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RESUMO 

 

A fluidez espacial e temporal condicionada pelas tecnologias online de interação social vem 

possibilitando que ações coletivas de protesto e ativismo surjam a cada dia no ciberespaço – o 

ciberativismo. Se antes essas ações estavam localizadas em fronteiras geográficas, hoje as 

reivindicações e mobilizações extrapolam o local, conectam-se ao global e, ao mesmo tempo, 

retornam ao regional por meio da virtualidade digital. Dentro desse contexto da relação entre 

tecnologia digital e fluxo de sociabilidade global, surge em outubro de 2010 o movimento 

social da hashtag “#ForaMicarla”, que significa a insatisfação dos cibernautas natalenses do 

Twitter com a atual gestão da prefeitura da cidade de Natal – RN, Micarla de Sousa (Partido 

Verde). Podemos encontrar no centro desse movimento e de outros que surgiram no mundo 

na mesma época uma condição tecnológica do Twitter, a hashtag “#” – é o símbolo “#” 

seguido de uma palavra ou frase. É usada pelos cibernautas como forma de marcar assuntos 

na plataforma. Partindo desse cenário, esta pesquisa busca analisar como a relação dos 

agentes do movimento da hashtag “#ForaMicarla”, tendo como princípio que ele foi formado 

em rede no Twitter e é mantido na plataforma de forma cotidiana, pode criar um novo tipo de 

cultura política. Assim, esta pesquisa problematiza teoricamente a importância do Twitter e 

dos movimentos que emergem na plataforma e através dela para compreender as 

reivindicações sociais e políticas do mundo contemporâneo e dessa esfera pública, que agora 

parece incluir o ciberespaço. 

 

 

Palavras-chave: Twitter. Ciberativismo. Hashtag. Cultura política. Identidade. Esfera 

pública. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The spatial and temporal fluidity conditioned by the technologies of social interaction online 

have been allowing that collective actions of protest and activism arise every day in 

cyberspace - the cyber-activism. If before these actions were located in geographical 

boundaries, today's demands and mobilizations extrapolate the location, connect to the global, 

and at the same time, return to the regional through digital virtuality. Within this context of 

the relationship between digital technology and global flow of sociability, emerges in October 

2010 the social movement of the hashtag "#ForaMicarla", which means the dissatisfaction of 

cibernauts from Natal of Twitter with the current management of the municipality of Natal-

RN, Micarla de Sousa (Green Party). We can find in the center of this movement and others 

who appeared in the world at the same time a technological condition of Twitter, with the 

hashtag "#". Given this scenario, this research seeks to analyze how the relationship of the 

agents of movement hashtag "ForaMicarla", based on the principle that it was formed in the 

Twitter network and is maintained on the platform on a daily basis, it can create a new kind of 

political culture. Thus, this study discusses theoretically the importance of Twitter and 

movements that emerge on the platform and through it to understand the social and political 

demands of the contemporary world and this public sphere, which now seems to include 

cyberspace. 

  

Keywords: Twitter. Cyber activism. Hashtag. Political culture. Identity. Public sphere. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

É na fluidez do tempo e do espaço condicionada pelas tecnologias online de interação 

(LÉVY, 1999) que novas ações coletivas de protesto e ativismo surgem a cada dia no 

ciberespaço – o ciberativismo. Se antes essas ações estavam localizadas em fronteiras 

geográficas, hoje extrapolam o local, conectam-se ao global e, ao mesmo tempo, retornam ao 

regional por meio da virtualidade
1
 digital. Por isso, nos últimos meses, as pessoas puderam 

presenciar o surgimento de diversos movimentos sociais, tais como a “#marchadamaconha
2
” e 

a “#marchadasvadias
3
”. Esses movimentos são compostos por indivíduos que não se 

conhecem, necessarimente, de forma física, não moram no mesmo bairro e não estudam no 

mesmo colégio, mas possuem o desejo comum de reivindicação. 

 Podemos encontrar no centro dos movimentos sociais online uma condição 

tecnológica da plataforma de relacionamentos do Twitter
4
 (TT), a hashtag “#” – que é o 

símbolo “#” seguido de uma palavra ou frase. É usada pelos cibernautas como forma de 

marcar assuntos na plataforma. Entendemos que essa tecnologia permite aos usuários o 

encontro em torno de temáticas comuns e por isso vem sendo usada de forma sistemática 

como uma nova arma de protesto e ativismo online.  

Assim, dentro desse contexto do uso da hashtag em uma rede de relacionamentos 

fluida, surgiu no mês de outubro de 2010 um ponto de adensamento
5
 na rede Twitter, 

denominado “#ForaMicarla”, que significa a insatisfação de cibernautas natalenses do TT 

                                                           
1
 “É virtual toda entidade desterritorializada, capaz de gerar diversas manifestações concretas em diferentes 

momentos e locais determinados, sem contudo estar ela mesma presa a um lugar ou tempo particular” (LÉVY, 

1999, p. 47). 
2
  “O Coletivo Marcha da Maconha Brasil é um grupo de indivíduos e instituições que trabalham de forma 

majoritariamente descentralizada, com um núcleo-central que atua na manutenção do site 

www.marchadamaconha.org e do fórum de discussões a ele anexado. Apesar de existir tal núcleo, todo o 

trabalho é realizado de forma horizontal e coletiva entre uma rede de colaboradores, no qual os textos, artigos e 

todo tipo de trabalhos são compartilhados de acordo com as necessidades, disponibilidades e engajamento de 

cada um”. Disponível em: <http://marchadamaconha.org/>. Acesso em: 14 mar. 2012.  
3
  O movimento começou em Toronto, no Canadá, buscando reverter a cultura que culpa as vítimas por casos de 

violência sexual. A polêmica ganhou proporção em plataformas como Twitter e Facebook. As usuárias dessas 

redes sociais organizaram marchas em vários países. Disponível em: 

<http://marchadasvadiasnatal.blogspot.com.br/2011/07/as-marchas-das-vadias-na-opiniao-de.html#!/2011/07/as-

marchas-das-vadias-na-opiniao-de.html>. Acesso em: 14 mar. 2012.   
4
 “O Twitter é uma ferramenta que proporciona a postagem de mensagens de até 140 caracteres para uma rede de 

seguidores bem como a troca de mensagens entre usuários de forma pública (Replies) e privada (Messages) 

http://www.twitter.com.” (RECUERO; ZAGO, 2011, p. 1). 
5
 Tendo o Twitter como uma rede social total, podemos encontrar vários pontos em que essa rede fica mais 

densa, a qual é compreendida como redes parciais da rede total. Densidade seria, dentro dos apontamentos de 

Barnes (1987, p. 167-174), a extensão das relações que determinados indivíduos mantêm. Essas relações quanto 

mais aproximadas em torno de determinados conteúdos são denominadas de mais densas que outras. No caso 

deste trabalho, percebemos que a interação online em torno do tema “#ForaMicarla” por um grupo específico e 

organizado pode ser entendida como um ponto de adensamento dentro da rede total.  

http://marchadamaconha.org/
http://marchadasvadiasnatal.blogspot.com.br/2011/07/as-marchas-das-vadias-na-opiniao-de.html#!/2011/07/as-marchas-das-vadias-na-opiniao-de.html
http://marchadasvadiasnatal.blogspot.com.br/2011/07/as-marchas-das-vadias-na-opiniao-de.html#!/2011/07/as-marchas-das-vadias-na-opiniao-de.html
http://www.twitter.com/
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com a atual gestão da prefeitura da cidade de Natal-RN, Micarla de Sousa (Partido Verde). 

Esse movimento, além de ter sido formado em rede nessa plataforma, é mantido nela até os 

dias atuais pelos cibernautas por meio de suas práticas cotidianas. No final do mês de maio e 

no início de junho de 2011, várias passeatas do “#ForaMicarla” ocuparam as ruas da cidade 

de Natal-RN, as quais desencadearam no acampamento “#primaverasemborboleta”, instalado 

na sede do legislativo municipal durante 11 dias no período de 07 a 17 de junho de 2011.  

 O movimento online da hashtag “#ForaMicarla” passou a ser o objeto desta pesquisa 

somente em janeiro de 2011, mas a minha inserção no Twitter em 2009 e a trajetória que 

trilhei nesses últimos três anos foram de fundamental importância para o encontro etnográfico 

que resultou no trabalho de pesquisa que hoje apresento. 

Foi a partir de uma curiosidade que comecei a fazer parte do Twitter, em junho de 

2009. Naquela época, os amigos em conversas face a face e as notícias que eu lia traziam a 

informação de um novo ambiente de relacionamentos online que estava sendo usado cada dia 

mais pelos brasileiros. Foi quando resolvi criar o meu “perfil” no Twitter.  

Uma vez que eu já fazia parte de outros contextos de sociabilidade na web, como do 

Orkut
6
, do Fotolog

7
 e dos grupos de e-mails, a pergunta inicial da ferramenta What are you 

doing? (O que você está fazendo?) foi uma grande desmotivadora em relação ao tipo de 

sociabilidade que eu acreditava que iria encontrar no Twitter, pois todas as ações estavam 

voltadas para esse campo, que possibilitava ao cibernauta a postagem de mensagens com no 

máximo 140 caracteres.  

Como na mesma época dessa experiência eu estudava como “aluna especial” na 

disciplina “Tecnologia, Consumo e Cibercultura”, oferecida pelo Programa de Pós-Graduação 

em Antropologia Social da UFRN (PPGAS-UFRN), a relação frustrante com o Twitter levou-

me a indagar o porquê de as pessoas já possuírem uma vida online em vários ambientes e 

mesmo assim quererem fazer parte de mais uma plataforma de rede social. Dessa forma, 

entendia que existia um tipo de relação de consumo na contemporaneidade em torno das 

“redes sociais digitais” que poderiam explicar o modo de vida dos sujeitos que hoje são os 

cidadãos da cibercultura. Foi com essa problemática que iniciei o curso de mestrado no 

PPGAS-UFRN. 

A imersão dia após dia no Twitter foi me ensinando que a ferramenta apresentava 

ações e relações sociais que extrapolavam o campo da pergunta e o de responder o que a 

                                                           
6
 Site de relacionamentos da empresa Google. Endereço: <www.orkut.com>.  

7
 Site de postagem de foto e texto, a qual pode ser realizada uma vez por dia. A interação ocorre por meio dos 

comentários da postagem. Endereço: <www.fotolog.com>. 

http://www.orkut.com/
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pessoa estava fazendo naquele momento. Como em todos ambientes, seja online, seja offline, 

regras éticas e morais, símbolos e linguagens foram criados pelos cibernautas através do 

processo diário de interação entre os nativos da plataforma. Por meio do entendimento desse 

conjunto, pude chegar ao movimento “#ForaMicarla” de uma forma fluida, como todo 

twitteiro que se esbarra com temáticas e movimentos sociais que surgem a partir das 

condições tecnológicas do Twitter e da relação individual/coletiva do homem com a máquina.  

Assim, pude indagar, por volta do mês de março de 2011, como a relação dos agentes 

do movimento, partindo do princípio de que este foi formado em rede no Twitter e é mantido 

nele de forma cotidiana, pode criar um novo tipo de cultura política online. Esta pesquisa 

parte dos apontamentos de Hine (2000, p. 68-70), que pensa a internet como cultura, 

emergindo da apropriação dos cibernautas de ambientes de interação online localizados na 

web, e também pensa o Twitter como artefato cultural, em que se busca compreender os 

significados que a plataforma ganha a partir da percepção do grupo de “twitteiros” do 

“#ForaMicarla”. Por isso, esta pesquisa tenta responder esses questionamentos por meio da 

análise dos usos e das práticas cotidianas empenhados pelos integrantes do “#ForaMicarla” e 

os seus desdobramentos na arena política tradicional (GOHN, 1997; PICKERILL, 2003).  

Dessa maneira, o presente trabalho está dividido em quatro capítulos. No primeiro, 

busco trazer a discussão teórica através dos conceitos-chave de cibercultura, ciberativismo e 

cultura política. A partir desses conceitos, discuto como a antropologia vem repensando a 

disciplina com o surgimento da relação entre tecnologias digitais de comunicação e práticas 

sociais. É nessa relação que penso a construção do Twitter como campo e objeto etnográfico. 

Por último, descrevo minha trajetória enquanto nativa e tempos depois como pesquisadora do 

“#ForaMicarla”, o qual foi o caminho para o entendimento do ambiente do Twitter e das 

relações dos twitteiros entre eles e a plataforma e para o entendimento da hashtag 

“ForaMicarla” como ponto de adensamento e percurso metodológico. 

O segundo capítulo tem como categoria central de análise a hashtag. Durante a 

pesquisa, pude reconhecer que é por meio desse recurso tecnológico que os cibernautas criam 

classificações e movimentos sociais, marcam a identidade de um grupo, promovem “guerras 

simbólicas” e medem a relação de status e poder no ambiente do Twitter. Neste trabalho, 

todas as análises e afirmações têm relação direta com o contexto do movimento social da 

hashtag “#ForaMicarla”. Dessa forma, podem ser ou não encontradas em outros conjuntos 

culturais da cibercultura. Ressalto que as afirmações que encontraremos neste trabalho são 

alguns apontamentos sobre como pensar a hashtag e o conjunto social que ela evoca dentro do 

“#ForaMicarla”. 
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O terceiro capítulo busca pensar o sujeito inerente à cultura online: o fake. Este é 

entendido a partir de duas concepções: sujeito/identidade e arma/estigma, em que ambas 

convergem para o conflito online mantido entre os integrantes do “#ForaMicarla” e os 

twitteiros da gestão da prefeita Micarla de Sousa. Dessa forma, compreendo que os 

pesquisadores da cibercultura devem ir além do par oposicionista falso/verdadeiro para 

entender o fake como sujeito sociopolítico.  

O quarto capítulo apresenta outra categoria recorrente e fundamental do 

“#ForaMicarla”: a trollagem. Esta ação é tida como sinônimo de conflito online, para esta 

pesquisa. A finalidade desse capítulo é mostrar como os conflitos vivênciados no Twitter 

passam por dois eixos: o ato de trollar e ação de retwittar. Além disso, são discutidas quais as 

implicações dessas ações para o cenário político. 

No capítulo cinco, proponho a relação entre os trabalhos de “campo online e offline”. 

É no momento que o movimento chega às ruas que encontro questões como: a formação no 

acampamento do “Coletivo #ForaMicarla”, por meio do qual os sujeitos da pesquisa buscam 

afirmar a existência de um novo tipo de movimento social que não possui líder, que é formado 

espontaneamente por sujeitos plurais que estão ou não em partidos políticos e que não 

apresenta hierarquia em sua formação; a relação entre a mídia social e a “grande imprensa”; e 

a interação na fluidez do tempo e do espaço de @micarladesousa com os cidadãos natalenses 

do Twitter. 

 

1.1 A CIBERCULTURA E A ANTROPOLOGIA: O TWITTER COMO CAMPO 

ETNOGRÁFICO 

 

O Twitter, como descreve o próprio site www.twitter.com, é um projeto que foi 

desenvolvido em duas semanas na cidade de São Francisco-EUA e posto na rede em agosto 

de 2006. O criador Jack Dorsey tinha no início a ideia de saber o que os seus amigos estavam 

fazendo. Com a popularização do Twitter, em 2007, foi fundada a “Twitter Incorporated”. 

A interação entre os usuários da rede tem como ponto de partida um campo de 

postagem que possui a pergunta: What’s happening? (O que está acontecendo?). As respostas 

devem conter no máximo 140 caracteres. Esse tipo de configuração privilegia a rapidez da 

postagem por meio dos aparelhos celulares, uma vez que a quantidade de caracteres é igual ao 

serviço de “SMS” da telefonia móvel.  
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O twitteiro tem os following, que são os perfis que o usuário segue, e os followers, que 

consistem em perfis que seguem o usuário. Dessa forma, os perfis que seguem o usuário 

passam a receber em sua conta todas as atualizações feitas por ele.  

A interatividade do Twitter consiste nas mensagens que são postadas por seus 

usuários, nos diálogos mantidos entre os twitteiros e nas redes de seguidores que os 

cibernautas desenvolvem.  

Para o melhor entendimento das interações e dos usos que são dados pelos nativos do 

Twitter, vamos descrever o ambiente da plataforma por meio das seções. São elas: 

1) What´s happening? – A interação entre os usuários da rede tem como ponto de partida 

esse campo, que tem o limite de postagem de 140 caracteres. 

2) Timeline – São os posts das pessoas que você segue, os quais aparecem na “linha do 

tempo”. 

3) @Mentions – São posts que mencionam o seu loging. 

4) Retweets 

Retweets by others – São posts que as pessoas que você segue replicam de outros 

twitteiros. 

Retweet by you – São posts que você replica de usuários que você segue para os 

seus seguidores. 

Your tweets, retwitted – São seus posts replicados por seus seguidores para sua 

rede de seguidores. 

5) Search – Serve como ferramenta de busca de um twitteiro. 

6) Profile – Contém todos os seus posts do usuário no Twitter e uma apresentação dele. 

7) Direct Messages – São mensagens que ninguém pode ler além da pessoa que manda e 

da pessoa que recebe. É uma área privativa. 

8) Following – Quem você segue. 

9) Followers – Quem te segue. 

10)  Trends – Assuntos bastante populares num determinado espaço/temporal, geralmente 

marcados por uma #hashtag. 
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Figuras 01 e 02 – Descrição das seções do Twitter
8
  

 

1.2 O TWITTER COMO O CIBERESPAÇO DO “#ForaMicarla” 

 

Saindo de uma visão determinista de que as tecnologias produzem um impacto na 

humanidade, Lévy (1999) propõe que não devemos pensar as técnicas como algo exterior ao 

homem. Assim, ele afirma “que não somente as técnicas são imaginadas, fabricadas e 

reinterpretadas durante seu uso pelos homens, como também é o próprio uso intensivo de 

ferramentas que constitui a humanidade como tal” (LÉVY, 1999, p. 21). Dessa forma, o autor 

defende que “as tecnologias são produtos de uma sociedade e de uma cultura” e, por isso, o 

“mundo humano é, ao mesmo tempo, técnico” (LÉVY, 1999, p. 22). 

                                                           
8
 O ambiente da plataforma que eu descrevo é aquele que durante boa parte da minha pesquisa existiu. Faço essa 

ressalva uma vez que, como um sistema dinâmico, a interface do Twitter hoje é diferente da época do trabalho 

etnográfico.  

 

1)What´s happenig? 

 

2) Timeline 

3) @Mentions 

4) Retweets 

 

5) Search 

 

6) Profile 

7) Direct Messages 

8) Following 

9) Followers 

10) Trends 
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Partindo desses apontamentos, Lévy (1999) busca refletir que não podemos pensar a 

tecnologia como a causa e a cultura, como o lugar dos efeitos da técnica, mas devemos refletir 

sobre as relações entre os atores humanos que criam, produzem, utilizam e interpretam de 

diversas maneiras as técnicas. Portanto, “por trás das técnicas agem e reagem ideias, projetos 

sociais, utopias, interesses econômicos, estratégias de poder, toda a gama dos jogos dos 

homens em sociedade” (LÉVY, 1999, p. 24). 

