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RESUMO 
 

Este artigo aborda a Internet e as Redes Sociais na Internet como esfera pública virtual e 
espaço democrático de manifestação individual. Os atores que antes eram conciderados 
apenas os receptores de mensagens, são hoje também os emissores de informações e 
opiniões, assumindo também o papel de formadores de opinião. No campo da comunicação 
pública e política, esse efeito deve ser estudado com mais afinco, uma vez que ele pode 
interferir e alterar o resultado das ações tradicionais de comunicação, em especial na 
política. Aqui você verá uma análise da repercussão da doênça de Lula, nos dias seguintes 
ao seu anúncio, dia 29 de outubro de 2011, nas Redes Sociais Twitter e Facebook.  

 
PALAVRAS-CHAVE:  Democracia; Imagem política; Enfermidade; Lula; Comunicação 
pública; Internet 
 
 
 
Introdução 

 

O diagnóstico do câncer na laringe do ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva 

repercutiu amplamente nos dias subsequentes ao seu anúncio (29/10/2011) e despertou 

incerteza entre os brasileiros sobre o futuro político de Lula. Isso porque a doença foi 

divulgada no momento em que o ex-presidente - que obteve os maiores índices de 

aprovação no país - ainda desfrutava da imagem de maior líder político contemporâneo e de 

grande influência política no atual governo, conduzido pela candidata do partido petista, a 

presidenta Dilma Rousseff. A repercussão teve efeito imediato e atingiu amplamente as 

capas dos jornais e revistas nacionais e internacionais.  

 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP – Comunicação, Mídias e Liberdade de Expressão do XII Encontro dos Grupos de Pesquisa 
em Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Mestranda em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo. Especialista em Comunicação 
Empresarial pela UMESP, graduada em Relações Públicas pela Faculdade Cásper Líbero. Chefe de Assessoria de 
Comunicação e Imprensa da Universidade Federal do ABC e coordenadora de comunicação da POLITICOM – Sociedade 
de Pesquisa em Comunicação e Marketing Político. Pesquisadora nos temas: Comunicação Pública, Divulgação Científica 
e Comunicação Política. Email: ale_castilho@hotmail.com 
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Na Internet, o efeito não foi diferente. O problema de saúde do ex-presidente também 

obteve uma enorme repercussão na versão online das mídias tradicionais, assim como nos 

blogs e redes sociais da Internet. Uma pesquisa realizada em 2011 pelo instituto Sensus, 

tentando descobrir os hábitos dos brasileiros na internet, mostrou que a internet é fonte de 

informação para 16% dos brasileiros, o que representaria, segundo a pesquisa 21 milhões de 

eleitores.   

 

O que difere a divulgação nas mídias tradicionais, da realizada na internet, não por 

jornalistas formadores de opinião, mas sim pela sociedade em geral, é que ela não tem 

compromisso com a isenção opinativa e parte para expressão de opiniões que trazem em 

seu cerne manifestações, por vezes irônicas, ou em defesa de posições partidárias.  

 

É por isso esse artigo tratará uma análise qualitativa da repercussão gerada imediatamente 

pelos internautas. A escolha pela pesquisa qualitativa justifica-se pelo interesse em ter uma 

compreensão mais aprofundada do fenômeno em estudo, contextualizando seu caráter 

dinâmico.  

 

“Neste contexto, o número de componentes da amostra é menos 
importante que a relevância para o problema de pesquisa, de modo que os 
elementos da amostra passam a ser selecionados deliberadamente, 
conforme apresentem as características necessárias para a observação, 
percepção e análise das motivações centrais da pesquisa” (FRAGOSO, 
RECUERO E AMARAL, 2011, pg.67). 

 

Neste caso, mais do que a quantidade de “compartilhamentos”, avalia-se a Internet como 

um espaço público para o debate de questões voltadas ao bem estar social. Além disso, a 

análise também aborda a questão da formação da imagem pública por meio das novas 

mídias digitais. 

