Partido dos Trabalhadores ou de exaltação a

personagens identificados à direita do espectro político, como os presidentes da ditadura

militar brasileira19. A imagem a seguir, postada por Ludmila no dia 04/09/2018 às 14:02h é

bem ilustrativa:

18 Segundo o site oficial do órgão responsável (http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-
tse/2017/Dezembro/confira-as-principais-datas-do-calendario-eleitoral-das-eleicoes-gerais-de-2018), o
calendário eleitoral oficial publicado pelo TSE permitiu o início da propaganda eleitoral a partir do dia 16 de
Agosto e o trecho da conversa se inicia no dia 2 de Setembro. De qualquer forma, 2018, por ser um ano eleitoral,
já poderia ser encarado como tempo da política desde seu início. É difícil precisar quando se inicia exatamente
um tempo da política.
19 Sucessão de governos militares de 1964 até 1985, iniciada por um golpe de Estado que depôs o presidente
João Goulart.
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O fato de serem postagens de ataque ao PT e de exaltação a personagens da ditadura pode

ser visto como um indício de identificação de Ludmila com a campanha de Jair Bolsonaro,

pois são mensagens propagam elementos como o antipetismo e os elogios ao regime e aos

presidentes da ditadura, que são aspectos bem presentes em seu discurso, assim como a

“ameaça do comunismo”.

Luana – reativa – 2 postagens 12 reações. Luana participa bastante do grupo, assumindo

um papel de atenção aos participantes quando postam, mas postando poucas coisas.

Geralmente reage em poucos termos, mas em geral de forma positiva, mesmo que sem gerar

continuidade ao tema postado.

Lúcia – alimentadora – 3 postagens 0 reações. Não tem uma presença constante no grupo,

mas quando posta traz tipos diversos de mensagens, de informativas a políticas. É autora de

uma postagem de saudação que tem um número considerável de reações. Trata-se de uma

mensagem que comemora o dia dos irmãos.

Denise – reativa –1 postagem 6 reações. É nossa informante da Família Silva. No grupo, é

participativa e sua única postagem é do tipo Política, nela, traz uma lamentação sobre o

incêndio ocorrido no Museu Nacional seguido de uma afirmação sobre a política do então

governo, de cortes na área das universidades e da cultura, algo que segundo ela aumenta o

risco deste tipo de desastre. Ao ligar uma ação do governo ao incêndio do museu, deixa de ser

uma simples lamentação ao acaso e se torna-se uma crítica a um possível descaso, já que o

corte de verbas foi posto em ligação com o desastre, por isso considerei a mensagem como

política. Denise reage regularmente a conteúdos postados e protagoniza o Conflito Central do

trecho analisado, após reagir, pela primeira vez, a uma postagem de Ludmila, o que culmina

Figura 2: Imagem postada no grupo da Família Silva por
Ludmila em 04/09/2018 às 14:02
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em sua saída que a princípio seria “por hora” (Denise, 12/09/18 22:56), mas, segundo ela

mesma: “não tenho interesse em voltar pro grupo não”.

Também fazem parte do grupo: Jaqueline – reativa – 3 postagens, 13 reações; Lavínia –

reativa – 0 postagens, 2 reações; Gustavo – reativo – 0 postagens 5 reações; Antônio –

alimentador – 3 postagens, 0 reações; Kelly – reativa – 0 postagens, 4 reações

O conflito central

Durante todo o trecho analisado da conversa (e mesmo após o conflito central que

culmina na saída de Denise), são constantes as postagens “sobre política” de Ludmila e

nenhuma delas recebe reações. De certa forma, a falta de reações já poderia indicar

reprovação por parte dos outros membros do grupo, dado que quando há aceitação, as reações

positivas são comuns, mas não foi um fator de inibição para Ludmila. É possível que a

posição de matriarca que divide com suas duas irmãs no grupo, assim como sua posição de

idealizadora desse espaço junto a Luana e Jaqueline seja um fator que lhe dê o conforto de

postar sem esperar aprovação do restante dos membros. Pelo menos até o dia 12 de setembro

de 2018 isso se mantinha. Neste dia, Ludmila posta uma mensagem de tipo política-

humorística que trata com ironia um discurso que é comum entre defensores do ex-presidente

Lula, o de que seu governo teria tirado o Brasil da pobreza. A mensagem de Ludmila diz que,

se isso fosse real, Ciro Gomes, candidato do PDT à presidência não precisaria propor um

plano para acabar com as dívidas do povo com o SPC20. Esse é o estopim do que seria o

Conflito Central.