Assim, Lévy (1999) defende que a técnica não é determinante, e sim um elemento 

condicionador que abre possibilidades aos seus usuários. Por isso, vamos encontrar a mesma 

técnica sendo utilizada de forma bastante diferente ao ser empregada em um conjunto cultural 

distinto. Partindo desse pensamento, afirmamos que o Twitter em si não é uma plataforma de 

ciberativismo, mas o condicionamento de sua tecnologia possibilitou e vem possibilitando que 

pessoas se conheçam em rede e promovam um tipo de ativismo social jamais imaginado antes 

da criação das infovias online de comunicação. 

Como a tecnologia não é uma bala de um projétil que nos chega do exterior e nos 

provoca um impacto, o mais importante é entender o processo de apropriação das tecnologias 

digitais. É nesse contexto que Lévy (1999, p. 28-29) vai colocar a importância de pensar a 

inteligência coletiva, uma vez que esta é 

 

[...] o estabelecimento de uma sinergia entre competências, recursos e projetos, a 

constituição e manutenção de dinâmicas de memórias em comum, a ativação de 

modos de cooperação flexíveis e transversais, a distribuição coordenada dos centros 

de decisão, opõem-se à separação estanque entre as atividades, às 

compartimentalizações, à opacidade da organização social.  

 

A partir da leitura da definição do que é a “inteligência coletiva”, podemos supor que 

ela ocorre por meio do processo de apropriação das tecnologias digitais – que apresentam 

como características a fluidez temporal e espacial e a transversalidade – e da interação entre 

os participantes desse processo.  

A “inteligência coletiva” apenas pôde existir com a emergência do ciberespaço, o qual 

pode ser entendido a partir de duas concepções, de acordo com André Lemos (2002, p. 128): 

“como o lugar onde estamos quando entramos num ambiente simulado (realidade virtual), e 

como um conjunto de redes de computadores, interligadas ou não, em todo o planeta, a 

internet”.  

Lemos (2002, p. 129) então afirma: 
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Ele (o ciberespaço) coloca em relação, ele incita a abolição do espaço e do tempo, 

ele transforma-se em lugar de culto secular e digital. Este é um espaço imaginal 

onde as novas tecnologias mostram, paradoxalmente, todo o seu potencial como 

veículo de reliance (Bolle de Bal), isto é, como vetor de agregação social. 

 

O ciberespaço é concebido por Lemos (2002, p. 131) como o rito de passagem de um 

indivíduo austero para um indivíduo religado (do individualismo ao tribalismo) por meio da 

participação no fluxo das informações do mundo contemporâneo, o qual é um rito de 

passagem obrigatório aos novos cidadãos da cibercultura.  

Como o ciberespaço é o lugar simulado e também pode ser concebido como o 

conjunto de computadores interligados ou não, este é ampliado no momento em que mais um 

indivíduo acessa a internet assim como quando novos computadores são interconectados e 

novas informações são colocadas na rede (a inteligência coletiva). Portanto, o ciberespaço se 

torna universal e cada vez menos o mundo informacional passa a ser totalizável. Por isso, 

pensamos o “#ForaMicarla” como um nó dessa rede que é “universal sem totalidade”, sendo 

essa a essência da cibercultura. “Pois cada novo nó da rede de redes em expansão constante 

pode tornar-se produtor ou emissor de novas informações, imprevisíveis, e reorganizar uma 

parte da conectividade global por sua própria conta” (LÉVY, 1999, p. 111). 

 

1.3 A ANTROPOLOGIA DA CIBERCULTURA  

 

Dessa forma, a ciberantropologia – ou a antropologia da cibercultura – é um termo que 

advém da noção de ciberespaço, palavra dita pela primeira vez na obra de ficção científica 

Neuromancer, de Willian Gibson, em 1984. De acordo com Budka e Krenser (2004, p. 213), 

na antropologia, o primeiro pesquisador a voltar a atenção ao tema cibercultura foi Arturo 

Escobar (1994). Para esse antropólogo, cibercultura é uma análise das transformações 

fundamentais na estrutura e no significado das sociedades e culturas modernas devido às 

informações dos computadores e das tecnologias biológicas. 

No início dos anos 1990, Escobar trazia diversos questionamentos para a antropologia 

com o surgimento desse novo campo de pesquisa, sendo eles: como a antropologia, que é uma 

disciplina acadêmica, lida com as novas tecnologias de informação e comunicação (TICs)? 

Quais as consequências da investigação das TICs para os conceitos teóricos e para a 

metodologia da antropologia? Para responder a essas questões, Escobar (apud BUDKA; 

KRENSER, 2004, p. 214) apresentou três projetos para a antropologia: 
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1) Como o mundo virtual coloca os sujeitos em um novo estágio sensorial, os 

antropólogos devem estudar como essas tecnologias são socialmente produzidas. 

2) A Ciborg antropologia tem como principal objetivo ser o estudo etnográfico entre os 

limites humanos e as máquinas que são específicas das sociedades do século XX. 

Ambas as propostas são criticadas pelas comunidades científicas por predizer a 

existência de uma nova era e por encontrar um novo ramo, respectivamente, para 

antropologia. 

3) A antropologia da cibercultura tem a disciplina de antropologia como adequada para 

descrever em forma de diagnóstico cultural inicial, que acontece em termos de práticas 

emergentes e transformações associadas com um rico desenvolvimento técnico-

científico. 

O que foi descrito até agora se refere à história da antropologia da cibercultura. 

Estamos, aqui, com esses apontamentos, preocupados em mostrar como o ciberespaço é 

entendido como campo etnográfico e, em consequência, a plataforma Twitter. 

Budka e Krenser (2004, p. 225) apresentam como domínios etnográficos da 

antropologia da cibercultura: 1º) onde as novas tecnologias são produzidas e usadas; 2º) o 

domínio formado pelas TICs e, no centro delas, a internet, em que “comunidades virtuais” ou 

“redes sociais online” formam redes de interesses específicos com seus próprios códigos de 

conduta e linguagem; 3º) a economia política da cibercultura, sendo as investigações entre a 

informação e o capital dinâmicas culturais e políticas.  

No caso deste trabalho, o Twitter pode ser pensado como campo etnográfico a partir 

do momento em que é uma tecnologia que cria possibilidades de uso, dando-se em um 

determinado contexto cutlural e social. O TT também é pensado como campo e objeto da 

antropologia no momento em que possibilita a criação em rede de “comunidades virtuais” em 

torno de um interesse comum. Por isso, podemos entender o movimento social da hashtag 

“#ForaMicarla” como uma rede da rede maior, que é o ciberespaço (um ciberespaço dentro do 

ciberespaço). 

Trazemos também para este trabalho os apontamentos da antropóloga Elisenda 

Ardevol (2005, p. 1). Ela pontua as perspectivas antropológicas da internet, que são quatro:  

 

a) Cyberculture as a new cultural model based on Internet technology, b) as an 

Internet emergent culture, c) as the cultural products developed in the Internet, and 

d) as a media form. These four elements are drawn down by using four coordinates 

or main trends in conceptualizing culture: culture as an adaptive strategy, as a 

system whole, as a symbolic order and as signifying practice. These different 

cultural perspectives also can be related with four principal focus of research in 
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cyberculture studies: a) Internet as a technology, b) Internet as a new social context, 

c) Internet as a new creative and collaborative tool, c) Internet as a medium of 

communication. 

 

A cibercultura como um novo modelo cultural é o eixo das pesquisas desenvolvidas, 

de acordo com Elisenda Ardevol (2005, p. 2), por autores como Manuel Castells, Pierre Lévy 

e Arturo Escobar. A tecnologia, para esses autores, traz uma nova era: a da sociedade do 

conhecimento, da informação ou da cibercultura. “[…] researchers also thought that Internet 

would bring a new way of political practice and economic exchange; thus, Internet was seen 

as a new technology that will affect all spheres of our life” (ARDEVOL, 2005, p. 2). 

Na perspectiva dos estudos da cibercultura como algo que nasce da internet, vamos 

encontrar um grupo de pesquisadores preocupados com a análise da interação social em 

lugares e contextos online – ciberespaços como fóruns, newsgroups e chats. “The important 

issue here is not the technology itself, but the social interaction that occurs in cyberspace” 

(ARDEVOL, 2005, p. 3). Podemos relacionar a teoria que norteia esses trabalhos com a 

perspectiva de cultura como uma totalidade, tal como a abordagem estrutural-funcionalista, 

em que o grupo é estudado de forma isolada, como um sistema cultural completo.  

 

Elisabeth Reid -1994- ethnography takes Geertz perspective to show how people 

involved in MUDs develops specific cultural forms as they create places, objects, 

subjects and actions, laws and social order, but over all, from these interactions 

emerge a sense of community and belonging of similar characteristics of offline 

social life (ARDEVOL, 2005, p. 3). 

 

Vamos também ter a terceira perspectiva, que compreende a cibercultura como um 

produto cultural que usa a internet e as ferramentas da hipermídia para desenvolver trabalhos 

de arte, literatura, música, entre outros. Aqui, cultura é associada com a produção simbólica e 

com a cultura folk.  

Por último, temos a internet como uma forma de mídia. É uma tecnologia da 

comunicação na medida em que monta e desenvolve práticas comunicativas. Nesses estudos, 

a internet também é relacionada com os novos modos de consumo. Dessa forma, vamos ter 

estudos que relacionam práticas intertextuais midiáticas com temas como identidade, 

representação, gênero, etnia, ativismo político e novas formas de sociabilidade. 
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1.4 O #ForaMicarla: CIBERATIVISMO E NOVA CULTURA POLÍTICA 

 

Segundo Eugênia Rigitano (2005, p. 249), a internet vem constituindo-se como uma 

importante ferramenta e um espaço para as lutas sociais contemporâneas. Isso ocorre pelas 

novas possiblidades condicionadas pelas plataformas de interação online, as quais facilitam as 

atividades em termos de tempo, distância geográfica e custo. Essas plataformas permitem 

juntar pessoas que não se conhecem em prol de causas locais e transnacionais, bem como 

possibilitam a quebra do monopólio da emissão da informação, tendo a internet como mídia 

alternativa frente às tradicionais empresas de comunicação de massa. “Sendo assim, 

movimentos sociais, ONGs e indivíduos fundam, a partir do uso da Internet, o chamado 

ciberativismo, ativismo digital ou ativismo online” (RIGITANO, 2005, p. 249). 

Para esta pesquisa, o Twitter é pensado como o espaço da luta social, uma vez que o 

movimento “#ForaMicarla” nasce no “mundo virtual” por meio da condição tecnológica 

hashtag “#” do Twitter. Os nativos desse ciberespaço, insatisfeitos com a gestão municipal, 

criaram o marcador “#ForaMicarla” e mantiveram a ação de postar mensagens com essa 

hashtag. Por meio dessa prática, usuários foram se conhecendo, de forma online, e formando 

um movimento de oposição à gestora Micarla de Sousa.  

O “#ForaMicarla” começou em outubro de 2010 e se mantém até hoje no ciberespaço 

por meio das práticas cotidianas dos twitteiros natalenses. O movimento ganhou as ruas no 

dia 25 de maio de 2011 e se apresentou como “horizontal, plural e suprapartidário”. Durante 

as manifestações de rua, os manifestantes gritavam “Eu sou o líder do movimento”, como 

forma de corroborar o ineditismo na cidade de um movimento que nasceu em rede e sem 

liderança política/partidária. Em matéria publicada na versão impressa da revista nacional 

Carta Capital, em 23 de junho de 2011, a chamada dizia: “#foramicarla acuou a prefeita: do 

Twitter emergiu um dos mais fortes protestos contra um governo
9
”.  

Nesse último parágrafo, podemos indagar se existe uma nova prática cultural política 

que emerge da internet, que ganha o mundo físico e traz consequências para a arena política 

tradicional. A respeito disso, Jenny Pickerill (2003, p. 14) afirma que a política do ciberespaço 

pode ser pensada de três maneiras: a política no ciberespaço – que envolve o funcionamento 

interno do ciberespaço e aqueles que estão online –; políticas e legislação – que trazem 

                                                           
9
 #FORAMICARLA acuou a prefeita: do Twitter emergiu um dos mais fortes protestos contra um governo. 

Disponível em: <http://www.cartacapital.com.br/politica/confira-o-conteudo-da-edicao-impressa-de-cartacapital-

7>. Acesso em: 24 jun. 2011. 
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impactos ao ciberespaço –; e o uso político do ciberespaço – como a tecnologia é usada para 

afetar a “vida política offline”.  

No caso do “#ForaMicarla”, podemos pensar a política do ciberespaço por meio da 

primeira e da terceira perspectiva. De acordo com Jenny Pickerill (2003, p. 14), devemos 

refleti-las de forma inter-relacionada, uma vez que o ciberespaço altera a natureza de toda a 

política e muda as relações humanas dentro e fora da internet através do fluxo de informação 

e de pessoas no mundo em que estão diretamente conectadas ou não.  

Como um movimento que emerge de uma rede temporal e espacial fluida, o 

“#ForaMicarla” está situado nessa sociedade da informação que promove a configuração de 

novas redes sociais. Dessa forma, a socióloga Ilse Scherer-Warren (2006, p. 217) afirma que 

podemos ter três categorias de análise para refletir sobre essas “novas” configurações que 

surgem da relação dialógica entre o “tradicional e o moderno [inclusive o pós-moderno], entre 

o local e o global e entre o individual e o coletivo”.  

Assim, a socióloga defende que as redes digitais promovem um novo tempo social, 

uma vez que a tecnologia permite uma comunicação em tempo real e no mesmo momento a 

possibilidade de conectar tempos sociais distintos. A espacialidade promovida pelas redes 

digitais cria novas territorialidades, virtuais e presenciais, bem como a inter-relação entre elas. 

Por fim, a autora destaca que surgem “novas formas de relações sociais, quanto a intensidade, 

a abrangência, a intencionalidade, e, em espacial, a seu significado e alcance num novo tipo 

de esfera pública” (SCHERER-WARREN, 2006, p. 217). 

Então, o “#ForaMicarla” é o fruto dessa sociabilidade que apenas pode existir por 

causa desse novo cenário temporal e espacial. É na configuração dessas novas redes digitais 

que novos e velhos sujeitos sociopolíticos emergem. 

 

1.5 DO NATIVO AO PESQUISADOR DO “#ForaMicarla” NO TWITTER 

 

O Twitter me chegou em 2009 por meio de conversas com os amigos e dos noticiários. 

Depois de tanta publicização por parte da mídia e das minhas amizades, resolvi ser uma 

“twitteira” e conhecer esse “mundo” que eu apenas sabia da existência pelo “zum-zum” 

daqueles que já eram nativos desse ciberespaço.  

No primeiro momento, fiz uma conta que aproveitou todos os meus contatos do 

“GMail” – uma vez que foi o endereço eletrônico que forneci para abertura do perfil – e 

automaticamente a ferramenta marcou todos da minha lista de contatos do e-mail que já 
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faziam parte do Twitter. Foi também nesse momento que decidi que o meu nome no ambiente 

online seria @raqueljor. A escolha partiu do fato que eu já usava esse nikename em outro 

ciberespaço de interação online, nesse caso, no “Fotolog”, onde eu escrevia crônicas 

jornalísticas. A parte “jor” do nome fazia referência à minha formação em jornalismo. De 

acordo com Strauss (1999, p. 35), “[...] um nome pode revelar muita coisa, tanto de quem o 

deu quanto de quem o porta. [...] Os nomes que são adotados voluntariamente revelam, até 

mesmo com mais eficácia, o vínculo indissolúvel entre o nome e a autoimagem”. 

Depois de fornecer os dados para o cadastro, existia uma área chamada de “Perfil”, em 

que consistia em um lugar do Twitter onde o usuário deveria fazer uma apresentação sobre si 

e escolher uma imagem que tivesse relação com a construção da identidade que começava a 

ser desenvolvida no meio. Como eu não tenho o hábito de escrever sobre mim, apenas fiz a 

escolha de uma foto, sendo esta a do meu rosto. Dessa forma, estava assumindo que naquele 

ambiente minha identidade online estaria em consonância com a minha identidade offline. 

No primeiro momento, foram as experiências da minha vida de “orkuteira
10

” que 

guiaram os meus primeiros passos no Twitter. Dessa forma, adicionei todas as pessoas que 

foram sugeridas como amigo pela plataforma. Logo, esses “twitteiros” também passaram a 

me seguir. O que eu não entendia até então era que, diferente do Orkut, as pessoas que você 

segue não necessariamente seguem você, o que cria uma lógica diferente de relacionamento 

dentro da plataforma, algo que vou detalhar mais adiante. 

Depois de adicionar os meus following, comecei a desbravar o que eu poderia fazer 

com essa ferramenta. Existia uma caixa de postagem, com no máximo 140 caracteres, em que 

existia a seguinte pergunta: What are you doing? (O que você está fazendo?). Essa pergunta 

foi modificada em novembro de 2009 pela empresa “Twitter” para: What’s happening?
11

 (O 

que está acontecendo?). Isso ocorreu, de acordo com o site, uma vez que a primeira pergunta 

há muito tempo foi ultrapassada por meio dos usos dados pelos “twitteiros”. A ideia inicial 

convergia para o sentido de uma rede de atualizações de status pessoal, mas os usos e as 

práticas empenhados pelos cibernautas acabaram criando um novo tipo de campo 

informacional e comunicacional.   

Passei muito tempo sendo seguida por muitos e seguindo poucos, pois acreditava que, 

assim como no Orkut, quando o cibernauta clicava following a reciprocidade automaticamente 

ocorria na plataforma. Assim, como seguia poucos “twitteiros”, as informações pareciam 

                                                           
10

 O termo é o modo como os nativos da plataforma Orkut –www.orkut.com.br – referem-se àqueles que fazem 

parte de forma cotidiana desse site de relacionamentos. 
11

 Matéria postada no blog oficial do Twitter sobre a mudança da pergunta. Disponível em: 

<http://blog.twitter.com/2009/11/whats-happening.html>. Acesso em: 23 abr. 2011. 

http://blog.twitter.com/2009/11/whats-happening.html
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desinteressantes para mim. Com o tempo, fui seguindo mais pessoas e comecei a perceber que 

a rede não estava restrita a responder a pergunta que a ferramenta apresenta em sua home.   

Além de seguir meus amigos da vida “offline”, passei a seguir “twitteiros” sugeridos 

pela minha rede, autores dos livros acadêmicos que eu lia, bem como busquei contas do 

Twitter de instituições públicas, sites jornalísticos e associações de antropólogos e jornalistas. 

Depois de passar a seguir essas contas, as informações iam chegando com mais frequência e 

tornavam o Twitter mais interessante para mim, passando a ser até mesmo uma necessidade 

cotidiana e uma forma de fazer parte do mundo. 

As informações iam chegando cada vez mais. Quanto mais pessoas passa a seguir, 

mais acesso a diversas temáticas tem o twitteiro. Assim, o aumento no número de following 

gera o crescimento da quantidade de acontecimentos dos quais você passa a ter acesso. Esse 

fator me gerava ansiedade e medo de não poder dar conta da totalidade do Twitter.  

