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 RESUMO 

  

Essa monografia trata da lógica social de contágio e influência no nível microssociológico 

para engajamento de indivíduos em ações coletivas. A abordagem teórica parte da sociologia 

de Gabriel Tarde, atualizando sua perspectiva através da Teoria do Ator-rede de Bruno Latour 

e de autores que desenvolvem estudos empíricos em torno das redes sócio-técnicas, como 

Mark Granovetter e Duncan Watts, entre outros, a partir da perspectiva de análise de redes 

sociais (Social Networks Analysis). Para a coleta de dados, utilizamos os softwares Node XL e 

Topsy para extrair as conversações entre os usuários no Twitter em torno do tema “Mídia 

Ninja” e para visualizar a difusão da informação em grafos de rede entre o período de 20 de 

julho a 20 de agosto de 2013. O objetivo desta análise é compreender a relação entre as 

informações compartilhadas na rede e comportamento coletivo nas manifestações. Esse 

método de pesquisa apresenta caráter inovador por possibilitar a observação dos atores de 

forma não obstrutiva. Os resultados apontam que as redes sociais online apresentam estrutura 

e dinâmica centralizada, destacando a importância dos hubs no processo de influência e 

contágio social. 
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ABSTRACT 

 

This paper deals with the social logic of contagion and influence in the micro level for 

individuals engaging in collective action. Starting from the theoretical approach of the 

sociology of Gabriel Tarde, we update your prospect through Bruno Latour’s Actor-Network 

Theory and review authors who develop empirical studies of socio-technical networks, as 

Mark Granovetter and Duncan Watts, among others, from the perspective of Social Network 

Analysis. To collect data, we used the softwares Node XL and Topsy to extract the 

conversations between users on Twitter around the theme "Media Ninja" and to view the 

dissemination of information on graphs of network between the period of July 20 to 20 

August 2013. The objective of this analysis is to understand the relationship between the 

shared and collective behavior in the network information in the demonstrations. This search 

method presents innovative character by allowing the observation of the actors so 

unobtrusive. The results indicate that online social networks are centralized structure and 

dynamics, highlighting the importance of the hubs of influence and social contagion process. 

 

 

Keywords : online social networking, demonstrations, social contagion, mídia ninja. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A partir de 2010, dois anos depois da eclosão da crise econômica mundial, o mundo 

assistiu ao desencadeamento de inúmeros protestos em diversas partes do globo. Na Tunísia, 

onde tudo começou, em um mês de manifestações o governo que estava há 23 anos no poder 

foi deposto e os protestos seguiram por países de todo o Oriente Médio, como Síria, Egito, 

Líbia, Iêmen, alguns com mais outros com menos sucesso. As insurreições no mundo árabe 

foram vistas com otimismo e ganharam o nome de Primavera Árabe. A luta contra a falta de 

representatividade política e baixa qualidade de vida chegou à Europa, com o movimento 

Indignados, e aos Estados Unidos, atingindo o coração do sistema financeiro mundial, com o 

movimento OccupyWallStreet.  

Em 2013, o Brasil foi palco de eventos mundiais e aproveitando a atenção da mídia 

internacional, foi às ruas pelo aumento abusivo dos preços das passagens do transporte 

coletivo. Em alguns dias os protestos pela redução do aumento das taxas logo se estendeu 

para protestos mais amplos, contra o fim da corrupção e a favor de uma reforma política. Em 

plena Copa das Confederações, os manifestantes pediam “hospitais padrão FIFA” e o sentido 

de slogans de patrocinadores oficias do evento como “o gigante acordou” e “vem pra rua” 

foram subvertidos em favor das manifestações.  

A cobertura dos movimentos pela mídia nacional foi altamente criticada. No segundo 

semestre, com a chegada do Papa Francisco, a cidade do Rio de Janeiro teve uma amostra do 

que significa sediar um grande evento como a Jornada Mundial da Juventude a população 

sofreu com os reflexos da falta de estrutura. Durante a cobertura de uma das manifestações 

em frente ao Palácio do Governo do Estado, dois integrantes de uma organização de 

jornalismo independente, o Mídia Ninja, foram presos, reacendendo os protestos e colocando 

em evidência a organização, até então desconhecida das massas. 

Embora haja divergência no contexto e antecedentes dos movimentos ao redor do 

mundo, o que todos eles têm em comum é o uso da Internet como nova ferramenta de 

convocação aos protestos. As ferramentas de comunicação online permitem a aproximação de 

pessoas separadas geograficamente e tráfego de informações em larga escala em alta 

velocidade, integrando ao mesmo tempo diferentes modalidades de comunicação. De um 

modo geral, podemos dizer que a Internet diminui a distância entre as pessoas e assim, 

diminui os custos de participação em ações coletivas.  Além disso, deve-se destacar também a 

possibilidade inédita de observar o caminho da informação através da rede e assim quantificar 

e processar esses fluxos em forma de dados, estatísticas e grafos. 
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A princípio, há uma expectativa de que as redes sociais offline sejam reproduzidas no 

ambiente online. Uma das ferramentas mais usadas durante os protestos foram os sites de 

redes social online, como Facebook, Twitter e Youtube. As redes sociais online são uma 

forma de comunidade virtual baseada na criação e manutenção de laços entre os membros de 

acordo com afinidades e interesses, “tanto com membros existentes no círculo social, quanto 

conectando pessoas com interesses similares ou compartilhados” (DUANNE e LAWLOR, 

2010, p. 48)
1
. Através dessas plataformas, os membros participantes podem se comunicar, 

discutir ideias e trocar informações.  

A questão é que antes do surgimento da Internet, já tínhamos notícias de grandes 

manifestações populares, mas a mídia tradicional e as autoridades de polícia afirmam 

atualmente que a grande novidade é que os movimentos se fortificaram por conta do uso da 

comunicação online. Em algumas convocações online para ir às ruas, o número de 

confirmados chega a ultrapassar a casa dos milhões e as discussões são infindáveis. De uma 

maneira geral, o objetivo desse estudo é investigar até que ponto a Internet desempenha esse 

papel fundamental para a ocorrência das manifestações, além de compreender a relação entre 

o compartilhamento de informações em rede e o comportamento coletivo online e offline. 

Um dos focos específicos desse trabalho é entender porque as pessoas se engajam em 

protestos. Para isso, iremos analisar a lógica do contágio social entre os atores de uma rede, 

tendo em vista a investigação acerca dos influenciadores e como sua posição na rede pode ser 

determinante nessa dinâmica. Por isso, também focamos em mapear como se dá o processo de 

difusão da informação e entender como se forma um movimento em cascata que rapidamente 

toma grandes proporções, ganhando evidência e relevância na sociedade. 

Usamos como estudo de caso a projeção do grupo Mídia Ninja nas redes sociais online 

após a prisão de seus integrantes durante os protestos do dia 22 de julho de 2013. Para isso, o 

método de coleta de dados foi desenhado para coletar as mensagens publicadas na rede 

Twitter, no período entre 20 de julho e 20 de agosto, utilizando as palavras chave “midia 

ninja”, #midianinja e @midianinja
2
.  Essas informações foram coletadas através de dois 

softwares de análise de dados em redes sociais, Topsy e NodeXL. Foram escolhidas estas duas 

ferramentas, pois o Topsy contribui para análise quantitativa e volume de dados, enquanto o 

NodeXL possui a função de mapeamento e visualização de redes, baseado no fluxo de 

informações. Dessa maneira, por conta da coleta de dados depender dos rastros e das 

                                                           

1
 Tradução própria. 

2
 Não iremos utilizar acento gráfico na palavra “mídia” nas buscas, a fim de garantir uma maior abrangência de 

resultados coletados. 
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impressões deixadas automaticamente pelos usuários da rede Twitter, essa pesquisa apresenta 

informações cuja observação não interferiu no fenômeno estudado. 

No primeiro capítulo, focamos nas consequências sociais das tecnologias digitais da 

informação e comunicação, a partir de seu surgimento no século XX. Primeiro observaremos 

que as novas tecnologias, principalmente com o advento da Internet, iniciaram uma série de 

expectativas acerca dos usos sociais dessas ferramentas e de sua possível contribuição para a 

maior democratização das sociedades. Em seguida, levantamos um panorama geral sobre os 

acontecimentos mundiais a partir de dezembro de 2010 e ressaltaremos a relação do uso da 

Internet durante esses eventos. Por fim, enfocamos a análise no Brasil, narrando a chegada da 

Internet no país e traçando um perfil sobre quem são os usuários da rede online. Em seguida, 

contextualizamos o cenário do país durante as manifestações de junho de 2013, ano em que o 

Brasil foi o centro das atenções da mídia internacional. 

No segundo capítulo, revisamos as teorias de redes aplicadas aos movimentos sociais. 

Primeiro, resgatamos os primórdios da sociologia a partir dos estudos de Gabriel Tarde de 

Bruno Latour. Baseado nesses autores, iremos analisar a dinâmica das redes do ponto de vista 

microssocial, ou seja, investigar como as pequenas e constantes associações entre os 

indivíduos atuam na lógica do contágio social e suas possíveis mudanças.  Em seguida, 

arriscamos uma revisão teórica dos estudos empíricos de Mark Granovetter e Duncan Watts 

em torno do processo de tomada de decisão e da influência nas ações coletivas. 

Por fim, no terceiro capítulo, estudamos o caso do Mídia Ninja a partir dos dados 

colhidos pelos softwares Topsy e NodeXL. Para embasar a análise, revisamos as teorias de 

ativismo social e sobre estruturas de rede especialmente aquelas cunhadas por Marco Diani, 

além dos estudos de Doug McAdam e Ronnelle Paulsen sobre a relação entre laços sociais e o 

ativismo. 
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2. CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS DA REVOLUÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA 

INFORMAÇÃO 

O século XIX foi marcado pela consolidação do capitalismo industrial e o 

fortalecimento do liberalismo como doutrina econômica. Os avanços trazidos pela Revolução 

Industrial e o uso da energia elétrica, influenciaram no modo de viver da sociedade. A 

proliferação das novas tecnologias e os novos meios de transporte rápido conferiram um novo 

aspecto ao ambiente urbano, cada vez mais populoso e com um ritmo de vida cada vez mais 

acelerado, marcado por um “bombardeio de estímulos” (SINGER, 1995, p. 96). Nesse 

contexto, criam-se novas relações com o consumo, de onde surge a exploração de uma cultura 

de massa, impulsionada pelo modelo econômico fordista.  

Com a chegada do século XX, invenções como a lâmpada, automóvel e telefone 

passam a fazer parte da vida cotidiana. As duas Grandes Guerras que marcaram o período 

foram fundamentais para as inovações tecnológicas que vieram a seguir. Na verdade, os 

conflitos tanto incentivaram quanto foram consequência do desenvolvimento tecnológico. 

Manuel Castells (1999, p.43) comenta a dialética entre sociedade e tecnologia: “a tecnologia é 

a sociedade, e a sociedade não pode ser entendida ou representada sem suas ferramentas 

tecnológicas”. Para além dos rumos a que a tecnologia direciona a sociedade, é necessário 

considerar o uso que a sociedade faz da tecnologia e também que a tecnologia é um produto 

social.  

Exemplo disso são os rumos tomados pelos estudos científicos durante a Guerra Fria. 

O contexto era a competição entre Estados Unidos e União Soviética pela supremacia de sua 

ideologia. Toda demonstração de poder era válida, desde a conquista de áreas de influências à 

demonstração de poder via supremacia militar, bélica e tecnológica. A corrida armamentista e 

espacial foi um processo ligado a muitos estudos científicos e desenvolvimento de tecnologias 

que revolucionaram a eletrônica, área cujos avanços abriram caminho para o desenvolvimento 

das telecomunicações. 

Inicialmente projetados para calcular e decifrar códigos, os primeiros computadores 

eram máquinas imensas que ocupavam salas inteiras. Para chegar ao modelo que conhecemos 

hoje, ocorreram vários avanços na eletrônica. O transistor foi inventado como dispositivo 

capaz de processar impulsos elétricos e assim possibilitar a comunicação entre máquinas. 

Rapidamente, os custos iam barateando e um polo foi sendo formado no Vale do Silício nos 

Estados Unidos, por conta da facilidade de acesso à matéria prima. Com a invenção do 

microprocessador, a capacidade de processamento de dados em um único chip passou a ser o 
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objetivo a ser aprimorado. Microprocessador e computador foram combinados e, mais tarde, a 

inclusão de softwares permitiu a difusão do microcomputador. Vale a pena citar também a 

rápida evolução das tecnologias de transmissão, que revolucionaram a comunicação com o 

uso de fibra ótica e laser, bem como o sistema de troca de informação via troca de pacotes. 

Toda essa base tecnológica serviu para apoiar a criação da Internet, que, segundo 

Castells (1999, p.82), “é o mais revolucionário meio tecnológico da Era da Informação”. 

Durante a Guerra Fria, temendo um ataque que revelasse informações sigilosas do poder 

americano, foi necessário desenvolver um tipo de comunicação entre as bases militares, 

resistente até mesmo a um ataque nuclear. Assim, a Agência do Departamento de Defesa 

ARPA desenvolveu um sistema de comunicação em rede, chamado ARPANET, baseado na 

troca de pacotes que permitiu a descentralização dessas informações. Logo a rede foi aberta 

ao meio acadêmico e diversas universidades se juntaram ao meio, o que aumentou a 

diversidade de informações compartilhadas na rede, que já estava sendo usada para fins 

militares, científicos e pessoais. Segundo o autor, em 1971, quinze instituições já faziam parte 

do programa e quatro anos depois já contava com dois mil usuários. Três anos mais tarde, em 

1978, a união dos protocolos e de transmissão TCP e de interconexão IP possibilitou a 

conexão de diferentes tipos de rede em uma linguagem universal, essencial para a contínua 

expansão. 

No início dos anos 1990, foi criada a World Wide Web, que Castells (1999, p.87) 

considera o avanço que difundiu a Internet para a sociedade em geral. A interface gráfica foi 

simplificada por conta dos documentos em hipertexto e essa condição garantiu fácil acesso do 

público às informações que circulavam pela rede e a organização dos sites por informação. A 

partir de então, com o mercado de computadores pessoais bastante difundido, a Internet 

ganhou espaço. 

Se a criação da WWW foi decisiva para expandir a Internet, quase vinte anos depois, o 

advento da Web 2.0 teve mais impacto nos usos sociais da conexão em rede. Na Web 2.0, a 

palavra de ordem é colaboração. O termo é usado para designar um ambiente mais dinâmico, 

no qual o usuário tem participação na criação do conteúdo que é compartilhado com outros 

usuários
3
. Blogs, redes sociais, wikis, fotologs e fóruns são exemplos de ferramentas com as 

quais o internauta pode criar e distribuir conteúdo. A opção de tagging surge como uma nova 

forma de organização e catálogo, na qual são atribuídas palavras-chave à informação que 

                                                           

3
 Folha de São Paulo. “Entenda o que é Web 2.0”, 10/06/2006. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u20173.shtml Acesso em: 30 de setembro de 2013. 
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circula na rede. Dessas palavras-chave surgem novos escopos para o marketing, que encontra 

caminhos online, voltando-se para a performance e  para a propaganda direcionada. O 

jornalismo também ganha novas nuances com a participação dos que antes eram meros 

espectadores: agora temos não só as ferramentas, como também um público interessado por 

notícias. 

 

 

2.1 A Internet e as expectativas sociais 

 

Principalmente depois da virada para a Web 2.0, a Internet é vista como um meio 

convergente e multimídia, que integra tanto diferentes formas de conteúdo, como áudio, 

vídeo, texto e imagens, quanto diferentes modalidades de comunicação, de discussões em 

grupo a pesquisas individuais (DIMAGGIO et. al, 2001, p.308). Assim, além do acesso à 

informação, a estrutura da web também tem sido modificada, deixando de focar tanto no 

conteúdo e passando a se esquematizar em torno do usuário, que passa cada vez mais tempo 

se comunicando com outras pessoas.  

Outra mudança importante é que podemos medir e mapear a interação social mediada 

pela Internet, além da possibilidade de observar o fluxo desses dados, quantificá-los e 

processá-los. Isso nos permite observar com mais clareza o comportamento das pessoas 

interagindo com esse meio e entre si. DiMaggio et. al (2001) baseia-se em uma série de 

suposições sobre aos impactos sociais da Internet a fim de testá-las. Entre outros aspectos, ele 

analisa as decorrências do convívio em comunidade e também o impacto da Internet na 

política. Para nosso estudo, é interessante focar nessas duas suposições, a fim de compará-las 

com o contexto que estamos vivendo agora. 

O ser humano é um ser social e é natural a formação de grupos em sua convivência 

social. As características da Internet favorecem a criação de comunidades virtuais e isso gerou 

especulações em torno das possibilidades de relações sociais através da web, ou seja, se as 

pessoas teriam mais tempo livre para interagir offline ou priorizariam atividades online 

(compras, pagamento de contas, socializar com amigos) e isso as levaria a uma vida artificial, 

rompendo laços com as redes offline e levando a um isolamento pessoal. Tanto DiMaggio et. 

al (2001, p. 316), quanto Castells (1999, p. 466) citam Barry Wellman
4
 ao descrever sobre a 

                                                           

4
 Castells foca nos artigos publicados entre 1996 e 1999, enquanto DiMaggio et. al analisam textos de 1999 a 

2001. 
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socialização mediada pela Internet. Eles concordam que os laços formados pelos indivíduos 

online são reforços das redes sociais já existentes offline, colocando os indivíduos mais 

frequentemente em contato com membros das suas redes sociais do que aqueles sem acesso à 

rede de computadores. 

Segundo Wellman (2001, apud DiMAGGIO et. al, 2011, p. 316), a Internet foi 

responsável por transformar uma sociedade baseada em grupos em uma sociedade organizada 

em rede. Segundo o autor, as diferentes modalidades de comunicação e formas de 

participação nos permitem acessar fóruns, chats e redes sociais que conectam pessoas 

geograficamente distantes, criando novas formas de comunidade. Essas comunidades virtuais 

são redes que reúnem as pessoas online em torno de valores, interesses e fins em comum, 

embora Castells argumente que às vezes o principal objetivo seja a comunicação entre os 

próprios membros. 