 

 

Trajetória política de Luis Inácio Lula da Silva 

 

Nascido em Vargem Grande, atual Caetés, Pernambuco, a carreira de líder político de Lula 

acontece no mesmo momento em que acontecia no Brasil uma grande pressão popular pela 

abertura política durante o regime militar. Nesta época, à frente do Sindicato dos 
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Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, o então torneiro mecânico foi responsável por 

dar voz à setores sociais que queriam o fim da ditadura. 

 

Por influência do irmão mais velho, Frei Chico, Lula começa em 1966, nas Industrias 

Villares, sua militância sindical que é intensificada nos anos seguintes.  É neste momento 

que tem início sua paixão pela política. Entre os anos de 1975 e 1978, assume por duas 

vezes a presidência do sindicato e suas greves foram de extremamente importante no 

contexto da época, em pleno regime militar. As mobilizações tiveram permitiram 

conscientizar os trabalhadores da sua força política e, também, deixou claro o anseio de 

liberdade e justiça, compartilhado por toda a sociedade brasileira.   

 

No início do ano de 1980, junto com intelectuais, sindicalistas e acadêmicos, Lula funda o 

Partido dos Trabalhadores, e três anos depois, a CUT (Central Única dos Trabalhadores). 

Integrou o movimento pelas “Diretas Já”.  

 

Em 1986 foi o deputado federal mais votado à Assembléia Nacional Constituinte, em 1989, 

com 650 mil votos. Porém a busca pelo cargo público mais importante do Brasil não foi tão 

fácil.  Lula perdeu a eleição por três vezes seguidas: em 1989 para Fernando Collor de Melo 

e em 1994 e 1998 para o sociólogo Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. No ano seguinte 

(1999), Lula é um dos líderes da “Marcha dos Cem Mil”, a maior manifestação política 

nacional contra o governo FHC. 

 

Em 2002 foi eleito presidente da República com o maior número de votos já obtidos por um 

político até então, 52,4 milhões de votos. Em 2006 Lula é reeleito no segundo turno com 

grande vantagem sobre seu adversário Geraldo Alckmin.  

 

 

Personificação do poder  

 

Este subtema abordar a questão da personificação do poder, uma vez que o caso estudado 

mais adiante se mostra um exemplo a pessoa pública se confunde à pessoa Luis Inácio Lula 

da Silva. Vale ressaltar também que no mundo onde a liberdade de expressão é cada vez 

mais livre e aberta, se por um lado os atores da sociedade que antes não tinham espaço 
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passam a ganhar voz, por outro pode também ocasionar exclusão da delimitação que separa 

a questão pública da privada, fato recorrente no campo da política. 

 

Castells (2012, p. 33) em suas discussões sobre a teoria do poder na sociedade em rede, 

defende a importância dessa noção em meio ao tecido social e traz o conceito de que “o 

poder é a capacidade relacional que permite a um ator social influir de forma assimétrica 

nas decisões de outros atores sociais de modo que se favoreçam a vontade, os interesses e 

os valores do ator que tem o poder”. É inegável que o ex-presidente Lula é um exemplo 

concreto do que Castells conceitua de poder, pois mesmo fora de cargos públicos sempre 

foi uma pessoa bastante influente no cenário político, e também muito admirada pela 

sociedade, tornando-se um líder natural.  

 

Esse poder que o ex-presidente conquistou ao longo de suas lutas sindicais e partidárias, é o 

oposto daquele baseado em mecanismos repressivos, que Foucault (2002, p. 8) considera 

frágil, mas sim aquele consistente, que se mantém, uma vez que para o autor “o que faz 

com que o poder se mantenha e seja aceito é simplesmente que ele não pesa só como uma 

força que diz não, mas que de fato ele permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma saber, 

produz discurso”.  

 

Para Weber (1994, p.33), o poder não tem uma forma definida, mas estaria ligado às 

estruturas da sociedade que, segundo o autor, implica em separações das esferas econômica, 

religiosa, política, jurídica, social e cultura, com lógicas próprias de funcionamento. Isso 

significaria então que o poder vai além da ambição econômica, pois segundo o autor “o 

poder, inclusive o econômico, pode ser avaliado ‘por si mesmo’, e com grande freqüência a 

aspiração por causa dele, ser motivada também pela ‘honra’ social que produz” (1977, 

p.683), ou seja, há uma relação entre prestígio e poder.  