Outra experiência importante nessa trajetória que eu trilhei no Twitter foi a de 

observar e/ou participar. Por muito tempo, fiquei apenas como mera expectadora do 

desenrolar das ações no Twitter, mas ao mesmo tempo não entendia por que minhas poucas 

manifestações não eram correspondidas. Depois, fui percebendo que uma rede online 

funciona da mesma forma que uma rede offline: alianças devem ser alimentadas no dia a dia e 

temos que ter uma postura “ativa”. Assim como a vida offline, a vida online requer dedicação 

e atenção. Com essa dedicação, passamos a ter uma “agenda digital” e em consequência uma 

“vida digital”. Quando passei todos os dias a me comunicar com os meus seguidores, por 

meio de textos, links de vídeo, artigos ou “baboseiras”, percebi que fui mais solicitada a fazer 

parte da rede. 

Depois de entender o funcionamento da ferramenta e das relações dentro do Twitter, 

pude perceber que um dos principais símbolos da plataforma é a hashtag “#”. Os usuários 

fazem uso dessa tecnologia para marcar diversas temáticas. Ela pode ser utilizada, também, 

apenas para enfatizar algum sentimento, como, por exemplo, “#FELIZ”, ou também para um 

grande debate em torno de uma temática, como, por exemplo, “#maconha”. Quando um 

desses marcadores está no Trends Topics Brazil, os usuários têm a consciência de que este é o 

assunto mais discutido naquele momento no país. 

 Foi nessa construção diária e na observação das práticas dos twitteiros que eu seguia 

que percebi um adensamento na minha rede em torno do movimento “#ForaMicarla”, em 

outubro de 2010. Muitos twitteiros postavam a tag em suas mensagens e retwittavam a 

hashtag para seus seguidores.  
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Ainda no mês de outubro de 2010, por meio de alguns following, eu cheguei até a 

twitteira @thalitamoema. Essa cibernauta possuía na época cerca de três mil e quinhentos 

seguidores. No Twitter, uma pessoa é considerada relevante para algum ponto da rede quando 

possui um número expressivo de followers. @thalitamoema promovia o evento 

“#TwittencontroRN”, encontros presenciais de twitteiros do Rio Grande do Norte. Ela 

também é considerada a “Rainha do Twitter” no estado. Por causa dessa notoriedade de 

celebridade potiguar do Twitter, Thalita Moema foi empossada em 24 de outubro de 2010 ao 

cargo comissionado de “Assistente de Projetos Comunitários” da Secretaria do Gabinete Civil 

de Micarla de Sousa.  

 Com o aumento da postagem da hashtag “#ForaMicarla”, o movimento social online 

contra a gestão da prefeitura de Natal foi se construindo como uma problemática. Em 25 de 

janeiro de 2011, realizei uma busca no site Google para contextualizar de forma espacial e 

temporal o movimento. Assim, encontrei a matéria
12

 do portal de notícias “Nominuto.com”, 

do dia 21 de janeiro de 2011, a qual relatava que o protesto contra a prefeita Micarla de Sousa 

era o assunto mais comentado no Twitter do Brasil, com a hashtag “#ForaMicarla”. Na 

mesma notícia, existia a informação de que Micarla de Sousa estaria sendo alvo de críticas 

por causa do aumento da passagem de ônibus na capital. Por esse fato, os usuários agendaram 

uma manifestação no dia 22 de janeiro de 2011 no maior shopping de Natal. Outra 

informação encontrada nessa pesquisa foi a notícia do protesto contra o aumento de passagens 

no dia 19 de novembro de 2010 do portal Tribuna do Norte. Nessa matéria, Dayvson Moura 

foi apontado como líder do movimento contra o valor da passagem de ônibus, que ia ser 

reajustado de R$2,00 para R$2,20. 

Ao passar do tempo, fui percebendo, por meio dos conflitos existentes na rede entre 

@dayvsoon e @thalitamoema, que o primeiro apresentava-se como um dos principais 

mobilizadores online do movimento “#ForaMicarla” e @thalitamoema era o elemento de 

fundamental importância para a defesa da gestão de Micarla de Sousa no Twitter. Outro fato 

importante para essa conclusão foi a conversa realizada com @dayvsoon no MSN em 17 de 

março de 2011, em que o twitteiro esclareceu o contexto do conflito que presenciei  no dia 22 

de fevereiro entre ele e @thalitamoema.  

No dia 22 de fevereiro de 2011, @dayvsoon começou uma “briga” questionando o 

fato de @thalitamoema estar “twittando” no horário do expediente de trabalho na Câmara 

Municipal de Natal. Foi quando @thalitamoema não respondeu de forma direta a @dayvsoon, 

                                                           
12

 Disponível em: <http://www.nominuto.com/noticias/politica/protesto-contra-micarla-e-um-dos-assuntos-mais-

comentados-no-twitter/67615>. Acesso em: 25 jan. 2011. 

http://www.nominuto.com/noticias/politica/protesto-contra-micarla-e-um-dos-assuntos-mais-comentados-no-twitter/67615
http://www.nominuto.com/noticias/politica/protesto-contra-micarla-e-um-dos-assuntos-mais-comentados-no-twitter/67615
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mas postou que o Twitter era dela e ela fazia com aquele espaço o que achasse que deveria 

fazer. Assim, @BlockdeMicarla disse: “O nobre Rainha, ninguém questionou a propriedade 

do seu TT e sim a propriedade do dinheiro público q ganha! twittando no expediente”. Em 

seguida, @dayvsoon perguntou qual era a “função da Rainha” na Câmara Municipal. Assim, 

o @BlockdeMicarla respondeu: “Ensinar a galera da CMN a usar o TT, só pode né! têm outra 

função adequada que se encaixe no perfil da comissionada!???”. Logo em seguida 

@dayvsoon disse que tinha outra função, mas não ia responder, pois poderia ser processado. 

@thalitamoema mais uma vez respondeu de forma indireta: “quem não tivesse satisfeito c o 

meu twitter pare de ficar olhando o q eu escrevo pq vc está colaborando com as 15 mil visitas 

que tenho por dia”. @dayvsoon terminou a discussão dizendo: “@BlockdeMicarla parabéns a 

Rainha pegou ar. #ParabensPegouAr
13

”.  

Com esses fatos, o trabalho etnográfico foi iniciado de forma sistemática em 24 de 

março de 2011. A metodologia no campo online consistiu em uma etnografia virtual em 

conjunto com o modelo de rede social de Barnes (1987). De acordo com Chistine Hine (2000, 

p. 63-65), assim como a etnografia “tradicional”, a etnografia virtual sustenta como 

fundamentação a presença do etnógrafo no campo, sendo que nesse caso o campo é a rede 

mundial de computadores, com seus diversos espaços de sociabilidade. Por isso, é necessário 

o intensivo engajamento do pesquisador na vida cotidiana dos habitantes desses 

“ciberespaços”.  

Porém, ainda segundo Hine (2000, p. 65), pensar os “ciberespaços” da internet de 

forma totalizante é negar as redes complexas em que os seus cibernautas estão inseridos, seja 

no “mundo online”, seja no “offline”. Ainda de acordo com a autora, não devemos separar a 

vida online de qualquer ligação com a interação face a face. Dessa forma, podemos pensar o 

objeto etnográfico como remodelado do princípio de localização e fronteira como organização 

para debruçarmo-nos sobre o fluxo e a conectividade dessas relações mantidas na internet. 

É justamente pelos argumentos expostos nesse último parágrafo que esta pesquisa 

acredita que a teoria de redes sociais de J. Barnes pode ser pensada para o contexto de 

interação online, como foi apontado por Maria Elisa Máximo (2010) em seu trabalho Blogs: o 

eu encena, o eu em rede: cotidiano, performance e reciprocidade nas redes sociotécnicas. Em 

vez de buscar totalizar por meio de limites “geográficos” os espaços da web, queremos 

observar onde as redes têm pontos de adensamento, pois acreditamos que é uma forma viável 

para o pesquisador que imerge na complexidade da conexão online. 

                                                           
13

 A expressão “pegou ar” é uma gíria da cidade de Natal-RN que significa: a pessoa ficou irritada com alguma 

coisa. 
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 Tendo @dayvsoon como o informante principal para a entrada no campo, fui 

chegando, a partir dele, a outros twitteiros, que, junto com Dayvson, formaram o primeiro 

grupo do “#ForaMicarla” – o do “#FlashMobdoAumento”. São integrantes: 

@RodrigoCruz84, @DELLRN, @BlockdeMicarla (fake) e @flanelson. Dessa forma, passei a 

segui-los no Twitter.  

 Antes de entrar em contato com os sujeitos da pesquisa com a minha identidade de 

pesquisadora, estabeleci relações com eles por meio de conversas na parte pública – a 

Timeline. No Direct Messages – parte privada do diálogo entre os twitteiros –, obtive o 

primeiro contato como pesquisadora com @BlockdeMicarla em 05 de abril de 2011. Nesse 

primeiro momento, eu sempre falava o que era a pesquisa e oferecia informações sobre o meu 

vínculo institucional com o programa de mestrado. Toda essa preocupação partia do princípio 

de que @dayvsoon informou que existiam políticos ligados a Micarla de Sousa querendo 

descobrir quem era a pessoa por trás do @BlockdeMicarla. Então, buscava ganhar confiança 

do informante, sendo essa relação importante no “campo offline” e muito mais no “campo 

online” no momento em que o corpo físico é apenas representado por uma pequena foto. 

O @BlockdeMicarla foi bastante receptivo ao contato. Enviei algumas perguntas para 

ele em 06 de abril de 2011, as quais foram respondidas dois dias depois, em 08 de abril. Com 

essas ações, sentia que o fake demonstrava ter um tipo de confiança em nossa relação. Não 

apenas tivemos esse contato, como também no dia a dia tínhamos diálogos na Timeline.  

Assim como ocorreu na relação com o @BlockdeMicarla, apresentei-me a 

@DELLRN como pesquisadora no Direct Messages. Logo em seguida, Wendell Jefferson 

enviou o endereço de e-mail da sua conta do MSN e, por meio desta, estabelecemos 

interações até os dias atuais. Eu senti que havia conquistado a sua confiança quando em 20 de 

maio de 2011 ele enviou uma chamada de vídeo pelo MSN para nos conhecermos de forma 

física. Nessa conversa de videoconferência, @DELLRN colocou seu filho para falar comigo.  

Essa trajetória inicial me propiciou diversas vezes grandes questionamentos em 

relação à metodologia de pesquisa que eu estava desenvolvendo. Para Rifiotis (2010), a 

antropologia no ciberespaço fez com que os antropólogos se confrontassem com uma série de 

dilemas no campo teórico e metodológico. São eles: “[...] diário de campo, trabalho de campo, 

campo, pesquisa participante, e mesmo a noção de entrevista mediada por computador (chat, 

IRC, p.e)” (RIFIOTIS, 2010, p. 15). 

Para o autor, os dilemas trazidos pela pesquisa no ciberespaço podem ser entendidos 

como os mesmos enfrentados pela antropologia nos anos de 1970-1980, “quando os 

antropólogos anunciavam que se dedicariam cada vez mais aos estudos das sociedades 
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urbano-industriais [...]” (RIFIOTIS, 2010, p. 16). Naquela época, o grande debate estava em 

torno da constituição de um campo de estudo denominado “antropologia urbana, a noção de 

„sociedades complexas‟, o pesquisador-nativo e mesmo o nativo-pesquisador”.  

Esse paralelo traçado com a antropologia urbana é fundamental para pensar a 

antropologia no ciberespaço. Assim como o pesquisador nativo da cidade passava a descrever 

e estranhar o próprio ambiente, enquanto pesquisadora do “#ForaMicarla”, eu também 

encontrava-me no processo de desnaturalização das vivências que eu tinha desde 2009 na 

plataforma. Outro ponto importante desse paralelo é que o “#ForaMicarla”, apesar de estar 

situado em um fluxo global de informação e comunicação, é um nó de uma rede online com 

ligação direta com o local. Por isso, também está situado geograficamente em uma cidade. 

O primeiro momento de uma pesquisa no ciberespaço consiste na aprendizagem dos 

comandos, das possibilidades e dos limites da plataforma. É acima de tudo saber navegar pela 

interface. Isso consiste em um ritual de entrada no campo online, que se processa por meio do 

entendimento de como funciona a interface e os tempos depois dos códigos criados pelos 

usuários. Esse também é o processo pelo qual passa o internauta para que possa sentir-se um 

nativo no ambiente. No caso do Twitter, ser considerado um twitteiro. 

Um dos primeiros problemas do trabalho de campo no ciberespaço parte do próprio 

entendimento do que seria um diário de campo digital. Não muito diferente do diário de 

campo tradicional, muitas vezes um bloquinho de papel, o diário de campo digital não pode 

ser “confundido com o simples „tomar notas‟. O diário de campo é mais do que um conjunto 

de notas escritas quotidianamente a partir da observação participante” (RIFIOTIS, 2010, p. 

21). 

Todas as vezes que eu entrava no Twitter, existia a preocupação de abrir uma aba com 

o programa “bloco de notas” e outra com o software livre ScreenHunter 5.1. No bloco de 

notas, eu descrevia as práticas dos twitteiros do “#ForaMicarla”, que eles empenhavam por 

meio de textos, imagens, sons e produtos audiovisuais, e a sociabilização entre eles, 

transcrevia as conversas que eu mantinha com os sujeitos de pesquisa por meio da Timeline, 

do Direct Messages, do Facebook e do MSN Messenger, bem como mantinha uma reflexão 

sistemática da experiência na busca por recorrências significativas. O programa ScreenHunter 

5.1 servia como uma forma de congelar em imagens momentos emblemáticos vivenciados 

durante o “#ForaMicarla” no Twitter. Essas imagens foram analisadas durante e após o 

trabalho de campo.  

Além do diário de campo, outro ponto importante do percurso etnográfico foi o de 

perceber quais seriam os momentos ou não de estar no Twitter. A plataforma não possibilita 
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que o usuário possa ter acesso a postagens de fatos que ocorreram no dia anterior – isso 

depende do volume de atualizações dos twitteiros que você segue. Por causa disso, para ter 

acesso aos acontecimentos, o pesquisador no Twitter tem que estar quase sempre presente no 

momento em que as ações estão ocorrendo. Como a ferramenta foi construída para ser 

atualizada principalmente por meio de equipamentos móveis, a velocidade com que os fatos 

ocorrem no Twitter chega a ser assustadora para o antropólogo. 

No início de 2011, eu resolvi comprar um smartphone e mais um pacote de acesso à 

internet, vendidos por uma das operadoras de telefonia móvel que atua no mercado brasileiro. 

O objetivo era estar presente no Twitter mesmo quando eu estivesse fora de minha residência. 

Essa seria uma forma de acompanhar as ações do “#ForaMicarla” e de manter um contato 

sistemático com a minha rede de twitteiros. Porém, duas semanas após o início do plano, 

minha linha foi bloqueada, impedindo-me de realizar a pesquisa por meio do celular. 

O impedimento fez com que eu criasse outro método de pesquisa, que consistia em 

estar em casa, quase 24 horas por dia, sempre com o computador online. Parece até exagerado 

o tempo aqui expressado, porém, quando a pesquisa tem como metodologia seguir sujeitos em 

uma rede de temporalidade e espaço fluidos, não tem como afirmar que apenas determinado 

dia a antropóloga vai estar etnografando, pois no campo online até os segundos têm que ser 

incluídos na temporalidade da etnografia, já que nesse pouco tempo o rumo dos fatos pode 

mudar. Mesmo o pesquisador podendo estar no campo a partir do conforto do lar, a internet, 

de certa forma, proporciona uma nova velocidade de trabalho de campo.  

Para elucidar como é a influência da fluidez do espaço e do tempo das tecnologias 

digitais no trabalho de campo, vou relatar uma das brigas que eu presenciei entre um dos 

integrantes do “#ForaMicarla” e o secretário do governo de Micarla de Sousa, em 27 de abril 

de 2011. Nesse dia, eu estava online desde as 08h00. Quando eu estava prestes a sair do 

Twitter, faltando 10min. para meia noite, @dayvson conseguiu que o secretário de gestão 

ambiental, Eugênio Bezerra, respondesse as suas provocações referentes à verba aprovada 

para o zoológico de Natal, que não existe.  

@eugeniobezerra afirmou que estava impressionado com o fato de @dayvsoon ser 

advogado e não saber ler o Diário Oficial do Município (DOM): “foi publicado um 

remanejamento de verbas para um zoo”. Por isso, @dayvsoon disse: “REMANEJAMENTO 

só é possível quando HÁ PROJETOS. Qual o Projeto do Zoológico? Onde ele está? 

Queremos cópia. @eugeniobezerra”. De tal modo, @eugeniobezerra disse que havia 

explicado a situação e que ele estava de saída do Twitter. No meio do dabete, @DELLRN 

pediu para que @eugeniobezerra fizesse uma visita ao bairro Vila Paraíso.  
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No momento em que o secretário disse que ia sair do TT e dormir, @dayvsoon o 

provocou mais uma vez. Nesse momento, o twitteiro do “#ForaMicarla” colocou-se como 

porta voz dos seus seguidores, que esperavam respostas ao questionamento sobre a existência 

de um zoológico em Natal.  

 Depois, por vários minutos, os dois ficaram discutindo qual secretaria tinha 

competência em relação ao projeto do zoológico de Natal. Então, @eugeniobezerra disse que 

o projeto não era de sua gestão, mas sua implantação estava sendo cobrada pelo chefe do 

gabinete civil, Kalazans Bezerra. Então uma twitteira da rede de seguidores de @dayvsoon 

entrou no debate e disse que fiscais da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEMSUR) 

estavam agindo sem ética durante a interdição de um bar em Natal. Com isso, 

@eugeniobezerra disse que estava saindo do Twitter, pois não ia aceitar agressões e mentiras. 

Logo em seguida, @eugeniobezerra disse que não era para @dayvsoon a resposta, mas para a 

twitteira. Com essa atitude de @eugeniobezerra, outro twitteiro disse a @dayvsoon que 

qualquer referência à gestão de @micarladesousa era tida pelos assessores como uma 

agressão.  

Mais uma vez, @dayvsoon pediu para que os cibernautas participassem do debate. 

“Pessoal do #ForaMicarla participem e interajam com @eugeniobezerra que hoje está sendo 

bem solicito em responder aos nossos questionamentos”.  

A conversa terminou faltando dez minutos para as duas horas da madrugada. 

@eugeniobezerra encerrou o debate chamando @dayvsoon para participar da reunião sobre o 

zoológico de Natal. 

O debate descrito mostra o desafio que o antropólogo enfrenta no ciberespaço em 

relação ao tempo. É difícil supor que um secretário de estado venha a responder e debater com 

os cidadãos durante a madrugada, momento em que ele provavelmente estaria em seu lar, 

assim como eu, que estava deitada em minha cama quando começou a discussão. 

Também temos como questão para a antropologia no ciberespaço o que consistiria em 

observação-participante. Para aqueles que não vivem uma rede social online, a crença é de 

que ali apenas existem discursos. Porém, a etnografia online também exige que o pesquisador 

participe das interações e ganhe uma função ali dentro. Muitas vezes, eu era solicitada pelos 

twitteiros a tecer análises referentes aos casos de difamação provocados pelos fakes. A 

respeito disso, Rifiotis (2010) afirma:  

 

A observação participante num chat com as interações sincrônicas certamente 

exigirá um outro tipo de aproximação do campo, e a natureza da participação não 
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será limitada a “observação”, mas deve haver uma efetiva participação nos diálogos 

e nos interesses dos interlocutores. 