Segundo a teoria de redes, as interações sociais são baseadas em laços e nós. Os nós 

correspondem aos atores e os laços ao tipo de relação entre eles. Tanto nas redes sociais 

físicas quanto nas redes sociais online, o indivíduo tem diferentes tipos de relação, baseadas 

na força dos laços interpessoais. A intensidade da força dos laços é medida, segundo Mark 

Granovetter (1973), a partir de uma combinação da intimidade, intensidade emocional e pelo 

tempo de relação. Assim, a formação das redes se dá pela combinação dos laços fracos e pelos 

laços fortes. 

Temos relações ou laços fortes com um pequeno grupo de pessoas, geralmente família 

e amigos mais próximos. De um modo geral, são as pessoas que procuramos quando 

precisamos de algum tipo de apoio e que têm nossa confiança. Além disso, nossos laços fortes 

são com as pessoas que mais nos comunicamos e, por serem emocionalmente mais próximos, 

elas tendem a ter uma grande influência sobre nós (GRANOVETTER, 1973).  

Ainda segundo Granovetter (1973), os laços fracos são responsáveis pela extensão da 

conexão nas redes sociais, assim como são cruciais para a disseminação da informação. 

Funcionando como pontes entre diferentes grupos ou clusters (aglomerado de pessoas ligadas 

por laços fortes), os laços fracos são fundamentais para conectar a sociedade, na medida em 

que estabelecem ligação entre diferentes segmentos sociais. 

Os laços fracos são aquelas pessoas que não conhecemos muito bem. Elas constituem 

a maioria da nossa rede social, embora só consigamos manter contato esporádico com cerca 

de 150 dos laços fracos (ADAMS, 2012, p. 62).  Paul Adams indica que a migração das redes 

físicas para as redes online está mudando esse quadro, pois facilitam a conexão com nossos 
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laços fracos através da Internet. Nossa contínua interação com laços fracos se dá por algum 

interesse em comum, que também pode ser um amigo em comum. 

Castells (1999, p. 445) alega que: 

“a Internet favorece a expansão e a intensidade dessas centenas de laços 

fracos que geram uma camada fundamental de interação social para as 

pessoas que vivem num mundo tecnologicamente desenvolvido.” 

 

Segundo argumenta Adams (2012, p. 64), os laços fracos são fonte de informação mais 

eficiente que os laços fortes. Pelo princípio da homofilia, quanto mais forte é a relação, mais 

interesses e gostos em comum as pessoas têm. Assim, os laços fortes normalmente 

correspondem a conexões com indivíduos semelhantes, o que significa uma forte tendência à 

redundância de informações. Por outro lado, os laços fracos de uma rede estão mais longe do 

centro dela, o que os conecta com uma heterogeneidade de contatos e assim tem novas 

possibilidades de se conectar a diferentes clusters. Desse modo, os laços fracos das redes 

estão conectados a uma gama de outras pessoas com interesses mais diversificados, 

expandindo assim os limites de sociabilidade. 

 Outro impacto social analisado por DiMaggio et. al (2001) é o efeito causado pela 

Internet na participação política. De um lado, com o advento da Internet e seu 

amadurecimento no início dos anos 2000 surgem as especulações de que a web renovaria a 

esfera pública, ao construir comunidades virtuais que poderiam se reunir em torno de debates 

políticos sem restrições geográficas. Do outro lado, os céticos acreditavam que a Internet seria 

mais um espaço dominado pelos interesses e poderes econômicos e corporativos, 

influenciando e limitando os debates (como a tradicional teoria da comunicação critica as 

consequências dos meios de comunicação de massa na política). 

 As possibilidades da Internet para o desenvolvimento de uma consciência política 

pode se dar em diferentes níveis. Em primeiro lugar, como mencionamos anteriormente, a 

Internet facilita a busca por informações. Se o rádio e a televisão eram os responsáveis por 

informar o público por meio da comunicação de massa, na Internet os usuários têm acesso a 

uma multiplicidade de fontes que acabam por segmentar as informações. Desse modo, o 

público torna-se melhor informado do que sem o acesso à rede. Em contrapartida, DiMaggio 

et. al argumenta que as informações obtidas na Internet são suplementares às obtidas por 

outros meios, ou seja, aqueles que buscam conhecimentos sobre política tendem a ser 

permanentemente bem informados. Sendo assim, a Internet não seria usada para incitar a 

busca por conhecimento, segundo os autores. 
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Em segundo lugar, fala-se sobre o engajamento dos usuários, facilitado pela 

possibilidade de compartilhar links de notícias com outros indivíduos. Os autores fazem uma 

comparação da Internet com os editoriais e cartas do leitor dos meios impressos, na maior 

parte das vezes moldados de acordo com os interesses e linha editorial de cada veículo. 

Contudo, como no caso anterior, a influência da Internet se dá pela organização das 

comunidades previamente engajadas, sem que novos membros sejam mobilizados por causa 

da rede. 

Um terceiro ponto tocado por DiMaggio et. al é a possibilidade da Internet esvaziar as 

discussões que os meios de comunicação de massa impõem (como argumentado pela teoria da 

Agenda Setting). Isso aconteceria justamente por conta da possibilidade da audiência escolher 

as suas próprias mensagens e ferramentas como RSS
5
 para personalizar as notícias acessadas, 

baseadas em interesses selecionados pelo usuário. Assim, haveria uma redundância nas 

informações. Por exemplo, liberais só teriam acesso a discursos liberais não havendo 

diversidade de acesso ao conhecimento. Somado a isso, a possibilidade de se manter anônimo 

na rede incentivaria os discursos extremistas ou radicais, o que iria de encontro à premissa 

que a Internet seria uma esfera pública virtual rica em debates plurais. 

 Devemos levar em consideração que as pesquisas e os estudos de caso levantados por 

DiMaggio et. al são do início dos anos 2000, época em que os grandes portais dominavam a 

rede e em que o usuário não tinha tantas possibilidades de participação como nas redes sociais 

online, ferramentas wiki, blogs e outras plataformas colaborativas. De modo geral, a visão que 

se tinha nos anos 2000 era que a Internet seria um suplemento à mídia tradicional, sendo a 

interação social nesse meio apenas uma repetição do que existia.  

Por experiência, vemos um cenário bem mais otimista treze anos mais tarde. Grandes 

portais ainda têm grande influência na rede, mas blogs e pequenos produtores de conteúdo 

têm obtido cada vez mais credibilidade perante os usuários. Além disso, o desenvolvimento 

das tecnologias de telefonia móvel reforça ainda mais o conceito de colaboração da Web 2.0, 

já que temos a possibilidade de registrar e publicar notícias em tempo real para nossa rede 

social, o que diversifica o acesso à informação e facilita ainda mais a busca por ela. O texto de 

DiMaggio et. al considera o compartilhamento de notícias como um envio a um único amigo, 

enquanto hoje podemos retransmitir para toda a rede e realmente iniciar debates públicos em 

larga escala. 

                                                           

5
 RSS é uma tecnologia de alimentação de conteúdo automática, baseada na escolha dos interesses dos usuários. 

O internauta se inscreve em sites que fornecem esse serviço e o conteúdo é atualizado automaticamente, 

facilitando o acesso a uma diversidade de conteúdo. 
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Temos visto discursos em diferentes arenas que enaltecem o surgimento de campanhas 

políticas bem sucedidas mediadas pela Internet assim como a voz das minorias emergindo na 

rede. Como grande exemplo de campanha política, podemos citar a campanha eleitoral de 

2008 do atual presidente dos Estados Unidos Barack Obama. Além de ter sido o primeiro 

presidente negro na história do país, Obama também foi o primeiro candidato a dispensar o 

financiamento público de campanha, escolhendo contar apenas com contribuições de seus 

apoiadores. Assim, ele levantou cerca de U$ 600 milhões, usando principalmente a Internet 

como meio de comunicação
6
.  

Na campanha de Obama, foram criados 16 perfis em redes sociais online, assim como 

páginas segmentadas por grupos de eleitores (mulheres, hispânicos, etc), vídeos foram 

explorados para discursos e propostas. A rede social online MyBarackObama.com foi ao ar, 

na qual os eleitores podiam criar seus próprios blogs para discussão, organizar eventos, enviar 

recomendações à campanha, além de poderem criar widgets para arrecadações. O conteúdo 

gerado pelo usuário foi explorado ao máximo em toda a campanha. “Foi uma campanha que 

reescreveu as regras de como atingir os eleitores, arrecadar dinheiro, organizar voluntários, 

monitorar e moldar a opinião pública” 
7
 e que alcançou números impressionantes: 120 mil 

seguidores no Twitter, um grupo no Facebook com 2.3 milhões de membros e 14 milhões de 

visualizações em um vídeo no YouTube. Os Democratas venceram em estados americanos que 

anteriormente não teriam chance contra os Republicanos. Como declarou o The Huffington 

Post na época, o verdadeiro vencedor da corrida presidencial daquele ano foi a Internet
8
. 

 

 

2.2 A Internet e os movimentos sociais ao redor do mundo 

 

 Não só os políticos aprenderam que podem usar a Internet a seu favor para ganhar 

evidência. A partir de 2011, mundo viu eclodir revoltas e protestos de massa em diversos 

países: Tunísia, Egito, a chamada Primavera Árabe, os Indignados na Espanha, os Occupy nos 

                                                           

6
 Gabriel Pinheiro. “Em campanha histórica, Obama inova e quebra recordes”. Estado de São Paulo. Disponível 

em: http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,em-campanha-historica-obama-inova-e-quebra-

recordes,271788,0.htm Acesso em: 02 de outubro de 2013 
7
 Carlos Merigo. “Barack Obama: O candidato presidente que mudou mais do que uma eleição”. Brainstorm9. 

http://www.brainstorm9.com.br/3239/diversos/barack-obama-o-candidato-que-mudou-mais-do-que-uma-eleicao/ 

Acesso em: 02 de outubro de 2013 
8
 Arianna Huffington. “I'm Ready to Declare a Winner in the 2008 Race”. The Huffington Post. Disponível em: 

http://www.huffingtonpost.com/arianna-huffington/im-ready-to-declare-a-win_b_140625.html Acesso em: 02 de 

outubro de 2013 
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Estados Unidos. Esses movimentos nasceram em contextos diferentes, mas mantêm 

características em comum, como a busca por novas formas de participação política, crise de 

representatividade, além da construção, manutenção e difusão do movimento através da 

Internet. 

Tudo começou na Tunísia, em dezembro de 2010, quando Mohamed Bouzizi – um 

vendedor ambulante que não aguentava mais o confisco de seus produtos por se recusar a 

pagar propina às autoridades locais – em um ato desesperado ateou fogo ao próprio corpo em 

frente ao prédio do governo. O que poderia ser um caso isolado ganhou atenção quando o 

primo de Mohamed publicou na Internet o registro de seu ato. Assim, vários outros atos de 

protesto insurgiam em diversas partes do país.  

As revoltas eram fortemente reprimidas pela polícia, até que o chefe do Estado-Maior 

de Forças Armadas da Tunísia se recusou a abrir fogo contra os manifestantes. Em janeiro de 

2011, o ditador Ben Ali saiu do país para se refugiar na Arábia Saudita e enquanto isso, 

manifestantes de todo o país migraram para a capital, ocupando o centro de poder da cidade. 

Os debates eram filmados e divulgados na internet, inclusive os slogans eram traduzidos para 

o inglês e francês com o objetivo de expandir ao máximo o movimento. A divulgação nas 

redes sociais online como Facebook, Twitter e YouTube uniu a esfera pública física com 

aquela construída no ciberespaço. 

Segundo Castells (2013, p. 29), “foi na conexão entre as redes sociais da internet e as 

redes pessoais que se forjou o protesto”. É preciso levar em consideração que há mais de uma 

década vem se formando uma cultura de ciberativismo por intermédio de blogueiros e 

jornalistas que foram punidos por críticas ao regime, o que contribuiu para chamar atenção ao 

clima de descontentamento geral. Além disso, a rede de TV Al Jazeera, emissora com muita 

penetração em áreas urbanas, contribuiu para retransmitir os vídeos amadores que registravam 

os protestos feitos por jornalistas e cidadãos. 

Segundo Castells (2013), jovens com diploma universitário e desempregados 

desempenharam participação ativa nas manifestações. A taxa de desemprego entre os jovens 

chegou a 21% na Tunísia, o que contribuiu ainda mais para os descontentamentos dessa parte 

da população. Castells (2013, p. 30) indica a relação chave entre jovens, Internet e redes, 

essencial para a difusão dos protestos: 

uma vez que há conexão direta entre juventude, educação superior e 

uso da Internet, os desempregados que foram atores-chave da 

revolução também eram usuários frequentes da rede, alguns deles 

usuários sofisticados, que utilizavam o potencial de comunicação da 

rede para construir e expandir o movimento.  
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 O Twitter foi uma das redes sociais online mais usadas para a difusão do movimento. 

A hashtag #sidibouzid foi usada para debater e comunicar sobre as manifestações, além de ter 

deixado o movimento registrado. Segundo estudos do relatório divulgado pela Dubai School 

of Government
9
, entre novembro de 2010 e janeiro de 2011, o Facebook recebeu 200 mil 

novos cadastros. Ainda segundo o relatório, no dia em que o ditador Ben Ali, que estava no 

poder há 23 anos, renunciou, o Twitter registrou pico de acessos por tunisianos. O papel dos 

blogueiros foi muito importante para espalhar notícias sobre o movimento, já que tinham uma 

rede mais diversificada e por isso mais possibilidades de difundir informações. 

 A Revolução de Jasmin (como também foi chamado o movimento na Tunísia) deu 

certo e em outubro de 2011 foram realizadas eleições limpas e abertas. A exemplo da Tunísia, 

uma grande onda de protestos explodiu no Oriente Médio e no norte da África, que recebeu o 

nome de Primavera Árabe. Esse movimento pôs em questão a legitimidade dos governos e já 

gerou revoluções no Egito, guerras na Líbia e na Síria, assim como grandes protestos em 

países como a Argélia, Iraque, Jordânia, Omã e Iêmen. 

 No Egito, muitos eventos de descontentamento antecederam os chamados “dias de 

fúria” que tomaram o país de protestos e culminaram na renúncia do presidente Hosni 

Mubarak, há 30 anos no poder. Em 2005 e 2010 já houve protestos por conta das eleições 

fraudadas, além da luta pelos direitos das mulheres duramente reprimidos na Quinta-Feira 

Negra de 2005 e o espancamento até a morte de um jovem ativista, feito por policiais após ter 

difundido um vídeo de deflagrava a corrupção policial. Grupos criados no Facebook tiveram a 

adesão de dezenas de milhares de pessoas, que convocavam toda sua rede a comparecer à 

praça Tahrir no dia 25 de janeiro. Uma das líderes do movimento jovem publicou um vídeo de 

si mesma convocando manifestantes no Facebook. O vídeo foi postado no YouTube e ficou 

conhecido por todo o Oriente Médio como “O Vlog que Ajudou a Desencadear a Revolução”. 

 Segundo dados coletados pelo autor, o Facebook alcançou cinco milhões de usuários 

árabes em fevereiro de 2011, sendo o crescimento mais vertiginoso nos primeiros meses de 

2011, quando o movimento estava em curso. (CASTELLS, 2013, p. 49). A rede social online 

era muito importante para planejar os movimentos por conta da forte opressão policial. A rede 

de celulares ajudou a difundir a mensagem para outros segmentos da sociedade egípcia, para 
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além dos jovens moradores de centros urbanos com acesso à Internet. Outra rede importante e 

fundamental foi a rede física preexistente à comunidade que se reunia semanalmente para as 

orações. Essa rede presencial trocava informações, panfletava e expandia ainda mais o 

movimento. 

 As postagens no Twitter contribuíram para noticiar as revoluções para todo o planeta, 

dificultando a censura imposta nos países durante as manifestações. Na Tunísia, horas após a 

notícia que Ben Ali havia deixado o país, houve pico de 28 tuites por segundo usando a 

hashtag #Tunisia e a hashtag #sizibouid (cidade onde os protestos começaram) foi usada 103 

mil vezes. No total, a palavra “Tunisia” apareceu no Twitter cerca de 329 milhões de vezes, 

alcançando 26 milhões de usuários da rede de microblog. No caso do Egito, as hashtags mais 

usadas foram #jan25 (data de início dos protestos), #egypt e #arabspring.
 10

  

Chamar atenção à forma brutal com que a polícia reprimia os protestos através dos 

vídeos ganhou as redes pelo potencial viral e que ainda alimentava a fúria dos manifestantes. 

Os vídeos foram amplamente divulgados e os protestos muitas vezes eram transmitidos ao 

vivo para o mundo todo pelo YouTube, para causar apelo à comunidade internacional por 

conta dos bloqueios à Internet e censura da mídia.  

Segundo Alyouka, a primeira egípcia a usar a hashtag #jan25, as redes sociais foram 

fundamentais para os protestos: “o Facebook foi usado como uma forma de organizar os 

protestos, mas o Twitter deu aos protestantes uma amostra de quão rápido e para longe sua 

mensagem estava se espalhando”.
11

 A autora destaca as facilidades das redes sociais online 

em atividades como se comunicar e debater com ativistas desconhecidos, noticiar ativistas 

sendo presos e a brutalidade da polícia, além da possibilidade de tuitar ao vivo sobre os 

protestos.
12 Como assinalam Allagui e Kuebler (2011, p. 1435 apud CASTELLS, 2012, p. 

49):  

“se aprendemos a construir coalizões e lideranças políticas com a Revolução 

Russa e a iniciativa popular com a Revolução Francesa, as revoluções árabes 

na Tunísia e no Egito demonstraram o poder das redes.” 
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Não foi só o mundo árabe que viveu dias de indignação e protestos. Na Espanha e nos 

Estados Unidos, o descontentamento era tamanho que a população também foi às ruas 

manifestar seus desejos de mudança. O mundo ocidental se viu aflito por conta da crise 

econômica de 2008, cujas consequências atingem a economia de muitos países até hoje. 