 

Apesar das importantes contribuições dos autores citados acima sobre as diferentes 

abordagens do poder, a teorização que mais se enquadra ao caso de estudo desse artigo é de 

Weber (1994, p.141) fundamentada na dominação legítima de caráter carismático “baseada 

na veneração extracotidiana da santidade, do poder heróico ou do caráter exemplar de uma 

pessoa e das ordens por ela reveladas ou criadas”.  
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Lula é a imagem do líder enquadrado na dominação de caráter carismático. Analisando sua 

história política, é possível perceber traços claros da personalização do poder que só foi 

possível graças a identificação e reconhecimento do personagem pelo grupo no qual ele 

exerce poder.  O ex-presidente pode impor-se por sua popularidade e prestígio junto aos 

seus governados de tal forma que conseguiu dar à noção abstrata de poder, um corpo e um 

aspecto humano.  

 

Este fato fica bastante evidente quando analisamos, mais a frente, a repercussão do anúncio 

da doença de Lula nas redes sociais. Ao mesmo tempo em que surgiam manifestações de 

apoio à Lula, tantas outras críticas e comentários quando não irônicos, maldosos, brotavam 

como uma forma de crítica à pessoa política e ao governo exercido, e não ao cidadão Luiz 

Inácio Lula da Silva. O público e o privado se misturaram de tal maneira que, mesmo em 

jornais tradicionais e da grande imprensa, muitas vezes foi impossível dissociar a quem se 

referiam.  

 

 

Internet e democracia 

 

Uma corrente teórica da comunicação, em que fazem parte Wolton e Dahlgren, tem se 

dedicado a analisar de forma crítica as mudanças que as novas tecnologias da comunicação 

estão ocasionando na forma de se relacionar em grupos. Os autores defendem que antes da 

chegada das mídias digitais, por conta das barreiras de espaço, estes grupos teriam poucas 

chances de se encontrar e manter relacionamentos por afinidades.  

 

Por outro lado, analisam os malefícios que essa nova forma de se comunicar, livre e sem 

mediações, tem ocasionado a própria convivência em sociedade. O “falar” teria conquistado 

uma desejada autonomia ao prescindir da intermediação dos processos e da propriedade da 

mídia clássica. 

“Ninguém mais aceitaria hoje em dia uma sociedade excessivamente 
hierarquizada, autoritária, em que não se tivesse a possibilidade de 
exprimir-se, falar, dar sua opinião.Esta é a mudança: todo mundo acha 
normal dar a sua opinião, mesmo se admitimos cada vez mais 
rapidamente a necessidade de aprender a coabitar com opiniões 
divergentes (WOLTON, 2006, p. 101)  
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Essa overdose de comunicação funcional banaliza a comunicação e a torna um incômodo, 

uma vez que a liberdade de expressão e de acesso à informação, antes vista como uma 

conquista democrática, agora vê a importância do seu papel social sendo corroído enquanto 

sujeita-se à superficialidade dos conteúdos da sociedade do espetáculo.  Silveira (2009, 

p.84) lembra que a extinção dos gatekeepers (cancelas ou filtros presentes no modelo de 

comunicação de massa), está intrínseco na regra universal da Internet, graças à chamada 

cultura hacker (Castells, 1999).   

 

Dahlgren (2009) em seus estudos também leva em conta tanto as transformações 

proporcionadas pela internet nas práticas sociais, quanto os limites que constrangem o pleno 

uso democrático das redes ancoradas na tecnologia. O autor mostra-se preocupado com a 

concretude do potencial cívico da internet diante da constatação de que o cenário da política 

continua o mesmo, ancorado no sistema formal e tradicional. As adesões a campanhas 

eleitorais, as ações da militância engajada, o lobby transparente e argumentativo mostram-

se ativos na internet, com alcances provavelmente mais extensos.  

