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1. RESUMO 

A internet aparece na literatura como uma das possíveis variáveis que 

proporcionaram os movimentos sociais da atualidade. Neste estudo queremos 

comprovar se a internet foi condição sine qua non para a existência da Primavera 

Árabe, partindo do pressuposto que a internet, atuando como meio de comunicação 

de massa, pode provocar alterações na dinâmica de decisões tomadas pelos 

Estados no Sistema Internacional. A partir de uma abordagem neofuncionalista, 

analisaremos as revoltas populares que ocorreram no Oriente Médio nos últimos 

anos. O intuito é identificar o papel da internet nesses movimentos sociais. 

 

2. INTRODUÇÃO  

Os movimentos sociais contemporâneos, diferentes de outras revoltas 

populares, apresentam característas específicas de um mundo globalizado. A 

Primavera Árabe ocorreu em países de regimes autoritários, justamente onde a 

liberdade da internet deu ao povo uma opção de comunicação livre das amarras 

governamentais, (Visentini, 2012).  

Numa análise neofuncionalista, os movimentos sociais que culminaram na 

Primavera Árabe ocorreram como um tipo de Spillover Social que gerou um 

processo de integração regional, causando um transbordamento de sentimentos 

entre o povo do Mundo Árabe. As revoltas transmitiam os anseios populares contra 

os regimes políticos, que ao longo dos anos aumentou ainda mais a desigualdade 

entre ricos e pobres naquela região, (Castells, 2003).  

A magnitude das mobilizações ocorridas no Mundo Árabe se deve a forma de 

interação dos diversos povos que compõem aquela região. Esse novo meio de 

comunicação, assegurou o transbordamento das informações além das fronteiras 

estatais, (Gelvin, 2012). 

 

3. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS 

O objetivo deste trabalho é analisar o papel da internet nas revoltas populares 

da atualidade. Com um estudo de caso sobre a Primavera Árabe buscaremos 

evidênciar a importância da internet nos movimentos sociais atuais. O intuito é 

contribuir para o estudo das Relações Internacionais, fornecendo uma análise do 

papel da internet nessas revoltas, correlacionando sua possível influência no 

processo de tomada de decisão dos líderes estatais no Sistema Internacional. 



 

As recentes publicações sobre o tema; o crescente número de pesquisadores 

que atuam nesta área; os constantes relatos de espionagem entre os Estados via 

rede; e a vulnerabilidade dos cidadãos frente ao poder da internet, comprovam a 

atualidade e importância do assunto.  

 

4. METODOLOGIA 

A partir de um estudo de caso sobre a Primavera Árabe, buscaremos analisar 

o papel da internet nas revoltas populares que ocorreram no Oriente Médio. Todo o 

trabalho de pesquisa bibliográfica será feita com base em obras publicadas por 

especialistas em Internet, Mídias Sociais e Oriente Médio.  

 

5. DESENVOLVIMENTO  

A internet se tornou uma poderosa ferramenta de comunicação ao longo dos 

anos, com um alto poder de propagação e disseminação de informação. Desde sua 

criação, a internet é identificada como um catalisador de transformações em 

diversas áreas, (Farivar, 2011). 

Foi pela internet que os primeiros surtos de revoltas da Primavera Árabe 

foram difundidos. Tudo que ocorria em um país era rapidamente difundido na rede, o 

que foi fundamental para que todos ficassem cientes dos problemas sociais que lhes 

eram comuns, e isso criou entre o povo, de diferentes países, um Spillover Social 

que ganhou o mundo, (Castells, 2003).  

O Mundo Árabe é marcado por diversos conflitos étnicos e geopolíticos que 

podem ser entendidos por meio de uma análise de formação da região. Numa 

análise preliminar podemos identificar que os conflitos que ocorrem no Mundo Árabe 

têm enraizamentos muitos mais profundos na história de formação deste povo do 

que o que é vinculado pela mídia; e uma participação direta e/ou indireta de 

potências ocidentais que “cuidam” da região com extrema cautela devido à 

importância da região para o fornecimento mundial de petróleo.  

Para analisarmos a Primavera Árabe, precisamos entender porque a região, 

mesmo sendo uma das regiões mais ricas e importantes para a economia mundial, 

tem uma população jovem e ativa fora do mercado de trabalho, uma enorme 

estagnação do “Bem Estar Social”, e tão poucos sinais de mudanças políticas para 

inserção de regimes democráticos. 



 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

A magnitude das revoltas populares do Mundo Árabe só foi possível graças 

ao poder de comunicação de massa proporcionado pela internet, 

concomitantemente com outros meios tradicionais de comunicação.  

A estagnação econômica e social; a forte presença de regimes autoritários; a 

pouca ou quase inexistente de práticas democrática; o alto índice de desemprego – 

principalmente entre a população jovem e graduada – as grandes oscilações de 

índice de desenvolvimento econômico (PIB), e o petróleo, são indicadores causais 

da das revoltas populares contemporâneas do Mundo Árabe (Primavera Árabe).  

Assim pressupomos que a internet atuando como meio de comunicação de 

massa interviu de forma indireta nas ações estatais que foram tomadas pelos líderes 

da região durante o período em que ocorreram as revoltas locais. 
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