Na Espanha, o governo tentou contornar a crise econômica e sofria pressões de países 

da União Europeia, a fim de permanecer na Zona do Euro. Com taxas de desemprego 

chegando a 47% entre os jovens e com medidas tomadas que afetaram a área de saúde e 

educação, a população se viu insatisfeita com as decisões do governo, partidos e políticos que 

os cidadãos espanhóis argumentavam não representá-los. Desse movimento de indignação, 

criou-se um grupo de debates através do Facebook chamado Democracia Real Ya, que reuniu 

centenas de adeptos. Como no caso das revoluções árabes, em dado momento as pessoas 

decidiram ir às ruas manifestar seus desejos e para isso aproveitaram a proximidade das 

eleições.  

Num movimento pacífico em diversas cidades, os manifestantes começaram a debater 

em praça pública, em locais de significado histórico, o significado de “democracia real” e os 

assuntos políticos, econômicos e sociais que as campanhas dos candidatos não haviam 

explorado. Eles decidiram que só iriam desocupar as praças quando chegassem a um consenso 

nos debates. A mídia os apelidou de “Indignados”. Mais de cem cidades espanholas seguiram 

o exemplo e esse tipo de manifestação se difundiu pelo mundo. Em outubro de 2011, uma 

iniciativa de ativistas de Barcelona incentivou uma manifestação global, que contou com a 

participação de 951 cidades e 82 países, unidos em prol de mudanças do quadro atual 

(CASTELLS, 2013, p. 90). Em 2013, comemorou-se o segundo aniversário do movimento 

Indignados, porém sem a força de dois anos atrás. O movimento abriu importantes discussões 

acerca de mudanças nas leis de transparência governamental, eleitoral e de hipotecas. 

Nos Estados Unidos, a população vinha de uma época de renovação da esperança com 

a eleição de Barack Obama. A campanha eleitoral do democrata foi simbólica, por ser o 

primeiro presidente negro do país e trazer mensagens poderosas de uma possível mudança 

real, com o slogan “Yes we can”. A crise econômica que assolou o setor financeiro e atingiu 

diretamente o setor imobiliário veio diretamente no seu governo e ele deixou várias promessas 

de campanha de lado, objetivando salvar a economia do país. A população, porém, perdeu 

muito dinheiro e as taxas de desemprego começavam a aumentar. Além disso, o partido 

republicano em represália a derrota das eleições mobilizou todo o congresso contra o 

presidente, que ficou impossibilitado de executar decisões, agravando a crise. 
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As manifestações contaram com o apoio das plataformas dos meios de comunicação 

tradicionais na Internet. Fazendo menção aos movimentos árabes pela democracia, a revista 

cultural Adbusters lançou um manifesto em seu blog com a convocação #occupywallstreet. 

Cerca de mil pessoas aderiram e a polícia tentou oprimir com prisões sem pretextos e uso de 

violência. A ocupação foi seguida de inúmeros protestos em Nova Iorque e quanto mais a 

polícia tentava parar as manifestações, vídeos da violência lotavam o YouTube mobilizando 

cada vez mais pessoas. Em um curto espaço de tempo, outras dezenas de cidades aderiram às 

ocupações.  

O movimento nasceu, foi difundido e se manteve pela Internet, porém só conquistou 

sua plenitude ao ocupar o espaço público. Segundo Castells (2013, p. 128), o movimento 

Occupy construiu um espaço híbrido característico, “uma nova forma de espaço, uma mistura 

de espaço de lugares, num determinado território, e espaço de fluxos, na Internet”. A maioria 

das ocupações tinha um site próprio e grupos no Facebook, que serviam para organizar o 

movimento e manter os ocupantes em contato, além de manter as ocupações em diferentes 

cidades em constante comunicação. 

Se nas revoluções árabes o Twitter serviu para propagar informações em tempo real e 

o Facebook ajudou a organizar e agendar encontros, no caso do Occupy, o Tumblr também 

teve um papel importante. Essa rede social online funciona como um blog, que pode ser 

seguido pelos usuários e o conteúdo da postagem pode ser em formato de citação em texto, 

foto ou vídeo. Assim, cidadãos atingidos pela crise e participando do movimento “We are the 

99%” (em referência ao 1% rico da população dos EUA) relatavam suas histórias de perdas 

para o sistema com o intuito de mobilizar mais pessoas. 

 

 

2.3 A ascensão dos movimentos sociais no Brasil através da Internet 

 

No Brasil, a Internet partiu de uma iniciativa de integrar a comunidade acadêmica e 

científica do Brasil com outros países, processo que durou cerca de três anos e contou com o 

apoio da USP, Embratel e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq). No ano de 1995 foi liberada a operação comercial da Internet no país e mesmo com 

os altos preços para aquisição, o acesso à rede ganhou cada vez mais adeptos, chegando a 1,8 

milhões de usuários em 1998.  

Na última década, com a ascensão do PT ao poder, o país tem vivido políticas 

assistencialistas, adotando medidas e processos de busca de redução da pobreza, aumento do 
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poder de compra e reforço a programas de inclusão digital. A classe média se expandiu cerca 

de 40% e agora representa mais da metade da população. 

O Brasil tem 199 milhões de habitantes, a segunda maior população das Américas, só 

perdendo para os Estados Unidos. Segundo o Ibope
13

, em 2013 chegamos a 94,2 milhões de 

pessoas com acesso à Internet, sendo 79% (cerca de 78 milhões de pessoas) membros de redes 

sociais online. Os usuários brasileiros são muito jovens, 48% dos usuários estão na faixa dos 

18 aos 34 anos e passam, em média, 27 horas por dia conectados.
14

 É interessante notar que os 

brasileiros passam tempo online também quando estão assistindo televisão e tem o hábito de 

comentar nas redes sociais online grandes sucessos nacionais como as novelas e os jogos de 

futebol. Atualmente, o país tem um mercado extraordinário para as redes sociais online, sendo 

inclusive chamado de “capital universal das redes sociais” pelo The Wall Street Journal
15

. O 

Brasil tem 65 milhões de usuários cadastrados no Facebook e somos o segundo país com mais 

acessos ao Twitter, com 41,2 milhões de acessos. Essa facilidade de acessos, independente das 

classes sociais, se dá por conta do crescimento da fatia de mercado por tablets e smartphones. 

Os celulares com acesso à Internet já são propriedade de 23% da população e esse mercado 

tende a aumentar ainda mais 
16

.  

Até pouco tempo atrás, falar de política na Internet era considerado chato e partia da 

iniciativa dos ativistas estereotipados, que pareciam usar a web como uma extensão de sua 

habitual panfletagem. Em 2013, o Brasil também foi às ruas manifestar sua indignação contra 

o alto custo de vida, corrupção e falta de representatividade no país. Antes disso, porém, já 

podíamos ver outras movimentações de cunho social e político nas redes sociais online, como 

no caso da mobilização pela Lei da Ficha Limpa, pelos índios da tribo Guarani-Kaiowá e mais 

tarde com o movimento “Não me representa”. 

Em outubro de 2009, o projeto da Lei Ficha Limpa foi entregue ao presidente da 

Câmara dos Deputados sem muita credibilidade de que ia sair do papel. Após oito meses de 

intensa mobilização na Internet, em junho de 2010, o então presidente Lula estava 
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sancionando a Lei, vista como uma conquista para muitos brasileiros. A pressão popular foi 

tamanha que votar contra a Lei interferiria diretamente na imagem pública de qualquer 

político, embora muito foi feito para tentar remendar e enfraquecer o texto, com o objetivo de 

criar brechas. Para impedir a mudança no texto, mais de 400 mil mensagens foram enviadas e 

centenas de telefonemas foram feitos aos parlamentares para que não aprovassem a alteração. 

Nessa época, o Twitter e o Facebook estavam começando a se popularizar. Além das 

recém-nascidas redes nesses sites, grande mobilização se deu por conta de listas de email e a 

assinatura de uma online por meio do Avaaz. A lista chegou a dois milhões de assinaturas e 

teve um engajamento notável para que se chegasse a esse número. Segundo dados do Avaaz, 

em média, cada pessoa repassou o email da assinatura para outras 47, número muito acima da 

média
17

. 

Em outubro de 2012, a carta de um grupo da tribo Guarani-Kaiowá do Mato Grosso 

do Sul causou uma mobilização enorme na Internet. A tribo fica em terras cercadas por 

pistoleiros e o texto era uma resposta ao decreto da Justiça Federal em expulsá-los de suas 

terras. Os índios se posicionavam contra a decisão, optando por ficar em suas terras e morrer 

como ato de resistência. A tribo fala ainda que já havia perdido a esperança de viver 

dignamente e em violência em seu território, afirmando desacreditar na Justiça Brasileira. 

A carta foi divulgada pelo Facebook e pelo Twitter, causando uma mobilização até 

então inédita, gerando uma comoção coletiva em solidariedade aos casos de denúncia da 

violência contra essa etnia. Assim, cidadãos que nunca tiveram contato com as notícias de 

genocídio de índios no interior do país começaram a dialogar diretamente com os líderes dos 

movimentos e o assunto foi colocado em pauta pelas instituições governamentais. Logo o 

conceito “Somos Guarani-Kaiowá” se espalhou pelas redes sociais online a partir do uso das 

hashtags #SouGuaraniKaiowa e #SomosTodosGuaraniKaiowa, bem como a adesão ao 

sobrenome Guarani-Kaiowá nos perfis de redes sociais online como o Facebook.
18

 

No início de 2013, Marcos Feliciano, pastor evangélico e político famoso por fazer 

declarações polêmicas sobre africanos e homossexuais, chegou à presidência da Comissão de 

Direitos Humanos. Protestos a essa decisão não demoraram a repercutir nas redes sociais, que 

se associaram sob o movimento “Feliciano não me representa”. A forma principal de protesto 
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foi o envio de fotos com dizeres como “Sou negro, homossexual, portador de HIV e Feliciano 

não me representa”, associadas à hashtag #ForaFeliciano.  

Na metade do ano de 2012, a sociedade se encheu de esperança ao testemunhar um 

dos maiores acontecimentos da história da Justiça Brasileira: o julgamento do caso Mensalão, 

maior caso de corrupção generalizada de que se tem notícia, e a definição das penas dos 

acusados. Em dezembro, a mídia aplaudia o resultado antecipadamente e a população 

acompanhava o caso com a sensação de finalmente estar punindo aqueles que pareciam 

inatingíveis. 

Nos últimos anos, a conquista de sediar a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos 

Olímpicos de 2016 colocou o Brasil em evidência para todo o mundo. A partir de então, os 

governos falavam em legados para as cidades com melhorias na infraestrutura de transportes, 

investimentos em educação e saúde, revitalização de grandes áreas e aumento da taxa de 

empregos. O que se viu, ou pelo menos o que foi sentido pela população foi o elevado custo 

de vida, decorrente do alto índice de especulação financeira nas cidades-chave para a 

realização desses eventos mundiais, além de obras superfaturadas e infindáveis, cada vez 

consumindo mais investimentos e atenção, em detrimento das políticas sociais. No ano de 

2013, teríamos o primeiro treino para sediar a Copa do Mundo, recebendo no país a Copa das 

Confederações em junho. 

No Brasil, em meados de 2013, a população foi às ruas inicialmente por causa do 

aumento da passagem de ônibus. Os aumentos vinham sendo periódicos e não se via melhoria 

no transporte público. Em São Paulo, a passagem aumentou de R$3,00 para R$3,20, preço 

que entraria em vigência a partir do mês de junho. Nos dias 6, 7 e 11 desse mês ocorreram 

protestos fortemente oprimidos pela polícia, inclusive jornalistas que cobriam as 

manifestações foram alvejados pelas autoridades. Em represália à brutalidade policial, no dia 

13 de junho, os protestos se espalharam e chegaram às capitais do Rio de Janeiro, Teresina, 

Natal, Porto Alegre e Maceió, que também foram reprimidos com violência policial. 

As redes sociais online foram tomadas por debates sobre as manifestações. Viam-se 

opiniões por todos os lados, vídeos amadores denunciando abusos de poder dos policiais, 

depoimentos sobre a truculência da repressão e convocações para mais protestos vindo por 

todos os lados. O slogan para essa convocação surgiu justamente de uma propaganda de um 

dos patrocinadores da Copa das Confederações, que utilizou a hashtag #vemprarua para 

divulgar a campanha, mas logo foi subvertida de acordo com os interesses das manifestações. 

Das hashtags mais utilizadas, uma trazia em si a sensação de empoderamento da população, 

#ogiganteacordou, e outra deflagrava a insatisfação generalizada da população, 
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#nãoépor20centavos. “Mais de 75% dos cidadãos apoiavam o movimento, duas semanas 

depois de seu início na Avenida Paulista” (CASTELLS, 2013, p. 180). 

Assim, no dia 17 de junho, pelo menos 11 capitais se mobilizaram e mais de 300 mil 

pessoas foram às ruas em manifestações pacíficas, que exaltavam em coro o Hino Nacional e 

gritos de “Sem violência”. No Rio de Janeiro, mais de 100 mil pessoas andaram para Av. Rio 

Branco, importante via no coração econômico da cidade, enquanto recebiam apoio através da 

chuva de papel picado feita pelos que trabalhavam nos prédios dos arredores. Em Brasília, 

manifestantes ocuparam a Esplanada dos Ministérios e subiram no teto do Congresso 

Nacional. 

Por ter sido atendida em várias cidades, a questão dos transportes começa a sair de 

pauta, mas outras questões vêm à tona, como a votação da PEC 37, a “cura gay” e o ato 

médico. Além disso, os manifestantes passam a aproveitar a atenção da mídia para os jogos da 

Copa das Confederações para fazer protestos pedindo “Hospitais no padrão FIFA”, uma 

crítica aos padrões impostos pela Federação que encarecem ainda mais as obras nos estádios e 

seu entorno. A mídia tradicional, por sua vez, se concentrava em mostrar atos de vandalismo 

praticados por minorias e parecia ignorar a ação brutal da polícia.  

A mídia tradicional buscou definições para as manifestações bem como traçar o perfil 

de quem protestava. O perfil demográfico dos manifestantes no Brasil se assemelha aos 

participantes dos protestos no mundo árabe. Segundo o Instituto Data Popular, os jovens que 

foram as ruas têm entre 18 e 30 anos e de acordo com o Data Folha, 63% tem idade entre 21 a 

35 anos e 70% tem ensino superior. O Ibope mostra que 38% tiveram como motivação a 

situação precária dos transportes e 30% dos manifestantes lutavam pelo combate à 

corrupção
19

. 

Sociólogos e intelectuais comentaram a origem dos protestos e as possíveis 

consequências para o cenário político e social do país. Em entrevista, Marilena Chauí, filósofa 

da USP e membro-fundadora do PT, reitera o clima propício para manifestações por conta dos 

descontentamentos com a cidade por parte da classe emergente
20

. Fernando Henrique 

Cardoso, ex-presidente da República, concorda que o discurso governamental é diferente da 
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realidade e afirma que o grande diferencial das manifestações é o uso da Internet como 

ferramenta para convocar pessoas
21

. Manuel Castells, em entrevista no Brasil
22

, prevê que:  

“[o movimento] vai durar para sempre na Internet e na mente da população. E 

continuará nas ruas até que exigências sejam satisfeitas, enquanto os políticos 

tentarem ignorar o movimento, na esperança que o povo se canse. Ele não vai 

se cansar. No máximo, vai mudar a forma de protestar.” 

 

Laymert Garcia, professor de Sociologia da Unicamp e doutor em Ciências da Informação 

pela Universidade de Paris VII acredita que uma das consequências das manifestações foi a 

retomada da politização do jovem e outra característica fundamental foi a união da rede com a 

rua. Segundo o Laymert, “é extremamente importante pensar nessa relação rua/rede porque é 

no entre os dois que está a novidade da política” 
23

. 

No próximo capítulo, iremos revisar algumas teorias sociais sobre redes e aplicá-las ao 

objeto de estudo desse trabalho sobre os movimentos sociais da Internet. 
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3. TEORIAS DE REDE E OS MOVIMENTOS SOCIAIS 

Para entender a lógica dos movimentos sociais mediados pelo uso da Internet, é 

interessante nos contextualizar diante das teorias de rede. Ao analisar a estrutura das redes 

sociais é possível compreender como a informação se propaga através das redes e o papel dos 

atores envolvidos no processo.  

Dividimos esse capítulo em duas partes. Em um primeiro momento, retomamos os 

primórdios da sociologia para rever como o fenômeno social das manifestações deve ser 

estudado diante dos conceitos de contágio e influência social para o engajamento nos 

movimentos sociais. Em um segundo momento, optamos pelo enfoque nas dinâmicas e nas 

estruturas das redes sociais e nos debruçamos sobre o fenômeno de cascata de informação 

para compreender a lógica social da propagação das informações em rede que levam à ação 

coletiva.  

 

 

3.1 Os primórdios da sociologia 

 

Entender o funcionamento dos movimentos sociais requer uma análise sociológica da 

qual se valia Gabriel Tarde. Tarde defende o estudo do social através dos detalhes e dos 

episódios infinitesimais. Ele argumenta que a sociologia não deve ser estudada sob a 

perspectiva das grandes instituições sociais, já que “a sociedade [...] consiste em uma troca de 

reflexos” (TARDE, 1896a, p.76-8 apud VARGAS, 2000, p. 204).  

Ao contrário de seu contemporâneo Durkheim, que defende que “os laços sociais se 

estabeleceriam [...] em torno de uma solidariedade econômica ou jurídica, fundada no comum 

acordo e na livre vontade dos homens associados” (VARGAS, 2000, p. 204), Tarde tem seus 

argumentos baseados na microssociologia, sob a lógica da adaptação e da co-produção e 

considera que os fatos sociais são produtores de vínculos, laços sociais que são “construídos 

[...] por homens e esforços humanos” (TARDE, 1898a, p. 142-3 apud VARGAS, 2000, p. 