 

É constante a realização de pesquisas com relação às implicações da internet através de 

estudos sobre as estruturas econômicas, os modelos de interação social, as práticas culturais 

e a geração de participação política. A perspectiva de espaço e lugar merecem tratamentos 

especiais. “As ciências sociais e humanas têm se preocupado sensivelmente com os espaços 

ocupados pelos processos sociais e culturais”, afirma Dahlgren (2009, p. 151).  

 

Silveira (2009, p.72) salienta que a nova noção desse espaço de comunicação (virtual e 

abstrato) é antagônico à rigidez do local geográfico, mas esclarece que mais importante do 

que reconhecer essas diferenças é compreender “como o poder se manifesta em um espaço 

físico e em um espaço lógico”.  

 

À este novo espaço  Bauman (2003, apud Costa, 2005) associa a ideia de comunidades, 

onde a segurança de pertencer às comunidades reguladas por relacionamentos face a face 

teria se perdido, sucumbido a relações mais extensivas, sem vínculos claros de 

solidariedade e confiança. O avanço das tecnologias de comunicação que descaracterizam 

as relações teriam então conduzido os indivíduos à perda daqueles laços de pertencimento. 
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Costa (2005, p. 238-239) defende que presenciamos hoje a complexificação dessas relações 

e a “transmutação do conceito de ‘comunidade’ em ‘rede social’.”  

 

Neste novo conceito, redes são criadas e recriadas a todo momento, uma vez que para que 

isso aconteça, basta “a capacidade de interação dos indivíduos, seu potencial para interagir 

com os que estão a sua volta” ou ainda “...a capacidade de os indivíduos produzirem suas 

próprias redes,  suas comunidades pessoais” (Costa,  p. 239). Dahlgren (2009, p. 158-159) 

argumenta que podemos viver praticamente a maior parte do tempo entre redes sociais que 

se interconectam. Isso inclui uma vivência fluida e porosa entre quatro categorias de redes, 

segundo a tipologia sugerida pelo autor, partindo do modelo de Nieminen (2007, apud 

Dahlgren, 2009, p. 158), que seriam: as redes associativas, societais, afirmativas ou de 

interesse e as redes impostas.  

 

Traçando um paralelo com nosso objeto de estudo, o viés político da discussão gerada nas 

redes sociais após o anúncio do câncer de Lula demonstra que as redes geradas podem ser 

traduzidas como “afirmativas ou de interesse”, onde se manifestam mais fortemente as 

ações políticas.  

 

 

Internet e a doença: as manifestações no Twitter e Facebook 

 

Algumas horas após o anúncio da doença de Lula, antes mesmo da maior parte da 

população tomar conhecimento do caso, um boom de manifestações prós e contra Lula já 

movimentava os debates na Internet e davam início a discussões com finalidades bastante 

discutíveis. O que a princípio poderia parecer um debate sobre questões ideológicas e 

partidárias, conforme a manifestação foi ganhando força, pessoas comuns, artistas e 

formadores de opinião, usando as redes sociais, aproveitaram-se da grande repercussão para 

demonstrar solidariedade ou simplesmente ironizar ou criticar a figura do ex-presidente. 

 

No Twitter, por exemplo, as hashtags (expressão para demarcar o assunto da mensagem) 

#ForçaLula e #LulanoSUS já davam indícios da força de mobilização dos simpatizantes e 

críticos do governo Lula, bem como do governante. A tag chegou a ocupar os Trending 
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Topics (ranking mundial dos assuntos mais discutidos no Twitter) da rede no dia do 

anúncio.  

 

Vale ressaltar que a hashtag #LulanoSUS fazia referência à uma declaração do então 

presidente Lula sobre a saúde no Brasil “estar caminhando à perfeição” e, em especial, à 

uma declaração do ex-presidente, na inauguração de uma Unidade de Pronto Atendimento 

(UPA) em Pernambuco, ao afirmar que “(a unidade) está tão bem estruturada que dá até 

vontade de ficar doente para ser atendido”. Nesse sentido, a manifestação foi uma forma 

encontrada pela sociedade brasileira de lembrá-lo dessas afirmações e cobrá-lo por ter 

decidido se tratar em hospital particular, a despeito de suas declarações sobre o sistema de 

saúde pública. Lula fará o tratamento da doença no Hospital Sírio-Libanês, um dos mais 

importantes hospitais privados do país.  