 

Dessa forma, além do desafio da observação-participante, o antropólogo também se 

esbarra no ciberespaço com o problema da forma como orientar o olhar naquela imensidão 

das redes online. Por isso, o método de pesquisa de Barnes, repensado por Elisa Máximo 

(2010) para o contexto das interações online, foi de grande importância para a realização desta 

etnografia.  

No início, eu anotava tudo o que fazia referência ao “#ForaMicarla”. Com o tempo, eu 

pude perceber que, mesmo nesse adensamento de rede formado através da hashtag, existiam 

outros nós de adensamento que poderiam elucidar o que seria o movimento “#ForaMicarla”. 

O tempo fez-me perceber que @dayvsoon foi o ponto de entrada de um adensamento 

chamado “#MobilizaNatal”, bem como eu cheguei por meio desses twitteiros a outros pontos 

do “#ForaMicarla”, como o @buracosdenatal e o @xoinseto. Porém, boa parte deste trabalho 

concentrou-se no adensamento de twitteiros reunidos em torno do meu ponto inicial: 

@dayvsoon. 

Esses twitteiros passeiam e vivem também em outros ambientes online, bem como nas 

ruas da cidade. Nesse último caso, estamos falando dos internautas que não são fakes. Por 

isso, durante a pesquisa, outras formas de contatos foram realizadas, como: conversas e 

entrevistas por MSN Messenger, diálogos por meio do Facebook, ligações telefônicas e 

encontros presenciais. De acordo com Rifiotis (2010, p. 24), essas relações servem para 

“alimentar e retroalimentar as interações online”.  

Quando o movimento “#ForaMicarla” chegou às ruas, por meio das passeatas e do 

acampamento “#primaverasemborboleta”, a observação-participante ocorreu da forma 

tradicional, com a presença do bloco de anotações. Nessa época, eu conheci em copresença 

física os twitteiros com quem eu mantinha interação há mais de três meses. Isso apenas 

reforçou a relação online, mas não foi visto por esta pesquisa como mais “verdadeira” que a 

outra, apenas como uma necessidade de percorrer os caminhos do “#ForaMicarla”.  

Tempos depois, realizei, entre agosto e dezembro de 2011, entrevistas face a face com 

sujeitos que apresentaram relevância durante o processo de trabalho no “campo online e 

offline”. O intuito dessas entrevistas era o de elucidar as problemáticas encontradas na 

pesquisa no Twitter, nas passeatas e durante a ocupação da Câmara Municipal de Natal, que 

teve a formação do acampamento “#primaverasemborboleta” e do “Coletivo #ForaMicarla”.  
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Uso os termos “campo online” e “campo offline” apenas para distinguir o momento 

em que eu estava etnografando no Twitter da etnografia realizada face a face. De tal modo, 

em consonância com essa compreensão: 

 

Há várias razões para se afirmar que não há divórcio entre o online e o offline, 

propor uma pesquisa que trabalhe nas duas dimensões (KENDALL, 1999, p. 57-58), 

além do fato trivial de que não se vive completa e exclusivamente no ciberespaço. O 

debate está mal colocado, pois fundamenta-se na falácia da homogeneidade do 

ciberespaço. Como mostram as pesquisas sobre IRC, trata-se de um tipo de 

“comunidade” em que há uma base local, uma ligação “geográfica” e deste modo a 

experiência on e offline, seja por motivos técnicos de fonte de informações, seja 

pelo tempo e/ou custos que limitam a realização da pesquisa. Porém, considerar que 

existam essas duas dimensões e que elas sejam solidárias não impede que a pesquisa 

defina um objeto exclusivamente online como, por exemplo, a descrição das 

interações online num chat. 

Creio que poderíamos avançar um pouco mais no perguntando sobre os limites do 

on e offline. Não creio que seja evidente a diferença entre eles, assim como me 

parece que no limite tendemos a uma aproximação e mesmo a uma interpenetração 

que é extremamente significativa, ainda que seus contornos nos pareçam mal 

definidos e instáveis (RIFIOTIS, 2010, p. 25-26). 

 

 É importante quando Rifiotis ressalta que a “comunidade online” do IRC tem uma 

base local, uma ligação geográfica. Isso pode ser estendido no caso do “#ForaMicarla”, em 

que o movimento é composto por diversas pautas de reivindicação das situações encontradas 

no cotidiano da cidade de Natal-RN. Mesmo que estejamos em uma rede global, o nó dessa 

rede está diretamente ligado à cidade, ao local. Realmente, é complexo definir onde começa o 

“on” e termina o “offline” no momento que existe uma imbricação entre o global e o local por 

meio das vias de comunicação digital.  
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2 O MOVIMENTO SOCIAL DE UMA HASHTAG  

 

Quando um cibernauta passa a ter uma vida digital no Twitter, logo ele se depara com 

a hashtag. As tags “#” são usadas pelos nativos da plataforma para marcar ou, também 

podemos dizer, para colocar em ênfase a temática em debate. Dessa forma, o Twitter possui a 

tecnologia de reconhecer quais foram os assuntos mais comentados no Brasil
14

 durante um 

período do dia.  

Com o tempo, além do uso da marcação de uma temática, a hashtag passou a ser usada 

pelos nativos como forma de protesto na rede. As pessoas insatisfeitas com questões políticas, 

econômicas e culturais do local onde vivem, e até mesmo de âmbito global, passaram a criar 

ações coletivas e movimentos sociais por meio da “hashtag”
15

.   

Castells (2003) nos chama atenção para o fato de que a internet é muito mais do que 

um instrumento útil para o movimento social, uma vez que ela se adapta às características 

básicas de cada movimento que surge na Era da Informação. “E como se encontraram nela 

seu meio apropriado de organização, esses movimentos abriram e desenvolveram novas 

avenidas de troca social, que, por sua vez, aumentaram o papel da Internet como sua mídia 

privilegiada” (CASTELLS, 2003, p. 115). 

Podemos elucidar de que forma um movimento social nasce em rede por meio da 

hashtag citando como exemplo o próprio caso do “#ForaMicarla”. Segundo @dayvsoon, a 

hashtag “#ForaMicarla” foi criada a partir da hashtag “#ForaSarney
16

”. Em junho de 2009, 

após denúncias contra o senador José Sarney, o humorista e apresentador de TV Rafinha 

Bastos postou um tweet em que dizia: “José Sarney meda [“me dá”] vergonha de ser 

brasileiro.#forasarney(vamos popularizar a tag)”. Os followers do humorista começaram a 

retwittar essa postagem. Assim, outros twitteiros insatisfeitos com as ações do senador 

também postavam em seus tweets a hashtag. Dessa forma, foi formado em rede online o 

movimento “#ForaSarney”, que reivindicava a saída do legislador do Senado Federal. 

 Em 17 de março de 2011, iniciei uma conversa informal no MSN Messenger com 

Dayvson Moura. Nesse bate-papo, eu disse para ele sobre a minha intenção de estudar o 

“#ForaMicarla” e foi nesse momento que ele explicou como ocorreu a criação da hashtag bem 

                                                           
14

 O usuário deve na ferramenta escolher de qual país ele gostaria de ficar informado sobre os dez assuntos que 

estão sendo mais comentados.  
15

  Antes de qualquer crítica, afirmo que para o campo em análise existe uma relação direta entre a hashtag e a 

formação de um movimento social. Observei que a hashtag agregava pessoas em torno de uma insatisfação 

comum, e a consequência era o movimento de protesto por meio da identificação de pessoas com o símbolo 

aglutinador da luta reivindicatória.  
16

 Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Forasarney>. Acesso em: 20 abr. 2011. 
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como do movimento através dela. Dayvson Moura afirmou que depois “do movimento 

“#ForaSarney” ficou evidente que a nova forma de protesto, bem mais prático que o Orkut e 

as comunidades com postagens quilométricas, seria o Twitter. O protesto formador de 

opinião”. Com isso, perguntei a Dayvson quem era o criador da hashtag “#ForaMicarla”. 

Dayvson respondeu que a criação foi aleatória e surgiu da analogia e brincadeira com a 

hashtag “#ForaSarney”.  

 Como o “#ForaMicarla” é um movimento de rede social online
17

, é difícil dizer quem 

é “o pai” da hashtag. Durante toda a vivência com os meus twitteiros/informantes, era comum 

alguém dizer que “fulano” foi quem criou a hashtag “#ForaMicarla”. Poucas vezes, e muito 

poucas mesmo, essas informações coincidiam. Esse “zum-zum-zum” em torno da criação do 

“#ForaMicarla” apenas foi relevante para mostrar que as hashtags são criadas em interação 

online como obras anônimas que ganham vida sem seu autor específico.    

 Isso ocorre uma vez que na internet a autoria degenera-se por meio da quebra da 

relação entre autor, obra e leitor, já que estes não ocupam posições estritamente definidas e 

estanques, mas no texto hipermidiático eles trocam constantemente de posição e até mesmo 

chegam a ser confundidos (LEÃO, 2005, p. 42). Por isso, a construção da hashtag passa pelo 

princípio de uma criação colaborativa – obras que são criadas em meio online –, em que cada 

internauta ajuda a produzir sua forma e seu significado. De tal modo, vamos encontrar a 

hashtag “#ForaMicarla” escrita de várias formas, como: “#foramicarla” e “#Foramicarla”. 

Porém, a escolha de escrever neste trabalho da primeira forma apresentada parte do seu uso 

mais recorrente.  

Dessa maneira, tendo como inspiração o movimento “#ForaSarney”, os twitteiros de 

Natal criaram a hashtag “#ForaMicarla”. Também por meio da postagem e do ato de retwittar 

a hashtag, como ocorreu no caso Sarney, cibernautas foram conhecendo-se no mundo online e 

constituindo uma rede de twitteiros insatisfeitos com a gestão de Micarla de Sousa.  

Assim, o cidadão encontrava no dia a dia as situações de precariedade da gestão 

municipal e o Twitter, nesse contexto, era tido pelos cibernautas como o ambiente propício 

para evocar a opinião pública e a atenção das autoridades políticas. Podemos elucidar essa 

relação entre a tecnologia e o cotidiano dos cibernautas com o caso contado por @DELLRN 

no MSN Messenger em 12 de abril de 2011, às 16h05.  Segundo o twitteiro, o uso da hashtag 

“#ForaMicarla” em suas postagens no Twitter ocorreu depois de uma solicitação feita à 

Semsur. @DELLRN durante seis meses realizou ligações para o número 156, linha telefônica 
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disponível à população para reclamações e solicitações de serviços urbanos, e não obteve 

êxito na resolução de sua reivindicação. O twitteiro solicitou a troca de uma lâmpada 

queimada de um poste da rua de sua residência. Depois, @DELLRN resolveu postar uma foto 

do caso no Twitter e enviar à conta @SemsurNatal, perfil no TT administrado oficialmente 

pela secretaria. Com essa ação, @DELLRN disse que a secretaria realizou a troca da lâmpada 

no dia seguinte e ainda obteve resposta à sua solicitação por meio do Twitter.  

 

 

 

Figura 03 – Imagem postada por @DELLRN no Twitter, em que pedia a troca da lâmpada de um poste em sua 

rua 

 

Durante o trabalho de campo, outros informantes, que participaram de grupos distintos 

do “#ForaMicarla”, também elucidaram como a insatisfação com problemas encontrados no 

dia a dia em bairros diferentes da cidade de Natal foi tornando-se conhecida por meio do 

Twitter e com o ato de postar junto com as denúncias a hashtag “#ForaMicarla”. A estudante 

de direito Natália Bonavides (@natbonavides), 23 anos, que participou da comissão jurídica 

do acampamento “#primaverasemborboleta”, contou em entrevista presencial realizada em 25 

de agosto de 2011, no centro acadêmico do curso de direito da UFRN: 

 

Eu faço parte de um projeto de extensão que atua no Leningrado e lá é um dos 

lugares que dá para ver todos os problemas de Natal de uma forma resumida. Eu 

acho que eu no #ForaMicarla sempre twittei muito sobre coisas que eu presenciei no 

meu dia a dia e também na comunidade do Leningrado, no sentido de denunciar, que 

acabou juntando isso com o #ForaMicarla. Nós estávamos relatando os problemas 

dessa comunidade durante o projeto de extensão e foi quando eu vi este movimento, 
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a hashtag #ForaMicarla surgindo. Quando eu twittava algumas coisas sobre o 

Leningrado, sobre denúncias, eu já agregava a hashtag #ForaMicarla. Então, muita 

gente fez isso. Todo mundo twittava coisas do seu dia a dia. Passaram a agregar a 

hashtag #ForaMicarla na hora de denunciar os problemas da cidade.  

A partir dessa declaração da estudante de direito e do caso relatado por @DELLRN, 

podemos perceber um movimento entre a insatisfação individual e a construção de uma 

insatisfação coletiva. Por meio da hashtag “#ForaMicarla”, os cibernautas da cidade de Natal 

foram percebendo que os problemas pontuais, que antes estavam isolados aos espaços físicos 

em que transitavam em seu cotidiano,  passavam a cada dia a serem mais conhecidos por meio 

do fluxo de tweets dos twitteiros de vários bairros de Natal. 

@flanelson, que é ex-presidente do DCE do Instituto Federal do Rio Grande do Norte 

(IFRN) e membro da juventude do Partido dos Trabalhadores (PT), disse em entrevista 

presencial, realizada em 1º de dezembro de 2011, que a sua ação no Twitter era a de postar a 

hashtag “#ForaMicarla” com  as mensagens contra o aumento da passagem de ônibus na 

cidade bem como a respeito do problema de mobilidade urbana. Dessa forma, ele afirmou que 

“a partir daí o movimento tomou corpo e as redes sociais caíram em cima. Todo mundo 

começou a se conhecer e saber que os mesmos problemas que eu sofro, você sofre”. 

Então, um twitteiro reclamava da falta de iluminação da rua onde mora, a outra 

twitteira fazia críticas aos descasos da prefeitura em relação à comunidade em que prestava 

trabalho de assistência por meio do projeto de extensão da universidade e o outro reivindicava 

melhorias para o transporte público. Assim, insatisfações individuais e vivenciadas em 

espaços físicos geograficamente distintos da cidade apenas passavam a formar uma grande 

insatisfação coletiva por meio da hashtag “#ForaMicarla”. Nesse caso, o Twitter possibilitava 

o encontro de twitteiros em torno de um movimento social comum, que jamais seria possível 

antes se não fosse a interação que eles mantinham no dia a dia da plataforma. 

Não foram apenas os relatos que me mostraram a densidade em torno da hashtag 

“#ForaMicarla” e do movimento social que se formava através dela. Foi também a minha 

experiência enquanto twitteira e moradora de Natal que ajudou a reconhecer que a cada dia a 

hashatg “#ForaMicarla” ganhava repercussão primeiro no Twitter e tempos depois em outros 

ambientes online e não online.  

No mês de outubro de 2010, quando eu não tinha a preocupação de tratar do 

“#ForaMicarla” como objeto de pesquisa, aprendi com os meus following que as minhas 

insatisfações poderiam ser ditas bem como ouvidas e compartilhadas. Depois de cair em 

vários buracos da cidade com o meu carro e de ter o veículo danificado, eu também postava a 

minha insatisfação com a falta de manutenção das vias públicas de Natal e como os outros 
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twitteiros eu colocava a hashtag “#ForaMicarla”. Os meus tweets eram muitas vezes 

respondidos pelos meus seguidores, que contavam como tinham passado por casos 

semelhantes aos meus. Além disso, eles também retwittavam os meus relatos aos seus 

seguidores. Na mesma época, conheci por meio de um seguidor o perfil @buracosdenatal, que 

agrega todas as reclamações dos twitteiros em relação às condições de tráfego nas ruas e 

avenidas da cidade. 

Apesar de o movimento ter início em outubro de 2010, mês em que ocorriam as 

eleições para Assembleia Legislativa, Câmara e Senado Federais e Presidência da República, 

o “#ForaMicarla” ganhou notoriedade no Twitter em 21 de janeiro de 2011. O assunto foi o 

mais comentado do Twitter Brasil nesse dia. Esse fato estava vinculado ao anúncio do reajuste 

do preço da passagem de ônibus em Natal-RN. 

Mesmo sendo complicado, e até reducionista, falar sobre grupo quando discorremos 

sobre um movimento como o “#ForaMicarla”, construído através das redes online de 

interação, podemos dizer que: “qualquer grupo
18

 de pessoas que permanece por algum tempo 

num lugar desenvolve uma „linguagem especial‟, um dialeto ou jargão, que representa sua 

maneira de identificar aqueles objetos importantes para a ação do grupo” (STRAUSS, 1999, 

p. 40). 

 Por isso, desde o início do “#ForaMicarla”, outros submovimentos emergiram e junto 

a eles foram criadas novas hashtags, que são formas de nomear e, em consequência, construir 

uma identidade do movimento social no Twitter. Assim, para cada grupo e para cada 

submovimento que era formado no interior do “#ForaMicarla”, existia a preocupação dos 

twitteiros de criar uma hashtag que o representasse.   

Esse fenômeno ocorre uma vez que os nomes são, segundo Strauss (1999, p. 37-38), 

relacionados a qualidades e classificações, sendo essa uma forma de colocação diante do 

outro.  

 

Nomear, então, não é apenas indicar; é identificar um objeto como algum tipo de 

objeto. Um ato de identificação requer que a coisa referida seja colocada dentro de 

uma categoria. [...] Definir uma classe significa, portanto, relacioná-la com classes 

associadas em termos de sistema.  

 

Desse modo, Strauss (1999) afirma que a natureza ou essência de um objeto não reside 

misteriosamente dentro do próprio objeto, mas é dependente do modo pelo qual ele é definido 

pelo nomeador. No caso do Twitter, as hashtags muitas vezes são criações coletivas, as quais 
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 Entendo grupo de pessoas aqui como densidade de sujeitos em uma rede de sociabilidade. 
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são difíceis de reconhecer o seu nomeador, revelando, dessa forma, a perspectiva de seus 

nomeadores, que é a de se sentirem parte de uma construção democrática de um campo 

político.  

Assim, a criação de cada hashtag, bem como o contexto evocado por cada uma, pode 

ser pensada como um drama social. Victor Turner (1996 apud CAVALCANTI, 2007, p. 130) 

afirma que os dramas sociais são 

 

[...] uma sucessão encadeada de eventos entendidos como perfis sincrônicos que 

conformam a estrutura de um campo social a cada ponto significativo de parada no 

fluxo do tempo [...] representam uma complexa interação entre padrões normativos 

estabelecidos no curso de regularidades profundas de condicionamento e da 

experiência social e as aspirações imediatas, ambições ou outros objetivos e lutas 

conscientes de grupos ou indivíduos no aqui e no agora (p. XXI e XXII). 

 

O surgimento da hashtag está em conformidade com a estrutura do campo social, que 

no caso deste trabalho é a relação entre o condicionamento tecnológico e o contexto do 

movimento “#ForaMicarla”. É nesse conjunto que é identificada uma regularidade na prática 

da criação tag que traz à tona essas aspirações imediatas, ambições e lutas de grupos e 

indivíduos que Turner nos coloca como dramas sociais.  