206) e não determinados por grandes grupos pré-estabelecidos em blocos dentro da sociedade. 

Para Tarde, o sujeito parte de microescolhas que estabelecem os macrofenômenos. 

Essas escolhas são dinâmicas e constroem relações vivas. Cada vínculo social é único e tem 

significado próprio e o conjunto desses laços sociais constitui a identidade do sujeito, formada 

pelo reflexo de múltiplas relações. A subjetividade está em constante mudança e adaptação 
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pelas relações, conversas e costumes. Como o autor argumenta (VARGAS, 2000, p.2006 

apud TARDE 1898a: 147-8): 

“Não há uma única ideia ou pequeno número de ideias, soltas no ar, que 

movem o mundo; há milhares e milhares que lutam para a glória de tê-lo feito 

caminhar. Essas ideias que agitam o mundo são as ideias próprias de seus 

autores. [...] Cada indivíduo histórico tem sido uma humanidade nova em 

projeto”. 

 

Sendo assim, os laços sociais não são o que Vargas chama de “orgânicos”, ou seja, não são 

naturais e sua existência é um meio, um instrumento, não o fim em si mesmo. Como garante 

Vargas, os laços sociais não estão presos às grades representações sociais (VARGAS, 2000, 

p. 207). 

 Um exemplo que podemos destacar e que tem total relação com as manifestações 

ocorridas no Brasil em junho é a discussão sobre política nas redes sociais online. Por 

observação, a discussão sobre política entre os jovens era considerada entediante, muitas 

vezes os considerados engajados eram rejeitados pela maioria das pessoas em suas redes. 

Além disso, antes dos movimentos insurgirem através da Internet, o assunto política era 

considerado sério demais para o meio das redes sociais online. Durante e logo depois das 

manifestações no Brasil, em junho de 2013, também influenciados por manifestações ao redor 

do mundo articuladas com a ajuda das novas tecnologias digitais, as redes sociais online no 

país viram-se dominadas por pessoas engajadas, que faziam questão de dar sua opinião sobre 

o tema, inclusive com longos textos, forma atípica para esse tipo de site. Assim, iniciavam-se 

debates políticos, dos quais muito mais pessoas tinham vontade de participar. 

O indivíduo não é reflexo da movimentação do social, ele coloca o social em 

movimento por conta da multiplicidade de suas relações com o outro. Ao invés dos vínculos 

serem organizados sob uma espécie de solidariedade que Durkheim defende, para Gabriel 

Tarde (1893g; e 1898a, p. 35 apud VARGAS, 2000, p. 207), os laços sociais são: 

“a simultaneidade das convicções ou das paixões, a sincronicidade dos 

julgamentos ou dos desígnios, a consciência de que tal crença ou tal desejo é 

partilhado, num mesmo momento, por um grande número de homens”. 

 

Essa sincronia de crença e desejo é produzida através da imitação. Segundo Tarde, só 

existe ciência no que se repete ou pode se repetir, pois um estudo só pode ser feito na medida 

em que haja fenômenos coincidentes para que se possa compará-los (1898c, p. 42; 1901a, p. 

463 apud VARGAS, 2000, p. 209). No caso da ciência que estuda o social, a sociologia, a 

unidade de repetição é a imitação. A imitação consiste em uma impressão, através da qual um 
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indivíduo reflete seus desejos e crenças sobre o outro. A imitação é a responsável por 

movimentar o social por meio de uma lógica de contágio.  

As modalidades de imitação podem ser de repetição, oposição e de adaptação. A 

simples repetição de um desejo ou crença se dá pela propagação no meio social. Quanto mais 

laços sociais um sujeito forma, por conta da imensa quantidade de fluxos de informação que o 

atingem, esses fluxos muitas vezes se sobrepõem e interferem entre si. Dessa união, podem se 

estabelecer em informações opostas numa imitação por oposição ou podem ser conjugados 

com vários outros fluxos, numa imitação por adaptação. Os dois últimos casos criam novos 

desejos e crenças e é nesse sentido que Tarde afirma que toda repetição é uma inovação que 

se propaga. (VARGAS, 2000, p. 209). 

Bruno Latour, sociólogo francês, dialoga com o pensamento microssociológico de 

Gabriel Tarde. Em sua obra “Reagregando o Social”, ele busca explicar o social através das 

associações. Do mesmo modo, contrapõe-se a Durkheim, ao denominar a sociologia 

tradicional (das superestruturas) de “sociologia do social” e sugerir que deveria se passar a 

estudar a “sociologia das associações”.  

Assim como Tarde, Latour (2012, p. 17) se opõe à ideia de assumir o “social” como 

um conceito que carrega sentido de estável, um molde que pode se encaixado em diversos 

casos: 

“quando os cientistas sociais acrescentam o adjetivo “social” a um fenômeno 

qualquer, aludem a um estado de coisas estável, a um conjunto de associações 

que, mais tarde, podem ser mobilizadas para explicar outro fenômeno”. 

 

As ciências sociais como vêm sendo estudadas deveriam rever os enquadramentos 

generalizados, a fim de tentar aproximar os elementos “micro” dos elementos “macro”. A 

“sociologia das associações” proposta pelo autor investiga os pequenos vínculos entre os 

autores que formam as redes.  

Latour (2012) defende em sua publicação a teoria do ator-rede. A sigla em inglês 

dessa teoria é ANT (actor-network theory), no qual o autor faz um trocadilho com a palavra 

formiga. Ele argumenta que o social é formado por associações de atores com pequenos 

vínculos entre si, no formato de uma rede. Para ele, esses atores podem ser humanos ou 

objetos e os laços sociais entre eles estão em constante mudança. Latour (2012, p. 47) 

argumenta que a “sociologia das associações” é o estudo desses pequenos vínculos e faz 

alusão ao trabalho de formigas: 

“Os sociólogos do social parecem pairar como anjos, transportando poder e 

conexões quase imaterialmente, enquanto o estudioso da ANT tem de arrastar-
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se como uma formiga, carregando seu pesado equipamento para estabelecer 

até o mais insignificante dos vínculos”. 

 

Desse modo, Latour constrói uma imagem do social como uma rede, que não segue os 

padrões das estruturas pré-estabelecidas.  

 A teoria do ator-rede busca: 

“‘seguir os próprios atores’, ou seja, tentar entender suas inovações 

frequentemente bizarras, a fim de descobrir o que a existência coletiva se 

tornou em suas mãos, que métodos elaboraram para sua adequação, quais 

definições esclareceriam melhor as novas associações que eles se viram 

forçados a estabelecer” (LATOUR, 2012, p.31). 

 

Partindo dessa premissa, o autor afirma que, ao contrário do que pressupõe a 

“sociologia do social”, na sociologia das associações não existem grupos, apenas formação de 

grupos (LATOUR, 2012, p. 49). Latour considera que a sociologia da superestrutura delimita 

grupos, porém afirma que “nossa experiência mais comum do mundo social é de sermos, 

simultaneamente, alvo de diversos apelos possíveis e contraditórios de reagrupamento” 

(LATOUR, 2012, p. 50). Ele concorda com Gabriel Tarde que a criação de laços sociais 

produz subjetividade e a subjetividade muda conforme a relação. Assim, segundo afirma 

Latour, a “sociologia das associações” considera o social “uma série de associações entre 

elementos heterogêneos” (LATOUR, 2012, p. 23).   

 Dessa heterogeneidade vinda das constantes associações de grupos enquadrados como 

homogêneos pela sociologia tradicional, surgem as controvérsias. Grupos são incertos, pois 

são controversos. Segundo Latour (2012, p.53), “essas controvérsias proporcionam ao analista 

os recursos necessários para rastrear as conexões sociais”. As associações de grupos estão em 

uma dinâmica constante e as diferentes formações deixam rastros que podem ser investigados 

pelo sociólogo da ANT. As conexões já estabelecidas não deixam rastros e são tomadas por 

Latour como invisíveis, já que “se um conjunto não deixa rastros, não gera nenhuma 

informação; se é visível, está se fazendo e gerará dados novos e interessantes” (LATOUR, 

2012, p.54). O que faz um grupo existir é a parte viva das relações sociais e a dinâmica 

deixada pelos rastros desses vínculos deve ser mapeada, não o que é estático. 

É interessante comentar a passagem, na qual o autor fala que:  

“os grupos não são coisas silenciosas, mas o produto provisório de um rumor 

constante feito por milhões de vozes contraditórias sobre o que vem a ser um 

grupo e quem pertence a ele” (LATOUR, 2012, p.55). 
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Há uma mudança de paradigma que pode ser observada com o uso da Internet. Como vimos, 

na rede online o ator fala por conta própria, se define, se classifica, expõe suas relações e se 

agrupa e se reassocia constantemente. O que se viu durante as manifestações que estamos 

analisando nesse estudo, foi uma constante agregação e redistribuição de grupos em torno das 

reivindicações diferentes em cada etapa do movimento. O delineamento dos grupos é função e 

necessidade dos próprios atores e um grupo só existe quando os próprios atores se preocupam 

em delimitá-lo, já que não há ator quando não há ação. 

 Latour estabelece diferenças em relação aos agregados sociais, que podem ser 

“intermediários” ou “mediadores”. Os intermediários são figuras passivas, que têm papel de 

transportar “significado ou força sem transformá-los” (LATOUR, 2012, p. 65), sem contribuir 

ou inovar no processo de contágio social. Já os mediadores são atores – e por isso ativos, 

agentes – no processo disseminação da informação, eles “transformam, traduzem, distorcem e 

modificam os significados ou os elementos que supostamente veiculam” (LATOUR, 2012, p. 

65). Segundo o autor, mediadores podem ser objetos ou humanos. 

 Um jornal, por exemplo, pode ser usado para como um simples objeto para limpar, 

forrar, embrulhar ou como veículo de informação. No primeiro caso, o jornal funciona como 

um intermediário estático, um lugar de passagem e no segundo caso, exerce a função de 

mediador. Numa análise de redes baseada na “sociologia das associações”, a “especificidade 

do mediador deve ser levada em conta todas as vezes” (LATOUR, 2012, p.65). No próximo 

capítulo, veremos que o papel da mídia como um mediador deve ser levado em consideração 

para a análise que este estudo propõe. 

 

 

3.2 Influência e contágio nas redes sociais 

 

 Como vimos nas teorias de Tarde e Latour, o social existe sob uma dinâmica constante 

de reordenação através de associações. Através dos vínculos formados por essas associações 

temos um desenho de rede, na qual os atores nela inseridos são mediadores que disseminam a 

informação num processo de imitação. Como mediadores são agentes responsáveis por 

acrescentar ou remodelar os dados nesse processo de difusão, surgem inovações a cada 

contato. Assim, o que devemos passar a estudar é como se dá o processo de influência entre 

atores dentro da rede, para que uma determinada informação agregue uma massa de atores em 

torno de uma ideia, um desejo ou um comportamento. 
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 Segundo Adams (2012, p. 30-31), nós nascemos em uma rede de relações e essa rede 

evolui com o passar dos anos. Essa rede é formada por todos aqueles com quem estamos, de 

alguma forma, conectados e temos diferentes níveis de proximidade com essas pessoas, com 

limites bem definidos. As pessoas tendem a se associar em diversos grupos com diferentes 

tipos de conexão ao longo da vida, que podem ser grupos formados por vínculos profissionais, 

por interesses em comum ou por grau de parentesco. Estamos associados a diversos grupos 

simultaneamente e esses grupos e relações têm um papel importante em como se dá a questão 

da influência na rede. 

 Conforme apresentamos no primeiro capítulo, Mark Granovetter (1973) argumenta 

que a estrutura social das redes é formada pelos laços fracos e fortes. Os laços fortes são as 

pessoas mais íntimas e em quem mais confiamos. Segundo Adams (2012, p. 60), a maioria da 

nossa interação se dá com os laços fortes, já que são emocionalmente mais próximos e estão 

mais propícios a nos dar atenção. Além disso, pesquisas mostram que tendemos a ser muito 

influenciados por poucos números de pessoas, que são os nossos laços mais fortes, em 

comparação à influência da mídia (ADAM, 2012, p. 61). Os laços fracos estão na periferia da 

rede, como mostra a figura 1, e apresentam maior possibilidade de ligações com diferentes 

grupos sociais e por isso maior chance de heterogeneidade de informações que podem gerar 

oportunidades ou vantagens sociais. Como Adams argumenta (2012, p. 65), no entanto, 

tendemos a procurar a opinião dos laços fortes para a tomada de decisão, embora os laços 

fracos possam estar mais próximos do que procuramos.  
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Figura 1 – Laços fracos representados na periferia da rede e por conta disso têm mais conhecimento. 

 

 

Fonte: ADAMS, 2012, p. 65 

 

 Granovetter (1973, p. 1366) afirma que qualquer que seja a informação a ser 

disseminada, pode atingir um número grande de pessoas e alcançar uma grande distância se 

passar pelos laços fracos. O autor exemplifica esse processo com a propagação de um boato 

que serve como “laço ponte” para atingir diferentes aglomerados ou clusters.. Se uma pessoa 

conta a vários amigos próximos e eles fizerem o mesmo com seus amigos, muitos vão ouvir o 

boato mais de uma vez por conta da possibilidade de compartilharem laços em comum. Da 

mesma forma, se houver uma tentativa de abafar o boato, é mais provável que ele fique 

limitado entre os laços fortes e os laços fracos espalhem a informação mais adiante.  

 Além da propagação de boatos, também podemos citar a comunicação boca-a-boca. O 

estudo do boca-a-boca vem se tornando cada vez mais relevante, uma vez que a teoria de 

redes demonstra que os consumidores tendem a tomar decisões de compra baseados no que 

sua rede social aconselha sobre o produto ou serviço. Segundo Brown et. al (2007, p. 3), há 

que se levar em conta três elementos que influenciam no boca-a-boca e na tomada de decisão:  

a força do laço com aquele que recomenda, a homofilia e a credibilidade da fonte. Já vimos a 

importância dos laços fortes e a partir daí, derivam-se as questões da credibilidade e o 
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princípio da homofilia, que indicam a similaridade entre os membros de um grupo, limitando 

as possibilidades sociais como acesso à informação, atitudes formadas e interações. 

 É importante colocar em questão a diferença do ambiente online e offline. Nessa 

monografia estamos falando das redes online e estudando as possibilidades de contágio entre 

diferentes pessoas e grupos em grande escala. Brown et. al (2007, p. 6) alertam que a falta de 

envolvimento social físico como linguagem corporal e não-verbal, presentes na comunicação 

offline, podem comprometer a questão da credibilidade e da homofilia. Vale dizer que a 

Internet, nesse caso, funciona como canal de comunicação. Apesar de mascarar algumas 

características essenciais para credibilidade no ambiente offline, favorecendo o uso de perfis 

anônimos, por exemplo, estudos mostram que o próprio meio facilita o senso de conexão e 

envolvimento entre os usuários, reforçando os laços sociais. Mesmo pessoas que não se 

conhecem online demonstram senso de pertencimento na formação de grupos online.  

 Podemos comparar o processo influência e o contágio no âmbito do comportamento 

do consumidor com o engajamento em questões políticas e sociais. Ernest Dichter, autor de 

“How Word-of-Mouth Advertising Works” (2000), por exemplo, investiga os processos de 

influência no âmbito microssocial. Segundo o autor, a propagação de uma informação 

depende das motivações de quem fala e de quem escuta a recomendação. Quem é impactado 

pela mensagem no boca-a-boca tem mais chances de passar a informação adiante (DICHTER, 

2000, p. 148). 

 Ainda segundo Dichter (2000), no caso do comportamento do consumidor, o emissor é 

motivado a falar quando há algum tipo de envolvimento pessoal, com o produto, com o outro 

e/ou com a mensagem do produto. O envolvimento pessoal é uma motivação tangível, já que 

leva em consideração os benefícios trazidos pela decisão de compra. O envolvimento com o 

produto é uma motivação de se ter status e querer demonstrar conhecimento para ganhar 

atenção dos pares. Já o envolvimento com o outro indica a vontade de ajudar e a preocupação 

com quem é aconselhado. Por fim, o envolvimento com a mensagem é colocar em pauta um 

comercial considerado inovador pelo emissor ou que chame a sua atenção pelo conteúdo 

(DICHTER, 2000, p. 148-152). 

 É importante ressaltar que Dichter comenta recomendações de produtos e serviços, 

que resultam em decisões de compra. Aqui, estamos focados na difusão da informação, 

investigando como se dá a influência no contágio social. Sob o ponto de vista dos 

movimentos sociais, podemos observar algumas atitudes tomadas pelos usuários nas redes 

sociais online para incentivar a participação nas manifestações. Havia pessoas que se 

espelhavam nas conquistas das manifestações ocorridas ao redor do mundo, como a primavera 
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árabe. Como comentou Castells (2013, p. 162) em seu recente livro, “Redes de indignação e 

esperança”, “ver e ouvir protestos em algum outro lugar [...] inspira a mobilização porque 

desencadeia a esperança e a possibilidade de mudança”. Também havia aqueles que sempre 

foram politicamente engajados e aqueles que passaram a comentar sobre os movimentos para 

não ficar de fora do debate nas redes sociais online.  

 No caso da decisão de compra, a influência para quem recebe a recomendação pode 

ser dar de diferentes maneiras segundo Dichter (2000, p. 152-4). Para a recomendação ser 

assertiva, o aconselhado leva em consideração a percepção sobre o conhecimento e o grau de 

desinteresse comercial sobre o produto. Há os profissionais, especialistas, que têm profundo 

conhecimento sobre produto; as celebridades que são usadas para emprestar sua credibilidade 

à causa, tornando mais fácil a lembrança pelo público; os conhecedores, que conhecem o 

produto, mas não estão ligados profissionalmente; os que compartilham o mesmo interesse; os 

amigos íntimos, laços fortes que compartilham interesses pelo princípio da homofilia; pessoas 

de boa vontade, que têm interesse em ajudar; e aqueles portam evidências tangíveis dos 

benefícios do produto.  

