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RESUMO

O presente artigo busca compreender como as redes sociais e sua atual evidência podem 
interferir no processo de formação da opinião pública da geração Y. O tema será discutido 
por meio de uma análise da postagem no Facebook, em janeiro de 2012, da ficha criminal 
da época da ditadura militar de Dilma Rousseff. Fato que repercutiu amplamente, gerando 
comentários que compararam os atos realizados pelos partidos revolucionários com os de 
vandalismo ocorridos na greve dos PM’s da Bahia, também ocorrida no mesmo mês de 
2012.  O trabalho propõe uma análise apurada do episódio e sua repercussão, buscando ter 
uma melhor ideia de como os jovens se posicionam e formam suas opiniões na era digital. 
Posicionamento esse geralmente pouco fundamentado e pautado pela superficialidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Opinião pública; Redes sociais; Geração Y.

Introdução

Na era digital, os jovens estão cada vez mais expostos aos mais sofisticados 

recursos. Essas tecnologias, mais especificamente as mídias e redes sociais, permitem uma 

maior interatividade e um relacionamento virtual com intensa troca de informações entre os 

usuários. Um ambiente de comunicação dinâmica, com correspondências e mensagens 

instantâneas.

Essa infinidade de recursos acaba gerando um cenário dúbio e conflituoso: muitos 

jovens, precocemente inseridos nessa avalanche virtual, acabam mostrando pouco trato no 

que diz respeito à emissão e recepção de um conteúdo de uma maneira mais coerente e 

melhor fundamentada.
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Em tempos de redes sociais, na euforia da sofisticação dos recursos e das novidades 

apresentadas, uma questão pontual e relevante fica em segundo plano: o questionável modo 

como a Geração Y interage, relaciona-se e comunica-se nas redes sociais. Conforme aponta 

RECUERO (2009), quase sempre essa geração estabelece relações virtuais superficiais, 

laços fracos, e buscam a construção de um capital social próprio. Suas aspirações e desejos 

são cada vez mais individuais e momentâneos. 

Opinião que vai ao encontro do que diz HABERMAS (2004). Em um dos materiais 

que serviu de consulta, o pensador mostra como “pluralismos” – no caso, cultural e 

interpretativo – podem servir para construir uma formação de valores questionável e frágil, 

agravando as relações superficiais anteriormente apresentadas.

A falta de um ideal social, como a luta por liberdade, por exemplo, tornou os jovens 

acomodados e pouco politizados, além da superexposição a informação que parece, ao 

mesmo tempo, fazer com que saibam de tudo, mas não se interessem por nada. Esse cenário 

contribui diretamente para a formação distorcida da opinião pública. 

Para complementar e enriquecer essa contextualização a respeito da esfera pública 

com uma propriedade maior, a leitura de pensadores clássicos como Habermas e 

Pappenhein se fez relevante na medida em que contribuiu como base para termos uma 

melhor ideia do processo de emancipação intelectual do homem na contemporaneidade. 

Além disso, Walter Lippmann discorre sobre a opinião pública e suas extensões, nos dando 

um melhor parâmetro para analisar esse contexto.

É fundamental entender como e por que a geração Y se tornou individualista e 

pouco politizada. Tão importante quanto é assimilar as nuances do processo de formação da 

opinião pública dessa geração. Além de analisar o choque dessas três esferas: opinião 

pública, redes sociais e geração y – que compõe o cerne do presente artigo.

Levando em consideração a situação exposta, o presente trabalho tem a pretensão de 

uma melhor compreensão das seguintes questões: 

– Como se forma a opinião pública?

– Como a geração Y se relaciona com as redes sociais e de que modo esse relacionamento 

interfere na formação da opinião pública?
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– Quais comentários foram feitos pelos jovens no perfil estudado e como eles nos ajudam a 

entender os jovens nas redes sociais?

