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RESUMO

Esta pesquisa delineia novas perspectivas de estudo, para compreender alguns proble-
mas e questões de investigação da sociedade em rede e, em especial, do midiativismo. 
Partimos da problemática das relações nas comunidades virtuais, relacionadas aos 
fenômenos sociais em rede: #impeachmentja e #naovaitergolpe, durante o processo 
de impeachment, de abril a agosto de 2016, no Brasil, que, ao interagirem fundam 
Espaços de resistências. Portanto, ao pensar nesses processos sociais instáveis, neste 
trabalho, partiremos das três categorias propostas por Gabriel Tarde: repetição, opo-
sição e adaptação, consideradas como fundamentais no desenrolar dos fenômenos 
sociais. Desse modo, promove um estudo netnográfico, para identificar as categorias 
investigadas e apontadas por Gabriel Tarde, numa perspectiva de atribuição, a partir 
do sentido social, dos princípios do movimento, da afinidade, da vida e da coope-
ração humana em comunidades virtuais, sob a perspectiva da Teoria do Ator-Rede 
– ANT –, de Bruno Latour. Investiga suas associações, suas conexões e suas políticas 
de agrupamentos, além de compartilhar o tratamento cartográfico de informação e 
de mapas interativos, na representação de comunidades. Estabelecemos no estudo 
uma sociologia do pluralismo das relações dinâmicas entre indivíduos, grupos e a In-
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ternet; vendo esta como mediadora de espaços físicos, midiativismo e ciberespaço. E, 
nesse caminho investigativo delineado por Latour (2012), procuramos rastros, que os 
movimentos em associações vão deixando em marcas conceituais, unidades ontológi-
cas, crenças e artefatos culturais, artísticos, científicos etc., que se mostram também 
em contínua dispersão, para as novas associações e, assim, outras “estabilizações”.
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Comunidades virtuais: 
espaços de resistências

A humanidade hoje precisa enfrentar questões que se apresentam complexas e 
isso impacta diretamente novas demandas para os pesquisadores. Nesse sentido, nes-
ta pesquisa, retratamos perspectivas de estudo, a partir de pressupostos das Ciências 
Sociais, sobre formas de análise dos fenômenos da realidade, o contexto da sociedade 
em rede e, nela, a abertura para o midiativismo. É exposto o conceito de sociedade 
de Gabriel Tarde (2007) como “[...] a possessão recíproca sob formas extremamente 
variadas de todos por cada um [...]” (p.112), entendendo as associações como proces-
sos de assimilação e imitação, algo que se constrói por relações, portanto, pressupõe 
a diferença entre os envolvidos.

Para compreensão do funcionamento das sociedades, busca-se aqui a amplia-
ção das possibilidades a partir das Ciências Humanas e Sociais, e ninguém melhor 
que Morin (1996) para apontar o caminho, num confronto de perspectivas, com a 
certeza da incerteza, naquilo que ele denominou de Paradigma Epistemológico da 
Complexidade. Uma nova epistemologia que não busca a completude, mas que trilha 
caminhos que apontam incursões teóricas diversas, que podem trazer importantes 
revelações na constituição social dos sujeitos. 

Dessa forma, esta pesquisa só tem sentido se puder colaborar com esse percur-
so sugerido por Morin (1996), ou seja, buscar não se ater a uma dimensão universal, 
e sim mergulhar no mundo dos sujeitos. Busca-se, assim, o caminho trilhado por 
Tarde (1843-1904), ao contrapor-se a Durkheim, no sentido de reagir à compreensão 
puramente objetiva durkheimiana e se  lançar a produção de subjetividade. 

Tarde parte do pensamento que as ações realizadas, denominadas de ações das 
“infinitesimais engrenagens”, que a partir de operações como as imitações, as opo-
sições, as adaptações tanto podem construir, como reconstruir as sociedades. Numa 
reapropriação das concepções ontológicas de Leibniz (1714), Tarde (1895) apresenta 
sua tese monadológica de que “[...] o universo é composto de outras almas além da 
minha, mas no fundo semelhante à minha” (TARDE, 2007, p. 65).