 Fazendo um paralelo com o boca-a-boca observado nas manifestações, podemos 

destacar percepções de três grupos, em relação àqueles que reproduziam mensagens de 

protesto. O primeiro grupo são os partidos políticos de oposição, cujas bandeiras foram 

rejeitadas nas passeatas e no ambiente online. Segundo a linha de pensamento de Dichter, 

esses grupos eram vistos como os mais interessados no fracasso do atual governo e, junto com 

atmosfera da crise de representatividade, eram vistos como “mais do mesmo”. O segundo 

grupo é constituído por amigos íntimos que também tiveram um papel importante na 

produção do engajamento político, o assunto entrou em pauta nas conversas íntimas entre os 

laços fortes. Já o terceiro grupo é formado pelas celebridades, que dessa vez, não eram 

projetadas como embaixadores de um produto, ou nesse caso, partido. Segundo Dichter 

(2000, p. 155), a denegação de interesse pessoal é fundamental para criar condições de 

possibilidade de influência.  

 Granovetter (1978), também estuda o processo de influência e contágio social no 

comportamento coletivo. Ele desenvolveu um modelo, tendo como base o conceito de limiar. 

Nesse processo, os atores têm sempre duas alternativas e o resultado das suas escolhas 

depende de quantos outros atores decidiram por esse caminho (GRANOVETTER, 1978, p. 

1420).   
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O autor argumenta que em um grupo o comportamento não pode ser analisado 

separadamente, indivíduo a indivíduo, e sim como as escolhas e preferências interagem entre 

si. Segundo Granovetter (1978, p. 1421),  

“saber as normas, preferências, motivos e crenças dos participantes no 

comportamento coletivo pode, na maioria dos casos fornecer a condição 

necessária porém não suficiente para a explicação dos resultados; além do 

mais, precisa-se de um modelo de como essas preferências individuais 

interagem e se agregam” 
24. 

 

Ao contrário de Brown et. al (2007) e Dichter (2000), Granovetter (1978) não leva em conta 

como os atores adquirem essas preferências e sim o contexto coletivo do comportamento. 

Deve-se levar em consideração que uma associação de indivíduos é heterogênea, com 

preferências variadas. Do mesmo modo, há uma relação ambígua no estudo da tomada de 

decisão no comportamento coletivo. Quando um indivíduo se junta a uma ação coletiva, não 

significa que ele necessariamente pensa da mesma maneira que todos os outros, tampouco que 

ao final da escolha, o grupo tenha crenças iguais por ter participado da ação. Em outras 

palavras, as decisões coletivas não refletem as crenças, normas e preferências do ator social. 

Pelo contrário, muitas vezes essas crenças são deixadas de lado em nome da ação coletiva 

(GRANOVETTER, 1978, p. 1421).  Como mencionado anteriormente, antes dos protestos 

online surgirem, a ação coletiva era inclinada a rejeitar o assunto política nas redes sociais. 

Depois, a ação coletiva se tornou justamente as manifestações que vimos online e nas ruas.  

 O modelo matemático apresentado por Granovetter leva em conta que as decisões de 

cada ator são binárias e mutuamente exclusivas. Outro precedente é que o indivíduo leva em 

conta quantas pessoas já tomaram a decisão para fazer sua escolha. O autor aplica essa teoria 

ao modelo de motim e exemplifica que as escolhas binárias se referem ao dilema de participar 

ou não de um movimento de protesto.  

 Granovetter afirma que as pessoas em um grupo têm diferentes níveis de tomada de 

decisão. Esse nível de variação entre os indivíduos é o que ele chama de limiar. O limiar é um 

número que se refere à proporção de pessoas do grupo que é percebida participando da 

tomada de decisão – nesse caso a participação nos protestos.  

Há diferentes níveis de limiar. Os mais radicais, os propensos a participar teriam 

limiar muito baixo. A pessoa de limiar zero ou 0% seria capaz de se rebelar sozinho, sem 

precisar ver alguém fazendo a mesma escolha. Já uma pessoa de limiar 1 ou 1% necessita 
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 Tradução própria. 
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apenas de ver outra pessoa ou o equivalente à proporção de 1% do grupo para fazer parte do 

protesto. Já os conservadores tem limiar perto de 100% e só depois de se verem rodeados de 

pessoas protestando, são influenciados a participar também.  

A ideia aqui é a percepção da proporção de participantes em um grupo, ou seja, que o 

indivíduo note uma movimentação acontecendo à sua volta. Quando se atinge o limiar 100%, 

a partir daí não se tem mais controle sobre o motim, já que a percepção geral é de que todos 

os conhecidos a sua volta estão aderindo à movimentação. Esse é o ponto de virada que 

desencadeia um movimento em cascata, que nas redes online chamamos de viralização, tal 

qual uma epidemia. 

A tomada de decisão, como nos casos de compra de produtos, não precisa ser racional. 

Como mencionamos anteriormente, ela depende de uma série de fatores. Entretanto, o que 

importa no modelo de motim de Granovetter é que os custos sejam menos impactantes que os 

benefícios.  

“O custo para um indivíduo de participar de um motim diminui conforme o 

motim aumenta de tamanho, já que a probabilidade de ser detido é menor 

conforme há um número maior de envolvidos. (...) O limiar é simplesmente o 

ponto, no qual os benefícios percebidos pelo indivíduo a fazer a coisa em 

questão (aqui, se juntar ao motim), excedem os custos percebidos” 

(GRANOVETTER, 1978, p. 1422) 
25

.  

 

 Granovetter também comenta sobre o equilíbrio de um grupo. Dois grupos distintos 

podem parecer idênticos, mas é possível que um deles escolha fazer parte do movimento e o 

outro não. Se uma associação tiver indivíduos com limiar zero, seguidos por indivíduos com 

limiar 24, 25 e assim por diante, o motim corre risco de não acontecer porque as pessoas de 

limiar do intervalo de 1 a 23, por exemplo, não terão seu limiar alcançado para tomar a 

decisão por conta dessa lacuna. 

Nesse caso, podemos pensar nos protestos que tiveram grande quantidade de adesão e 

outras manifestações menores, com causas menores que não tiveram tanto destaque. Também 

podemos imaginar que, com milhões de pessoas postando nas redes sociais online, milhares 

de hashtags diferentes podem ter surgido, mas somente algumas foram amplamente 

difundidas e tiveram números expressivos dentro da movimentação online. 

Granovetter (1978, p. 1428) considera ainda que outros fatores podem influenciar nos 

resultados da ação coletiva. Um desses fatores é a estrutura social da rede em questão. 

Segundo o autor, “a influência que qualquer pessoa tem sobre o comportamento do outro 
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depende da relação que eles têm” (GRANOVETTER, 1978, p. 1429). Aqui novamente a 

questão dos laços fortes se mostra importante para analisar os processos de influência e 

produção de crença. Se um grupo é formado majoritariamente de relações baseadas em laços 

fortes, talvez o limiar tenda a ser mais baixo do que estando na presença de estranhos. A 

influência dos amigos tende a ter um peso maior na decisão, bastando que menos pessoas 

ajam, contanto que essas pessoas que tomem a decisão sejam próximas ao indivíduo. 

Isso pode influenciar no balanceamento do equilíbrio. Granovetter argumenta que 

qualquer lacuna de limiar pode afetar a adesão ou não ao protesto. Porém, dependendo de 

como se dá a estrutura de laços da rede, as lacunas podem ser irrelevantes. Por exemplo, se as 

pessoas de limiar zero são muito próximas daquelas de limiar 2, elas podem ser influenciadas 

mesmo sem precisar das pessoas de limiar 1 para tomar a decisão. Quando o nível de 

intimidade dentro de um agregado de pessoas aumenta, quando temos mais conhecidos que 

estranhos, a distribuição do limiar pode ser alterada. Segundo Granovetter (1978, p. 1430), 

“os maiores efeitos ocorrem quando as pessoas conhecem, em média, cerca de um quarto do 

grupo – um nível moderado de amizade”.  

Outro elemento que contribui para alterar os resultados da ação coletiva é o efeito que 

o espaço e o tempo têm sobre os limiares de determinada rede. Os modelos simples de limiar 

assumem conectividade total entre os indivíduos e que cada um é responsável pelo 

comportamento do todos os outros. A associação de pessoas deve ser vista como um ambiente 

heterogêneo, e por isso, deve ser considerado o tempo de disseminação das informações 

dentro do grupo e a extensão desse grupo, o ambiente onde estão sendo disseminadas. 

 Duncan Watts (2011) também estuda a questão da influência nas redes. No livro 

“Tudo é óbvio” ele se preocupa em destrinchar as premissas fixadas pelo senso comum, ao 

propor uma nova maneira de pensar. Assim como os sociólogos Tarde e Latour, Watts 

também direciona seu olhar para os microfenômenos para entender como as pessoas fazem 

escolhas. O autor argumenta que há uma tendência em utilizar o senso comum para explicar a 

tomadas de decisão,o que pode fazer parecer que os hábitos são inexplicáveis e os 

comportamentos não são pensados. O autor indica que, muitas vezes, pensar sobre o 

pensamento pode levar a uma simplória racionalização explicativa. Portanto, deve-se levar em 

conta também o viés cognitivo.  

“entender a influência de padrões estabelecidos sobre as escolhas que fazemos é 

importante, pois nossas crenças sobre o que e por que as pessoas escolhem afetam 

praticamente todas as nossas explicações sobre questões sociais.” (WATTS, 2011, p. 

42).   
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 Watts (2011, p. 67) também analisa o comportamento coletivo e critica o raciocínio 

circular derivado do senso comum. Ele exemplifica inúmeras obras consideradas 

unanimidade, as melhores em sua área como Shakespeare, a Mona Lisa, Harry Potter e 

Facebook. Esses são fenômenos mundiais e a explicação do senso comum é que fazem 

sucesso justamente porque são parecidos com si mesmo, utilizando um raciocínio que dá 

voltas e não explica de onde vêm os elementos que garantam a preferência do público. Nesse 

sentido, o argumento amplamente difundido é que, dentre tantas redes sociais online, o 

Facebook tem bilhões de adesões que preferem essa rede social por uma série de atributos 

inerentes ao próprio Facebook. A obra de Harry Potter tem um enredo com elementos de 

histórias de sucesso, que na verdade são características do próprio livro. Significa dizer que o  

senso comum inverte a lógica social e ao invés de explicar pela ótica da gênese das pequenas 

escolhas, privilegia-se um olhar macro e enquadrado sobre o fenômeno naturalizado. Segundo 

Watts (2011, p. 69): 

“A sociologia é apenas o topo da pirâmide que começa com partículas 

subatômicas e termina com a sociedade global. E a cada nível da pirâmide 

temos essencialmente o mesmo problema – a partida de uma ‘escala’ da 

realidade em direção à seguinte.” 

 

Para estudar o processo de influência entre os indivíduos, Watts (2011) replicou o 

famoso experimento de Milgram (1963) a fim de tentar comprovar a máxima de que todas as 

pessoas estão conectados a seis graus de distância. O objetivo era poder chegar a certas 

conclusões sobre os mecanismos de influência social. O experimento de Watts consistiu em 

indicar 60 mil pessoas em 166 países diferentes que tentassem repassar uma mensagem pelo 

menor número de pessoas possíveis para tentar chegar a duas pessoas específicas. O resultado 

encontrado indica que os influenciadores eram vistos não como as pessoas mais conectadas e 

por isso mais influentes, mas aquelas que eram mais propensas a continuar repassando a 

mensagem por serem mais próximas ou semelhantes ao destinatário. 

Watts (2011), ao estudar comportamento coletivo, analisa também o modelo de motim 

de Granovetter (1978) paralelamente à lei da minoria idealizada por Gladwell (1990). 

Enquanto o modelo de motim pressupõe conexão entre indivíduos de um grupo, cuja ação 

coletiva depende do limiar de cada membro a ser atingido, a lei da minoria indica que as 

grandes epidemias sociais foram causadas por pessoas excepcionais e supõe que ao identificar 

esses influenciadores, é possível iniciar e controlar ações coletivas pela lógica do contágio 

social. O argumento de Gladwell supõe que a informação pode se propagar infinitamente 
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através das redes e assim, o influenciador exercerá influência alcançando graus mais distantes 

da cadeia. Watts (2011, p. 96) percebe que a lei da minoria carrega duas hipóteses:  

“primeiro que algumas pessoas são mais influentes que as outras; segundo, 

que a influência dessas pessoas é aumentada por um processo de contágio de 

epidemias sociais.” 

 

O autor argumenta, no entanto, “que ninguém pode chegar a um acordo sobre quem 

são os influenciadores” (WATTS, 2011, p. 93). Segundo as pesquisas feitas em laboratório 

pelo autor, os mais influentes de fato são mais bem-sucedidos em propagar uma informação, 

mas não por conta de serem pessoas com dons especiais. Isso porque  

“quando a influência é propagada por um processo contagioso, o resultando 

depende muito mais da estrutura geral da rede do que das propriedades dos 

indivíduos que a desencadeiam.” (WATTS, 2011, p. 97).  

 

Assim como uma epidemia biológica, que para se expandir depende de uma série de 

fatores como baixa imunidade, eficácia de programas de saúde e manutenção da higiene em 

um determinado grupo, as epidemias sociais dependem de condições específicas. Ela depende 

da “existência de uma grande massa de pessoas facilmente influenciáveis” (WATTS, 2011, p. 

97), o que coloca em questão a ideia dos influenciadores. Na verdade, segundo o autor, os 

influenciadores são acidentais e podem ser qualquer pessoa comum.  Em consonância com 

Watts, para Adams, todos influenciamos pessoas a nossa volta, pois sempre somos procurados 

para falar sobre certos tópicos. “Nesse sentido, todos são (potenciais) influenciadores” 

(ADAMS, 2012, p. 74). 

 Partindo desses estudos, Watts e Dodds (2007) revisam a teoria clássica da 

comunicação sobre influenciadores e formadores de opinião. Segundo a teoria chamada “two-

step flow communication” de Paul Lazarsfeld et. al (1944) a mídia de massa é considerada a 

principal influenciadora no processo de difusão de uma mensagem e os formadores de opinião 

influenciam pequenos grupos, ocorrendo assim duas etapas de fluxo de informação, como 

indica a figura 2. 
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Figura 2 – Representação do modelo “two-step flow” 

 

Fonte: WATTS, 2007, p. 441 

 

Baseando-se na ideia do modelo de limiar de Granovetter (1978) e da rede de 

influências que comentamos anteriormente, Watts e Dodds (2007, p. 444) apontam um novo 

modelo para a teoria da difusão, baseado em estudos empíricos recentes, no qual a informação 

seria propagada em múltiplos estágios, como demonstrado na figura 3. 
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Figura 3 – Representação do modelo sugerido por Watts

 

 

Fonte: WATTS, 2007, p. 444. 

 

De acordo com os modelos estudados por Watts e Dodds (2007), as redes sociais 

nunca apresentam uma estrutura linear. Ao invés disso, são formadas por pequenos grupos 

interconectados (clusters), centralizados em hubs (pessoas com maior número de conexões). 

Segundo Adams (2007, p. 77), as conexões com os hubs s07ão vias de mão dupla, no sentindo 

de que recebem e repassam informação a todo momento. Como vemos na figura 4, a ideia de 

hub à direita representa a nova teoria da difusão , enquanto a da esquerda mostra a ideia de 

um formador de opinião de Lazarsfeld et. al (1944). 

 

Figura 4 – Hubs 

 

Fonte: ADAMS, 2012, p. 77 
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Ainda segundo Adams, há dois tipos de hub: os inovadores e os seguidores. Conforme o 

modelo de Watts e Dodds (2007) demonstra, os hubs inovadores são aqueles com baixo limiar 

para a adesão de uma ideia nova, acolhendo ideias após um baixo tempo de exposição a elas. 

Esses conforme Watts e Dodds (2007, p. 446) são os “early adopters” que por terem limiar 

mais baixo, adotam tendências muito cedo. Assim, esses grupos influenciam os hubs 

seguidores, de limiar muito alto e que acolhem ideias novas quando já foram expostos durante 

muito tempo a elas. Podemos dizer que o grupo dos seguidores tem o limiar tão alto que seria 

o ponto de inflexão para desencadear um movimento em cascata e nesse processo, os hubs 

inovadores têm papel fundamental. Adams (2012) ilustra como se dá esse processo na figura 

5:  

 

Figura 5 – Fluxos múltiplos de informação começando nos hubs inovadores e atingindo a massa 

 

 

Fonte: ADAMS, 2012, p. 78 

 

Apesar da figura mostrar dois estágios para o fluxo de informação, é preciso lembrar 

que esse processo ocorre em uma rede não linear e em diversos hubs ao mesmo tempo no 

campo social. Outro ponto fundamental para nosso estudo é que a mídia de massa não sai de 

cena no modelo de múltiplos fluxos imaginado por Watts e Dodds. Segundo o autor, estudos 

sugerem que todos estão “expostos a uma mistura de influência interpessoal e da mídia” 

(WATTS e DODDS, 2007, p. 444). 

 A fim de aplicar as teorias da influência e do contágio social revisadas neste capítulo, 

no próximo item analisaremos um estudo de caso sobre as manifestações no Brasil 

desencadeadas pelo Movimento do Passe Livre em junho de 2013. O objetivo da análise 

empírica proposta nesta monografia é compreender o processo de difusão de informação 

ocorrido entre os usuários das redes sociais na Internet que levou as pessoas em massa às ruas 

em um movimento que ganhou destaque nacional e internacional. 
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4. ANÁLISE DE DADOS SOBRE AS MANIFESTAÇÕES DE 2013 NO BRASIL 

 As manifestações de junho de 2013 no Brasil repercutiram amplamente nas mídias 

tradicionais e redes sociais online. Segundo os grandes veículos de comunicação e a polícia, a 

web é considerada a principal ferramenta de convocação e mobilização para ir às ruas. Nesse 

estudo, para entender o processo de formação dos movimentos sociais, não podemos deixar de 

analisar alguns fatores.  