As redes sociais

Para iniciar a compreensão da abordagem desse trabalho é necessário 

fundamentalmente ser apresentado ao termo “redes sociais” e entender o que elas são, de 

que maneira funcionam e como se formam. De acordo com RECUERO(2009), em citação 

adicionada ao seu livro Redes sociais na Internet, rede social é: “Quando uma rede de 

computadores conecta uma rede de pessoas e organizações, é uma rede social” (GARTON, 

HAYTHORNTHWAITE & WILLMAN in RECUERO, 2009, p.15).

O termo rede começou a ser usado por Euler, quando criou um gráfico feito de 

arestas e ligações entre elas para descrever as pontes da cidade de Königsberg, uma cidade 

da Prússia, da atual Alemanha. Esse formato criado por ele pode ser aplicado à diversos 

sistemas.

                                                   
Representação gráfica da cidade de Königsberg tirado do livro de Recuero.

A rede social, formada por atores sociais e suas conexões, é um dos sistemas que 

podem ser representados na forma gráfica de rede de Euler. Os atores sociais são os 

elementos iniciais dessas redes, representados pelos nós do gráfico. Como cita a autora em 

seu livro, essas unidades são todas as pessoas envolvidas na rede em questão, pois essas 

atuam como parte importante no molde dessa estrutura através de suas interações e 

construções de laços sociais. 

Porém, nas redes sociais na internet, a forma de interpretar esses atores sociais deve 

ser diferente, uma vez que o distanciamento da realidade do mundo digital e a possibilidade 

de construção de identidades nem sempre verdadeiras fazem com que esses atores não 

sejam imediatamente perceptíveis. 

As conexões são como as ligações entre as arestas da representação gráfica. Dentro 

da rede social, são compreendidas como as trocas existentes entre os atores sociais e 
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divididas, como RECUERO(2009) defende, em três tipos principais: interações, relações e 

laços sociais. 

As interações podem ser descritas como movimentos de mútuo interesse. Como uma 

conversação, onde a ação de um depende da reação do outro. Pode ser citado ainda, como 

exemplo, comentários feitos em uma postagem em blogs ou mesmo no Facebook, quando 

não há laço social entre os indivíduos. 

As relações são unidades das redes sociais que podem ser até mesmo confundidas 

com as interações, porém, são formadas de muitas interações. Como no exemplo dado pela

autora em seu livro: a relação entre um blogueiro e a administração do site que hospeda seu 

blog. Quando o blogueiro requisita assistência (interação 1), a administração processa e 

responde a mensagem ao primeiro individuo (interação 2), e por fim o blogueiro recebe e 

incorpora a assistência em sua plataforma (interação 3). Temos aí um exemplo dessa 

relação.

E, por fim, a forma mais forte e institucionalizada de conexão entre atores sociais 

são os laços sociais. Eles são formados através da consolidação e solidificação das 

interações e relações existentes entre as unidades da rede, gerando, assim, por exemplo, um 

contato mais frequente e pessoal. Esses laços podem gerar assistência em problemas 

emocionais, um fluxo de informação constante das partes, entre outras formas de 

relacionamento mais consolidado. A intensidade, regularidade e intimidade entre os atores, 

por exemplo, definirão se esse laço será mais forte ou mais fraco. 

Todas essas formas de conexões entre os atores sociais, conforme dito 

anteriormente, devem ser vistas de forma diferente quando analisadas dentro da internet.

Principalmente, dentre tantos fatores, pelo distanciamento pessoal que o meio impõe. 

Outro elemento importante das redes sociais é o capital social - uma espécie de valor 

existente dentro da rede que é criado a partir das conexões entre os indivíduos. No livro

Redes sociais para internet, Recuero cita que existem diversas abordagens, de diversos 

autores, para o capital social. Putnam, por exemplo, diz que: “O Capital social refere-se à 

conexão entre os indivíduos, redes sociais e normas de reciprocidade e confiança que 

emergem dela” (PUTNAM in RECUERO, 2009, p. 45).  Ou seja, para ele o capital social é 

representado pelas relações de confiança existentes em uma rede. 