Tal posicionamento hoje não é só defendido, como também seguido por vários 
autores, e sob a perspectiva de Tarde, Bruno Latour (2012) acredita que fazer ciência 
não significa, então, desvelar um mundo de coisas independentes do homem, mas 
relatar e reorganizar as articulações em um coletivo, redefinindo funções e recolo-
cando as possibilidades da ação de humanos e não humanos. Para ele, partículas 
atômicas, seres microscópicos, e até mesmo uma ideia que se desprendeu de deter-
minada região, de uma mente brilhante possuem uma alma monadológica, ávida por 
se deslocar e contagiar e conquistar o exterior. Parte ainda do princípio da conexão, 



PARTE III: processos, narrativas e linguagens do midiativismo

931

para explicar as ordenações e desordenações das mônadas em interação. No senti-
do de rastrear conexões sociais mutáveis e heterogêneas, propõe seguir os atores em 
seu curso de associações. Destacamos também o engendramento do midiativismo na 
sociedade em rede. A partir de estudos de Palacios (2001) e de Lemos (2006), verifica-
mos os conceitos de midiativismo e a sua prática em um cenário de expansão. Vemos 
o surgimento de perspectivas antes não exploradas na Internet e os questionamentos 
que surgem no ambiente de informação, comunicação e ação, múltiplo e heterogêneo 
(PALACIOS, 2011).

Já no caminho investigativo de Latour, procuramos rastros, que os movimentos 
em associações vão deixando em marcas conceituais, unidades ontológicas, crenças 
e artefatos culturais, artísticos, científicos etc., que se mostram também em contí-
nua dispersão para as novas associações e, assim, outras “estabilizações” (LATOUR, 
2012).  

Assim como Latour, cabe também a interpretação de Deleuze e Guattari (1980) 
no que tange à teoria de Tarde: “[...] a imitação marca a passagem ou propagação de 
um fluxo ou onda de crença e de desejo; a oposição, por sua vez, marca a intervenção 
de fluxo ou onda, sob o modo de um choque binário; enquanto a invenção marca a 
conjugação ou a conexão de múltiplos fluxos de crenças e desejos” (p. 231). 

1 Objeto de estudo

Nesse sentido, neste estudo, buscamos a compreensão da relação entre os indi-
víduos e a sociedade como espaço da produção de subjetividade na sua forma comu-
nicacional. Essa perspectiva tardiana  parte dos processos de subjetivação que podem 
fundar espaços de resistências em comunidades virtuais e que intrigam estudiosos 
que buscam interpretações definitivas ao considerar a velocidade vertiginosa dos 
acontecimentos. Intrigante ainda é refletir sobre as perspectivas abertas pela dinâmi-
ca dos fluxos nesse tempo de redes sociais ativas.

O problema norteador deste estudo gira em torno da produção da subjetivida-
de nas comunidades virtuais, relacionadas aos fenômenos sociais em rede: #impeach-
mentja e #naovaitergolge, durante o processo de impeachment, de abril a agosto de 
2016, no Brasil, que ao interagirem fundam espaços de resistência. Por esse campo de 
tensões caminha esta pesquisa. 

2 A metodologia de Análise

Numa visão já apontada anteriormente, neste estudo, buscamos trilhar esses 
novos caminhos, com novas perspectivas teórico-metodológicas que são fundamen-
tais para pensar o amanhã. Portanto, ao pensar nesses processos sociais instáveis, 
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neste trabalho, partiremos das três categorias propostas por Tarde: repetição, opo-
sição e adaptação, consideradas como fundamentais no desenrolar dos fenômenos 
sociais, buscando assim visualizar essas categorias hoje. Além disso, vamos conside-
rar essa realidade tecnológica imaginável para Tarde, em que podemos seguir os in-
divíduos por meio de suas conexões, como bem propõe Latour (2012) em sua Teoria 
Ator-Rede – ANT (em inglês Actor Network Theory) –, ao recolocar e retraçar em 
seus estudos científicos, a socialização, ao apresentar uma concepção de socius – em 
associações – numa perspectiva de movimento, ação, conexões que estão sempre se 
fazendo e articulando pessoas, coisas e natureza em associações provisórias. 