Dentro do contexto do “#ForaMicarla”, a primeira hashtag a ser criada e que ganhou 

relevância no Twitter foi a do “#FlashMobdoAumento”. Em janeiro de 2011, a prefeita 

Micarla de Sousa autorizou o reajuste da passagem de ônibus, que passou do valor de R$2,00 

para R$2,20. Devido a isso, os cibernautas do Twitter de Natal agendaram e articularam em 

rede o “#FlashMobdoAumento”, que consistiu em um encontro de manifestantes contra o ato 

administrativo, realizado no dia 22 de janeiro às 10h00, no maior shopping da capital 

potiguar. Antes desse movimento, também existiu o “#AumentoNao”, mas naquele momento 

os twitteiros não associavam essa hashtag com  a hashtag “#ForaMicarla”. 

Por meio do “#FlashMobdoAumento”, foi formado o primeiro grupo em torno da 

hashtag “#ForaMicarla”. Nesse momento, coordenavam a ação contra o aumento da passagem 

os twitteiros @dayvsoon, @RodrigoCruz84, @DELLRN e @flanelson.  

Eu tive o conhecimento da existência desse grupo na primeira conversa realizada por 

meio do MSN com Dayvson Moura, quando eu o falei do meu interesse de estudar o 

“#ForaMicarla”. Nesse bate-papo, em 17 de março de 2011 às 00h30, ele contou que foi 

criado um grupo chamado “#MobilizaNatal” e as ações dos integrantes consistiam em fazer 

vídeos, músicas, vinhetas, logomarcas e o twibbon, sobre o qual Dayvson disse: “é a nova 



38 
 

marca que usamos”. Todos os produtos tinham como teor o protesto contra a prefeita Micarla 

de Sousa.   

Dayvson contou que não conhecia @RodrigoCruz84, @DELLRN e @flanelson antes 

de a hashtag “#FlashMobdoAumento” começar a ser postada e retwittada. Ele explicou que 

“houve uma afinidade mútua. Pelo fato de tuitarmos muito, e na tag “#ForaMicarla”, fomos 

nos conhecendo”. 

Em conversa realizada com @DELLRN em 13 de abril de 2011 no MSN Messenger, o 

twitteiro afirmou que conheceu @dayvsoon no Twitter. Depois que Wendell Jeferson passou 

a segui-lo, começaram no TT a “amadurecer a ideia do #FlashMobdoAumento” e  foi nesse 

evento marcado para ocorrer no maior shopping da capital potiguar que eles se conheceram de 

forma física. 

Também nessa conversa perguntei a @DELLRN como foi realizada a articulação para 

a realização do “#FlashMobdoAumento”. O twitteiro respondeu que “a ideia foi do 

@RodrigoCruz84 e nos ajudamos através do próprio TT. Abraçamos a ideia e ajudamos na 

divulgação em toda a rede, Orkut, Facebook e TT”. Com essa resposta, perguntei a 

@DELLRN se houve algum encontro presencial com @RodrigoCruz84 antes do 

“#FlashMobdoAumento”. Ele disse: “Não conhecia ninguém antes. Conheci todos no dia do 

evento”.   

Quase nove meses depois, em 1º de dezembro de 2011, em uma entrevista presencial 

com Flanelson Monteiro (@flanelson), o twitteiro explicou a sua relação com @dayvsoon e 

com os outros integrantes do grupo “#MobilizaNatal”. Em nossa conversa, realizada em uma 

das áreas de convivência do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA) da 

UFRN, Flanelson afirmou que não era um dos articuladores do “#FlashMobdoAumento”, 

dizendo: 

 

Flanelson: A ideia eu não sei de quem foi. Era interessante. A gente tinha feito o 

movimento do #AumentoNao, que no final não rolou. Parece que a população de 

Natal sofre e sofre, mas é muito morosa, não quer se envolver. Porque tem esta 

questão política e as pessoas não querem se envolver. O flashmob tinha os meninos, 

né? Totalmente dos movimentos sociais. Eu sabia que tinha um tal de Dayvson e 

outro que era Dell. Não sei se você conhece os meninos.  

Raquel: Conheço.  

Flanelson: E o outro Rodrigo, que eu não conheço.  

Raquel: Rodrigo Cruz?  

Flanelson: Eu acho que é. Eu não tenho certeza. Aí a gente achou interessante. Era 

uma ideia muito boa, por isso que surtiu tanto efeito e por isso muita gente 

participou. E meu trabalho foi somente divulgar. Chamar o pessoal. Divulgar, 

divulgar...  

Raquel: E isso tudo através somente do twitter?  

Flanelson: Só através do Twitter.  
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Raquel: E como vocês se conheceram?  

Flanelson: Eu acho que foi através das hashtags, como #AumentoNao. Todo mundo 

vai retwittando e a gente vai se conhecendo. Através de ideias, debates na internet. 

Acho que a principal maneira de conhecer uma pessoa é através de debates. 

Principalmente quando você debate com uma pessoa que não vai com suas ideias. 

Às vezes se torna amizade, mas às vezes inimigo. Mas geralmente tenho uma boa 

relação com o pessoal.  

Raquel: Quando vocês se conheceram fisicamente?  

Flanelson: No meu caso, eu conheci o pessoal lá. Lá no flashmob. Marcamos um 

local e estava todo mundo lá. 

 

 Com essa declaração de Flanelson Monteiro, muitos meses após a primeira conversa 

com @dayvsoon e @DELLRN bem como com a convivência no Twitter com esses 

informantes e também com @RodrigoCruz84, pude apreender que os quatro apenas foram 

integrantes de um grupo durante o “#FlashMobdoAumento”. As divergências políticas e 

partidárias não faziam com que eles pudessem caminhar juntos. 

 Uma das grandes surpresas da entrevista de @flanelson foi quando ele afirmou 

categoricamente que não conhecia fisicamente @RodrigoCruz84, pois, até aquele dia, apesar 

de eu nunca ter presenciado um diálogo entre os dois, eu acreditava que eles fizessem parte de 

um mesmo grupo, o “#MobilizaNatal”.  

 

Raquel: Quando você passou a conhecer o pessoal no #FlashMobdoAumento, vocês 

se identificavam quanto grupo de oposição ali ou no Twitter? 

 Flanelson: Talvez. Eu acho que se tornou ali um movimento pontual. Nós somos 

contrários ao que Micarla está fazendo, mas fora dali nos temos opiniões 

divergentes, partidariamente e etc. Ali teve a liga ideológica pontual.  

Raquel: Mas você se considera parte de um grupo que Dayvson faz parte?  

Flanelson: Não me considero.  

Raquel: Parte do grupo que Rodrigo Cruz faz?  

Flanelson: Não me considero.  

Raquel: Você não conhece Rodrigo, não?  

Flanelson: Eu acho que vi lá uma vez, mas nem tenho afinidade com ele no Twitter, 

não.  

 

Esse movimento pontual citado por @flanelson apenas pôde existir devido ao tipo de 

esfera pública que foi incitado por ambientes de interação online, como o Twitter.  

 

The public sphere is an essential component of sociopolitical organization because it 

is the space where people come together as citizens and articulate their autonomous 

views to influence the political institutions of society. Civil society is the organized 

expression of these views; and the relationship between the state and civil society is 

the cornerstone of democracy. Without an effective civil society capable of 

structuring and channeling citizen debates over diverse ideas and conflicting 

interests, the state drifts away from its subjects (CASTELLS, 2008, p. 78). 
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Assim, quando entramos no Twitter, percebemos que este, diferente do Orkut, não 

possui as chamadas “comunidades”. A plataforma orkutiniana possibilita aos seus nativos a 

criação ou a participação em espaços dedicados à discussão e ao encontro em torno de 

temáticas. Podemos citar como exemplos de comunidades: “Natal é um OVO”, “Madrigal da 

UFRN” e “Antropologia do Consumo”. Então, quando um cibernauta pede para fazer parte de 

uma comunidade, em geral, ele sabe que ali estão pessoas que têm interesse no assunto, que 

gostariam de trocar informações com internautas que entendam a temática, entre outras 

possibilidades.  

O Twitter não possui em sua morfologia as “comunidades”. Esse é o primeiro desafio 

ao antropólogo que opta em fazer uma pesquisa com os usuários da ferramenta. Dessa forma, 

apenas com a minha imersão no campo como nativa pude perceber que os encontros de 

twitteiros ocorriam por meio das hashtags. As tags servem como comunidades do Twitter
19

. 

Por isso, este trabalho está em acordo com a definição de “comunidade virtual” de Lévy 

(1999, p. 127), qual seja: “[...] uma comunidade virtual é construída sobre as afinidades de 

interesses, de conhecimentos, sobre projetos mútuos, em um processo de cooperação ou de 

troca, tudo isso independente das proximidades geográficas e das filiações institucionais”. 

Por meio das declarações de @dayvsoon, @DELLRN e @flanelson, percebi que a 

reunião dos twitteiros que não se conhecem na vida offline é realizada por meio das hashtags, 

as quais funcionam como um “ponto de encontro”. Então, movimentações específicas são 

criadas em torno das hashtags, o que gera para cada tag um tipo de comunidade virtual. Para 

essa análise, podemos afirmar que a hashtag seria o que Pierre Bourdieu (2007, p. 10) afirma 

como um símbolo que serve de integrador social: 

 

Os símbolos são os instrumentos por excelência da integração social: enquanto 

instrumentos de conhecimento e de comunicação, eles tornam possível o consenso 

acerca do sentido do mundo social que contribui fundamentalmente para a 

reprodução da ordem social: a integração lógica é a condição da integração moral. 
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 Era evidente no trabalho de campo que a comunidade formada pela hashtag “#ForaMicarla” era esta 

comunidade de interesse tratada por Lévy. O interesse aqui era aglutinado pela identificação dos twitteiros como 

um “#ForaMicarla”, aquele agente que estava insatisfeito com a gestão de Micarla de Sousa e buscava a retirada 

da gestora do governo.  
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  Depois que as hashtag são criadas no Twitter, elas ganham outros ciberespaços da 

web. Em outros ambientes da internet, as tags servem também para marcar, reunir e convocar 

cibernautas a favor de determinadas causas.   

 

2.1 AS HASHTAGS NAS REDES SOCIAIS E NAS RUAS DA CIDADE 

 

Navegando na internet, resolvi no dia 11 de abril de 2011 verificar como o movimento 

de oposição a Micarla de Sousa ocorria em outros ambientes de interação online. Como 

durante muito tempo, e até hoje, faço parte da rede de relacionamentos online Orkut, comecei 

essa procura na plataforma orkutiniana. 

Eu encontrei nessa pesquisa sete comunidades que faziam referência ao movimento de 

oposição à gestão da prefeita de Natal. A mais expressiva destas foi, no que tange ao número 

de adeptos, a “#Foramicarla”, com 2.428 membros. O moderador da comunidade era Wendel 

Jefferson (@DELLRN), que nessa época eu conhecia apenas por segui-lo e manter alguns 

poucos diálogos no Twitter. A comunidade foi criada em 21 de janeiro de 2011, dia do 

“#FlashMobdoAumento”.  

 

 

Figura 04 – Imagem da comunidade “#Foramicarla” no Orkut. O nome aparece com uma hashtag, mas ela não 

ganha destaque na ferramenta, pois a tecnologia do Orkut reconhece o “#” como qualquer texto 

 

 

O meu primeiro momento na comunidade “#Foramicarla” apenas permitiu-me a 

leitura da descrição sobre o porquê da existência daquele espaço no Orkut. A comunidade era 

restrita a membros, por isso não existia a possibilidade de eu ter contato com os participantes 

da comunidade e ter acesso ao conteúdo. Para isso, era necessária a minha adesão. Essa é mais 



42 
 

uma diferença em relação ao Twitter, o qual permite que mesmo os que não são twitteiros 

tenham acesso aos tweets. 

Pedir para fazer parte da comunidade implicava tê-la no meu perfil junto a outras 

comunidades, as quais de certa forma descreviam meus gostos e minha opinião diante de 

diversos assuntos. Dessa forma, tive uma pequena perturbação em relação à minha postura 

como pesquisadora. Esse era o meu primeiro trabalho de campo etnográfico e a inexperiência 

trazia grandes questionamentos referentes ao meu posicionamento no campo.   

Eu fiquei pensando quais seriam as implicações negativas quanto ao processo de 

confiança dos meus informantes no momento em que eles me vissem como militante, e não 

como pesquisadora. Não só me preocupava com os meus sujeitos de pesquisa, como também 

com as outras diversas redes de relacionamento que eu mantinha, tanto no Twitter quanto no 

Orkut, em que a minha inserção ocorreu como qualquer outro usuário que entra nesses 

ambientes para interagir com suas diversas redes de sociabilidade e redes de interesses 

distintos.  

Essa problemática surgiu do pensamento de que quando você adere a uma comunidade 

do Orkut os amigos “orkuteiros” enxergam isso no seu perfil e podem pensar que você é 

adepta do movimento, no sentido de ser militante. Por isso desisti, nesse início, de solicitar a 

minha adesão à comunidade. Assim, fui analisar o perfil de @DELLRN no Orkut.  

 Wendell Jefferson tinha em seu perfil as fotos do “#FlashMobdoAumento”. O que 

mais chamou a atenção nessas imagens foram as faixas carregadas pelos manifestantes com a 

hashtag “#ForaMicarla”. Fiquei pensando na relação entre as hashtags de protesto e os 

movimentos sociais criados por elas no Twitter, bem como sobre a relação delas com as 

passeatas nas ruas da cidade. 

A hashtag é apenas reconhecida como símbolo de marcação no Twitter. Quando o 

cibernauta posta, por exemplo, “#ForaMicarla”, essa palavra fica em azul e as outras em 

preto.  Em outros ambientes online, como Orkut, Facebook e Youtube, isso não ocorre. 

Também o Twitter reconhece as hashtags mais comentadas em um país, fazendo, dessa forma, 

com que os usuários tomem conhecimento do que mais vem sendo debatido em um 

determinado momento do dia pelos usuários da plataforma.   
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Figura 05 – A hashtag fica em azul e ganha destaque na postagem do @BlockdeMicarla, realizada em 25 de 

maio de 2011, dia da primeira passeata oficial do “#ForaMicarla” 

 

 

Por isso, podemos entender que a hashtag pode ser pensada como uma prática cultural, 

e até mesmo de cultura política, que emergiu das interações cotidianas dos cibernautas e deles 

com a tecnologia da plataforma Twitter. Então, é possível afirmarmos que o movimento sai 

do Twitter e ocupa outros ambientes, tanto virtuais quanto não virtuais, como as ruas da 

cidade. 

Outro exemplo de como as hashtags ganham os ambientes online pode ser visto no 

vídeo que @DELLRN enviou-me pelo Twitter em 14 de abril de 2011. O vídeo
20

, produzido e 

postado por Dell no site Youtube em 21 de janeiro de 2011, tem como trilha sonora a música 

“Fogo na Borboleta”, do grupo musical natalense Bonde das Putonas. No produto 

audiovisual, aparece uma montagem com as imagens da prefeita Micarla de Sousa, do marido 

da gestora, Miguel Weber, e do chefe da casa civil, Kalazans Bezerra. Tanto no vídeo como 

em sua descrição no Youtube aparecem as hashtags “#ForaMicarla” e 

“#FlashMobdoAumento”.  

 

 

Figura 06 – As hashtags marcam o movimento dos twitteiros em ambientes como o Youtube 

 

2.2 UM CAMPO DE LUTA SOCIAL 

 

Após alguns dias de vivência cotidiana no Twitter, uma vez que iniciei um trabalho 

sistemático de etnografia em 24 de março de 2011, pude perceber um campo de disputa e 

poder que estava se estabelecendo por meio da criação de mais uma hashtag no Twitter de 

                                                           
20

 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=DV3JyQe7DZw>. Acesso em: 14 abr. 2011. 

http://www.youtube.com/watch?v=DV3JyQe7DZw
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Natal. Em abril de 2011, começou a campanha “#combustivelmaisbaratoja” da conta 

@viacertanatal, que é coordenada por seis jornalistas e tem como líder Hudson Silvestre.  

O movimento social “#combustivelmaisbaratoja” consistia no incentivo ao ato de 

boicotar os postos de gasolina da cidade de Natal-RN, principalmente os da bandeira “BR”, 

como forma de pressionar a diminuição do valor que estava sendo cobrado pelo litro da 

gasolina.  

Em outro momento da campanha, @thalitamoema tornou-se um dos principais 

mobilizadores da campanha, que conseguiu também o apoio do Ministério Público do Rio 

Grande do Norte, da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do RN, do Procon 

municipal e da Prefeitura de Natal. 

Como relatado no parágrafo anterior, quando @thalitamoema passa a ser um dos 

principais mobilizadores do movimento dos combustíveis no Twitter, o grupo do movimento 

“#ForaMicarla” passou a estar no mesmo lado do grupo da prefeita, pois os “#ForaMicarla” 

também apoiavam a campanha “#combustivelmaisbaratoja”. Por isso, @dayvsoon, com 

intuito de “desmascarar a aparente bondade” do grupo da situação, resolveu “atacar” 

@thalitamoema no Twitter. Dessa forma, @dayvsoon postou: “Eu não sei pq a Rainha faz 

tanto barulho no Twitter pelo aumento dos combustíveis se ela anda de ônibus”. Foi quando 

um twitteiro perguntou: “@dayvsoon Ela não tem carro? rs”. @dayvsoon respondeu: “Até 

hoje não. A não ser que não use”. Depois também disse: “Né estranho isso? Deveria ter 

defendido o protesto contra as passagens de ônibus”. Também entrou na discussão outra 

twitteira: “Ei @dayvsoon ironia é ela protestar contra o aumento dos combustíveis sendo que 

ela nem tem carro... #contradição”.  

Com a hashtag “combustivelmaisbaratoja”, a campanha ganha notoriedade no Twitter 

em 06 de abril de 2011. A tag permaneceu entre os assuntos mais debatidos no Twitter do 

Brasil com a marca de 28 mil replies. 

Quando uma hashtag chega ao Top Trends Brazil, tem-se, em certa medida, a medição 

de que a opinião pública e as ações dos twitteiros locais estão voltadas para essa temática. 

Assim, no momento em que a hashtag “#combustivelmaisbaratoja” ganha destaque na rede e 

@dayvsoon do “#ForaMicarla” busca acionar os twitteiros de sua rede a acreditarem nos 

interesses particulares da “Rainha do Twitter”, que é representante da gestão de Micarla de 

Sousa no TT, percebemos uma “guerra simbólica” entre as hashtag “#ForaMicarla” e 

“#combustivelmaisbaratoja”.   

Nesse sentido, Bourdieu (2007, p. 9) afirma:  
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Os sistemas simbólicos, como instrumentos de conhecimento e de comunicação, só 

podem exercer um poder estruturante porque são estruturados. O poder simbólico é 

um poder de construção da realidade que tende a estabelecer uma ordem 

gnoseológica: o sentido imediato do mundo (e, em particular, do mundo social) 

supõe aquilo a que Durkheim chama o conformismo lógico, quer dizer, uma 

concepção homogênea do tempo, do espaço, do número, da causa, que torna 

possível a concordância entre as inteligências.  

 

No momento em que uma hashtag é criada, e com ela um novo movimento social, esta 

passa a ser um sistema simbólico que busca exercer poder por meio da concordância entre 

sujeitos, o que acaba conformando um campo de luta com aqueles que são postos como 

contrários a esse desejo comum.  