Já segundo Bourdieu, outro autor citado por Recuero, o capital social está 

diretamente ligado aos interesses pessoais de cada um dos atores, pois interferem no

“status” dentro da rede. Por essa visão mais individualista e mais próxima, talvez, da que se 
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emprega nas redes sociais pelos jovens - visto que o autor vê o capital social também como 

capital simbólico usado para uma divisão de classes - será esse o conceito de capital social 

usado para nortear a elaboração do trabalho. 

O estudo de cada tipo de capital social que é valorizado em uma rede social ajuda a 

perceber os valores que são definidos naquele ambiente e como esses influenciam o meio.

Geração Y

A geração Y, como citado no livro de Melissa De Miranda, é compreendida como as 

pessoas nascidas nos anos entre 1982 e 1992. É talvez a primeira geração que conviveu toda 

sua vida, ou boa parte dela, com a internet e o mundo digital. Por esse motivo foi escolhida 

como grupo alvo da discussão do trabalho.

Esses jovens têm grande facilidade de aprender diferentes tipos de assunto 

simultaneamente, já que são acostumados desde sempre a estarem inseridos em um 

turbilhão de mensagens de conteúdos mais variados a todo o momento. Além disso, tem a 

habilidade de assimilar rapidamente quase todo o tipo de nova tecnologia. Porém, em 

sentido contrário, foram criados em um momento de tranquilidade social extrema, fator que 

pode ter sido determinante para se tornarem, de certa forma, mimados e despreocupados 

com os problemas coletivos, como a política, por exemplo. 

Essa falta de preocupação com problemas maiores e coletivos, além, talvez, de uma 

criação em meio a modelos de vida “hollywoodianos”, transformou os jovens em pessoas 

excessivamente preocupadas consigo mesmas e com questões como a alta valorização do 

status social delas, por exemplo. 

O livro reportagem, Inércia a Geração Y no limite do tédio, de Melissa De Miranda, 

traz relatos de diversos jovens, que deixam claros os ideais valorizados pela maioria deles e 

como essa criação em meio a tantas informações rapidamente tornou seus ideais perenes, os 

deixando inquietos e sempre querendo algo novo.

Já quando se pensa na relação estabelecida entre a Geração Y e as Redes Sociais, é 

interessante usar principalmente o quarto capitulo do livro de MIRANDA (2011) “Nada 

tem graça se ninguém ficar sabendo.”. Nessa passagem a autora coloca a entrevista com o 

jovem Fernando, que diz viver alimentando diária e compulsivamente seus perfis de 

Facebook, Fotolog, Orkut e Twitter. O adolescente conta que, se suas ações do dia-a-dia 

não forem vistas pelas outras pessoas da rede, elas lhe parecem nunca terem acontecido. O

depoimento também mostra o esforço para se destacar da maioria, para parecer, por meios 
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das histórias contadas em seus perfis - nem sempre verdadeiras - ter um estilo de vida mais 

interessante do que na realidade.

“Não que eu coloque alguma inverdade absurda! Mas já teve vezes em que me 
arrumei para a balada, tirei uma foto e escrevi em baixo que estava saindo, ‘que a 
minha terça-feira ia ser boa` ou algo do tipo... Mas eu não fui a lugar algum, fiquei 
em casa, e as pessoas comentavam coisas como ´poxa, queria ter uma vida badalada 
assim` ou brincavam ´saindo dia de semana? Só você mesmo!`, mas não tinham 
nem noção que eu estava de pijamas do outro lado do computador” (MIRANDA, 
2011, p. 78).

Esse exemplo parece ilustrar bem o que os jovens buscam nas redes sociais hoje em 

dia: visibilidade, status, e a definição de capital social dada por Bourdieu no livro de 

Recuero. Até problemas de saúde, como a depressão, são usados nas redes sociais pelos 

adolescentes como fato agregador do capital social, mesmo quando esses não sofrem das 

doenças em questão. Como cita outra jovem, Julia, também no livro de Melissa de Miranda:

“Em sua maioria eles fazem de tudo para aparecer e ter mais visitas nas suas 
páginas pessoais, mais amiguinhos virtuais, mais qualquer coisa. Nem que isso 
signifique declarar-se maníaco-depressivo, sem o ser. É patético.” (MIRANDA, 
2011, p. 80.)