Assim, na pesquisa, partimos da hipótese de que os vestígios digitais deixados 
pelos atores sociais das diferentes comunidades virtuais, por meio de suas conexões 
com os fenômenos sociais #impeachmentja e #naovaitergolpe, permitirão  constatar 
as contribuições de Tarde (1843-1904), que mesmo sem as ferramentas empíricas ajus-
tadas, como temos hoje, já visualizava, por meio das categorias repetição, oposição 
e adaptação, investigadas e apontadas por ele, uma perspectiva de atribuição a partir 
do sentido social, dos princípios do movimento, da afinidade, da vida e da coopera-
ção humana. Nosso argumento é que, ao seguir esses vestígios, a tecnologia permite, 
por meio da Representação Cartográfica On-Line, identificar e analisar a existência e 
o funcionamento dessas comunidades virtuais, seus atores e, assim, permitir que vol-
temos a revisitar a teoria social de Tarde e sua sociologia, como um fato futuro, em 
que não se concebem possibilidades sem necessidades, como tampouco, as variações 
sem temas ou diferenças sem repetições (TARDE, 2007). Neste estudo, não buscamos 
identificar as instituições que estão listadas no perfil de determinado indivíduo, e sim 
buscar quais os indivíduos que estão listados no perfil de uma instituição. Percebe-se, 
assim, que é a mesma matriz, mas não é a mesma navegação, pois as “totalidades” 
não são nada mais do que várias outras maneiras de lidar com o entrelaçamento de 
atores sociais, ou pode-se considerar perfis, para essa dinâmica, ou tipo de navegação 
a que Tarde nomeou de “imitação”, e esse tipo de propagação que ele chamou de 
“raios imitativos” (TARDE, (1890/2000). Portanto, entende-se que a “imitação” para 
ele não é antes de tudo um fenômeno psicológico, mas a percepção de que as môna-
das compartilham atributos modificados a cada partilha, cujo resultado é uma lista 
composta pelo “mesmo” item repetido com diferença (DELEUZE, 1988).

Como lócus, o trabalho foi conduzido no âmbito dos fenômenos sociais #im-
peachmentja e #naovaitergolge, durante o processo de impeachment, de abril a agos-
to de 2016, no Brasil, dentro da perspectiva netnográfica, ou seja, uma metodologia 
para estudos na Internet (HINE, 2000) e, como um método interpretativo e investi-
gativo, para o comportamento de comunidades on-line (KOZINETS, 1997). A pes-
quisa tem cunho quantitativo/qualitativo, além de compartilhar outros métodos de 
representação de dados, como o tratamento cartográfico de informação e de mapas 
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interativos na representação de comunidades, levando em conta que é uma ferramen-
ta específica para analisar ambientes interativos em três dimensões, em que o usuário 
é participante da ação. Dessa forma, os caminhos traçados e percorridos por esta 
pesquisa não ficarão na virtualidade e poderemos, assim, nos lançar nos processos de 
subjetivação, pois a representação deixou de ser estática e passou a ser dinâmica, ou 
seja, observa-se um aspecto da comunidade estudada ou destacam-se certas tendên-
cias ou aspectos da estrutura (GOUVEIA, 2005). 

Para melhor compreensão da investigação empírica deste estudo, cabe desta-
car o acompanhamento das cartografias disponibilizadas em rede pelo Laboratório 
de Estudos sobre Imagem e Cibercultura, da Universidade Federal do Espírito Santo 
(LABIC/UFES), durante o processo de impeachment, observando as necessidades e 
dinâmica no processo de investigação e análise das comunidades virtuais em questão, 
no sentido de captar os processos de subjetivação.

Ao considerar os atores sociais das comunidades virtuais em conexões com 
os fenômenos sociais já citados, cabe destacar o manifesto do domingo, dia 17 de 
abril de 2016, no Brasil, que teve impacto pelas redes sociais tão forte, quanto os de 
junho de 2013. Alguns manifestantes posicionavam-se a favor e outros contra o im-
peachment da presidente Dilma Rousseff. Ao final daquele domingo, a hashtag #Im-
peachementday já reunia 2,3 milhões de tuítes, usada para expressar manifestações, 
tanto contrárias quanto favoráveis ao impeachment, e se mantinha na liderança dos 
trending topics. Cabe ainda destacar que o interesse no Twitter foi pulverizado por 
várias outras hashtags relacionadas ao tema, como #ForaDilma, #NaoVaiTerGolpe, 
#RespeiteasUrnas ou #ImpeachmentJa. 