  Em conversa com @dayvsoon no MSN, o twitteiro afirmou que o movimento 

“#combustivelmaisbaratoja” foi criado para enfraquecer o movimento “#ForaMicarla”, uma 

vez que, com o apoio da prefeita à campanha de diminuição do valor do combustível em 

Natal, os “twitteiros” passam a ver essa ação como uma grande benfeitoria da gestão de 

Micarla de Sousa. 

Tempos depois, em 16 de maio de 2011, @dayvsoon disse que encontrou o perfil no 

Orkut de @thalitamoema como candidata ao cargo de vereadora de Natal nas eleições 2012. 

Dessa forma, o twitteiro afirmou que sempre soube do interesse eleitoral da “Rainha do 

Twitter” com a campanha “#combustivelmaisbaratoja”.  

 A hashtag, nesse sentido, é o que a socióloga Ilse Sherer-Warrer (2006, p. 216) chama 

de rede de movimentos sociais, que 

 

[...] transcendem organizações empiricamente delimitadas, e que conectam, 

simbólica e solidaristicamente, sujeitos individuais e atores coletivos, cujas 

identidades vão se construindo num processo dialógico: 1) de identificações sociais, 

éticas, culturais e/ou político-ideológicas, isto é, formam a identidade do 

movimento; 2) de intercâmbio, negociações, definição de campos de conflito e de 

resistência aos adversários, com vistas à transposição dos limites desta situação 

sistêmica, na direção da realização de propostas ou projetos alternativos, ou seja, 

estabelecem seus objetivos, ou constroem um projeto para o movimento.  

 

Mais um campo de disputa estabelecido por meio das hashtags marcou o dia 25 de 

maio de 2011 – dia em que ocorreu a primeira passeata oficial do “#ForaMicarla”, marcada 

para ocorrer em frente ao maior shopping de Natal, que está localizado no cruzamento das 

maiores avenidas da cidade, sendo a Av. Salgado Filho esquina com a Av. Bernado Vieira. 

Em 25 de maio, diversas categorias de funcionários do governo estadual estavam em 

greve, bem como os motoristas de ônibus de Natal. No dia anterior, a hashtag 



46 
 

“#RioGrevedoNorte”, a qual fazia referência à insatisfação da população com as greves nos 

setores da gestão do estado do Rio Grande Norte, chega ao Top Trends Brazil como  o assunto 

mais comentado no Twitter. Dessa forma, no dia da passeata, alguns twitteiros afirmam que o 

movimento é o “#ForaMicarla” junto ao “#ForaRosalba”, movimento contra a governadora 

potiguar.    

A situação cria um impasse para @dayvsoon, pois ele fazia parte do governo de 

Rosalba Ciarlini em um cargo comissionado do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 

do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (IDEMA). Aos seis minutos do dia 26 de maio de 

2011, @flanelson, que faz parte da juventude do Partido dos Trabalhadores (PT), diz: “Gente, 

os gritos de #ForaMicarla e #ForaRosalba ecoaram na Av. Sen. Salgado Filho. 2 mil pessoas 

... parou Natal esta noite do dia 25/05”. 

Às 21h30 do dia 26 de maio de 2011, o vereador @salatieldesouza provocou o 

posicionamento político de @dayvsoon, dizendo: “@dayvsoon Eita, já arranjou uma 

boquinha no Idema. Vc agora e empregado, da nossa governadora Rosalba Ciarline. Bem vim 

ao nosso governo! Kk”. Dessa forma, Dayvson respondeu à provocação, dizendo: “Boquinha 

quem fez foi você na Operação Impacto. Fui convidado pela governadora por conhecimento 

na área e não por babação @salatieldesouza”. Depois, também disse: “Ao contrário da sua 

pessoa que sem a TV, seria apenas @salatieldesouza o EX-vereador IMPACTO. Que Deus 

tenha piedade de vc”. Assim, Salatiel respondeu: “@dayvsoon nem impacto, nem higia, nem 

folioduto ... To aqui!”.  E acrescentou: “@dayvsoon Que horas tu dá expediente no governo? 

Sim, porque você passa todo no Twitter ... a tua patroa sabe?”.  

Mesmo com alguns twitteiros da minha rede dizendo “#ForaRosalba”, o movimento 

“#ForaMicarla” foi ganhando mais força no Twitter e ao mesmo tempo nas ruas da cidade. Os 

atos de rua que sucederam o dia 25 de maio apenas tinham faixas e panfletos com a hashtag 

“#ForaMicarla”. Essa confirmação eu tive quando participei das passeatas dos dias 07 e 09 de 

junho de 2011, bem como durante o acampamento “#primaverasemborboleta”. 
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Figura 07 – Infográfico explica a sequência cronológica dos atos de rua do “#ForaMicarla” e os momentos da 

ocupação até o dia 10 de junho de 2011. O gráfico foi postado no Twitter e retwittado pelos twitteiros 
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2.3 O DESGASTE DE UMA HASHTAG? O DESGASTE DE UM MOVIMENTO? 

 

 

Como a hashtag é o símbolo principal do movimento e é por meio dela que os 

twitteiros medem a “força” do ativismo online no Twitter, o “#ForaMicarla” criou uma nova 

hashtag – “#CeidosAlugueis”. A tag faz parte do movimento maior que é o “#ForaMicarla” e 

faz referência aos contratos de aluguel das secretarias municipais que apresentavam supostos 

casos de improbidade administrativa de Micarla de Sousa. Dessa forma, uma nova temática 

seria a forma de proporcionar um “novo ânimo” ao movimento online.  

De acordo com @dayvsoon, em conversa no MSN em 25 de abril de 2011 e após ele 

declarar no Twitter que o movimento “#ForaMicarla” estava enfraquecendo, dois seriam os 

motivos principais para a perda de força do movimento online: o primeiro era que a hashtag 

“#ForaMicarla” estava desgastada e a segunda questão era a falta de mobilização dos 

integrantes do grupo “#MobilizaNatal”, que apresentavam divergências partidárias. Esse 

último fator estava vinculado à aproximação das eleições de 2012.  

Assim, @dayvsoon afirmou que o movimento social no TT depende de uma hashtag 

para ser reconhecido, por isso que ele e o @BlockdeMicarla estariam empenhados na criação 

de uma nova tag, sendo a da “#CeidosAlugueis”
21

. A postagem do Block com a hashtag 

“#CEIdosAlugueisja” no dia da conversa com @dayvsoon no MSN confirmou o fato de que o 

grupo formado por eles estava investindo nesse novo movimento.  

Ao passo que a hashtag “#ForaMicarla” estava em um processo de desgaste, o 

subgrupo, que empenhava as ações online e que se configurou no “FlashMobdoAumento”, 

passava por modificações. As mudanças estavam nas ações e na chegada e saída de 

integrantes.  

O grupo do “#FlashMobdoAumento”, formado por @DELLRN, @dayvsoon, 

@flanelson e @RodrigoCruz84, apresentava divergências e objetivos diferentes. De acordo 

com @dayvsoon, o que unia o grupo até aquele momento era a retirada da prefeita Micarla de 

Sousa do poder municipal. Essa declaração refere-se ao fato de que Dayvson Moura, naquele 

momento, fazia parte do governo de Rosalba Ciarline, Democratas (DEM), e @flanelson era 

filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT), partidos de oposição nos cenários local e nacional.  

                                                           
21

 Consiste na investigação dos contratos de locação de imóveis realizados pela prefeitura para abrigar 

repartições públicas. Disponível em: <http://sargentoregina.blogspot.com/p/7-motivos-para-abrirmos-cei-

dos.html>. 

 

http://sargentoregina.blogspot.com/p/7-motivos-para-abrirmos-cei-dos.html
http://sargentoregina.blogspot.com/p/7-motivos-para-abrirmos-cei-dos.html
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Em 29 de abril de 2011, chama a atenção um diálogo entre @DELLRN e 

@ItsMenrenx. A última postagem de Menrenx afirmava que a nova tag do Twitter era o 

“#ForaRosalba”, sendo esta a de pessoas insatisfeitas com o governo estadual de Rosalba 

Ciarline (DEM). Logo em seguida, @DELLRN diz para @ItsMenrenx que não é para 

esquecer que o foco é “#ForaMicarla”. Com esse trecho, podemos perceber mais um 

momento em que a “disputa” da hashtag a ser comentada, postada e retwittada é ao mesmo 

tempo a disputa por um campo político online. 

Nesse mesmo dia, @DELLRN pede para @RodrigoCruz84 ajudá-lo a ter ideias iguais 

às que culminaram no movimento “#FlashMobdoAumento”. Assim, @DELLRN termina a 

conversa com a postagem da hashtag “#MobilizaNatal”. Logo em seguida, @DELLRN 

chamou alguns twitteiros, incluindo @dayvsoon, dizendo: “afim de movimentar?”. Então, 

Dell escreveu na mesma postagem o link com o endereço do blog “#MobilizaNatal” 

(http://mobilizanatal.blogspot.com). 

Na parte superior do blog, há uma imagem de pessoas com cartazes e bandeiras como 

se estivessem unidas em um movimento de rua. Os primeiros posts do blog são a respeito da 

Comissão Especial de Inquéritos dos Aluguéis, do novo tema que o “#ForaMicarla” passou a 

buscar um “novo ânimo” por meio da hashtag “#CeidosAlugueisja” e da relação da cobrança 

do IPTU com a falta de acessibilidade para os deficientes físicos nas ruas da cidade.  

Também no blog, o “#MobilizaNatal” postou um vídeo de uma criança chorando 

quando alguém falava sobre Micarla e outro com uma campanha de Micarla de Sousa durante 

as eleições de 2008. Esse último vídeo começa com uma cartela preta com os dizeres: 

“Proposta de Transporte feita por Micarla e a hashtag #MobilizaNatal”. O vídeo é modificado 

para ficar em branco e preto, proporcionando uma intenção de tristeza. No final, mais uma 

vez aparece uma cartela preta dizendo: “Mudou alguma coisa? #MobilizaNatal”. 

Desse modo, o grupo do “#FlashMobdoAumento” passou a ser o “#MobilizaNatal”, 

também grupo do “#ForaMicarla”. Os integrantes desse novo adensamento formado no seio 

do “#ForaMicarla” eram: @dayvsoon, @DELLRN, @ItsMenrenx e @BlockdeMicarla. 

Então, a hashtag também serve no contexto do movimento “#ForaMicarla” como uma forma 

de marcar a identidade de um grupo e as ações que eles desempenham.  

O “#MobilizaNatal”, dentro do “#ForaMicarla”, é um grupo que faz uso da 

convergência midiática para contestar as propagandas da gestão de Micarla de Sousa que são 

veiculadas na televisão. Por causa da limitação da estrutura técnica da televisão, os cidadãos 

ficam impedidos de se manifestar no momento e da forma que desejam ao se sentirem 

enganados pela administração municipal. Assim, as tecnologias digitais, nesse caso a 

http://mobilizanatal.blogspot.com/
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tecnologia do Twitter, permitem um campo de confrontação que inexiste nas mídias 

analógicas. Nesse sentido, Lévy (1999, p. 63) enfatiza que a mídia digital propicia um novo 

dispositivo comunicacional, a saber: a relação entre os participantes da comunicação.  

 

Podemos distinguir três grandes categorias de dispositivos comunicacionais: um-

todos, um-um e todos-todos. A imprensa, o rádio e a televisão são estruturados de 

acordo com o princípio um-todos: um centro emissor envia as suas mensagens a um 

grande número de receptores passivos e dispersos. O correio ou o telefone 

organizam relações recíprocas entre interlocutores, mas apenas para contatos 

indivíduo a indivíduo ou ponto a ponto. O ciberespaço torna disponível um 

dispositivo comunicacional original, já que ele permite que comunidades constituam 

de forma progressiva e de maneira cooperativa um contexto comum (dispositivo 

todos-todos).  

 

Desse modo, a partir dos apontamentos de Simmel (1983, p. 122-127), o conflito é 

pensado neste trabalho como uma unidade de “sociação” positiva em torno da temática 

“#ForaMicarla”, em que os cibernautas, mediante as possibilidades das tecnologias online de 

comunicação, podem extravasar seus sentimentos por meio da ação de protesto e do ativismo 

online. Essas são as ações que levam os sujeitos desse movimento a não se sentirem vítimas 

das circunstâncias produzidas pela gestão municipal da cidade de Natal-RN. 

 Em 21 de maio de 2011, @DELLRN comunicou-se com @dayvsoon afirmando que 

estava saindo de casa e estaria às 10h no local combinado para fazer as gravações. No final, 

@DELLRN escreveu: “#MobilizaNatal com força hj!”, ao que @LidianeMary respondeu: 

“quero só ver o resultado”. 

Horas depois, @dayvsoon retorna ao Twitter dizendo que a gravação do 

“#MobilizaNatal” ocorreu com o @DELLRN. Logo em seguida, Dell disse que havia 

acabado de gravar o vídeo com Dayvson e postaria instantes depois no Youtube. 

@PauloSBarbosa perguntou a @dayvsoon e a @DELLRN se deu certo a “parada”. 

Depois, @DELLRN respondeu dizendo que estava terminando o vídeo e foi quando 

@PauloSBarbosa disse que confiava cegamente na capacidade de @dayvson e @DELLRN.  

@DELLRN postou no Youtube e no Twitter o vídeo “#MobilizaNatal
22

: AME 

Planalto não fica em Natal”. No Youtube, os dois colocaram a descrição do vídeo: “A 

prefeitura de Natal investe na divulgação das AMEs, onde constatamos que a AME do bairro 

Planalto na verdade fica em Emaús/Parnamirim. Mande sua sugestão e vamos até o seu bairro 

para mostrar os problemas de nossa cidade. Sigam @dayvsoon e @DELLRN”.  

                                                           
22

 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=v0-RtjLM0Fc>.  

http://www.youtube.com/watch?v=v0-RtjLM0Fc
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No início do vídeo, Dayvson Moura e Wendell Jefferson afirmam que vão fazer uma 

série de matérias “#MicarlaFez”. Em seguida, os dois divulgam seus endereços no Twitter e 

se apresentam no vídeo com seus nomes de “twitteiros”, como podemos verificar neste trecho 

da fala de Dayvson Moura: “Então, veio aqui eu @DELLRN e @dayvsoon”. Assim, Dayvson 

interferiu dizendo que seu nome no Twitter é com dois “o”, porque ele teve a conta original 

“roubada”. 

No local da gravação, foi inaugurado, em novembro de 2010 pela gestão de Micarla de 

Sousa, o primeiro “Ambulatório Médico Especializado (AME)” da cidade, no bairro do 

Planalto. Dessa forma, @davsoon e @DELLRN entrevistaram moradores que afirmaram que 

o local fazia parte do bairro de Emaús, pertencente ao município de Parnamirim. Ao final da 

gravação, os dois fizeram um trocadilho com o slogan da propaganda da Prefeitura Municipal 

veiculada na televisão. A peça publicitária original contém os dizeres: “Você não sabia, mas 

agora aprova”. No vídeo do “#MobilizaNatal”, @dayvsoon e @DELLRN terminam dizendo: 

“Você não sabia, mas agora reprova”.  

Um twitteiro da rede de seguidores de @DELLRN disse: “Irado o vídeo”. 

@LidianeMary afirmou que não sabia sobre o fato e também não aprovava a obra da gestão 

municipal. @BlockdeMicarla disse: “Valeu @DELLRN e @dayvsoon”. Uma 

twitteira/jornalista postou: “@DELLRN @dayvsoon Vocês são osso duro de roer... quero 

morrer amigas de vocês”. @DELLRN disse que tinha outro vídeo no “forno” e que o e-mail 

dele estava cheio de sugestões.  

Em resumo, a hashtag é o elemento de fundamental importância para a nova cultura 

política que vem estabelecendo-se por meio das ações cotidianas dos twitteiros. A tag é o 

ponto de encontro, a comunidade virtual do Twitter, o símbolo da guerra online e a 

demarcação desse território. Nos usos da hashtag e nos dramas sociais que ela evoca, 

percebemos que não podemos entender a tag apenas como um marcador de assunto, mas 

também como um campo social de luta para os movimentos sociais que são formados em rede 

e online. 
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3 FAKE: IDENTIDADE, ESTIGMA E CONFLITO 

 

 

A partir da conversa no MSN com @dayvsoon, em 17 de março de 2011, tomei 

conhecimento do primeiro sujeito-fake do movimento “#ForaMicarla”, o @BlockdeMicarla. 

A foto desse twitteiro é um cachorro com uma mordaça e a hashtag “#ForaMicarla”. Em seu 

perfil, ele se apresenta como: “Comunidade feita para o registro de protesto dos cidadãos 

insatisfeitos e bloqueados
23

 pela Prefeita Micarla de Sousa que não permite críticas à sua 

administração”.   

Assim, no dia a dia do conflito entre o “#ForaMicarla” e os twitteiros da gestão de 

Micarla de Sousa, outros perfis fakes foram nascendo. Neste trabalho, vamos tecer análises 

em torno desses sujeitos, que, além do @BlockdeMicarla, apresentaram durante o trabalho de 

campo notoriedade no conflito online do “#ForaMicarla”, são eles: @PaquitaMoema, 

@PrefeitaMimi e @milenatristorn.  

As pesquisas sobre a cibercultura têm voltado nos últimos anos a atenção para um tipo 

de sujeito que surge nas redes online de relacionamento a partir das possibilidades 

tecnológicas de se viver uma “segunda vida” – o fake (CAMOZZATO, 2007; SEGATA, 

2007). Na cultura online, esse sujeito, como a própria tradução da palavra aponta, é um perfil 

falso de usuário. O fake é um avatar construído na plataforma que não faz referência ao corpo 

físico, nem aos papéis sociais do sujeito offline que comanda o perfil. 

No trabalho de Segata (2007, p. 41) sobre a comunidade “Lontras” da rede de 

relacionamentos online Orkut (www.orkut.com), o autor afirma que para os nativos dessa 

plataforma o fake é uma “espécie de personagem para brincar”. Entretanto, para os nativos do 

movimento “#ForaMicarla” do Twitter, o fake vai além de um personagem criado com a 

função de divertir os habitantes do TT.  

Dentro do contexto do movimento “#ForaMicarla”, o fake é pensado a partir de duas 

concepções. Porém, partirmos do princípio de que essas concepções estão diretamente 

relacionadas com o conflito online entre o grupo “#ForaMicarla” e  os twitteiros ligados à 

gestão municipal de Micarla de Sousa. Assim, o fake é o sujeito/identidade criado a partir dos 

                                                           
23

 No Twitter, a ação de bloquear um usuário é feita por meio do botão “block”. O twitteiro realiza esse ato 

quando ele não quer que uma pessoa leia as suas postagens. Assim, a única forma de banir o usuário de sua lista 

de seguidores é bloqueando-o. Dessa maneira, o ato de bloquear significa que a pessoa que recebeu o “block” 

não aparece mais na lista de contatos do usuário. Outros impedimentos são: as atualizações não podem ser vistas 

pelo bloqueado e a pessoa que recebeu o “block” fica impedida de adicionar o twitteiro que o bloqueou. 
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contextos de conflito do movimento “#ForaMicarla” e em outro momento é uma palavra 

acionada como arma/estigma por parte da administração municipal.  