Sendo que essa busca dos jovens por visibilidade e novos “amigos” virtuais algo

sem critério e independente do tipo de relação existente entre as partes. As conexões entre 

eles nas redes sociais da internet se dão normalmente na forma de laços sociais fracos, 

gerando menos troca de informação significativa na rede, a partir do momento que não há 

interesse ou critério sobre o conteúdo do que é postado. 

Além disso, o tipo de capital social valorizado nos meios on-line demonstra muita 

futilidade e individualismo, o que ainda, segundo Bourdieu, revela a natureza dos mesmos.

Locais onde a preocupação dos presentes é muito consigo mesmo e sua imagem e pouco 

com o que realmente atinge a todos. 

Laços fracos e inverdades na opinião pública

Ao estabelecer conexões entre os conteúdos expostos e os materiais consultados, 

podemos criar uma relação entre o que, anteriormente, apresentou-se como laços fracos e o 

processo de formação da opinião pública. Nessa ligação, podemos observar que essa 

relação superficial estabelecida por parte da geração Y, nas redes sociais, acaba sendo 
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refletida na frequência com que os mesmos estão habituados e são coniventes com a 

propagação de inverdades na internet.

Situação que vai ao encontro do que nos apresenta LIPPMANN (2008). Segundo o 

autor, notícia e verdade são conceitos distintos. Embora apresentem alguma relação, são 

ideias independentes que podem gerar interpretações divergentes.

A hipótese, que me parece mais fértil, é que as notícias e a verdade não são a 
mesma coisa, e precisam ser claramente distinguidas. A função das notícias é 
sinalizar um evento, a função da verdade é trazer luz aos fatos escondidos, pô-los 
em relação um com o outro e fazer uma imagem da realidade com base na qual os 
homens possam atuar. (LIPPMANN, 2008, p.304)

Essa ideia permitiu ver claramente que parte da (in)capacidade das massas em lidar 

com assuntos públicos de maneira clara e consciente está diretamente relacionada com a 

superficialidade com a qual os assuntos são tratados. A notícia virou um produto, um 

negócio. Agravando esse cenário, aparece a ganância de alguns jornalistas que, visando 

uma ascensão profissional, lançam mão de matérias tendenciosas e sensacionalistas. 

Essa fatal combinação acaba por transformar o jornalismo em um comércio. 

Conforme apontado no início dessa breve análise, a informação fundamentada, embasada e 

verídica está ficando inviável. É mais prático – e dá mais resultados – você reproduzir uma 

notícia de qualidade duvidosa, mas que acaba resultando em um alto índice de alcance junto 

aos leitores e anunciantes.

O pensamento do autor direciona a conclusão de que existe uma via de mão dupla. 

De um lado, parte do pouco trato que as pessoas têm ao lidar com assuntos públicos se 

justifica pela qualidade duvidosa das informações Em compensação, do outro lado parte 

dessa reprodução de notícias superficiais e sensacionalistas nada mais são do que a 

reprodução daquilo que o pouco exigente público deseja. 

Por mais questionável que seja esse jornalismo dúbio, pode-se considerar que ele tão 

somente atende à demanda do leitor.

Relação indivíduo-sociedade

Para melhor ambientar a discussão e entender o cenário no qual o conflito se passa, 

faz-se necessária uma contextualização sociocultural. Observou-se, segundo HABERMAS

(2004), os fatores que originaram uma sociedade em crise, uma organização que apresenta 

uma extensa gama de cultura e cidadania, mas, por outro lado, se mostra cada vez mais 
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desorientada e desnorteada no que diz respeito à compreensão do papel e função do homem 

no século XXI.