Luana, uma das irmãs, que também figura numa posição de matriarca, reage à mensagem

afirmando que “esse grupo é pra família”, colocando o tema “família” em contradição com o

tema “política”, que ainda segundo ela “já tem na televisão”. O que podemos perceber dessa

reação é uma separação clara entre o que são “coisas de família” e o que são “coisas de

política”, além disso, deixa implícito o que é considerado como objetivo do “grupo da

família”. Para Luana, política não é o assunto que deve ser discutido neste espaço. Não é

possível saber se ela se refere apenas ao grupo da família no WhatsApp ou a qualquer espaço

20 “O serviço de proteção ao crédito (SPC), ou bureau de crédito, é um serviço de informações de crédito, que
utiliza informações de adimplência e inadimplência de pessoas físicas ou jurídicas para fins de decisão sobre
crédito.” Fonte: Wikipedia, 2019
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em que estejam reunidos os familiares, ou até em qualquer outro espaço que não a televisão,

onde já ocorre a discussão do tema. Fato é que no espaço do “grupo de família”, ela considera

que não é adequado.

Em seguida, Denise concorda e pede para que não haja “indisposições” durante o período

eleitoral. Pelo que se pode entender, assim como dissemos ao apresentar os tipos, as

mensagens sobre política são potenciais geradoras de conflitos (“indisposições”) e por isso o

pedido de Denise é para que sejam evitadas. Palmeira e Heredia (2010) mencionam que:

Mesmo uma unidade social tão fundamental quanto a família é atingida pela política. Se o
período das eleições representa uma ocasião privilegiada para que uma família aumente seu
poder, ligando-se a um determinado candidato ou facção, este pode ser também um
momento de crise. Se ela não consegue alinhar todos os seus membros de um mesmo lado
ou distribuir harmoniosamente seus votos entre diferentes candidatos e facções, a ameaça
de divisão torna-se uma realidade. Para conjurá-la, às vezes é necessário alterar o calendário
familiar, suspendendo visitas, festas ou reuniões até que esses encontros deixem de ameaçar
sua unidade. (p.66, Nota 1)

Denise se preocupa de antemão com o processo eleitoral que se aproxima. (Essas

mensagens foram trocadas em 12/09/2018 e a votação aconteceu dias 7 e 28/09), pois de

alguma forma já parece tentar evitar que o momento de efervescência do debate político

próprio do tempo da política cause mais “indisposições” no grupo, pois isso poderia significar

conflitos e rupturas fortes entre aqueles membros. Para reforçar seu pedido, Denise diz que “a

realidade já está difícil o suficiente”. Essa frase é muito importante para nossa análise, pois

toca num ponto crucial ao falarmos sobre ciberespaço, o coloca em oposição à “realidade”.

Essa ideia evidencia o que já dissemos anteriormente. Apesar de o ciberespaço ser uma

extensão da “realidade”, há características próprias que configuram uma nova forma de

sociabilidade. Entre elas está a opção dada ao usuário de assumir identidades diferentes e lidar

apenas com coisas de seu interesse. “As comunidades virtuais são feitas de pessoas e do que

elas realmente querem, daquilo que realmente lhes interessa, sem constrangimentos prévios

ou póstumos” (SILVA, 2011)

Se o espaço físico não está agradável, no ciberespaço há uma oportunidade de viver uma

“realidade” diferente. Quando os outros membros trazem essa “realidade” externa para o

ciberespaço, essa oportunidade é limitada. Entretanto, essa espécie de refúgio oferecida pelo

ciberespaço não é uma característica inédita. Assuntos podem ser evitados em outros
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contextos, entretanto, quando são contextos do mundo físico, não são postos em oposição à

“realidade”. Denise não deixa claro se pretende que o assunto da política seja evitado apenas

no “grupo de família” ou em qualquer outro espaço onde os familiares estejam reunidos. A

oportunidade de selecionar conteúdos não é uma exclusividade do ciberespaço, apesar de a

sociabilidade mediada permitir a evasão a alguns constrangimentos que impedem uma

negação simples do que se ouve ou lê. É muito mais fácil não ler uma mensagem que recebeu

em um momento inoportuno do que ignorar alguém que fale com você pessoalmente nesse

mesmo momento. Assim como pode ser mais fácil dizer coisas sem lidar com o

constrangimento da reação do outro pessoalmente. Um de meus entrevistados, Flávio, acha

que “você tá atrás, né? De um celular ou de um computador, e aí você talvez fica mais valente.