Em primeiro lugar, devem ser investigadas as estruturas das redes e como as ações dos 

atores inseridos na rede contribuem para a ação coletiva. Em segundo lugar, é importante 

analisar tipos de relações se se estabelecem entre indivíduos para entender o caminho que os 

fluxos de informação foram tomando. Finalmente, devemos colocar as redes no contexto da 

comunicação mediada por computadores (CMC), nesse caso as redes sociais online, para 

entender o papel da Internet nas manifestações. 

  

 

4.1 Os efeitos dos laços sociais e da comunicação mediada por computadores na 

estrutura das redes 

 

 Para estudar os movimentos sociais, é necessário entender as estruturas das redes e 

investigar as conexões entre as pessoas. Como Granovetter (1978) argumenta, estar inserido 

em uma rede heterogênea afeta as decisões do indivíduo em ações coletivas. O que também 

deve ser observado é a posição ocupada por esses atores dentro da rede, que pode diversificar 

os fluxos de compartilhamento de informação.  

 Mario Diani (2011) investiga como a inserção do indivíduo em redes sociais afeta as 

decisões sobre participar de uma ação coletiva. Segundo o autor, o envolvimento prévio dos 

indivíduos com organizações e redes de ativistas facilita a participação em outros 

movimentos. Como foi visto durante as manifestações, pessoas com perfil engajado 

politicamente aderiram facilmente e continuavam ativos nos protestos e na convocação de 

mais gente. Ainda segundo o autor, “a distribuição e a densidade dos laços entre os atores aos 

quais alguém está conectado também importa” (DIANI, 2011, p. 224) 
26

. Isso significa que 

quanto mais laços e maior a quantidade de laços relevantes um indivíduo possuir, maiores as 
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chances de se persuadido a se juntar a uma ação coletiva. Outro fator que influencia a adesão 

é o contexto no qual acontece a tentativa de recrutamento. A presença de indivíduos em 

comunidades específicas como clubes de futebol ou a rede de colegas de trabalho, mesmo que 

não estejam diretamente ligadas com o ativismo “criam oportunidades para pessoas com 

pressupostos similares a se encontrarem e eventualmente se desenvolver uma ação coletiva” 

(DIANI, 2011, p. 224). 

 Os atores estão rodeados de múltiplos laços fracos e fortes, que podem incentivar ou 

desencorajar a participação em ações coletivas. Além de investigar a localidade das redes, 

para entender a dinâmica das ações coletivas, é necessário observar também como os laços 

individuais se combinam dentro de uma rede (DIANI, 2011). “Quanto mais densa a rede, mais 

altos são os níveis de ação coletiva” (GOULD, 1993b apud DIANI, 2011, p. 225)
27

. 

Segundo as observações do autor, a grande porção de pessoas que levam os 

movimentos à frente independende da quantidade de participantes – ou seja, pessoas com 

limiar muito baixo são cruciais para a ação coletiva. Além disso, o autor identifica que a ação 

coletiva só ocorre mediante interesses específicos dos atores e que sua centralidade na rede 

facilita seu envolvimento em manifestações. Ainda segundo Diani (2011), a heterogeneidade 

da rede parece ser outro fator importante para o desencadeamento de ações coletivas. Em 

redes altamente heterogêneas, as tentativas de mobilização direcionadas a subgrupos 

específicos de uma população são mais eficazes do que em redes homogêneas.  

Ao longo de seu texto, Diani questiona a importância da associação de atores em redes 

para a eclosão dos movimentos sociais e analisa em que nível se dá essa relação. Segundo o 

autor,  

“A ação coletiva em larga escala tem sido sempre organizada em forma de 

rede e a natureza de rede dos movimentos sociais tem sido destacada. (...) 

Movimentos sociais são atores coletivos, cuja coordenação se dá através de 

redes informais entre atores formalmente independentes, nas quais todos se 

identificam – com intensidade variável – com uma causa comum”. (DIANI, 

2011, p. 226)
28

. 

 

 Para estudar o recrutamento de pessoas para ações coletivas, Diani (2011) também 

analisa as relações interpessoais, ou seja, o papel dos laços fracos e laços fortes. Baseado em 

Granovetter (1973), Diani reforça que o papel dos laços fracos nas ações coletivas é atuar 

meramente como pontes entre os clusters, sendo esse tipo de laço responsável pela coalizão 
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dos múltiplos grupos dentro da rede. Por outro lado, como afirma Diani (2011, p. 226), “os 

laços fortes facilitam a ação coletiva, ao custo de reproduzirem as desigualdades dentro a 

sociedade civil” 
29

.  

 Baseado nos tipos de laços, Diani (2011) afirma que existem duas dimensões para 

analisar a estrutura das redes. Uma delas é o caráter central ou descentralizado das redes e 

outra dimensão é a integração ou segmentação dos atores dentro da rede. Uma rede totalmente 

integrada e altamente centralizada tem o formato de estrela, na qual a informação passa 

sempre pelo ponto central, que se conecta a todos os outros. A rede com o formato policéfalo 

é centralizada em vários clusters, organizados em diferentes níveis, aumentando a distância 

entre os nós. Uma rede descentralizada e integrada é formada por pequenos grupos altamente 

integrados chamados cliques, nos quais todos os membros se conhecem. Na rede, esses 

grupos se dispõem em posição adjacente em relação aos outros. Já uma rede descentralizada e 

segmentada seria aquela constituída de pares e cliques tendendo a estar desconectados. 

 Em outro estudo, Diani (1999) analisa o impacto da Comunicação Mediada por 

Computador (CMC) nos movimentos sociais. Assim como os pressupostos analisados por 

DiMaggio et. al (2001), segundo Diani (1999, p. 2), a CMC afetaria a ação coletiva “ao 

melhorar a eficiência da comunicação e por facilitar a identidade e solidariedade coletiva”. 

Além disso, segundo o autor, a Web 2.0 facilita a existência de múltiplas comunidades 

virtuais, associadas a diferentes causas e influencia no comportamento do ator.  

Para Diani, algumas das vantagens da CMC associada aos movimentos sociais são a 

redução da velocidade de transmissão da informação e a diminuição dos custos para esse 

processo acontecer entre atores geograficamente muito distantes. Além disso, problemas 

como a distorção da mensagem são abrandados por conta da facilidade de rastreamento de 

dados e réplica de informações. Desse modo, a relação entre organizações e ativistas é 

estreitada, assim como a dos ativistas com o próprio movimento. (DIANI, 1999, p. 3-4). 

Nesse sentido, a CMC facilitaria a eclosão de movimentos sociais em larga escala e 

velocidade.  

Diani (1999) classifica os tipos de comunicação em dois níveis. A comunicação pode 

ser pública ou privada, direta ou mediada. A comunicação privada e direta é aquela que 

acontece pessoalmente, cara-a-cara, na qual se trocam informações restritas ao restante do 

grupo. Aquela privada e mediada é quando esse tipo de comunicação acontece via emails, 

telefone, por exemplo, quando a informação não é moldada para ser exposta ao público. A 
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comunicação é pública e direta quando tem a intenção de atrair engajamento. No caso das 

manifestações, é o momento que o protesto vai às ruas tentar atrair atenção da mídia de 

massa. Já a comunicação pública e mediada é aquela produzida pelas mídias tradicionais, seja 

através do rádio, anúncio ou televisão (DIANI, 1999). Nos protestos recentes que 

aconteceram no Brasil, as manifestações foram tratadas pela mídia de massa e na maioria das 

vezes, a cobertura dos veículos levou a insatisfação dos manifestantes, o que pode ter 

contribuído para o fortalecimento do movimento.  

A CMC, no entanto, segundo o autor não pode ser classificada como direta ou 

mediada, além da possibilidade de ser amplamente transmitida, ou acontecer dentro de 

restrições de privacidade. Outro fator que demonstra ambiguidade da CMC é a possibilidade 

de uma interação envolver muitos atores simultaneamente e as ferramentas que tornam  

possível simular interações cara-a-cara. 

Para Diani (1999), a questão da contribuição da CMC nas ações coletivas é se essa 

influência é capaz facilitar diretamente os esforços de mobilização, transformando meros 

agregados em um grupo coeso que compartilhe das mesmas condições. Pessoas com algum 

tipo de barreira social podem se reunir em ações coletivas, assim como aquelas isoladas social 

e geograficamente, mas que compartilhem características e interesses de um mesmo grupo 

podem aderir ao movimento através da CMC.  

Nesse sentido, o autor afirma que a “CMC tem efeitos diferentes dependendo das 

características da população que os movimentos sociais querem mobilizar” (DIANI, 1999, p. 

8). Para ele, a organização dos movimentos se divide de acordo com o compartilhamento do 

espaço geográfico entre os atores. As “community network” são estabelecidas entre atores que 

compartilham o mesmo espaço geográfico regularmente, as “virtural extensions” se dão pelo 

compartilhamento intermitente e a “virtual community” é criada quando nunca estão no 

mesmo espaço geográfico. (DIANI, 1999). Assim como a dinâmica dos movimentos nesses 

tipos de agrupamento são diferentes, os efeitos da CMC acompanham esses processos. 

Doug McAdam e Ronnelle Paulsen (1993) investigaram a fundo a relação entre os 

laços sociais e o ativismo. Segundo os autores, os estudos são imprecisos em relação a que 

nível os laços sociais facilitam a mobilização social. Segundo McAdam e Paulsen, não se sabe 

se o que importa é a presença do laço social, a quantidade de relações, a força dos laços, ou 

ainda a posição que ocupam nas redes. Outro aspecto que deve ser investigado é o fato dos 

atores em uma rede estarem expostos a todo tipo de comportamento, tanto os que incentivam 

e que desencorajam a ação coletiva.  
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Os autores argumentam que há casos em que há laços sociais, mas não há ativismo. 

Dessa maneira, colocam que a posição do indivíduo é fundamental para definir o contexto que 

facilitará a participação. “Sem fatores estruturais que exponham o indivíduo a oportunidades 

de participação ou puxem-no para a atividade, o indivíduo permanecerá inativo.” (MCADAM 

e PAULSEN, 1993, p. 644)
30

. Esses fatores microestruturais que podem prever a participação 

em ações coletivas são, segundo os autores, laços interpessoais e participação em 

organizações. 

Conhecer pessoas que já estão envolvidas em movimentos sociais torna mais fácil a 

adesão do indivíduo, assim como os laços fortes encorajam a convidar mais pessoas.  

Segundo o autor, laços fortes incentivam a solidariedade coletiva e funcionam como 

facilitadores da ação social. A participação em organizações enquanto fator pode ser vista 

como uma extensão dos laços interpessoais. Segundo McAdam e Paulsen (1993, p. 644), os 

laços feitos no ambiente formal das organizações é uma maneira de conhecer pessoas que 

podem influenciar na tomada de decisão para participar de manifestações. 

Os autores investigam qual aspecto do laço social é eficaz no recrutamento de pessoas. 

Segundo McAdam e Paulsen, essa dificuldade vem da multiplicidade de contextos em que os 

atores estão inseridos. Segundo eles, a decisão de fazer parte ou não de um protesto depende 

da “saliência de identidade” 
31

 inspirada pelo movimento. Esse conceito de “saliência de 

identidade” é de Sheldon Stryker (1968), citado pelos autores como a centralidade e a 

importância das relações que estabelecemos. (MCADAMS e PAULSEN, 1993, p. 647).  

Os estudos de McAdam e Paulsem (1993, p. 655) 
32

 demonstraram que: 

“a relação positiva significativa entre laços fortes e participação e a ausência 

de qualquer relação entre laços fracos e envolvimento sugere que, no nível 

micro, os laços são menos importantes como canais de informações do que 

fontes de influência social. E quanto mais forte o laço, mais forte a influência 

exercida sobre o recruta em potencial.” 

 

Nesse sentido, segundo os autores, a estrutura de rede mais propícia para a propagação de 

movimentos sociais seria aquela com inúmeros laços fracos ligando diversos clusters 

altamente conectados por laços fortes. 
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4.2 Estudo de caso: a repercussão do Mídia Ninja no Twitter 

  

 Mídia Ninja é uma organização de jornalismo independente, que se propõe transmitir 

informação da maneira mais crua e honesta, utilizando colaboradores em diversas partes do 

país. Ninja é uma sigla para “narrativas independentes, jornalismo e ação”, que caracteriza a 

proposta. Usando as tecnologias de Internet móvel e smartphones, o coletivo Mídia Ninja 

propõe uma nova forma de cobertura jornalística, baseada na colaboração e no uso de redes 

sociais como principal ferramenta de difusão, transmitindo em tempo real e sem cortes 
33

.  

A instituição nasceu como um projeto do Fora do Eixo, uma rede de coletivos, criada 

com o objetivo de atuar no cenário cultural fora do eixo Rio-SãoPaulo. Para isso, conta com 

redes descentralizadas de coletivos ao redor do país, com cerca de 2000 pessoas que 

trabalham viabilizando festivais e eventos culturais de maneira geral. Raíssa Galvão, editora 

do Mídia Ninja explica
34

: 

“somos um veículo independente de comunicação e realizamos cobertura e 

ativismo com uma equipe nacional, num formato colaborativo. Todos que 

atuam hoje no Mídia Ninja são voluntários que nos enviam e-mails e são 

cadastrados e informados de todos os tipos de oportunidades de colaboração.” 

 

O grupo se utiliza das propriedades que a Web 2.0 oferece onde todos podem ser 

produtores de conteúdo e assim, fornecedores de notícias. O coletivo consegue “reunir alguns 

desses cidadãos num projeto comum, oferecendo-lhes o canal para chegar ao público” e 

“juntar debaixo do mesmo teto virtual fabricantes de conteúdo que, antes, se espalhavam pelas 

mídias sociais” 
35

.  

Apesar de estar ativo oficialmente desde março de 2013, o Mídia Ninja ganhou espaço 

no contexto das manifestações. Eles estavam presentes no Movimento do Passe Livre, em São 

Paulo; nas passeatas em Belo Horizonte; na marcha até o Maracanã durante a final da Copa 

das Confederações; no protesto em frente ao Copacabana Palace, durante o casamento da neta 

de um empresário do setor de transportes.  
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Passado cerca de um mês dos protestos de grande público de junho, o movimento 

perdeu forças, mas logo se recuperou. Ao fim de julho, outro mega-evento internacional 

acontece no Rio de Janeiro, a Jornada Mundial da Juventude. A JMJ é um evento anual, 

criado em 1984 pelo Papa João Paulo II para promover um encontro entre a Igreja Católica e 

os jovens. Todo ano um país é escolhido pelo Papa para ser visitado e realizar a celebração. 

Nesse ano, o Rio de Janeiro foi selecionado para receber a visita do então Papa Francisco. 

Assim como a ocorrência da Copa das Confederações, a visita do Papa gerou muita 

polêmica. Dois motivos principais foram debatidos. O primeiro foi o grande gasto público que 

se teve nessa vista: cerca de 118 milhões de reais foram gastos para a realização desse evento. 

O segundo, o fato de um estado laico favorecer um evento de uma determinada religião. Com 

isso, inúmeros grupos contra o evento decidiram protestar. Além disso, o movimento iniciado 

no mês anterior e que ainda continuava de pé viu a oportunidade para ganhar mais uma vez 

visão global. Assim, na segunda-feira 22 de julho, houve um grande número de protestos. 

Milhares de pessoas de diferentes grupos estavam nas ruas por diversos motivos. Os jornais 

faziam a cobertura, mas os manifestantes mostravam repúdio à grande mídia que tentava 

entrar nos protestos para fazer a cobertura. Nesse contexto, o Mídia Ninja ganhou destaque na 

mídia tradicional e nas redes sociais online. 

Nessa terça-feira, dia seguinte ao início da JMJ, dois colaboradores do Mídia Ninja 

foram presos enquanto filmavam os protestos. Felipe Gonçalves de Assis e Felipe Garcia 

alegaram que foram presos em razão de estarem filmando o protesto. A Polícia Militar, por 

sua vez, alega que eles estavam incitando violência
36

. Mesmo assim, os ativistas conseguiram 

registrar o momento em que foram abordados pelos policiais e a filmagem de ambos sendo 

levados causou revolta nas redes sociais online. Protestos online foram iniciados pedindo a 

soltura dos jovens e a hashtag #midianinja ganhou ampla popularidade na web. Tamanha foi 

a repercussão do caso que as imagens gravadas pelos integrantes do grupo foram veiculadas 

no Jornal Nacional, telejornal de maior audiência do país, o que aqueceu ainda mais o debate 

entre a qualidade de cobertura do jornalismo independente e da grande mídia durante os 

protestos. 
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4.3 Método de análise 

 

 Como vimos no capítulo anterior, Bruno Latour (2012) argumenta que diferentes 

grupos e discursos coexistem em uma dinâmica de mudanças e associações constantes e toda 

nova conexão formada deixa rastros. Como indica Watts (2011, p. 99), há vinte anos não seria 

possível medir os rastros que esses grupos deixam para trás e nem mesmo observar o caminho 

da informação entre os atores em uma rede. As redes sociais online são ambientes de grande 

“audiência” no ambiente online, além de muito úteis para os sociólogos testarem teorias de 

difusão, teoria de redes e efeitos de exposição de mídia, por conta da capacidade de conectar 

pessoas ao integrar diferentes ferramentas de comunicação e da possibilidade de observar o 

fluxo desses dados, quantificá-los e processá-los. 

 Assim como indica Watts (2011), o Twitter é uma rede social online ideal para esse 

tipo de observações. Ao contrário do Facebook, que é uma rede social online com múltiplas 

ferramentas de interação com os amigos e que inclui a criação de um perfil online, o Twitter é 

um microblog, com limite de caracteres, que demanda textos curtos e objetivos.  A rede segue 

um modelo de conexão no qual os indivíduos escolhem seus seguidores que podem escolher 

seguir ou não de volta e o único objetivo é repassar informação a outras pessoas (WATTS, 

2011, p. 100).   