 

3.1 A CONSTRUÇÃO DO SUJEITO FAKE NO “#ForaMicarla” 

 

 
Não me considero um fake. O que é um fake. Entendo que fake é alguém que usa 

uma imagem (foto) falsa, que não é a sua, um nome falso com a intenção de agredir 

pessoas. Seria uma pessoa covarde escondida por trás de imagem e nome falsos para 

atingir pessoas de verdade, pessoas que têm rosto e nome próprios. Eu não uso foto 

nem nomes falsos. Adotei uma imagem que simboliza a mordaça imposta ao 

cidadão que intenta lançar críticas direcionadas a um determinado perfil (no caso o 

da prefeita) e não pode pela censura do bloqueio.  

 

O trecho destacado é uma declaração do @BlockdeMicarla dita em entrevista 

realizada por e-mail em 08 de abril de 2011, em que o sujeito da pesquisa responde à 

pergunta: “O que levou você a criar um fake no Twitter?”. Esse trecho nos faz refletir a 

respeito do quanto é complexo definir o que é ser fake em uma rede de relacionamentos 

online. Porém, defendemos que mais do que discorrer sobre a definição do que é o fake, para 

este trabalho, fundamental é compreender o jogo político gerado por e através desse sujeito.  

Quando Goffman (1988, p. 9) pensa a vida social como uma representação teatral, em 

que “apresenta coisas reais, e, às vezes, bem ensaiadas”, o autor trata o indivíduo como um 

ator que “se apresenta sob a máscara de um personagem para personagens projetados por 

outros atores”. Essa apresentação ocorre em um palco que se encontra espacial e 

temporalmente localizado. Dentro desse jogo, existe a plateia para qual a encenação é 

projetada. Nesse sentido, “na vida real, os três elementos ficam reduzidos a dois: o papel que 

um indivíduo desempenha é talhado de acordo com os papéis desempenhados pelos outros 

presentes [...]”. Então, o jogo da vida social é realizado por meio da construção diária da 

identidade do indivíduo na relação com os outros em um determinado contexto, que pode 

conter a tradição do grupo ao qual pertence a pessoa, as tradições pessoais do próprio ator, as 

questões morais projetadas por ele no grupo e do grupo a ele, as circunstâncias espaciais e 

temporais, entre outros fatores que “projetarão de maneira efetiva uma definição da situação” 

(GOFFMAN, 1985, p. 18). 

Dentro desse quadro teórico de Goffman, entendemos que o fake, assim como 

indivíduos da interação face a face, tem que ser apreendido a partir dos aspectos e elementos 

que formam o “quadro de referência” característico da interação social.  
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Este quadro de referência é formal e abstrato, no sentido de poder ser aplicado a 

qualquer estabelecimento social; não é, contudo, simplesmente uma classificação 

estática. O quadro de referência está em conformidade com questões dinâmicas, 

criadas pelas necessidades de sustentar uma definição da situação que foi projetada 

diante de outras pessoas (GOFFMAN, 2003, p. 219). 

 

O “quadro de referência” que temos como base nesta pesquisa é o conflito político 

“#ForaMicarla”, em que toda a construção da identidade do sujeito/fake – @BlockdeMicarla, 

@PaquitaMoema, @PrefeitaMimi e @milenatristorn – é realizada de forma cotidiana no 

Twitter por meio da interação desse sujeito com os twitteiros do movimento assim como do 

fake com os que apoiam o “#ForaMicarla”. Além disso, essa identidade é originada nas 

divergências com o grupo de twitteiros da gestão municipal de Micarla de Sousa. Dessa 

forma, o fake é um sujeito sociopolítico. 

Como mostra o trecho da entrevista que inicia esta seção, o @BlockdeMicarla não se 

afirma na rede como fake. Mesmo assim, pensamos nele como fake a partir do que os nativos 

do Twitter entendem por ser um perfil verdadeiro e um perfil falso no “#ForaMicarla”.   

O verdadeiro é aquele que apresenta a imagem e as ações em consonância com a 

identidade física e social do usuário que comanda o perfil. Também são considerados 

verdadeiros aqueles twitteiros que não têm a imagem física apresentada na plataforma, mas 

suas ações estão em acordo com sua “vida offline” e não é segredo para a sua rede de 

seguidores quem ele é na interação face a face.  

Os perfis falsos são identificados de três formas: 1ª) a imagem não é de uma pessoa 

que existe na interação offline. As ações pautam-se no conflito político entre os pró-Micarla e 

os contra, porém sua vida social apenas existe no mundo online. Essa é a categoria de fake em 

que se enquadra o @BlockdeMicarla; 2ª) a imagem é de um dos twitteiros do “#ForaMicarla”, 

de um twitteiro da situação ou mesmo da prefeita Micarla de Sousa. Contudo, as ações são 

sátiras aos twitteiros “verdadeiros” do conflito online. Nessa categoria, podemos encaixar 

@PaquitaMoema e @PrefeitaMimi; 3ª) a imagem é de uma pessoa, mas nenhum cibernauta 

do Twitter confirma a existência desse usuário na “vida offline”. Suas ações são de ataque ou 

defesa da prefeita “Micarla de Sousa”. Reconhecemos como representante dessa última 

categoria de fake a twitteira @milenatristorn. 

Dentro ainda dessa questão da construção da identidade fake no “#ForaMicarla”, as 

entrevistas face a face realizadas com os principais informantes desta pesquisa revelaram uma 

aproximação e um afastamento na relação desses sujeitos com os sujeitos-fakes, sendo os 

fakes da situação vistos como maus e os fakes da oposição como bons. Os fakes contra 
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Micarla eram mais próximos e os fakes pró-Micarla apresentavam-se na fala dos entrevistados 

em uma relação de afastamento.  

 

Olha! Os fakes tiveram um papel importante. Nós estamos falando do 

@BlockdeMicarla, que teve o papel importante, que divulgava várias coisas. Pegar 

todas as informações que aconteciam. Eu não sei quem é esta pessoa que tem tanto 

tempo assim para juntar tantas informações, de vários Twitters, de várias postagens 

no Twitter, para colocar para o pessoal de Natal ficar sabendo quem é Micarla. 

Vasculhar diário oficial e tal. Eu acho muito doido! Mas também tem a questão 

negativa, que é realmente usar os fakes não para fazer política, mas para fazer 

baixaria.  

Raquel: Você teve problemas com os fakes?  

Flanelson: Quem foi contra a gestão de Micarla, principalmente há um ou dois anos 

atrás, quem falava mal era automaticamente xingado, xingado por alguma coisa 

realmente baixa, era feita a difamação. Realmente usavam de termos muito chulos. 

Raquel: Isso através dos fakes?  

Flanelson: Dos fakes. O fake nessa hora é uma questão de polícia. Você não pode 

chegar para uma pessoa, só porque ela está tendo opinião divergente da sua, e usar 

palavras, maneiras, gestos, tweets, e tal, coisas que atinjam a pessoa e não sua 

maneira de ver a política, não sua ideologia partidária. 

 

Nessa fala de @flanelson, percebemos a proximidade que o fake ganha na medida em 

que ele é visto como “importante” para os twitteiros do “#ForaMicarla”. Entretanto, ao 

mesmo tempo, quando o fake é pró-Micarla, ganha status de caso de polícia, já que ele faz 

parte do jogo político da situação e serve como arma contra os “#ForaMicarla”. 

Um fake não é bom nem mau. Esse julgamento de sua identidade é feito de acordo 

com o jogo relacional dos contextos de conflito do “#ForaMicarla”. Por isso, 

 

O conceito de identidade é tão esquivo quanto é o senso que toda pessoa tem de sua 

própria identidade pessoal. Mas, seja o que for, a identidade está associada às 

avaliações decisivas feitas de nós mesmos - por nós mesmos ou pelos outros. Toda 

pessoa se apresenta aos outros e a si mesma, se vê nos espelhos dos julgamentos que 

eles fazem dela (STRAUSS, 1999, p. 29). 

 

 Desse modo, @flanelson, em outro momento da entrevista, realizada em 02 de 

dezembro de 2011, contou como foi a sua relação com os fakes da prefeitura, dentre eles 

@milenatristorn. Referindo-se a esse último caso, o fake é julgado como algo ruim, pois a 

relação de sua identidade com o “#ForaMicarla” é acusativa e de desmoralização do 

movimento. “Eu recebi algumas ameaças. Um fake disse que sabia como calar, sabia o que a 

gente merecia, e tal. A gente vê que é uma pessoa que não tem coragem, pois não fez. Mas 

tinha o objetivo de intimidar as pessoas que debatiam, que tinham opinião contrária a eles”. 
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Momentos depois, @flanelson cai em contradição em sua fala. Ele discorre que criar 

fake é desnecessário, mesmo que seja no caso da oposição, uma vez que ele acredita que 

críticas devem ser feitas “com a sua cara”. No instante seguinte, eu pergunto a @flanelson 

quem é o @BlockdeMicarla nesse contexto. Por causa dessa provocação, ele respondeu: “Eu 

acho que o Block faz um movimento, ele faz postagens com base. Ele faz postagens legais. 

Ele usa, por exemplo, como estávamos conversando, o Diário Oficial do Município, ele 

retwitta várias denúncias do caos que acontecem em Natal, e eu nunca vi ele entrando na vida 

de A ou B”. 

 

3.2 O FAKE “VIGILANTE”: @BlockdeMicarla 

 

O @BlockdeMicarla nasceu no Twitter em agosto de 2010 e mantém até hoje em seu 

perfil a imagem de um cachorro da raça pitbull com uma mordaça na boca e na parte inferior 

a hashtag “#ForaMicarla”. Em sua home page, a imagem de fundo é composta pelas fotos dos 

twitteiros que o segue na plataforma. Assim, podemos inferir que essa é uma forma de o 

@BlockdeMicarla reafirmar a sua representatividade de “porta-voz” de uma coletividade 

insatisfeita com a atual gestão de Micarla de Sousa, como também é o modo encontrado pelo 

fake de reafirmar a descrição do seu perfil, qual seja: “Comunidade feita para o registro de 

protesto dos cidadãos insatisfeitos e bloqueados pela Prefeita Micarla de Sousa que não 

permite críticas à sua administração”. 
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        Figura 08 – Home page do perfil do @BlockdeMicarla 

 

Se a confiança é o elemento fundamental que o pesquisador deve conquistar na relação 

diária com os seus sujeitos de pesquisa em uma “etnografia tradicional”, este é um elemento 

muito mais decisivo quando as relações são formadas online. No caso específico dos fakes, 

em um contexto de conflito político, a confiança é construída de forma delicada, cotidiana e 

lenta.  

Essa relação de confiança pareceu-me mais delicada quando @DELLRN, em 12 de 

abril de 2011, em nossa primeira conversa pelo MSN, disse que quase foi agredido por um 

twitteiro, que na realidade era um fake. Wendell afirmou:  

 

Criaram um perfil fake no TT e o novo militante conseguiu me enrolar kkk. Se 

passou por militante do movimento e até foi em uma passeata do #ForaMicarla
24

. 

Nesse tempo ele me ligava perguntando se eu ia pro ato e coisas desse tipo. Até que 

um dia, logo depois do ato ele falou que estava na frente da prefeitura e perguntou 

onde eu estava... Falei que tinha saído para carregar as fts do ato, ele pediu pra ir até 

a prefeitura, pois ainda estava lá. Eu fui (acredita) kkk. Mas qnd vi já era tarde, ele 

me abordou e chamou para conversar, vi que não era a pessoa do perfil (um cara 

com pinta de segurança).  

Raquel: Mas você foi agredido?  

Wendell: Escapei pq tinha uns seguranças da assembleia por perto. Entrei na 

assembleia e sai mais tarde. Resumindo, quem quer enfrentar tem que passar por 

essas situações. Triste, mas é verdade. 

 

As relações no Twitter têm como base de confiança as ações condizentes com a 

identidade proposta pelo usuário. Como vimos no início deste capítulo, essa identidade é 

construída no jogo relacional em uma lógica cotidiana. Aqueles que convivem com o 

@BlockdeMicarla esperam dele ações de fiscalização e oposição a Micarla de Sousa. Dessa 

forma, nessa interação, um dos elementos fundamentais que deve surgir é a confiança, que “é 

erigida sobre a mutualidade de resposta e envolvimento: a fé na integridade de outro é uma 

fonte primordial de um sentimento de integridade e autenticidade do eu” (GIDDENS, 1991, p. 

117). 

Trato aqui do entendimento de que esse processo é ainda mais delicado no 

ciberespaço, uma vez que com o desenvolvimento da modernidade existiu um rompimento 

com as velhas formas de “comunidade” (GIDDENS, 1991, p. 118). Podemos pensar que esse 

rompimento ocorre em uma força maior quando as ações de copresença física saem dos 

limites geográficos/físicos para o ciberespaço. Porém, não busco afirmar com isso que a 

                                                           
24

 @DELLRN faz referência a um dos movimentos de rua contra o aumento da passagem de ônibus. 
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confiança não é algo construído nas interações online. A ausência de algumas deixas 

simbólicas do contexto face a face é o que faz com que essa relação de confiança se torne um 

processo lento e delicado. Apenas enfatizo que, até mesmo para o fake, que não tem ligação 

entre o corpo online e o corpo do usuário, é preciso buscar com suas ações despertar em seus 

seguidores o sentimento de confiança, pois é este que vai fazer com que a relação deles se 

estabeleça.  

Assim que @dayvsoon apontou-me o @BlockdeMicarla como um dos twitteiros 

importantes dentro do movimento “#ForaMicarla”, eu passei a segui-lo. No mesmo dia, 

@BlockdeMicarla me seguiu, estabelecendo-se o primeiro contato. Na conversa com 

@dayvsoon no MSN, em 30 de março de 2011, eu perguntei a ele como eu poderia abordar o 

@BlockdeMicarla no Twitter. Dayvson Moura sugeriu que eu estabelecesse o primeiro 

contato pela Timeline. Como esse é o local público do Twitter, pensei naquela época que o 

momento não era adequado para que todos soubessem da minha pesquisa, pois a minha rede 

não era apenas constituída pelos informantes da pesquisa, e, sim, abarcava amigos da época 

do colégio, amigos da universidade, dos grupos com os quais eu cantei, entre outras redes de 

sociabilidade.  

Em 31 de março de 2011, após trocar alguns diálogos com o @BlockdeMicarla desde 

o dia 17 do mesmo mês e ano, resolvi enviar uma mensagem pelo Direct Messages (DM), 

área privativa do Twitter. Nos tweets, da mesma forma que eu fiz com @DELLRN, falei que 

estava estudando o “#ForaMicarla” e postei o link da página do site do PPGAS-UFRN que 

comprovava o meu vínculo como aluna do mestrado da instituição. Também nesse primeiro 

momento, perguntei a ele se poderíamos conversar através do MSN, uma vez que já era claro 

para mim que conversas longas eram difíceis de serem realizadas pelo Twitter. 

Poucos minutos depois, @BlockdeMicarla me respondeu: “Raquel bom dia, se vc 

puder mandar as perguntas p email eu agradeço, pois por msn ficar dificil devido ao meu 

tempo. twitter.bloch@hotmail.com”. Ele acrescentou: “Cont... Se não puder mandar as 

perguntas veremos um jeito, um horario no msn, mas prefiro por email.. Grato!”. Respondi 

que enviava até o dia seguinte as perguntas por e-mail. Logo em seguida, o Block respondeu: 

“Ok Raquel combinado, amanhã aguardo as perguntas”.  

Na entrevista respondida por e-mail em 08 de abril de 2011, @BlockdeMicarla falou 

da sua trajetória no Twitter e em qual momento resolveu criar o fake. Segundo o Block, ele 

era antes um twitteiro “verdadeiro” que mantinha a ação de fazer críticas à gestão municipal 

por meio da citação do perfil da prefeita @micarladesousa, bem como a de “retwittar as 

críticas de outras pessoas insatisfeitas”. Com essa atitude, o perfil “verdadeiro” dele foi 

mailto:twitter.bloch@hotmail.com
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bloqueado pelo de @micarladesousa. Assim, ele passou a observar que outras pessoas 

também haviam recebido “block” da prefeita Micarla de Sousa devido às críticas direcionadas 

ao perfil. “Daí surgiu a ideia de criar um espaço para estas pessoas (assim como eu) 

manifestar o seu protesto do bloqueio. Bem como a de uma arena livre para fazermos as 

críticas à gestão e debatermos entre nós, os bloqueados”. 

Com essa afirmação, pude lembrar-me da ocasião de uma conversa informal com uma 

amiga em uma lanchonete da cidade, por volta de novembro de 2010. Ela comentou que teve 

o seu perfil do Twitter bloqueado pela prefeita Micarla de Sousa por manter críticas 

ostensivas em relação à gestão da cidade. Após ser bloqueada, ela criou diversos perfis fakes 

com o objetivo continuar direcionando críticas a @micarladesousa. Todos esses perfis fakes 

foram bloqueados.   

Nessa direção, Castells (2008, p. 79) afirma: 

 

It is the interaction between citizens, civil society, and the state, communicating 

through the public sphere, that ensures that the balance between stability and social 

change is maintained in the conduct of public affairs. If citizens, civil society, or the 

state fail to fulfill the demands of this interaction, or if the channels of 

communication between two or more of the key components of the process are 

blocked, the whole system of representation and decision making comes to a 

stalemate. 

 

Os bloqueios de @micarladesousa aos twitteiros que direcionavam críticas à sua 

gestão impediram que o processo comunicacional essencial à esfera pública fosse 

estabelecido. Dessa forma, a situação acabou por criar o que o autor denominou nesse trecho 

de impasse entre a sociedade civil e o Estado.   

@micarladesousa ganhou projeção no Twitter pelo fato de a prefeita ter sido o 

primeiro gestor de Natal a manter esse espaço de relacionamento direto com os cidadãos. 

Porém, essa relação foi frustrada com as ações de bloqueio da prefeita aos twitteiros que 

criticavam a sua gestão, uma vez que aqueles que buscam as mídias sociais acreditam que 

naquele ambiente a democracia pode ser realizada e o cidadão pode falar e ser ouvido, pois é 

diferente da censura editorial praticada pelas mídias tradicionais. 

Para buscar solucionar esse empecilho, nasceu o @BlockdeMicarla, em agosto de 

2010, mês de campanha eleitoral para a presidência da república, como resposta a essa quebra 

da interação entre a sociedade civil e a instituição política.  
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Acredito que hoje as redes sociais têm o seu espaço e sua força na formação das 

opiniões. A eleição de Dilma passou por essa experiência. Os usuários do Twitter 

são pessoas formadoras de opinião e essa opinião é levada para a família, para o 

vizinho, para o ambiente de trabalho, para as ruas. Eu acredito na força das redes 

sociais (Entrevista com @BlockdeMicarla em 08 de abril de 2011). 

 

Mesmo que as pessoas não vivenciem o Twitter, para o Block, a rede de sociabilidade 

não tem interrupção entre os acontecimentos online e os experimentados nas ruas da cidade. 

Por isso, nesse processo, o Twitter é visto como um ambiente de grande potencialidade para 

se manter o debate sobre os temas que afetam o cotidiano das pessoas que moram em Natal-

RN. 