Segundo Fábio Malini (2016), pesquisador do  Laboratório de estudos sobre 
Imagem e Cibercultura (Labic), da Universidade Federal do Espírito Santo, só os 
fenômenos sociais “impeachment” e “impeachmentday”, no domingo da votação 
do impeachment na Câmara dos Deputados, gerou o compartilhamento de muitos 
conteúdos, computando 3,5 milhões de mensagens no Twitter. Esse número foi visto 
pelo pesquisador como muito alto, considerando a maior quantidade de  tweets  já 
registrada nas redes sociais digitais em língua portuguesa. 

Em tempos de redes sociais digitais ativas, o método da cartografia interativa 
traz a vantagem de o usuário das informações interagir com a representação e, dessa 
forma, poder, a partir do seu próprio ponto de vista, contribuir para a interpretação 
e análise dos dados. Pode-se acrescentar ainda a possibilidade de identificar líderes, 
agentes de desenvolvimento, como também a representação da intensidade ou fra-
queza dessas ligações, que pode ser um indicador de liderança dentro da comunida-
de, além de ligações homogêneas ou heterogêneas e atomísticas.
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3 O quadro teórico de referência

Como processos sociais que vivem a todo o momento tensionados pelas forças 
da conservação e da inovação, Tarde parte da categoria da oposição para mostrar 
como uma diferença se distribui na repetição, para limitar esta e abri-la a uma nova 
ordem ou a um novo infinito. Quando, por exemplo, os homens opõem-se no pro-
cesso interativo (TARDE, 1898), parecem renunciar a um processo de crescimento ou 
a um processo de multiplicação indefinidos para formar totalidades limitadas, per-
mitindo, assim, a constituição de infinitos de outra espécie, uma repetição de outro 
caráter e formato que, se de um lado, adapta-se ou acomoda-se, logo se volta contra 
ela mesma, em novas oposições, e assim sucessivamente (TARDE, 1897; 1898).

Os conjuntos de dados digitais de hoje permite-nos revisitar Tarde, uma vez 
que nós temos a experiência de seguir os indivíduos por meio de suas conexões, algo 
frequente com os perfis. Tudo isso torna-se possível pelas bases de dados disponíveis 
digitalmente.

Segundo Latour (2015), a projeção das intersecções de mônadas deixa de ser 
tão confusa, sendo possível destacar cada uma delas em sucessão e saber como cada 
uma delas contribui para o conjunto de sobreposição. É essa nova habilidade de na-
vegação que faz os dois pontos finais, “agente individual” e “estrutura”, menos rele-
vantes do que a sobreposição dos atores-redes. 

Nesse sentido, é pertinente fazer ainda uma leitura deleuziana de Tarde, a par-
tir do pensamento de Lazzarato (2006), em sua obra As revoluções do capitalismo, 
que inspirado na monadologia de Tarde, parte para refutar a “filosofia do sujeito”, 
atribuída a autores como Kant, Hegel e Marx, em favor da “filosofia da diferença”, 
a partir de concepções já atribuídas a Leibniz, Tarde, Bergson, Deleuze e Guattari.

Para Lazzarato (2006), existem dois movimentos fundamentais de composição 
do mundo, formado por mônadas – a invenção, a criação de singularidades, os novos 
hábitos e crenças e a imitação – que seriam a propagação dessas singularidades por 
meio da repetição, a partir de fluxos que permitem que as mônadas se possuam.

A percepção sobre tudo isso é fundamental para entender as várias formas de li-
dar com o entrelaçamento de atores sociais que podemos observar ao analisar o nos-
so campo empírico e sua dinâmica ou navegação, nomeada por Tarde de “imitação”, 
além do tipo de propagação, que ele chamou de “raios imitativos” (TARDE, 1903). 

Ao detalhar sua ANT, que se mostra mais abstrata e mais empírica, Latour bus-
ca retirar da Sociologia a segurança da imutabilidade de seu objeto de estudo, bem 
como as fórmulas que se deve empregar para melhor explicá-lo. Na verdade, a ideia é 
fornecer uma espécie de roteiro de perguntas que devem ser respondidas por aqueles 
que querem retraçar as trilhas produzidas pelas associações de atores. A teoria social 
visualizada um dia por Gabriel Tarde e depois esquecida é retomada neste estudo gra-
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ças à possibilidade de uma nova instrumentação empírica, que é possível por meio de 
novas técnicas recém-disponíveis de navegação e de visualização digital. Dessa forma, 
é possível seguir os indivíduos por meio de suas conexões, numa perspectiva aponta-
da por Tarde de estrutura átomo-interação, como uma “mônada” (TARDE, 1895).