Mas pessoalmente os conflitos não são tão violentos assim.”

O conflito entre Ludmila e os outros membros do grupo gera um debate justamente sobre

esse tema, em seguida. “Quem não gostar da política não leia, por favor!” (12/09/18 22:17)

Ludmila diz isso argumentando contra as mensagens de Luana e Denise, defendendo sua

prática de fazer constantes postagens “sobre política” no grupo. A partir daí, Denise alega que

é “difícil não ler, se estou no grupo” (12/09/18 22:18). Essa afirmação é interessante pois

retoma o debate levantado na parte onde ressaltei a característica do “grupo de WhatsApp” de

manter as pessoas num ambiente onde todas estão acessíveis e, de certa forma, presentes a

qualquer momento. Quando o usuário envia uma mensagem no grupo, sua expectativa é de

que ela alcance todos os membros e por outro lado todos os membros esperam que o que seja

falado no grupo tenha o intuito de alcançá-los. Com isso, Denise rebate a outra parte do

argumento de Ludmila, dizendo que “não se trata de gostar de política, aliás você sabe que

gosto de política, mas da forma de apresentar e discutir posições, acredito que este não é o

espaço adequado” (12/09/18 22:18) e assim reforça a ideia de que a discussão da política

entre os integrantes da família não parece ser o problema, mas o espaço do “grupo de família”

não é adequado para isso.

Para Denise, “o grupo de família” “é um grupo que foi criado para as pessoas da família

ficarem em contato, né? Um grupo que foi criado para aproximar as pessoas e eu acho que

com esse tipo de debate ele acabou distanciando ou pelo menos neutralizando, né?”. Os

“grupos de família” são espaços de interação como outros, e como nos outros, as relações

estão sujeitas a conflitos. Uma das características dos “grupos de WhatsApp” é nos permitir

estarmos em contato com as pessoas distantes ao alcance de um toque, bastando ter um

smartphone conectado à internet. Isso pode ser uma coisa positiva e por isso os grupos são
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criados, como disse Denise e também como diz Vanessa, outra entrevistada: “eu fiz o grupo

pra gente não perder esse contato. Bom, e foi isso: gente, vamos ser primos, ne? Vamos

repartir nossa vida, nosso cotidiano...”. Mas também pode ser algo negativo, pois ficamos

“condenados” a ter a interação com as pessoas nos acompanhando onde quer que estejamos,

algo que pode ser evitado no mundo físico, disse Flavio: “hoje em dia eu prefiro em algumas

reuniões não tá presente, eu meio que avalio qual parte da família vai tá, né? Nessa reunião. E

assim, quando eu acho, quando eu avalio melhor, eu não vou dependendo de quem tiver.”

Gustavo, Jaqueline e Lavínia também reagem sobre o que consideram adequado a ser

postado no grupo. Sobre as reações destes três, cabe destacar alguns pontos importantes:

Gustavo considera que não se deve “postar política”, pois para ele, “Cada um com suas

convicções” (12/09/18 22:20) e “Respeito é algo interessante de ser cultuado” (idem).

Analisando essas duas frases, podemos perceber que Gustavo compara o postar política com o

fato de cada pessoa ter suas convicções. Ou seja, para Gustavo, “postar política” é apresentar

convicções para pessoas que possivelmente tem outras convicções e parece considerar isso

uma falta de respeito. Aqui mais uma vez é importante ressaltar que o discurso das postagens

pode influenciar suas reações, talvez o que levou Gustavo a considerar desrespeitosas as

postagens “sobre política” de Ludmila seja o tom empregado nas mensagens.

Para Luana, aparentemente, ter que ler as postagens políticas dos outros membros é uma

forma de aceitá-las obrigatoriamente e isso iria contra a liberdade e segredo do seu voto. Mais

uma vez, assim como Gustavo, Luana trata as postagens “sobre política” de Ludmila como

uma forma de imposição de convicções, que desrespeitam a liberdade do outro. Não posso

afirmar que isso se dá com toda e qualquer convicção postada ou se se limita às postagens de

Ludmila. Porém o que está claro é que há uma insatisfação com a constante postagem de

mensagens “sobre política”.