Até certo ponto, o fato do pluralismo cultural também significa que o mundo se 
revela e é interpretado de modo diferente segundo as perspectivas dos diversos 
indivíduos e grupos – pelo menos num primeiro momento. Uma espécie de 
pluralismo interpretativo afeta a visão de mundo e a autocompreensão, bem como a 
percepção dos valores e dos interesses de pessoas cuja história individual tem sua 
raízes em determinadas tradições e formas de vida e é por elas moldada. 
(HABERMAS, 2004, p.9)

Pode-se observar a intrínseca relação que se passa entre a construção de um capital 

intelectual próprio, a fim de se conquistar a emancipação intelectual e a perspectiva de, 

enfim, se manifestar sobre assuntos da esfera pública de uma maneira melhor 

fundamentada. Além da necessidade do discurso prático ser coerente, levando em conta as 

crenças e valores de cada um.

É evidente que a autoconsciência e a capacidade da pessoa assumir uma posição 
refletida e deliberada quanto às próprias crenças, desejos, valores e princípios, 
mesmo quanto ao projeto de toda a sua vida, é um dos requisitos necessários para o 
discurso prático. (HABERMAS, 2004, p. 15)

De um modo geral, Habermas mostra as extensões dos direitos civis e da cidadania.  

Temas que estão cada vez mais recorrentes e presentes nos dias de hoje, época em que 

testemunha-se o surgimento de uma geração que está condenada à liberdade de expressão, 

sem a menor noção do seu papel como indivíduo e componente de uma estrutura maior.

Condenação que, nos dias atuais, atinge a grande maioria dos que estão conectados 

ao mundo, ou, no caso, à rede. Conforme aponta RAFFAHRER (2012) a época do "não sei, 

não quero saber e tenho raiva de quem sabe" acabou, consequência do acesso móvel 

propiciado por tablets e smartphones e o conhecimento instantâneo disponibilizado nos

vídeos do YouTube e nos verbetes da Wikipédia . Ainda segundo o autor, hoje as pessoas 

tem necessidade de saber, opinar, compartilhar "mesmo que não façam a mais pálida ideia 

do assunto abordado"

Tem-se aí a clara impressão do quão abrangente é essa crítica relação que o 

indivíduo estabelece com a sociedade e essa atual necessidade de uma opinião formada a 

respeito de qualquer tema.
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Aplicação da pesquisa

A pesquisa foi realizada por meio de uma análise dos comentários de postagens, em 

perfis no Facebook, da ficha criminal de Dilma Rousseff da época da ditadura. 

Especificamente no perfil Anonymous BR, no dia 9 de fevereiro de 2012 - mesmo período 

em que ocorria a greve organizada pelos PMs da Bahia. Nesse canal, a postagem foi 

intitulada com a seguinte chamada: “Vandalismo, Dilma? Já esqueceu do teu passado? 

Atenção: somos apartidários. Lutamos pela verdade.” 

Diante da provocativa frase, os comentários que seguiram - em sua maioria feitos na 

semana seguinte da postagem - relacionaram os atos de Dilma com o vandalismo cometido 

no período de greve dos PM’s da Bahia, no início de 2012. Para a análise, escolhemos 

comentários feitos por pessoas pertencentes à Geração Y, conforme constatou-se em breve 

consulta ao perfil individual de cada usuário na rede.

Alem da chamada polêmica que o canal apresentou, a escolha desta postagem deve-

se ao fato do perfil Anonymous BR ter um alcance relevante. Segundo indicadores que 

aparecem na página inicial do canal, o mesmo apresenta uma freqüência significativa. 

Quando consultada na elaboração do presente artigo, no início do mês de junho de 2012, o 

perfil apresentava o número de mais de 25 mil usuários que interagem com o perfil 

Anonymous BR.

Sendo assim, por se tratar de um perfil com grande repercussão e opiniões oriundas 

das mais diversas localidades, esse cenário vai ao encontro da elucubração a respeito da 

opinião pública, que também trata de informações, emissores e receptores múltiplos. Além 

do fato disso acontecer em um ambiente de veiculação duvidosa e pouco fundamentada, 

reafirmando o que RECUERO (2009) afirma sobre redes sociais com o Facebook, onde a 

maioria dos laços sociais existentes são fracos.

