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Na política sul-americana, um dos fatos mais marcantes de 2014 foi a 

série de manifestações de rua na Venezuela, com reivindicações diversas, 

desde mudanças na economia até a renúncia do presidente Nicolás Maduro, 

herdeiro político de Hugo Chavez. O conflito não ficou restrito a opositores e 

apoiadores do projeto político bolivariano, repercutindo globalmente através da 

cobertura jornalística, mas em especial pelas redes sociais, após a morte de 

três pessoas durante os manifestos na segunda semana de fevereiro. 

Este estudo propõe a análise da reação dos usuários do Facebook junto 

à fanpage da Telesur TV, emissora idealizada por Hugo Chavez com a 

proposta de ser “un multimedio de comunicación latinoamericano de vocación 

social orientado a liderar y promover los procesos de unión de los pueblos del 

SUR”, como informa o site oficial desta empresa na internet. O objetivo é 

verificar como o público se posiciona e reage às postagens feitas pela Telesur 

a respeito das manifestações, através da análise de discurso.  

Dois pontos justificam a proposta como relevante. O primeiro é a 

possibilidade de maior interação trazida pela internet, que modificou a relação 

entre o produtor e o receptor de conteúdo. Numa sociedade que se organiza 

em rede, como propõe Manuel Castells, é preciso rever estas categorias, já 
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que o mesmo indivíduo pode, até mesmo em uma única plataforma, receber e 

difundir informação (COGO e BRIGNOL, 2011). Mesmo distantes do foco das 

tensões registradas no início deste ano, os internautas tiveram a possibilidade 

não só de receber informações sobre os fatos na Venezuela, mas de 

manifestar uma posição, endossando ou não o posicionamento apresentado 

pelo veículo de comunicação. Como aponta Manuel Castells, a relação entre 

poder e comunicação na contemporaneidade se apresenta de forma distinta:  

 
 

Batalhas culturais são as lutas pelo poder da Era de Informação. São 
travadas basicamente dentro da mídia e por ela, mas os meios de 
comunicação não são os detentores do poder. O poder, como 
capacidade de impor comportamentos, reside nas redes de troca de 
informação e de manipulação de símbolos que estabelecem relações 
entre atores sociais, instituições e movimentos culturais por 
intermédio de ícones, porta-vozes e amplificadores culturais. 
(CASTELLS, 2000, pag. 424). 

 
 

O outro ponto é o recorte feito para este estudo, a interação entre o 

público e uma emissora que divide opiniões, muitas vezes acusada de fazer 

apologia de um projeto político. Nos Estados Unidos, houve propostas para 

limitar a expansão da Telesur, por considera-la anti-americana (TAVARES, 

2007). Ao pesquisar como os leitores reagem às notícias publicadas na 

fanpage da empresa, é possível encontrar elementos que refutam a ideia de 

que um governo possa manipular de forma automática a opinião pública por 

comandar uma rede de comunicação. As postagens feitas pela emissora no 

período em análise (fevereiro de 2014) de fato se posicionam a favor do 

presidente venezuelano e responsabilizam grupos de oposição pelo clima de 

caos que o país viveu naquelas semanas. No entanto, as manifestações dos 

internautas apresentam uma maior pluralidade de pontos de vista, ou seja, são 

sujeitos que participam do processo de comunicação e interpretam as 

informações que recebem, como  Martin Barbero propôs em “De los medios a 

las mediaciones”. Apesar da obra ter sido escrita no final dos anos 1980, 

algumas de suas proposições seguem atuais: “las masas se encuentran ahora 

dentro: disolviendo el tejido de las relaciones de poder, erosionando la cultura, 

desintegrando el viejo orden” (BARBERO, 1987, pág. 32). O internauta, via 
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redes sociais, é capaz de participar da política internacional e não ser um mero 

espectador dos relatos.  
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