A partir do entrelaçamento de perfis, observa-se que as “totalidades” estão nos 
modelos de navegação que temos hoje, e naquilo que Tarde nomeou de “imitação”, 
ou seja, esse tipo de propagação, por “raios imitativos” (TARDE, 1903). Cabe con-
siderarmos essa realidade tecnológica de hoje, em que podemos seguir os indivídu-
os por meio de suas conexões, imaginável para Tarde já naquela época. Portanto, 
a ANT, de Latour (2012), permite que voltemos a revisitar as categorias sociais de 
Tarde e, assim, revelar suas contribuições não só para esta pesquisa, como também 
para outros estudos realizados hoje com as comunidades virtuais. Em seus estudos 
científicos, Latour propõe recolocar e retraçar a socialização, ao apresentar uma con-
cepção de socius – em associações – numa perspectiva de movimento, ação, conexões 
que estão sempre se fazendo e articulando pessoas, coisas e natureza em associações 
provisórias.

Assim, ao considerar que toda ação humana pode deixar atrás de si rastros 
digitais, buscamos aqui analisar esse processo partindo das pistas encaminhadas pela 
ANT, por meio dos vestígios digitais deixados pelos atores sociais das diferentes co-
munidades virtuais e de suas conexões com os manifestos #impeachmentja e #nao-
vaitergolpe, no período do processo do impeachment, de abril a agosto de 2016, no 
Brasil. 

Um rastro digital é o vestígio de uma ação efetuada por um indivíduo qualquer 
no ciberespaço e, segundo Latour, a quantidade e a qualidade desses rastros, presen-
tes hoje na Internet, oferecem às ciências sociais a possibilidade de renovar tanto suas 
metodologias, quanto suas abordagens teórico-conceituais. Portanto, assim caminha 
esta pesquisa, acompanhando as pegadas que os atores sociais deixaram nas redes 
digitais e imbuída na riqueza de dados: rastros subjetivação, linguísticos, comporta-
mentais, assim como interações, associações e conflitos. 

O ato de comunicar é peculiar na Internet, pois não apenas podemos acessar, 
trocar, produzir conteúdos e informações diversas, como também deixamos um ras-
tro dessa comunicação. Assim, as informações pessoais que divulgamos de forma 
voluntária na rede, a partir de posts, dados de perfil, conversações no Twitter ou no 
Facebook, toda ação, navegação, busca, simples cliques em links, downloads, pro-
dução ou reprodução de um conteúdo, representam rastros, vestígios suscetíveis de 
serem capturados e recuperados. Na verdade, esse conhecimento dos rastros opera 
segundo critérios de descrição e mediação, colocando o acento sobre o coletivo. Ras-
trear os vestígios de navegação e comunicação na Internet constitui, segundo essa 
perspectiva, uma via privilegiada de acesso aos mais autênticos desejos dos atores 



INTERFACES DO MIDIATIVISMO: do conceito à prática

936

sociais.Segundo Latour (2012), os rastros heterogêneos constituem enormes arqui-
vos, com capacidade de projetar padrões de comportamento e, consequentemente, 
intervir sobre o curso das ações dos indivíduos, ofertando escolhas e caminhos que 
incitem ou evitem, conforme o caso.

Mas não se trata apenas de um maior volume de dados disponíveis, e sim da 
possibilidade de renovar a leitura dos processos sociais. Latour (2012) propõe que 
se entenda o estatuto do rastro, a partir da noção de ação e de seu papel na redefini-
ção do social, acreditando que a sociedade ou qualquer outra grande estrutura – o 
poder, o mercado, o capital, o contexto, o simbólico – é o que explica uma série de 
processos ditos “sociais”. Para ele, o “social” não é o que explica, mas o que me-
rece ser explicado. A perspectiva da ANT propõe que se invertam os termos e que 
se retome o trabalho de explicar como se tece o social. Ao propor a descrição do 
social, Latour faz a relação direta a um trabalho de formigas, referindo-se a Actor 
Network Theory.