Além disso, o Twitter é uma rede que facilita conexões com uma variedade de pessoas, 

que podem ir de amigos próximos a blogueiros, jornalistas, celebridades e é cada vez mais 

comum portais de notícias aderirem ao microblog. Os últimos dois grupos são os mais 

seguidos, tanto pela notoriedade, quanto pela credibilidade entre seus seguidores. Katy Perry, 

cantora pop, recentemente atingiu a meta de usuário mais seguido do Twitter, com 46,6 

milhões de seguidores e ultrapassou Justin Bieber, ídolo adolescente, que conta com 46,5 

milhões de seguidores
37

. No caso dos portais de notícia, temos o New York Times, com mais 

de 10 milhões de seguidores
38

 e a Folha de São Paulo, com mais de um milhão
39

. Segundo 

Watts (2011, p. 100), essa multiplicidade de perfis é útil quando se trata de “comparar a força 

de possíveis influenciadores (...) de maneira consistente”. 

A lógica de difusão de informação no Twitter está na replicação da informação. Assim 

como o processo natural de imitação descrito por Tarde, o usuário pode retuitar informações, 

                                                           

37
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ou seja, replicar a mensagem de outro usuário. O rastro, no entanto, pode ser medido através 

de duas maneiras. Uma delas é através dos links utilizados para encurtar as urls extensas dos 

portais, já que o limite de caracteres demanda a otimização do uso do espaço. Desse modo, os 

mesmos links são compartilhados pela rede e é possível rastreá-los. A outra maneira de medir 

dados de difusão da informação é através do uso das hashtags. As Hashtags são palavras-

chave associadas ao símbolo “#” que viram hiperlinks dentro da rede e se tornam indexáveis 

nos mecanismos de busca. No caso dos protestos de junho, tivemos, por exemplo, como 

rastrear a hashtag #protestobr reunindo todos os tuítes escritos com a palavra-chave. Quanto 

mais volumes de citações houver na rede, as palavras-chave aparecem em um ranking de dez 

posições chamado Trending Topics, que mostram a todos os usuários do Twitter quais 

assuntos estão sendo mais comentados. 

Nesse estudo de caso, o objetivo é avaliar como o Mídia Ninja ganhou audiência do 

público e atenção da mídia tradicional. Para isso, usaremos duas ferramentas capazes de medir 

o alcance dos tuítes e de mapear a rede de difusão de informações, identificando hubs e 

influenciadores: os softwares NodeXL e Topsy. O NodeXL é um software de análise de redes 

sociais especializado na criação de grafos baseados em dados fornecidos pelo mapeamento 

das redes. Topsy é uma plataforma de análise de mídias sociais que mantém um amplo 

histórico de tuítes e extrai dados sobre influência entre usuários e identifica os conteúdos mais 

propagados na rede. 

 

 

4.4 Resultados 

 

Utilizando o Topsy, foram extraídos dados do dia 20 de julho ao dia 23 de agosto de 

2013. A hashtag estudada foi #midianinja e também foram analisados os termos “mídia 

ninja” e o usuário @mídianinja. Segundo dados levantados pelo Topsy, a hashtag #midianinja 

teve cerca de 24 mil impressões, o termo sem hashtag teve 44 mil citações e o usuário 

@midianinja foi mencionado por volta de 35 mil vezes durante o período analisado. É 

importante observar antes do dia 22 de julho, início das manifestações contra a JMJ, os 

termos pesquisados não tiveram expressividade. Os termos em hiperlinks (#midianinja e 

@midianinja) não atingiram nem a marca de 100 tuites no dia, enquanto a palavra-chave 

“mídia ninja” apareceu citada em manchetes e notícias de editoriais de tecnologia, o que 

indica que eram inseridos em pautas com pouca relação com as manifestações. 
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A partir do dia 22 de julho, a utilização dos temos começou a crescer na rede, que no 

total foram citados mais de dois mil vezes naquele dia. A partir desse ponto, os tuites 

passaram a ser associados à prisão dos integrantes que filmavam o protesto. É interessante 

notar que o termo aliado à hashtag apareceu 413 vezes enquanto que o termo “mídia ninja” 

foi mencionado mais de mil vezes em um curto período de horas, dado que a prisão aconteceu 

por volta das 21h da noite. Em um primeiro momento, notamos mais tuites de denúncia sobre 

a prisão citando o usuário @midianinja (670 vezes) do que utilizando o termo com a hashtag.  

Logo depois, no dia 23 de julho, quando as palavras-chave atingiram níveis de alcance 

surpreendentes, o uso da hashtag foi mais expressivo: 2821 vezes contra 1915 vezes do termo 

@midianinja. O assunto ganhou as redes sociais e foi tão repercutido, que até o Jornal 

Nacional – acusado por muitos manifestantes de não dar atenção devida aos protestos – 

veiculou uma notícia sobre o caso no dia 24 de julho, o que provavelmente contribuiu para 

elevar novamente o número de menções do termo no dia seguinte, 25 de julho. As hashtags 

então eram associadas a notícias de depoimentos sobre o lado da polícia e dos jornalistas, 

além de tuites do próprio Mídia Ninja sobre a cobertura de novos protestos sendo mais 

replicados.  

Figura 6 – Volume de tuites dos termos @midianinja, #midianinja e “mídia ninja” no dia 22 de 

julho de 2013 
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Fonte: Topsy 

 

A variação de utilização dos termos se dá pelo objetivo do uso de cada palavra-chave e 

pelo estágio de propagação que a informação alcançou. Primeiro devemos analisar o maior 

uso do usuário @midianinja e do termo “mídia ninja” nas primeiras horas após a notícia da 

prisão. É possível que nas primeiras horas os veículos de comunicação deram a notícia usando 

o termo sem a hashtag e por isso, os usuários comuns – ou seja, aqueles simpatizantes ao 

Mídia Ninja – denunciavam o caso.  

Como podemos ver na figura 7, os usuários mais relevantes foram: o perfil do Jornal O 

Globo, maior jornal carioca; o perfil @LeiSecaRJ que há dois anos é utilizado pelos cidadãos 

para informar sobre notícias em tempo real do trânsito; um humorista e um cartunista famosos 

na televisão e na Internet, @raqueiroga e @malvados; bem como os ativistas 

@marcelobranco e @tsavkko. Pode-se observar imprensa e celebridades divulgando a prisão, 

o que provavelmente gerou um grande aumento na replica da informação. 
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Figura 7 – Tuites com mais volume de impressões contendo o termo “midia ninja” no dia 22 de 

julho de 2013 

 

Fonte: Topsy 

 

Na figura 8, temos outros perfis relevantes na difusão da informação mencionando o 

usuário @midianinja: Leoni, cantor; Bruno Torturra, jornalista do Mídia Ninja; Julia Petit, 

uma blogueira de moda, o própiro usuário @midianinja e João Paulo Cuenca, cronista. Nesse 

caso, o perfil é menos institucional e mais pessoal, ligado aos que apoiam o ativismo e o 

Mídia Ninja. 
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Figura 8 – Tuites com mais volume de impressões citando o usuário @midianinja no dia 22 de 

julho de 2013 

 

Fonte: Topsy 

 

Os protestos representam um grito de insatisfação da população em meio a uma crise 

de representatividade e a prisão de jornalistas que se propõem a cobrir as manifestações de 

maneira a se opor aos grandes veículos transformou-se no estopim para mais insatisfação. 

Passado o primeiro momento, observamos que o volume do termo com hashtag ultrapassou as 

menções ao usuário. Isso pode se dar pelo fato de que o uso de um termo associado a uma 

hashtag como no caso do #midianinja, serve para incitar o compartilhamento e a replicação 

da informação. O maior objetivo do usuário do Twitter que utiliza hashtags é aumentar ao 

máximo o volume de impressões para chegar aos Trending Topics. Os manifestantes, assim 

como nos protestos da primavera árabe usam as hashtags para expor o tema e reunir a 

discussão sob um marcador comum. Na figura 9, nota-se que um integrante do Mídia Ninja é 

um usuário comum – não é celebridade, blogueiro ou intelectual – e ativista têm os tuites mais 

relevantes com o termo, além do perfil do Jornal O Estado de São Paulo, que utilizou a 

hashtag para ganhar ainda mais relevância no mar de informações que circulava pelo Twitter. 
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Figura 9 - Tuites com mais volume de impressões utilizando a hashtag #midianinja no dia 23 de 

julho de 2013 

 

Fonte: Topsy 

 

Enquanto isso, no dia 23 de julho, o termo “midia ninja” estava sendo utilizando mais 

de 10 mil vezes. Nesse contexto podemos observar a cascata de informação gerada pelo 

movimento de motim descrito por Granovetter (1978). O uso do termo sem o sinal de @ ou # 

indica que um grande volume de tuites são usuários comentando a repercussão da prisão. 

Observamos ainda, na figura 10, que os tuites mais relevantes usando a palavra-chave vêm de 

dois humoristas muito famosos no meio da Internet: @felipeneto e @rafinhabastos, com dois 

milhões e seis milhões de seguidores, respectivamente. Em seus tuites, eles replicam o vídeo 

ao vivo feito pelo Mídia Ninja e pedem que seus seguidores compartilhem. Em um tuite, 

também podemos ver a aprovação do Felipe Neto sobre o tuite veiculado pelo perfil do jornal 

O Estado de São Paulo do qual falamos acima, o que indica ter contribuído para a relevância 

dessa notícia entre os usuários do Twitter.  
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Figura 10 - Tuites com mais volume de impressões utilizando o termo “mídia ninja” no dia 23 de 

julho de 2013 

 

Fonte: Topsy 

 

Tendo como referência os estudos de Watts (2011) sobre os influenciadores, também é 

importante analisar quais usuários se destacaram na rede durante o período estudado. Na aba 

“Influências” o Topsy seleciona os perfis mais relevantes que usaram os termos em destaque e 

para isso leva em conta a frequência de tuites e o nível de influência, que é calculado com um 

algoritmo próprio do aplicativo. A influência pode ser observada no software através do 

número de tuites, do número de tuites replicados, do número de seguidores e dos critérios 

avaliados pelo próprio Topsy de relevância e influência. Como os dois últimos são critérios 

obscuros para os usuários do aplicativo, podemos comparar os dados de volume de tuites, de 

réplicas de tuites (RTs) e o número de seguidores para então analisar o que pode ser entendido 

sobre relevância e influência na rede. 

Na figura 11, podemos ver quais perfis cujos tuites foram mais replicados, além do 

número de tuites usando as palavras-chave que determinado perfil teve. Podemos destacar o 

próprio @midianinja, os portais de notícias @jornaloglobo, @estadao e @observatorio. Os 
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perfis de @marcelofreixo, @jeanwyllys_real indicam a participação dos políticos que 

colecionam seguidores na web, além da presença dos jornalistas @reinaldoazevedo, 

@brunotorturra (membro do Mídia Ninja) e do ativista online @stanleyburburin. O perfil 

que teve quase tantos RTs quanto o perfil do Jornal O Estado de São Paulo foi o do humorista 

@felipeneto, que escrevendo sete tuites conseguiu mais de um milhão de réplicas. A maioria 

dos perfis tem um grande número de seguidores e com poucos tuites conseguiram 

expressividade na rede. 

 

Figura 11 – Perfis mais influentes de acordo com número de RTs. 

 

Fonte: Topsy 

 

Para comparação, podemos observar a figura 12, que indica a relevância através do 

número de tuites gerados com as palavras-chave pesquisadas. Todos os perfis indicados na 

figura têm pouquíssimos seguidores, porém contribuíram com uma grande quantidade de 

tuites.  
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Figura 12 – Perfis mais influentes de acordo com número de tuites 

 

Fonte: Topsy 

 

Ao observar na figura 13 os perfis com mais seguidores relevantes no processo de 

difusão das palavras-chave #midianinja, @midianinja e “mídia ninja”, notamos algumas 

coincidências com os perfis com mais RTs. O Jornal o Globo, o jornal O Estado de São Paulo 

e o humorista Felipe Neto aparecem novamente como influentes. Entretanto, apesar de os 

perfis da figura 13 ter milhões de seguidores, somente vemos a informação ser replicada em 

grande volume nos casos de @felipeneto e @estadao. 
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  Figura 13 – Perfis mais influentes de acordo com número de seguidores. 

 

Fonte: Topsy 

 

A ferramenta NodeXL permite mapear a rede de acordo com a replicação de 

mensagens e identificar os pontos de propagação.  Para o levantamento de dados, a difusão do 

termo “midia ninja” foi buscada pelo software durante o período de 23 a 27 de julho e 

segundo dados, foram coletados 2.552 tuites com o termo. Do mesmo modo que observamos 

usuários centrais ao analisar os dados do Topsy, aqui também podemos identificar hubs no 

mapa de redes. 

Nas figuras 14, 15, 16, 17 e 18 podemos ver os usuários mais conectados. São eles 

respectivamente @observatorio, o perfil do portal Observatório da Imprensa com mais de 200 

mil seguidores; @bluebusbr, um portal de notícias brasileiro no ar desde 1997 com quase 80 

mil seguidores; @stanleyburburin, ativista anônimo que conta com mais de 16 mil seguidores 

em seu Twitter; @pdevechi, ativista seguido por mais de três mil pessoas e com mais de 160 

mil tuites em seu perfil; e @fitzca, também ativista, com mais de sete mil seguidores e mais 

de 150 mil tuites produzidos desde a criação do seu perfil. Também é possível observar na 
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figura a posição central que esses usuários ocupam na rede e as inúmeras conexões que 

estabelecem com outros nós, como mostra a figura 19. 

 

Figura 14 – O hub @observatorio destacado em vermelho 

 

Fonte: NodeXL 

 

Figura 15 – O hub @bluebusbr destacado em vermelho 

 

Fonte: NodeXL 
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Figura 16 – O hub @stanleyburburin destacado em vermelho 

 

Fonte: NodeXL 

 

Figura 17 – O hub @pdevechi destacado em vermelho 

 

Fonte: NodeXL 
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Figura 18 – O hub @fitzca destacado em vermelho 

 

Fonte: NodeXL 

 

Figura 19 – Os principais hubs destacados em vermelho 

 

Fonte: NodeXL 

 

Outros nós relevantes de se observar são os que ocupam uma posição mais distante do 

centro, mas ainda sim exercem influência ao estabelecerem inúmeras conexões. Dentre esses 

perfis, podemos destacar o usuário @joycefranco (figura 20), cujo tuite foi replicado pelo 

perfil @LeiSecaRJ com mais de 500 mil seguidores que continuaram a propagar a mensagem; 
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@marisascruz (figura 21), usuária comum, que conta com mais de 5 mil seguidores e mais de 

200 mil tuites escritos em seu perfil; @lfds (figura 22), usuário com mais de mil seguidores e 

perfil engajado, com mais de 32 mil tuites escritos e seguido por @marcelotas, humorista 

conhecido por ser engajado politicamente; @lucasrohan (figura 23), jornalista de Porto 

Alegre, com mais de três mil seguidores e mais de 50 mil tuites publicados; @adrianosribeiro 

(figura 24), que se auto intitula militante e ciberativista, também morador de Porto Alegre; 

@ninalemos (figura 25), jornalista, colunista do Yahoo e do UOL, que tem mais de 15 mil 

seguidores e por volta de 25 mil tuites publicados; por fim, @revistapiaui (figura 26), perfil 

da revista que foge dos padrões da grande mídia e tende a não adotar linha editorial 

específica, seguido por mais de 200 mil pessoas e com mais de 7 mil tuites em seu acervo. Na 

figura 27 podemos observar as posições ocupadas por esses usuários na rede. Esses usuários 

estão mais distantes do centro e suas conexões se estendem até a extrema periferia da rede. 

 

Figura 20 – As conexões do usuário @joycefranco destacadas em vermelho 

 

Fonte: NodeXL 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

 

 

Figura 21 – As conexões do usuário @marisascruz destacadas em vermelho 

 

Fonte: NodeXL 

 

Figura 22 – As conexões do usuário @lfds destacadas em vermelho 

 

Fonte: NodeXL 
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Figura 23 – As conexões do usuário @lucasrohan destacadas em vermelho 

 

Fonte: NodeXL 

 

Figura 24 – As conexões do usuário @ninalemos destacadas em vermelho 

  

Fonte: NodeXL 
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Figura 25 – As conexões do usuário @adrianosribeiro destacadas em vermelho 

 

Fonte: NodeXL 

 

Figura 26 – As conexões do usuário @revistapiaui destacadas em vermelho 

 

Fonte: NodeXL 
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Figura 27 – Posição mais periférica dos usuários 

 

Fonte: NodeXL 

 

 

4.5 Discussão 

 

Para análise dos resultados, é interessante traçar uma comparação com os estudos de 

González-Bailón et. al (2012) sobre o movimento Indignados na Espanha. Em seus estudos, 

os autores investigam a mobilização no Twitter em torno dos protestos na Espanha em maio 

de 2011, analisando o processo de contágio social e de tomada de decisão e ainda de que 

maneira se dá a difusão da informação na rede. 

Segundo González-Bailón et. al, o processo de tomada de decisão não é racional e  

envolve uma série de fatores que dependem da posição do ator na rede. Os autores afirmam 

que “atores não são tomadores de decisão isolados, são incorporados em redes densas de 

interações sociais que permitem a aplicação efetiva das normas e da propagação de reputação” 

(GONZÁLEZ-BAILÓN et. al, 2012, p. 6)
40

.  

No contexto da ação coletiva, os atores não tomam a decisão de participar do 

movimento paralelamente e sim sequencialmente. Assim como a o conceito de limiar de 

                                                           

40
 Tradução própria. 
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Granovetter (1978) explica, os atores veem a sua volta aqueles que já estão participando antes 

de tomar a decisão. Como afirmam González-Bailón et. al (2012, p. 7),  

“decisões em sequencia permitem que os atores que não consideraram aderir, 

participem [do movimento] mais tarde, quando uma massa crítica já tenha sido 

alcançada”
 41

. 

 

Dessa forma, uma corrente de reações em cadeia derivam da influência social e do processo 

de tomada de decisão interdependente, como caracterizam González-Bailón et. al. As redes 

são fundamentais para a tomada de decisão e para o desencadeamento do contágio social e 

consequentemente, o processo de difusão da informação.  