Diante disso, os resultados aqui elencados são um retrato desse cenário que vive a 

Geração Y. O acúmulo de informações é cada vez maior, acompanhado de uma necessidade 

de ter opinião formada e emitida a respeito da grande maioria dos temas que aparecem em 

evidência, fato já abordado por RADFAHRER (2012) anteriormente.
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Resultados e Conclusões Preliminares

Ao serem analisados os comentários no perfil AnonymousBR observamos que,

algumas pessoas, demonstram claros indícios de serem vítimas imediatas dessa avalanche 

de informações proporcionadas pela era digital, conforme constatou RADFAHRER (2012). 

O autor apresentou que as pessoas estão inseridas numa sociedade em que as pessoas têm 

necessidade de opinar sobre tudo, até mesmo sobre os assuntos dos quais não fazem ideia 

do que se trata. 

Uma hipótese que pode ser levantada diante deste tipo de comportamento é 

basicamente fundamentada no que apresentou RECUERO (2009). Levando em conta os 

“laços fracos e superficiais” que norteiam essa relação do usuário nas redes sociais, pode 

observar traços de uma falta de comprometimento em uma opinião melhor fundamentada, 

demonstrando pouco interesse em estabelecer uma relação mais profunda por parte da 

Geração Y.

De um modo geral, os comentários feitos por usuários da geração em questão – de 

acordo com a data de nascimento presente no perfil pessoal na rede – são breves, têm pouco 

ou nenhum argumento, e relacionam prontamente os atos de Dilma ao vandalismo na greve 

da Bahia, sem demonstrar compromisso com a veracidade dos fatos e a coerência das 

relações estabelecidas. Constatando a relação estabelecida entre inverdade e laços fracos, 

apresentada no início do artigo.
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Parte dessa falta de comprometimento anteriormente apontada pela autora, ica ainda 

mais evidente quando analisamos comentários distintos. Quando emitidos por pessoas 

anteriores a geração Y – conforme também se constatou na data de nascimento presente no 

perfil pessoal do emissor em questão – apresentam argumentos mais consistentes e uma 

opinião menos vaga. Independente de ter ou não razão, observa-se claramente um cuidado 

maior com o conteúdo postado. 

Outras postagens nos mostram a relação anteriormente abordada, quando se tratou 

de uma “emancipação intelectual”. Quando se abordou o tema no presente estudo, 

HABERMAS (2004) tratou da estreita relação entre a construção de um consistente capital 

intelectual próprio como provável solução para a emancipação intelectual. O raciocínio 

acaba sendo exemplificado de maneira clara e prática na postagem a seguir, quando o 

usuário comenta o assunto com maior fundamento.  
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Após a análise breve – mas pontual – desses comentários, pode se observar reflexos 

do material bibliográfico consultado. Viu-se, na prática, aquilo que RECUERO (2009) 

apresentou como relação superficial estabelecida entre os jovens e as redes sociais, além do 

tão falado capital social, que parece ser a grande diretriz dessa nova geração. Além disso, 

constatou-se nuances do dúbio e frágil processo de formação de opinião pública, 

anteriormente comentado por LIPPMANN (2008).

Também se fez presente a identificação dos conceitos de emancipação intelectual 

em tempos de “pluralidade cultural”, pontuado por HABERMAS (2004). As postagens 

apresentaram, efetivamente, o quão conflituosa continua sendo a relação indivíduo-

sociedade.

As correlações feitas entre as bibliografias consultadas e seus reflexos práticos 

vistos nas postagens e comentários no Facebook, mostraram a carência que a atual geração 

sofre. Na era digital, o jovem pertencente à geração Y se vê na necessidade de ter uma 

opinião formada a respeito de todo e qualquer assunto. 

Também se observou, nas mesmas postagens, que uma opinião melhor 

fundamentada, com maior poder de argumentação, sugere um compromisso maior com o 

conteúdo exposto. A grande maioria dos comentários emitidos por pessoas da Geração Y 

(de acordo com o que acusou a idade que consta no perfil de cada emissor na rede) são 

vagos e pobres de argumento e fundamentação teoria. Muitas vezes pecam até pela 

coerência da postagem.
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