4 Análise

Vale destacar que esta pesquisa seguiu o caminho proposto por Latour por 
meio do tratamento cartográfico de informação e de mapas interativos na represen-
tação de comunidades virtuais. Para isso, seguimos os vestígios digitais que os mo-
vimentos e as ações de midiativismo possam deixar, ao considerar como lócus desta 
pesquisa os fenômenos sociais #impeachmentja e #naovaitergolpe, citados anterior-
mente. Essa escolha metodológica leva em consideração o uso de ferramentas mais 
simples e ágeis, como os sistemas automatizados de coleta, registro e visualização, 
favorecendo, assim, rastreabilidade, de modo que se possa, ao mesmo tempo, seguir 
uma série de ações e associações locais e ver como cada uma delas participa da cons-
trução de coletivos. Mesmo sabendo que toda ação deixa um rastro que é recuperável 
e, dessa maneira, forma-se um vasto, complexo e dinâmico arquivo de nossas ações, 
opiniões, escolhas, interesses, hábitos etc. 

Importante pontuar também o compartilhamento com os métodos de repre-
sentação de dados, como o tratamento cartográfico de informação e de mapas intera-
tivos na representação de comunidades já apresentadas, levando em conta que é uma 
ferramenta específica para analisar ambientes interativos em três dimensões em que 
o usuário é participante da ação. Esta pesquisa desenvolve uma análise qualitativa, 
como também conta com tratamentos quantitativos de dados. A proposta de investi-
gação perpassa as categorias repetição, oposição e adaptação, investigadas e aponta-
das por Tarde como princípios do movimento, da afinidade, da vida e da cooperação 
humana. A pesquisa dá-se por meio da observação e análise dos atores sociais, com 
o uso de ferramentas digitais para perceber os movimentos, as afinidades e os fluxos 
um dia pensados por Tarde.
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Para iniciar as análises a partir das investigações cartográficas do LABIC/UFES, 
foi preciso acompanhar suas publicações e, assim, ter acesso às cartografias dos fe-
nômenos sociais, além de entender o modelo metodológico proposto e o contexto 
cartográfico a ser pesquisado.

Na etapa de tratamento de dados, foram visualizadas as trocas discursivas, a 
partir de postagens, trocados pelas comunidades, assim como os tweets da amostra, 
as topwords e as tophashtags, a fim de buscar entender os possíveis fluxos e movimen-
tos, observados nos fenômenos sociais estudados. 

Podemos constatar pelas cartografias que já no final de março de 2016 constava 
um grande número de eventos, grupos e páginas criadas para “defender a democra-
cia”, para dizer “não vai ter golpe” ou ser “contra o golpe”. Percebe-se que são pessoas 
provenientes de segmentos artísticos, universitários e movimentos sociais organizados 
que mais se destacaram na criação e alimentação desses “canais vermelhos” (MALINI, 
2016). Constatar a participação elevada desses segmentos é importante para demarcar 
a diferença entre “as ruas da esquerda e da direita”. Dessa forma, fez amplificar notícias 
e mobilizações sobre a “deposição constitucional” da presidente Dilma Rousseff.

Pela análise preliminar desses primeiros dados, os eventos, mesmo parecendo 
bem diversos entre atos e, principalmente, nos debates, não conseguiram construir 
uma “rede de coletivos desencadeadores” em torno do movimento #NãoVaiTerGol-
pe no território nacional. Isso quer dizer que não teve, por exemplo, um “Não Vai Ter 
Golpe SP”, um “Não Vai Ter Golpe RJ”, um “Não Vai ter golpe RN”, como aconte-
ceu com o #NaoVaiTerCopa no Facebook, conforme explica Malini (2016).

Nesse sentido, este estudo parte das representações cartográficas como cami-
nho para investigar as categorias sociais repetição, oposição e adaptação propostas 
por Tarde, permitindo hoje entrar nesse campo de diferentes comunidades virtuais, 
com seus diferentes atores sociais. No início da análise empírica dessas conexões, 
visualizamos atores sociais que se encontravam num processo resultante das associa-
ções entre os tuítes de confirmação, de contestação, de questionamentos, ou de co-
mentários, além dos tuítes específicos que muitas vezes são disseminados rapidamen-
te, como clicks de “moléculas” dentro de cada “célula”, como bem já apontava Tarde. 