 Como vimos nos estudos de Diani (2011), a estrutura da rede influência na difusão da 

informação e isso está ligado diretamente à posição dos atores na rede. A transmissão da 

mensagem pode ser mais rápida ou devagar dependendo do tamanho, densidade e nível de 

centralização da rede; atores com redes mais amplas demoram mais tempo para se ver em 

meio a uma massa crítica de adesões. Acrescentando ao argumento de Diani (2011), não só a 

posição dos atores importa, assim como a posição daqueles com quem estão conectados na 

rede (GONZÁLEZ-BAILÓN et. al, 2012). Ainda segundo González-Bailón et. al (2012, p. 9),  

“a escassez de atenção e o tamanho da audiência ainda são importantes (...) 

Por isso, alguns atores têm mais chances de sucesso do que outros por causa 

das redes nas quais estão inseridos.” 

 

 Por fim outra questão fundamental para observar como se dá a dinâmica de difusão de 

informação na rede é a formo como acontece a interação da mídia tradicional nesse processo.  

Segundo González-Bailón et. al (2012, p. 9), a mídia tradicional é uma “fonte de pressão 

exógena à rede”
42

. Como foi observado, desde os protestos iniciados em 2010 na Tunísia, até 

os protestos no Brasil, além da comunicação online, a mídia de massa cobriu os 

acontecimentos. No Brasil, podemos apontar inclusive que essa cobertura foi um dos motivos 

para intensificar as revoltas. Além disso, o contexto de insatisfação com a cobertura da mídia 

no Brasil pode ter sido um fator relevante para o rápido prestígio adquirido pela organização 

nas redes sociais online.  

 Através dos dados coletados nos softwares Topsy e NodeXL podemos fazer algumas 

anotações interessantes. Em primeiro lugar, foi observada a forte influência dos hubs na 

propagação da informação. Como mostra a figura 19, os cinco principais hubs cobrem quase a 

                                                           

41
 Tradução própria. 

42
 Tradução própria. 
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totalidade do centro da rede. Outros nós quase tão conectados quanto os hubs centrais 

ocupavam posições um pouco mais distantes do centro e através dos laços fracos dispersam a 

informação para a extrema periferia da rede, conforme mostra a figura 25. Nesse sentido, a 

rede atende às condições propostas por Diani, McAdam e Paulsen. Foi observada uma rede 

centralizada em hubs, porém segmentada, já que esses hubs podem ser desde ativistas à 

grandes portais de notícia, com laços fortes nos pontos centrais e laços fracos funcionando 

como pontes de informação. 

 Além da estrutura de rede, outro ponto a ser analisado é identificar os hubs. 

Separando-os em quatro categorias temos os perfis de portais de notícia, os ativistas 

interessados na difusão do movimento, jornalistas com seus perfis pessoais e desvinculados 

das empresas, além das celebridades e figuras públicas.  

Os principais portais de notícia que se destacaram como hubs foram o Observatório da 

Imprensa, o jornal O Estado de São Paulo, a Revista Piauí e o jornal O Globo.  Os ativistas 

que tiveram destaque foram os perfis @stanleyburburin – que apareceu tanto no Topsy quanto 

no NodeXL –, @pdevechi e @fitzca. Os jornalistas Bruno Torturra, do Mídia Ninja e Reinaldo 

Azevedo também tiveram destaque. Já as celebridades foram Felipe Neto, Rafinha Bastos, 

Marcelo Tas e Felipe Andreoli.  

Tiveram destaque também os deputados Marcelo Freixo e Jean Wyllys, ambos do 

Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Ambos pertencem à oposição do atual governo e 

tem características peculiares que os aproximam do status de celebridades. Nessa 

classificação estamos levando em conta que celebridades são as figuras que ficaram famosas 

por meio da televisão ou da Internet, como é o caso de Rafinha Bastos, Marcelo Tas e Felipe 

Neto. Já Marcelo Freixo é um político que já foi representado de forma bastante positiva em 

um dos filmes de maior bilheteria brasileira, Tropa de Elite, e ainda usou a Internet e 

principalmente o Twitter para alavancar sua campanha à prefeitura em 2012. Já Jean Wyllys é 

ex-participante e vencedor do reallity show de maior audiência da televisão. Ambos são 

reconhecidos pelo constante ativismo político para o qual usam seus perfis no Twitter. 

Os dados mostram que os usuários com perfil ativista têm o maior volume de tuites, 

como podemos observar na figura 9, com o usuário @m_philipex7 em destaque e os perfis na 

figura 12 com maior número de tuites produzidos durante o período. Além disso, observando 

os perfis individualmente, os ativistas têm maiores quantidade de tuites publicados desde sua 

entrada na rede Twitter e isso pode influências na coleta de dados por conta da frequência 

com a qual publicam tuites.Os jornalistas aparecem em menor número e têm posições na rede 

semelhante a dos ativistas. Suas conexões são amplas e têm muitos seguidores.  
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Os portais de notícia observados devem ser analisados individualmente. Em primeiro 

lugar temos o Observatório da Imprensa e a Revista Piauí, cujo estilo editorial não segue o 

perfil dos meios de comunicação em massa tradicionais. O Observatório se define como uma 

“entidade civil, não-governamental, não-corporativa e não-partidária que 

pretende acompanhar, junto com outras organizações da sociedade civil, o 

desempenho da mídia brasileira”
43

. 

 

E a Revista Piauí traz pautas pouco convencionais não possui linha editorial definida. 

Os perfis não tem alcance em massa, mas podem estar em destaque na rede por tem mais 

proximidade ideológica com o Mídia Ninja. Os jornais O Globo e O Estado de São Paulo, por 

outro lado, são jornais impressos de alta circulação e cujos perfis online têm milhões de 

seguidores.  

 As celebridades demonstraram maior poder de difusão. A figura 11 demonstra que 

com apenas sete tuites, Felipe Neto teve 1,2 milhões de RTs, ou seja, seus tuites foram 

replicados mais de um milhão de vezes. Um desses tuites inclusive, foi um elogio à cobertura 

do @estadao acerca da prisão dos integrantes do Mídia Ninja. Podemos inferi que isso 

contribuiu para os tuites do perfil do jornal ter sido replicado 1,3 milhões de vezes.  

 Aqui podemos perceber que a tomada de decisão e o contágio estão ligados à 

influência que um ator exerce sobre o outro. Como visto no capítulo 2, percebe-se o quanto o 

grau de denegação de interesse em recomendar uma informação conta na tomada de decisão. 

Celebridades geralmente não tomam partido em opiniões políticas e o que se observou foram 

celebridades engajadas na difusão de notícias do protesto e que compartilhavam a mesma 

indignação da população que ia às ruas. Como são figuras públicas, o envolvimento com 

causas que não denotem interesses políticos, geralmente inspira boa fé.  

Além disso, com base nos estudos de Watts (2011), as celebridades têm suas redes de 

seguidores compostas por milhões de fãs. Apesar de ser classificada como laço fraco, a 

relação entre celebridade e seu fã é algo peculiar. Por conta da posição de ídolo, a celebridade 

exerce muita influência sobre seu fã, que é altamente influenciável por conta da admiração 

presente nessa conexão. A difusão da informação através da rede, portanto, se dá pelo grande 

número de pessoas influenciáveis, principal argumento defendido por Watts (2011). 

O estudo conduzido por González-Bailón et. al (2012) sobre o movimento Indignados 

na Espanha, indica que antes das manifestações ganharem as ruas, não há indícios sobre a 
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cobertura do assunto na mídia tradicional. Os autores argumentam que o efeito da 

comunicação offline é uma consequência da repercussão online. Como podemos observar na 

figura 6, antes do dia 22 de julho a quantidade de menções aos termos “midia ninja” e suas 

derivações não têm volume expressivo. Nos dias posteriores, podemos ver inclusive 

repercussão online sobre o caso ter sido pauta no telejornal de maior audiência do país, o 

Jornal Nacional. Segundo González-Bailón et. al (2012, p. 15),  “isso sugere que a 

comunicação online estão agora fazendo o papel que as redes de notícia fizeram nos protestos 

passados”
44

.  

Para a análise de resultados, González-Bailón et. al (2012) dividem os usuários do 

Twitter em quatro grupos. O primeiro grupo é o de usuários comuns, que recebem em média o 

mesmo número de mensagens que enviam. O segundo é o grupo de “influenciadores”, que 

recebem mais mensagens direcionadas que os usuários comuns, estão em posição central na 

rede e os outros usuários direcionam mensagens para eles replicarem. O terceiro grupo é o 

grupo que os autores classificam como “influenciadores escondidos”, que só estão visíveis na 

rede por conta dos protestos. Já o quarto grupo é o de “difusores”, que enviam mais 

mensagens do que recebem e tem um grande número de seguidores. 

No estudo dessa monografia, podemos considerar os “influenciadores” os portais de 

notícia e celebridade. Assim como no estudo de González-Bailón et. al (2012), esses usuários 

estão no centro da rede. Já os “difusores” seriam aqueles com grande número de tuites, os 

ativistas nesse caso. Eles são remetentes ativos de mensagens e contribuem para o 

crescimento do movimento. Os “influenciadores escondidos” seriam identificados pelos perfis 

mas distantes do centro da rede, como ativistas e jornalistas menos influentes, que aparecem 

nos dados por conta de sua afinidade com o tema em questão, o Mídia Ninja.  

Nos dois estudos mencioandos acima fica claro que a posição dos veículos de notícia e 

das celebridades continuam sendo hubs essenciais no processo de difusão.  Os perfis de 

portais de notícia e celebridades são os mais seguidos e com mais poder de alcance. Podemos 

inferir aqui, que mesmo com acesso a diversas informações online, a credibilidade e o grau de 

relevânca depositados nesses veículos e figuras públicas são muito altos, mesmo no ambiente 

online.   

Outro aspecto que devemos considerar é o fato de que antes dos movimentos 

começarem, os dados demonstram que a mídia tradicional não cobria o evento. Isso significa 

que não sabemos até que ponto o desencadeamento da cascata é totalmente consequência da 
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comunicação online. Christian Fuchs (2013) em um artigo recente criticou o posicionamento 

de Manuel Castells (2013) em seu livro “Redes de Indignação e Esperança”. Segundo Fuchs, 

Castells ignora outros aspectos característicos da sociedade, como as esferas política, 

econômica, cultural e ideológica. Além disso, Fuchs considera o ponto de vista de Castells 

baseado num determinismo tecnológico otimista e considera que não houve transformações 

sociais por conta do uso da Internet nos protestos. Segundo Fuchs (2013, p. 785), “as 

possibilidades e as probabilidades de mudanças sociais fundamentais são baseadas na 

estrutura de poder existente” 
45

. 

Para finalizar, Fuchs (2013, p. 787) ainda afirma que  

“a única maneira de determinar o real papel da Internet e das mídias sociais 

em uma revolução, é a realização com base em modelos teóricos de pesquisa 

empírica, que pergunta aos próprios ativistas como eles usaram ferramentas de 

comunicação” 
46

. 

 

É importante, no entanto, uma ressalva, já que a análise de dados em rede nos ofereceu 

dados totalmente imparciais sobre a difusão dos protestos através das redes sociais, porém 

incompletos devido ao pequeno escopo desta pesquisa. Por um lado, uma coleta feita 

pessoalmente com os ativistas, como sugere Fuchs, ao contrário, teria resultados mascarados. 

Nesse sentido, o papel da Internet é fundamental não só como ambiente de propagação de 

mensagens de protesto, como para a aferição dos dados. Por outro lado, é necessário conferir 

os dados com outras pesquisas realizadas no Brasil, e também sobre outras manifestações para 

confirmar algumas hipóteses levantadas neste trabalho. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O surgimento da Internet trouxe novas possibilidades para as interações sociais. 

Conforme a web foi evoluindo e ganhando novas ferramentas, foram levantadas questões 

sobre os usos sociais desse meio de comunicação. Um dos aspectos que o torna único é a 

capacidade de conectar bilhões de pessoas em rede, quebrando barreiras geográficas e 

acelerando a velocidade da transmissão da informação. Outro aspecto é a multiplicidade de 

formas de comunicação possíveis no meio online. A Internet engloba desde a comunicação 

escrita, gráfica e até mesmo audiovisual. Além disso, pela primeira vez uma mídia oferece a 

possibilidade de coletar e processar dados sobre o comportamento de todos os usuários 

envolvidos, permitindo o aprimoramento de pesquisas e investigações mais profundas no 

campo das ciências sociais. 

Principalmente depois do surgimento da Web 2.0, o usuário se tornou mais ativo e 

autônomo para produzir e consumir conteúdo. Os meios de comunicação tradicionais como 

rádio, televisão, jornal e revista possuem sua versão online, aproximando-se dos leitores, 

ouvintes ou espectadores e se colocando mais próximos das informações trazidas pelos 

próprios consumidores de seu conteúdo. 

 Este trabalho teve como objetivo estudar a relação entre as manifestações de junho no 

Brasil e as ferramentas da comunicação online. As manifestações vêm acontecendo ao redor 

do mundo desde 2010 e levantaram a questão sobre a importância do uso da Internet como 

ferramenta para deslanchar ações coletivas. No Brasil, o Movimento Passe Livre (MPL) 

existe desde 2005 e somente em 2013 conseguiu resultados expressivos e adesão de milhares 

de pessoas à causa. A mídia tradicional e os órgãos públicos, assim como o sociólogo Manuel 

Castells (2013) atribuem a responsabilidade do sucesso de adesão a estes movimentos à 

disseminação da Internet na vida cotidiana, enaltecendo os avanços tecnológicos de 

informação e comunicação, tais como as ferramentas de interação das redes sociais online. 

 Para o desenvolvimento desta pesquisa, foi necessário retomar as teorias sociológicas 

de contágio social e investigar como se dá a influência e o processo de tomada de decisão para 

a ação coletiva nas redes sociais offline e online. A partir dos estudos de Gabriel Tarde 

(2007), optamos por uma análise dos microfenômenos sociais. Para isso, levamos em conta a 

Teoria do Ator-Rede de Bruno Latour (2012), que entende que os indivíduos são atores 

dispostos em redes e por conta disso, suas ações têm efeitos em toda a rede, o que os 

classifica como mediadores. Foi preciso ainda levar em conta os estudos empíricos de Mark 

Granovetter (1978) sobre a tomada de decisão de pessoas e grupos e considerar que as ações 
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coletivas não dependem de decisões individuais, mas daquelas tomadas em conjunto. Além 

disso, a questão da influência foi revisada através das pesquisas de Duncan Watts (2011), que 

relativiza a posição dos chamados influenciadores. Segundo o autor, o que importa para o 

fluxo de contágio social é mais a quantidade de pessoas influenciáveis em uma rede. 

 A partir dos dados coletados através dos softwares Topsy e NodeXL, analisamos o caso 

da repercussão do coletivo Mídia Ninja nas redes sociais online. Assim com o MPL, o Mídia 

Ninja já era um coletivo bastante ativo nos anos anteriores e em 2013 ganhou relevância 

rapidamente na web no contexto dos protestos. As ferramentas de coleta e análise de dados 

mostram as principais publicações no Twitter e o volume de tuites no período entre 20 de 

julho a 20 de agosto de 2013. Com os softwares também pudemos visualizar os mapas de rede 

formados pelo fluxo de informações rastreado pelas palavras-chave “midia ninja”, 

#midianinja e @midianinja. 

 Os resultados apresentam indicadores interessantes, principalmente se confrontado 

com a revisão de literatura. Em primeiro lugar foi observado que a rede de distribuição de 

informação era altamente centralizada, como indicaram os estudos de Mario Diani (1999 e 

2011). A estrutura do grafo centralizada e focada nos hubs, pessoas que possuem muitas 

conexões dentro da rede.  

Numa análise mais detalhada, podemos entender a difusão do movimento ao investigar 

quem são esses hubs. Observamos que os hubs são diretamente responsáveis pelo 

desencadeamento das cascatas de informação. Foi evidenciado que os perfis mais conectados 

pertenciam às grandes redes de notícia e aos perfis pessoais de celebridades. Com 

pouquíssimos tuites publicados, esses perfis alcançaram milhões de impressões e replicações 

entre os usuários.  

A partir daí, podemos entender melhor a lógica social da influência nas redes. Como 

demonstram os estudos de Watts (2011), a difusão da informação na rede se deu por conta da 

enorme quantidade de pessoas influenciáveis que seguem os perfis-hubs. No caso dos perfis 

dos jornais de notícia, a credibilidade do veículo desde sua versão offline pesa enquanto valor 

social simbólico, e no caso das celebridades é crucial o papel do fã. Apesar dos laços fracos 

que ligam os influenciáveis aos influenciadores, é importante levar em conta o nível de 

admiração e confiança envolvidos no processo de produção de crença, que podem contribuir 

para baixar consideravelmente o limiar de adesão a uma ação coletiva ou movimento social.  

Como sugeriram Watts e Dodds (2007), o modelo de influência “two-step flow” da 

comunicação está em cheque. Essa pesquisa sugere que de fato o modelo de influência em 

redes construído pelos autores é uma realidade na Internet, porém, ao invés de atuar como 
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ponto central, a influência da mídia tradicional está segmentada em hubs, que contam com 

essa visibilidade para contribuir no processo de cascata de informação. 

A Internet e as ferramentas de produção e consumo de conteúdo da Web 2.0 

contribuem para acelerar e facilitar a comunicação entre os usuários. No entanto, a estrutura e 

a dinâmica de difusão de informação na rede parece ainda depender de hubs como a mídia 

tradicional, celebridades, políticos e outros diferentes tipos de figuras públicas para a 

disseminação de informação em larga escala e para a mobilização das massas nas ruas.  

Essa monografia analisou um caso muito específico de repercussão dentro das redes. 

Para análises futuras e confirmação das hipóteses aqui levantadas e dos resultados 

apresentados sobre a mobilização coletiva no Brasil, sugerimos o desenvolvimento de 

pesquisas futuras que lidem amostras maiores e mais abrangentes sobre os protestos de junho 

de 2013, investigando outras palavras-chave, além de comparar os resultados com diferentes 

redes sociais online. 
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