Jaqueline entra na conversa com duas propostas, uma para que cada um mantenha sua

convicção, mas “em silêncio para que assim todas sejam aceitas” e outra para que só se poste

no grupo o que for “de interesse da maioria”. Essas propostas parecem vir num sentido que

logo em seguida é expressado por Luana e Lavínia, respectivamente: “Boa noite família!! É

aqui na família que cultivamos a paz sempre com todas as nossas diferenças.” (Luana,

12/09/18 22:27) e “Melhor abafar o caso que o amor prevalece! Cada um com seu voto

secreeeeeto!” (Lavínia, 12/09/18 22:37).
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Essas expressões trazem a discussão sobre o objetivo de um “grupo de família”, que seria

um espaço onde prevalece “a paz e o amor” e os membros devem agir com esse fim, evitando

inclusive mensagens que possam gerar conflitos, como as mensagens “sobre política” de

Ludmila. Mas a autora das mensagens, protagonista do conflito, não concorda com essas

reações e nem vê suas postagens “sobre política” como um problema. Para ela, “as piadas são

boas e verdadeiras!!!” (Ludmila, 12/09/18 22:54) e ela tem que “dividir com os grupos”

(Idem). Além disso, nega que sejam uma imposição de convicções: “Ninguém quer convencer

Ninguém” (Ibidem). Ludmila parece considerar como um dever compartilhar as mensagens

“sobre política”. Talvez para ela, o principal objetivo do grupo seja justamente um espaço de

compartilhamento do que é bom e verdadeiro e isso depende do julgamento de quem posta.

Esse debate sobre o objetivo dos grupos de família é muito importante, pois está ligado ao

sentido comum de família como “unidade social tão fundamental” nos termos de Palmeira e

Heredia (2010) ou seja: um ambiente onde deve-se evitar conflitos que ameacem a coesão

dessa unidade.

Com a negação de Ludmila em parar as postagens, Denise toma a decisão de deixar o

grupo: “Gente, me despeço desta interação virtual por hora....vejo vocês pessoalmente!! �”

(Denise, 12/09/18 22:56). Ao que parece, seu objetivo era o de evitar as “indisposições”

causadas pelas postagens “sobre política” de Ludmila, deixando o grupo “por hora”, mas

mantendo os encontros pessoais. Entretanto, Denise não pretende voltar ao grupo. “Não, eu

não voltei, não vou voltar. Aquilo realmente me faz mal, eu não tenho nenhum interesse em

ficar sendo exposta gratuitamente a esses tipos de postagem”.

Acho importante dizer, que apesar de não ter sido meu objetivo, neste trabalho, mostrar

os motivos pelos quais as eleições de 2018 foram marcadas por conflitos mais intensos e

profundos nos “grupos de família”, penso que é possível que a natureza dos debates que

estavam em pauta nessas eleições – discussões em torno de identidades e moralidades –

tenham contribuído com a divisão dos grupos num nível mais próximo da esfera privada,

criando conflitos no interior de grupos mais coesos, como as famílias. Esta é uma das várias

questões que essa pesquisa aflorou, que pretendo investigar em produções futuras.
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Considerações Finais

O que pudemos notar da análise do Grupo da Família Silva, da Família Rocha e com as

entrevistas realizadas é que os “grupos de família” são espaços de interação criados para

aproximar pessoas com vínculos sanguíneos e afetivos, que tem laços familiares ou de

parentesco, mas que vivem em locais distantes. Esses grupos aproximam e promovem a

interação entre essas pessoas, como desejado, mas isso traz consequências, pois apesar de ser

um grupo virtual, as pessoas e as interações são reais e sendo assim, os conflitos também

existem e acabam sendo mais difíceis de evitar do que quando a interação é regulada por

espaços de tempo, como quando Flávio seleciona em quais encontros de família vai estar

presente, ou quando Bento e Diego, os protagonistas do conflito no grupo da família Rocha,

deixam de frequentar espaços juntos, para evitar os possíveis conflitos que já ocorreram ou

ocorrem no “grupo de família”. Mesmo nos casos onde isso não é um ato para evitar contato

como no caso da família de Denise, que independente de conflitos só se encontra

pessoalmente, segundo ela, no Natal. Ou os primos de Vanessa, que só se veem em períodos

nos quais as férias coincidem. No tempo da política durante as eleições de 2018, esses grupos

viveram conflitos específicos, que geraram diferentes efeitos.