No dia 17 de abril, domingo da votação do impeachment na Câmara dos Depu-
tados, milhões de brasileiros acompanharam a votação pela televisão. Essas pessoas 
tanto geraram, como compartilharam muitos conteúdos nas redes sociais digitais. 
O LABIC/UFES desenvolveu uma pesquisa naquele dia a partir dos termos “impea-
chment” e “impeachmentday”, chegando a computar 3,5 milhões de mensagens no 
Twitter, considerando que o grafo contém 470 mil usuários (nós) do Twitter e 2,5 
milhões de arestas (que representam os RTs). 

Segundo Malini (2016), é a mais densa rede visualizada pelo LABIC/UFES, 
como também a maior quantidade de tweets já registrada na rede social se manifes-
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tando em língua portuguesa, com uma alta demanda de críticas ao sistema político 
brasileiro, que rompeu com as redes políticas, antes dominadas por uma polarização 
entre os favoráveis e os contrários ao impedimento da presidenta Dilma no Twitter. 
Muitos atribuem isso à cobertura televisiva, com uma intensa programação ao vivo. 
Tudo isso pode ter gerado um efeito reverso, ou seja, em vez de gerar ondas massivas 
de mobilização pró-impeachment nas ruas, gerou um esvaziamento, como também 
muita indignação e postura crítica nas redes, com o baixo nível dos discursos dos de-
putados, desencadeando posts que denunciavam a postura de parlamentares desqua-
lificados e despreparados, votando um assunto de tanta importância e complexidade 
para a nação, que é o afastamento de uma presidente. Todo esse movimento acabou 
impactando muito negativamente na imprensa internacional.

Segundo Malini (2016), toda rede é uma sobreposição em camadas de redes, 
que vão adensando relações e se dissociando entre si no tempo. Camadas essas que 
revelam pontos de vistas particulares sobre o fenômeno e fornecem ao pesquisador 
uma multiplicidade de grupos de opinião, de julgamento, de mobilização e de difu-
são. Constata-se que um perfil existe porque está em relação com outro, que pode ser 
um seguidor, amigo, inscrito etc. “Um perfil resulta de seu entrelaçamento com ou-
tros perfis, fazendo de sua ação na rede sempre uma ação associada para afirmar um 
conceito que para se distanciar ou se aglutinar a conceitos e dinâmicas mobilizadoras 
próprios” (MALINI, 2016, p. 10).

Conclusões

Para a análise desta investigação, o desafio é o volume de vestígios digitais e 
a variedade com que são produzidos em comunidades virtuais. Importante ainda 
é considerar os referenciais teóricos desta pesquisa, além da ação política dos ato-
res sociais nesse contexto dialógico e interativo. Destaca-se a característica aberta 
desta análise, que conjuga as categorias predeterminadas a outras possibilidades da 
pesquisa. Nesses fenômenos sociais, há elementos comuns que unificam esses dois 
momentos. Já nos que envolvem o processo de impeachment, verificamos a pauta 
anticorrupção e o grito “Fora, Dilma”. Conforme aponta Malini (2016), a estrutura 
associativa dos perfis atuantes em 2015 e 2016 revela uma grande diferença para 2013: 
há líderes e pouco lastro com as dinâmicas reivindicativas abertas por junho. Ele des-
taca ainda o que de novo se observa hoje são os muitos perfis robôs nas redes sociais, 
cuja função é de mencionar e replicar “líderes”, inflar publicações de RTs e criar um 
efeito manada no público (ao emplacar trends o público tende a escrever sobre o as-
sunto no Twitter). 

Isso demonstra a potencialidade no estudo de categorização algorítmica de tó-
picos de tweets (ou postagens de usuários).
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Para melhor compreensão do campo empírico deste estudo, vemos como fun-
damental essa abordagem ontológica-comunicacional, pois não se exercem mais da 
mesma forma os efeitos da grande mídia (jornais, revistas, televisão) sobre os di-
versos públicos, conforme aponta Antoun e Malini (2013). À medida que ocorreu a 
revolução do compartilhamento, vemos a interação determinado zonas de poder. Os 
índices agora não permeiam só o público, mas os grupos formados e a cultura do fã, 
sendo estes interatores das ações informativas e midiativistas.

Assim, buscamos traçar alguns caminhos teóricos com os rastros empíricos 
abordados, sob a perspectiva das categorias sociais propostas por Tarde e tão visíveis, 
sobretudo no tocante a ação em rede, entrelaçada às conexões do nosso tempo. 
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