 

Em outra rede social, o Facebook, a campanha “Lula, faça tratamento pelo SUS (Sistema 

Único de Saúde)” foi compartilhada, segundo dados do IDG Now, por mais de 120 mil 

pessoas, em pouco mais de 48 horas. Outro site de tecnologia, o Tecmundo, observou que 

grande maioria dos internautas disseminou a publicação sem postar comentários. Contudo, 

outra parte daqueles que compartilharam a mensagem aproveitou para explicitar sua 

opinião, deixando bem claro que a campanha foi encarada como uma forma irônica de 

protesto contra a má administração da saúde no Brasil. 

 

Essas manifestações são interpretadas como exemplo de sociedade organizada de Castells, 

que tem a tecnologia como mediadora da comunicação entre humanos através da rede. Para 

Nunes (2009),  

 

as redes sociais fizeram com que as pessoas tivessem maior liberdade de 
expressão. (...) as pessoas poderiam usar isso de forma mais interessante. 
Existem na rede movimentos bastante positivos, por exemplo, em apoio à 
saúde da mulher. Então, utilizar as redes sociais para dar vazão à 
indignação pode ser ruim, mas tem lados positivos. As redes sociais têm 
essa dimensão que é muito boa. É a possibilidade de expressão. 

 

A repercussão foi tamanha que o assunto extrapolou as discussões online nas novas mídias 

digitais e virou pauta das mais tradicionais mídias de comunicação, como jornal, televisão e 

rádios como a ‘guerra’ virtual. 
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“A internação do ex-presidente Lula no hospital Sírio-libanês para o 
tratamento de câncer na laringe transformou-se em um dos tópicos mais 
polêmicos do Twitter e do Facebook. Depois da manifestação da atriz 
Luana Piovani, sugerindo que Lula fosse tratado pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS), as redes sociais receberam avalanche de mensagens sobre o 
assunto. A polarização, entre aqueles que concordaram com Luana e os 
que consideraram sua proposta uma bobagem trouxe para internet uma 
coleção de opiniões estapafúrdias, deselegâncias de tratamento (“idiotas”, 
“imbecis”) e palavrões impublicáveis (O Estado de S. Paulo, 1/11/2011)” 

 

É importante observar neste caso o papel cívico da Internet que, como neste caso, 

comprovaram que as redes sociais podem funcionar como uma ferramenta eficaz para a 

disseminação de ideias e organização de campanhas em prol de um objetivo maior, neste 

caso a saúde pública. No caso de Facebook, em especial, a possibilidade de “compartilhar”, 

“curtir” ou “comentar” idéias e opiniões corrobora para que a rede seja percebida como um 

espaço para debates, aberto para qualquer tipo de “manifestação”.  

 

Porém este mesmo fato coloca em discussão a maturidade dos atores que tem em suas mãos 

hoje uma poderosa ferramenta de comunicação, mas que ainda não se deram conta da 

responsabilidade moral que não pode ser deixada de lado em detrimento à liberdade de 

expressão proporcionada pelas novas mídias digitais. Este novo espaço cívico online não 

trouxe consigo as regras sociais básicas dos ambientes offlines.   

 

Essa preocupação é defendida não só por pesquisadores das novas mídias de comunicação, 

mas também por jornalistas renomados, como Gilberto Dimenstein que expressou em artigo 

sua preocupação com os malefícios da falta de limites da Internet ao afirmar que "Minha 

suspeita é que a interatividade democrática da Internet é, de um lado, um avanço do 

jornalismo, e, de outro, uma porta direta para o esgoto do ressentimento e da ignorância".  

