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1 - RESUMO 

 

O presente trabalho propõe um estudo sobre a possibilidade expressiva e           

contemporânea de organizar agremiações populacionais para ativismos mediante        

os recursos e dispositivos proporcionados pelas mídias sociais.        

Concomitantemente, com base nisso analisa as adversidades que esse levantes          

encontram com a limitação, suspensão ou a proibição de suas atividades pelas            

práticas de espionagem advindas dos seus respectivos Estados Nacionais.  

 

2 - INTRODUÇÃO 

 

O estudo dispõe-se da análise de duas conjunturas: o cenário político brasileiro no             

ano de 2013, em meio a indignações e protestos populares, nomeado pela            

mobilização, como as “Jornadas de Junho”, inicialmente incitadas pelo aumento do           

preço das passagens dos transportes coletivos em seus 20 centavos e estendidas            

para outras demandas específicas.  

 

E como segundo objeto de estudo, apresenta um levantamento dos eventos           

pertencentes à “Primavera Árabe”, período de uma movimentação civil acentuada          

que originou greves e passeatas para a reivindicação de melhores condições de            

vida, comodidade cívica, instauração da democracia e a derrubada de regimes           

ditatoriais implantados no norte do continente africano e no Oriente Médio. 

 

Em virtude dessas condições, em ambos os contextos, os civis se organizaram com             

a disposição de atos, agendas e chamadas através da internet, enquanto os            

Estados se apropriaram da mesma e de mecanismos estratégicos, tais como a            

aplicação da espionagem, para priorizar os seus interesses particulares de modo a            

desconsiderar as solicitações e necessidades populacionais.  

 

3 - OBJETIVOS 

 



Diante do exposto, primordialmente a pesquisa pretende examinar em quais          

circunstâncias os governos das localidades mencionadas sentiram-se ameaçados        

pela própria população. Bem como, faz-se necessário ponderar se a aplicação           

dessa espionagem é decorrente de ações para o salvaguardo da segurança pública            

ou unicamente das pretensões estatais.  

 

Em suma, o estudo similarmente procura evidenciar o impacto das redes e veículos             

de comunicação via web em circunstâncias problemáticas ou revolucionárias         

decorrentes do Sistema Doméstico, tanto para a disseminação de conteúdos          

informativos quanto para a organização de atos físicos ou militâncias virtuais, que            

prontamente estiveram em pauta na esfera internacional.  

 

4 - METODOLOGIA  

 

Trata-se de uma pesquisa exploratório-descritiva de abordagem qualitativa. O         

estudo está embasado em pesquisas bibliográficas, com suporte em periódicos,          

artigos acadêmico-científicos, assim como em análises documentais. Uma vez que          

esta pesquisa busca analisar o tratamento do Estado para com as ameaças nativas,             

o motivo e a construção dos inimigos internos (indicada como a parcela descontente             

e revolucionária da população) e o uso da repressão para o restabelecimento da             

ordem nacional serão identificados nos períodos estudados, mediante conceitos do          

campo das Relações Internacionais e análises de Política Externa.  

 

5 - DESENVOLVIMENTO 

 

O escopo da pesquisa apresenta argumentações que auxiliam a analisar a internet,            

ao mesmo tempo, como um dispositivo de característica dual para as atuais            

mobilizações populares. Enquanto consegue instaurar-se como um mecanismo        

importantíssimo para a disposição e concentração de massas para um objetivo           

específico, acoplado ao compartilhamento de dados e propagação ligeira dos          

mesmos ao redor do mundo, em prol da democracia, similarmente em uma outra             



percepção, pode ser empregado como um meio aprimorado de vigilância, domínio e            

repreensão de cidadãos, por governos propensos a centralizar poder e “imperar”. 

 

Os movimentos sociais atuais, que inclinam-se ao uso das mídias e redes sociais             

como instrumentos de organização e mobilização, estão expostos à reações de           

repressão advindas de Estados autoritários ou de governos ameaçados pelo cenário           

de descontentamento populacional.Todavia, é perceptível que essas atuações de         

inibição ou coerção estatais são praticadas com o auxílio dos mesmos canais da             

web inspecionados. Preparar-se para superar a recolha de dados, essa correlata à            

censura, limitação ou proibição das agremiações populares, consiste em um dos           

impasses que problematizam a subsistência dessas mobilizações contemporâneas.  

 

6 - RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Como consideração parcial, constata-se a importância das mídias e redes sociais           

para a disseminação e a consolidação de protestos populares, serviços midiáticos           

esses, usados para comunicar e propagar requisições e atos em alcance local,            

nacional e, concomitantemente global. E do mesmo modo, contesta-se a devolutiva           

do Estado perante essa atuação e, não obstante observa-se que a implementação            

de mecanismos para espionagem, limitação ou proibição dessas participações         

deveriam ser substituídos por condutas que preservassem a liberdade de expressão           

e as prerrogativas individuais dos respectivos cidadãos dessas nacionalidades. 

 

7 - FONTES CONSULTADAS: 

 
Foucault, Michel (1975), Vigiar e Punir. Rio de Janeiro: Vozes, p. 262. 
 
MEDEIROS, Leonil de Servolo de. Os movimentos sociais como campo de pesquisa            
nas ciências humanas. Revista mundos do trabalho. Vol: 4, iss:7, pp. 7-31, 2012. 
 
SCHERER-WARREN, Ilse. Manifestações de Rua no Brasil 2013: encontros e          
desencontros na política. Caderno CRH, Salvador, v. 27, n. 71, p. 417-429, 2014. 
 
GERBAUDO, Paolo. Tweets and the Streets: Social Media and Contemporary          
Activism. London: Pluto Press, 2012.  