No grupo de Denise, o nome na porta de Ludmila gerou a sua saída permanente e um

arrefecimento nas interações: “pelo que a Jaqueline me fala, as postagens ficaram mais

econômicas, ficaram menos... as pessoas interagindo menos, né? Mas assim, postam fotos de

viagem, postam algumas mensagens de... tipo autoajuda que aparecem e a Ludmila com as

mensagens políticas que continuam, mas, como eu te falei antes, sem muita repercussão” . No

grupo de Vanessa, o conflito ocorrido no tempo da política de 2018 gerou uma espécie de

controle coletivo de conteúdo, um certo tabu: “a gente evita falar sobre o Bolsonaro, porque é

muita contradição. A gente se... é muito debate. Acalora, muito, entendeu? Fica muito afoito,

assim. [...] se rolar de falar eu acho que a gente vai ter maturidade pra lidar. Mas a gente

procura falar de outras coisas que nos unam do que nos separam, sabe?”.

No grupo de Flávio houve não só uma mudança no conteúdo, mas também nos papéis. Os

alimentadores foram alterados:

é engraçado porque as pessoas que são mais ativas no grupo hoje não são as pessoas que
participavam dos conflitos, né? Na época dos conflitos essas pessoas elas não opinavam
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tanto, mas hoje em dia inverteu, as pessoas que mais debatiam lá ficam caladas. [...] Hoje
em dia são mais assuntos familiares, e algumas notícias né, sobre o país, ou sobre a cidade
de onde cada parente mora e tal.

A mudança na frequência dos diálogos e na frequência da expressão desses antigos

alimentadores mostra que os conflitos que aconteceram durante o período eleitoral causaram

a divisão de relações ao formar facções, mas essas relações, como nesse caso, não voltaram ao

normal e inclusive é possível que as facções nunca tenham deixado de existir, ou seja, os

conflitos podem ter cessado, mas a divisão ainda existe.

Já no grupo da família Rocha, os debates se iniciaram no decorrer do ano eleitoral até o

dia em que tive acesso (29/10/2019), sendo mantidos os debates até mais de um ano após as

eleições. Esse caso merece uma atenção especial. Levando em conta que Bento é integrante

organizado de um partido e de outras organizações políticas, ele pode ser considerado um

“político”. Esses indivíduos vivem a política independente de estarem passando pelo tempo da

política, portanto, o fato de continuarem os conflitos não é um indício de permanência dos

conflitos próprios do tempo da política, até porque, além disso, Bento e Diego não debatem

defendendo candidatos. Em suas discussões, o tema central é a defesa ou crítica ao governo

eleito.

Como dito, o tempo da política das eleições de 2018 não tem limites claros, mas

considero que ao fim do ano eleitoral, se estamos utilizando o conceito de Palmeira e Heredia

(2010), ele acabou, pois as eleições não são mais o debate vigente na mídia e nem são

constantes as presenças dos políticos e seus símbolos. Entretanto, os conflitos que se

iniciaram nesse tempo não cessaram. A polarização se mantém, não mais numa divisão entre

grupos de apoio a candidatos, mas sim numa divisão de grupos em apoio ou oposição ao

governo que já foi eleito. Essa divisão parece ser reavivada periodicamente, de acordo com os

acontecimentos do cenário político nacional. No grupo da família Silva, segundo a própria

Denise:

Ludmila continuou postando mensagens políticas no grupo mesmo após a minha saída. [...]
inclusive, eu vi algumas mensagens [...] No período aí que o Intercept fez essas denúncias
sobre a Lava Jato né, com os áudios, circularam várias postagens no grupo sobre. [...] Esse
momento agora, quando o Bolsonaro fez aquele vídeo irado lá do Oriente Médio sobre a
questão do porteiro da casa dele, essa confusão toda. [...] Até agora eu tô aqui pensando
enquanto eu falo com você se no momento da libertação do Lula se circulou alguma coisa.