 

Logo após a publicação e a disseminação da campanha pelo tratamento de Lula no SUS, 

uma nova onda de manifestações contraria à primeira, tentavam gerar uma discussão mais 

branda e racional sobre a situação. Percebe-se que a repercussão negativa da campanha 

pode não só representar uma manifestação de repúdio à idéia do ex-presidente se tratar no 

SUS, como também mostrou um esforço de tentar recuperar a delimitação entre o homem 

público e o homem da sociedade civil. 
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Figura 1 - Peças de crítica às declarações de Lula relacionadas ao SUS: 

 

 

 

 

Figura 2 - Peça em resposta à campanha “Lula no SUS”: 

     

Figura 3 - Peças resultantes da campanha, com críticas diretas ao SUS: 
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Considerações finais 

 

Ao analisar as manifestações públicas geradas pelo anuncio da doença de Lula, percebemos 

que, se por um lado a campanha traçou uma linha direta do ex-presidente com os problemas 

da saúde pública brasileira, o que poderia resultar no prejuízo da imagem do político, por 

outro gerou grande manifestações de carinho a apoio, demonstrando o carisma de Lula 

como pessoa pública, mesmo após deixar de ser a representação máxima do poder público.  

 

Vale lembrar que a imagem de Lula se confunde com a imagem do próprio partido, se não 

for maior que a imagem do próprio PT. Por ser hoje a principal referencia do partido é 

importante que se analise a repercussão desse fato.  A moção de apoio ao Lula, que acabou 

por desmerecer e desvalorizar a campanha “pró Lula no SUS”, pode no fim ter influenciado 

de forma positiva a imagem do político. Isso porque segundo especialistas em construção 

de imagem, a doença tende a mitificar ainda mais a imagem de Lula pois representa, ao 

povo, mais uma importante luta a ser enfrentada, dentre tantas outras que marcaram a 

história do ex-presidente. 

 

Não obstante, uma vez que a proposta desse artigo é realizar uma análise das redes sociais 

da Internet como um espaço público de discussão, é válido deixar um pouco de lado os 

efeitos e as conseqüências para o político Lula, para observar o fato por outro ângulo. De 

forma sensata ou não, com boas ou más intenções, o que não se pode negar é que uma das 

conseqüências positivas desse acontecimento foi que a discussão gerada nas redes sociais 

trouxe à tona o problema da saúde pública. Gomes (2006, p. 56) apresenta como proposta 

de interpretação para o significado de esfera pública: “esfera pública como o domínio 

daquilo que é público, isto é, daquilo sobre a qual se pode falar sem reservas e em 

circunstâncias de visibilidade social”. 

 

Seguindo o que tal definição nos apresenta, poderíamos concluir que a internet e seus 

diferentes espaços de discussão se configuram claramente como esfera pública, dada a 

característica essencial da liberdade de expressão. Porém Silveira (2009, p.86) nos instiga 

com a seguinte dúvida: “A rede é um espaço de conversação. Resta saber se poderá ser um 

espaço deliberativo”.  
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Olhando do ponto de vista da Internet como espaço de discussão, uma consideração final 

valida é de que, ainda que falte maturidade e que haja um excesso de liberdade que pode 

gerar prejuízos à democracia e a debates mais sérios, começam a surgir exemplos de 

manifestações da sociedade com o poder de gerar discussões públicas importantes para o 

bem estar social. Os atores que antes não tinham voz, estão percebendo que é possível sim 

despertar a opinião pública para temas relevantes pautando a mídia mais tradicional, que até 

pouco tempo era quem pautava as discussões.  

 

Como defende Silveira (2009, p.82), “as ferramentas tecnológicas não criam a participação, 

mas são construídas exatamente porque um conjunto crescente de cidadãos está disposto a 

discutir e a participar do debate sobre diversos assuntos, inclusive os políticos. São 

construções sociotécnicas que beneficiam simultaneamente a interação e a diversidade.” 

Parece haver, portanto, entendimento sobre as possibilidades inovadoras dessa tecnologia 

que transforma o cidadão em autor e o credencia, tecnicamente, ao debate. 
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