39

Eu não lembro de ter visto, sabe? Mas talvez eu imagino, que, sabe? Seria um outro
momento em que apareceriam provavelmente postagens, né... de crítica e etc.

Sobre a última parte da fala de Denise, sobre a soltura de Lula, recentemente foi

publicada no Jornal Folha de São Paulo uma matéria com a manchete “Saída de Lula da

prisão reaviva brigas familiares adormecidas após eleição: Discordâncias ressurgem no

WhatsApp, e parentes agora temem um novo Natal de desavenças”. No corpo da notícia,

vários entrevistados falam sobre terem conflitos reavivados nos seus “grupos de família” após

a soltura do ex-presidente. Alguns falam até em fim de grupos que passaram por conflitos nas

eleições, mas que continuaram existindo, porém não sobreviveram aos novos embates com a

soltura de Lula. A continuidade dos debates entre Bento e Diego, a fala de Denise sobre as

postagens de Ludmila, a mudança na interação entre os familiares de Flávio e a notícia da

Folha, endossam a hipótese de que os conflitos não acabaram junto com o tempo da política

após as eleições, mas são renovados a cada acontecimento do cenário político. A polarização

política e seus conflitos não dependem do tempo da política, apesar de este ser um momento

de efervescência.

Outro fator observado é como as características específicas do ciberespaço influenciam a

forma como os conflitos se manifestam nos grupos. Flávio diz que entre os membros do seu

grupo, pessoalmente os conflitos até acontecem, “mas não é da forma agressiva, que na

internet é, tá ligado? Eu acho que isso se coloca por que tem justamente o aparato de você tá

atrás, né? De um celular ou de um computador, e aí você talvez fica mais valente, mas

pessoalmente os conflitos não são tão... violentos assim.” No grupo de Vanessa, ela diz:

“chegamos a discutir, mas não foi tão pesado como no grupo”. Esses casos evidenciam uma

diferença na interação mediada em relação a interação física direta. Isso pode reconfigurar a

forma de lidar com as discordâncias. “A Internet é um espaço de espaços onde o público e o

privado, o local e o global, o material e o virtual coabitam, o que conduz à geração de novas

sociabilidades e reorganização das sociabilidades tradicionais. Cabe a cada um usufruir desta

nova dinâmica.” (SILVA, 2011).

Em geral, os “grupos de família” possuem um significado maior por acumularem a

importância dos laços afetivos – que também existem nos grupos de amigos – com o

simbolismo da instituição familiar. Nesse sentido, é comum que as pessoas busquem pacificá-

lo, tomando a união e a harmonia do grupo como muito mais importantes do que as afiliações
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de cada membro no tempo da política. No grupo da Família Silva, muitas foram as propostas

nesse sentido, para que a harmonia naquele grupo prevalecesse, em detrimento da

manifestação de “convicções”. Flávio diz que “toda vez que eu falava alguma coisa, assim,

minha mãe vinha no privado e falava que se fosse pra eu continuar meio que bagunçando o

grupo, era melhor eu sair.”.

Quando se trata de um “grupo de WhatsApp”, as saídas seriam uma ruptura muito

simbólica, pois na medida que ao entrar, a pessoa se insere em uma interação contínua,

quando sai, essa pessoa se coloca como negando estar em contato com aqueles membros em

seu dia a dia. No grupo de Vanessa, há um integrante que sai do grupo regularmente, sem

motivo aparente. Segundo ela, quando ele faz isso, “ele meio que rejeita o clã, entendeu?”.

Entretanto, como já mostrei, a mãe de Flávio preferia que ele saísse, do que o grupo tivesse

conflitos constantes. No grupo de Denise, ela preferiu sair do que viver em conflito constante

e Ludmila não deixou de colocar o “nome na porta” por causa da saída de Denise. Por fim,

percebo que o grande problema que tenta ser evitado num “grupo de família” não é a saída

dos membros, mas a falta de harmonia nos grupos. Isso faz todo sentido quando o colocamos

frente ao objetivo do grupo, que é em geral, “aproximar” as pessoas. O conflito no grupo gera

efeito justamente contrário ao objetivo, distancia os membros e, portanto, é uma frustração do

próprio sentido do grupo, sendo assim, é algo a ser evitado, mesmo que isso custe o

afastamento de um membro.
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