Em toda a sua resposta por meio da entrevista realizada por e-mail, o 

@BlockdeMicarla adotou uma postura defensiva ao afirmar que não é um fake, e sim uma 

comunidade dos bloqueados de @micarladesousa. Para aqueles que vivem o Twitter, é difícil 

pensar a ferramenta em sua morfologia como composta por comunidades. Não existem 

espaços criados pelo próprio Twitter com o intuito específico de reunir pessoas em um tema 

de interesse. Dessa maneira, o @BlockdeMicarla é visto pela rede como um perfil de usuário, 

da mesma forma que o meu perfil, @raqueljor, que foi criado com o objetivo de fazer parte de 

uma rede de relacionamentos online.  

Como especificado no início deste capítulo, o @BlockdeMicarla não é visto como 

uma comunidade por seus seguidores, e sim como um usuário-fake que reúne, através da sua 

identidade de fiscalizador e opositor da gestão de Micarla de Sousa, seguidores insatisfeitos 

com a administração da cidade de Natal-RN. 

O @BlockdeMicarla, desde o início do trabalho de campo em 24 de março de 2011, 

apenas não postou em dois dias: nos feriados de Tiradentes e Páscoa, no mês de abril. Essa 

“folga” foi anunciada no dia anterior aos seus 1.220 seguidores, pois naquela época existiam 

os rumores em relação ao enfraquecimento do movimento “#ForaMicarla”. Podemos entender 

com essas ações que o @BlockdeMicarla possui uma “vida digital” e uma “agenda virtual”, o 

que podemos pensar a partir dos apontamentos da antropóloga Laura Graziela Gomes (2007). 

Entendemos a vida do @BlockdeMicarla como digital
25

 no momento em que esta 

apenas existe por meio das condições tecnológicas do Twitter. É devido a essa possibilidade 

da ferramenta que o Block pôde nascer e desenvolver até os dias atuais um fazer cotidiano. 

Dessa maneira, todos os dias, o @BlockdeMicarla fiscaliza os atos da prefeitura, postando 

                                                           
25 Com essa afirmação, não viso desvincular as ações do Block do mundo offline, em que elas são pautadas pelo 

cotidiano da cidade. A vida digital é apresentada no sentido de que o sujeito @BlockdeMicarla apenas existe por 

causa da plataforma Twitter.  
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links de matérias de sites jornalísticos da cidade de Natal e dos atos administrativos 

publicados no Diário Oficial do Município (DOM). Por muitas vezes, o @BlockdeMicarla 

diz: “devemos ficarlizar o DOM todos os dias”. O conteúdo desses links é relacionado a 

supostos casos de improbidade administrativa da prefeita Micarla de Sousa. Podemos citar 

como exemplos: a greve das escolas municipais, a compra de copos descartáveis por R$1,50 a 

unidade e a contratação de uma empresa de Pernambuco pelo valor de R$8,1 milhões para 

gerenciar durante três meses ações de combate à dengue em Natal-RN.  

Antes da possibilidade de digitalização do documento impresso, o cidadão somente 

teria acesso ao Diário Oficial dos municípios, dos estados e da União nas bancas de jornal, 

que vendiam a versão impressa da publicação. Nesse sentido, o deslocamento físico da pessoa 

para a obtenção da informação dos atos administrativos oficiais demandava mais tempo e 

dificultava ações como a do @BlockdeMicarla de fiscalização do poder executivo municipal.  

Imaginemos a situação de um sujeito que todo dia acorda às 6h, toma o café da manhã 

e anda alguns metros até a banca de jornal mais próxima à sua residência. Depois de comprar 

o DOM, identifica que algumas licitações municipais apresentam casos supostos de 

improbidade administrativa. O cidadão pensa, portanto, quais seriam as formas viáveis de 

levar esses casos à opinião pública. Agora, imaginemos um natalense que todos os dias, 

sentado no sofá de sua casa, acessa o site do Diário Oficial do Município. Com o tempo, ele 

percebe que existem atos suspeitos de prática de improbidade administrativa e logo em 

seguida resolve postar sua opinião para os seus seguidores do Twitter. Por meio da postagem 

dos links com comentários em relação à situação administrativa da cidade, outros internautas, 

após alguns poucos segundos, começam um “grande debate” público.   

Podemos perceber com essa história que as condições tecnológicas digitais promovem 

um novo tempo social para as ações de democracia. Hoje, qualquer cibernauta pode acessar, 

no momento em que desejar, o endereço www.natal.rn.gov.br/dom do Diário Oficial do 

Município, exigindo da gestão municipal mais transparência. De acordo com Lemos e Lévy 

(2010, p. 66), a transparência dos atos políticos/administrativos é uma exigência moral 

exercida pelos cidadãos da cibercultura e a moralidade nesse contexto é a “luta contra a 

corrupção”. Esses autores também afirmam: 

 

Há muito de voyeurismo e de invasão de privacidade, certamente. Mas o papel 

social da comunicação é monitorar a atividade política para o correto uso da coisa 

pública. A busca por esse ideal é indissociável da liberdade de imprensa e da 

independência da justiça. Os homens políticos não são provavelmente menos 

corruptos hoje do que eram no passado, mas essa corrupção é hoje mais visível 

(LEMOS; LÉVY, 2010, p. 66-67). 
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Anterior a qualquer crítica de uma posição de deslumbramento com esse “mundo 

maravilhoso da tecnologia digital”, ressalto que com esse exemplo quero demonstrar que o 

acesso à informação bem como a possibilidade de uma comunicação mais horizontal são as 

condições abertas pela comunicação digital. Porém, destaco que o processo de consciência 

política e da própria democracia não anda na mesma velocidade das invenções tecnológicas 

digitais. Nesse momento, percebo que existe uma nova prática que se esbarra em um velho 

fazer político, que, no encontro com os novos artefatos tecnológicos, produz uma nova 

realidade política que visa à transparência.    

Além de postar links com matérias que saem no DOM, o @BlockdeMicarla também 

realiza a ação de retwittar as postagens de twitteiros que lhe enviam casos de “fraude 

administrativa” da gestão de Micarla de Sousa. Nesses tweets, as pessoas contribuem com o 

@BlockdeMicarla oferecendo informações sobre “absurdos” realizados ou sobre a omissão da 

Prefeitura de Natal. Um twitteiro da rede de followers do @BlockdeMicarla  enviou o link de 

uma matéria da Tribuna do Norte que descreve a espera da população para recarregar o 

NatalCard – cartão de passagem de ônibus. Outro twitteiro mandou para o Block a informação 

de que os funcionários da “Samu” iam entrar em greve após descumprimento do acordo por 

parte da Prefeitura de Natal. Além disso, uma twitteira da minha rede de followers chamou a 

atenção do @BlockdeMicarla sobre a situação da Zona Norte da cidade, que apresenta casos 

de dengue, buracos nas vias públicas e falta de energia nos bairros.   

Afirmamos que o @BlockdeMicarla mantém uma agenda virtual porque percebemos 

em sua ação uma rotina constante de ações cronológicas. Ele amanhece saudando os seus 

seguidores com um “Bom dia!” e no mesmo post coloca a hashtag “#ForaMicarla”. Em 

seguida, o Block tweeta assuntos polêmicos que foram publicados pelos jornais online e no 

DOM. A partir desses temas, ele mantém debates com a sua rede tendo como base as 

polêmicas trazidas à tona por essas postagens. Ao mesmo tempo, ajuda os integrantes do 

movimento “#ForaMicarla” na articulação online das passeatas que são realizadas nas ruas. 

Antes de “dormir”, ele deseja “Boa Noite” aos twitteiros que o seguem. 

Um dos tweets que chamaram a minha atenção no dia 09 de janeiro de 2011 foi este: 
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Figura 09 – Esta postagem também mostra a preocupação do @BlockdeMicarla em apresentar uma satisfação 

aos seus seguidores em relação à sua ausência no Twitter  

 

3.3 O FAKE CÔMICO: @PrefeitaMimi E @PakitaMoema 

 

@PrefeitaMimi nasceu em 11 de maio. Ela se descreve como “uma pessoa que ama os 

buracos, a merenda escolar, a dengue, o trânsito, a insegurança e os problemas na saúde. Ou 

seja, uma pessoa que Ama Natal!”. Todas essas citações fazem referências às polêmicas em 

torno da gestão de Micarla de Sousa trazidas à tona para o Twitter pelo movimento 

“#ForaMicarla”.  

Diferentemente do @BlockdeMicarla, @PrefeitaMimi tinha uma atuação cômica e 

assumia uma identidade “escrachada” da prefeita Micarla de Sousa. Essas características 

podem ser facilmente identificadas por meio do nome do fake, da autodescrição e da imagem 

do perfil – uma foto de Micarla de Sousa fazendo um sinal de “V” com a mão em um anglo 

que, no contexto, evoca a imagem de uma prefeita ameninada e que debocha da população. 

@PrefeitaMimi no dia 03 de junho mudou a imagem do perfil para uma foto de um buraco 

aberto em uma rua por causa das chuvas que caíram naquele dia na cidade de Natal-RN. 

Em suas primeiras postagens, ela ironizou o caso da merenda escolar e dos contratos 

de aluguéis de imóveis realizados pela prefeitura para abrigar as sedes de algumas secretarias 

municipais. A merenda escolar foi alvo do “#ForaMicarla” depois da veiculação em rede 

nacional, na noite do dia 08 de maio de 2011, de uma reportagem que descrevia a falta de 

merenda nas escolas da rede municipal de ensino e do fornecimento de alimentos que estavam 

fora do prazo de validade aos alunos. A reportagem foi publicada no programa Fantástico da 
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Rede Globo de Televisões. Assim, @PrefeitaMimi escreveu: “almocei merenda escolar e 

passei o dia com dor de barriga”.  

O “#ForaMicarla” apontou naquela época possíveis irregularidades nos contratos de 

aluguel de imóveis que servem como sede das secretarias municipais, por isso @PrefeitaMimi 

perguntou aos seus seguidores: “Pessoal!!! To procurando p alugar a preço de mercado! 

Apartamento quarto/sala por R$ 15.000. Alguém tem um?”. 

@PrefeitaMimi em pouco tempo conseguiu um número expressivo de seguidores e 

hoje tem 2.700 followers (dados acessados em 10 de julho de 2011). É um número expressivo 

ao comparar com o número de habitantes da cidade Natal-RN, que é de pouco mais de 800 

mil. Porém, @PrefeitaMimi não vem postando desde 6 de junho de 2011.  

 Um movimento empenhado por @PrefeitaMimi e retwittado pelos seus seguidores foi 

o “#CanteComAPrefeitaMimi”. Era uma séria de postagens que faziam paródia com músicas 

conhecidas cuja letra ironizava a situação da cidade e a prefeita @micarladesousa.  

Músicas do “#CanteComAPrefeitaMimi”: 

a) Vou no cabelereiro/No esteticista/Malho o dia inteiro/Na prefeitura sou uma artista. 

b) Dengue, Chuva, Buraco, salada mixta/Diz o que você quer/Sem eu dar nenhuma pista 

(2x). 

c) Foge, foge dos buraquinhos/Foge, foge com seu carrinho/A cidade está 

esburacada/Agora não tem mais saída! 

Já o fake @PaquitaMoema nasceu em 31 de maio de 2011. O interessante no caso da 

criação desse fake é a relação com o momento em que estava vivendo o movimento 

“#ForaMicarla”. Em 25 de maio de 2011, os twitteiros marcaram a primeira passeata do 

movimento social da hashtag “#ForaMicarla”, que saiu do Twitter para as ruas da cidade. A 

passeata reuniu o número inédito de duas mil pessoas em um único protesto em Natal-RN. 

Assim que o ato terminou, os manifestantes retornaram ao Twitter e marcaram uma nova 

passeata para o dia primeiro do mês de junho.  

Com o aumento das manifestações tanto no Twitter como nas ruas da cidade, a 

“Rainha do Twitter” e a comissionada da prefeitura @thalitamoema começou a intensificar 

seu ataque aos twitteiros do “#ForaMicarla”. Uma das ações da “Rainha do Twitter” nesse 

momento do conflito era o de retwittar as postagens do Twitter oficial da prefeitura – 

@AvancaNatal – que publica notícias do site da gestão municipal (www.natal.rn.gov.br).   

http://www.natal.rn.gov.br/
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Foi também no dia da criação de @PaquitaMoema que o @PauloSBarbosa  ameaçou 

@thalitamoema por causa da sua atitude de defesa à Micarla de Sousa. Em seguida, 

@thalitamoema perguntou se ele estava ameaçando-a. Dessa forma, @PauloSBarbosa 

respondeu dizendo que não ameaça ninguém, mas estava de olho nas atitudes da “Rainha do 

Twitter”. 

@PaquitaMoema tinha como imagem do perfil a foto de @thalitamoema. A 

autodescrição do fake era: “Só vence quem se vende”, um trocadilho com a descrição do 

perfil verdadeiro de Thalita Alves: “Só vence quem supera”.  

Assim que @thalitamoema soube da existência de @PaquitaMoema, ela pediu aos 

seus seguidores: “Pessoal gostaria que vocês ajudassem a denunciar este FAKE que está 

usando a minha imagem”. Depois a “Rainha do Twitter” disse: “Tudo bem um dia vai e outro 

vem. Fazemos hoje e colhemos amanhã”. 

@PaquitaMoema também fazia sátira a partir das ações do seu perfil original e sua 

relação com a gestão da prefeita Micarla de Sousa. Em uma das postagens do fake, ela disse: 

“Tooda louca não. Odeio gente pobre! Ainda mais sabendo que Miguelzinho
26

 odeia gente 

sem dente”.  

@PaquitaMoema morreu em 03 de junho de 2011. 

 

3.4 É FAKE? @milenatristorn; @PauloSBarbosa 

 

Eu conheci @milenatristorn no dia primeiro de junho de 2011 através de um dos 

integrantes do “#ForaMicarla”, a saber: o @DELLRN. Após a passeata realizada nesse 

mesmo dia, que ocorreu das 18h00 às 21h00, conversei com esse integrante por meio do MSN 

Messenger. Foi quando @DELLRN disse que passou por um dos momentos mais tenso da 

manifestação do “#ForaMicarla”.  

Segundo o manifestante, ele e @dayvsoon estavam nas proximidades do estádio de 

futebol Machadão, quando se aproximou uma mulher de vestido vermelho e decotado. 

@DELLRN disse que logo relacionou a @milenatristorn, pois ela havia dito no TT que ia 

aparecer dessa forma na passeata. DELL se aproximou da mulher vestida de vermelho e 

perguntou se ela era Milena. De acordo com o manifestante, a mulher de vermelho saiu 

correndo. Então, @DELLRN disse: “descobrimos mais uma fake e agora @dayvsoon está 

trollando com ela no Twitter”. 

                                                           
26

 Miguel Weber é marido da prefeita de Natal-RN. 
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Existia uma dúvida até aquele momento entre os integrantes do “#ForaMicarla” se 

@milenatristorn era ou não um fake. Esse perfil tem como ação a defesa de Micarla de Sousa 

e o “ataque” ao movimento “#ForaMicarla”. No dia 25 de junho de 2011, @milenatristorn 

postou: “Parece o povo do #foramicarla RT:@BrunoGiovanni: @thalitamoema A torcida do 

América quebrou banheiros, vazos, pias, e no ultimo jogo quebrou um bar e bateu num 

ambulante”. 

@milenatristorn tem em seu perfil a imagem de uma mulher que não é uma fotografia 

de um artista, mas não é de uma pessoa que algum twitteiro de Natal conheça na “vida 

offline”. Em seu perfil, ela se descreve como “alguém que acredita na vida e nas pessoas de 

bem. Pronta para amar e ser feliz (risos)”. 

  

 

Figura 10 – Imagem do perfil de @milenatristorn 

 

 

No dia 03 de agosto de 2011, o @xoinseto marcou um movimento no Twitter para que 

os twitteiros demonstrassem a falta de credibilidade da gestão de Micarla de Sousa tendo a 

ação de dar unfollow em @micarladesousa. O dia foi batizado com a hashtag 

“#unfollowmicarla”. Quando um twitteiro diminui seu número de followers, para os twitteiros 

isso significa que aquele usuário está perdendo prestígio na rede. 

No final da tarde, @milenatristorn atacou alguns integrantes do “#ForaMicarla”, como 

@ItsMenrenx: “e vcs que passaram a seguir @micarladesousa para dar unfollow e dizer que 

os seguidores está diminuindo kkk”. Dessa forma, @ItsMenrenx respondeu: “eu já bloqueei 
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@milenatristorn para não ouvir mais estas besteiras”. Logo em seguida, @milenatristorn 

enviou a mesma mensagem para mim: “@raqueljor e vcs que passaram a seguir 

@micarladesousa para dar unfollow e dizer que os seguidores está diminuindo kkkkk”.  

Eu estava online ao mesmo tempo no MSN e no Twitter. Por isso, comecei a 

conversar com @ItsMenrenx sobre a situação que tínhamos acabado de vivenciar no Twitter . 

Naquele momento, eu perguntei a Menrenx se @milenatristorn era um fake. O twitteiro 

respondeu que ela era um fake e tinha bloqueado @milenatristorn um tempo atrás. “Não gosto 

de tratar nada com este fake pq não tem compostura com ninguém”. Assim, perguntei a 

@ItsMenrenx o que fazia ele acreditar que @milenatristorn era um fake, e ele respondeu: “Pq 

um pessoa com sanidade mental não faz o que ela faz sabendo que isto dá processo”. 

No dia seguinte, às 08h40, @milenatristorn começou o dia comemorando o fracasso 

do “#unfollowmicarladesousa”, dizendo: “kkk @eugeniobezerra o dia do unfollow pra 

@micarladesousa foi um fracasso kkk ela continua com mais de 14 mil seguidores”.  

Por causa dessas atitudes de @milenatristorn, os twitteiros de Natal acreditavam que a 

usuária era um perfil fake. No Twitter, o fake é aquele que estaria permitido a usar palavras de 

baixo calão para agredir as pessoas, mas essa atitude não é esperada daqueles que têm uma 

reputação a ser zelada. Além disso, @milenatristorn nunca foi avistada por uma pessoa da 

oposição nas ruas de Natal. Apenas os secretários de @micarladesousa afirmavam conhecer a 

twitteira.   

Apesar de @DELLRN e @dayvsoon terem dito que descobriram quem era a pessoa 

por trás de @milenatristorn, os twitteiros ainda não tinham certeza se era a mulher de vestido 

vermelho da passeata, pois também havia suspeitas de que essa pessoa teria sido paga para se 

passar por @milenatristorn. 

Com o passar do tempo, todos os dias passei a conversar no Twitter, no MSN e depois 

pelo celular com o grupo de twitteiros que me foi apresentado por @dayvsoon e @DELLRN. 

Mesmo sabendo do meu trabalho de pesquisadora do “#ForaMicarla”, @ItsMenrex, 

@TiaBeteNatal, @LidianeMary, @PauloSBarbosa e @Assis1961 solicitavam-me na rede 

assim como eles solicitavam  os outros amigos que eles mantinham ali no Twitter. Todos os 

dias eles me desejam “Bom dia!” e diversas vezes perguntavam como eu estava. 

No dia 21 de novembro de 2011, @TiaBeteNatal convidou-me para um almoço em 

sua residência. Confirmei a minha presença, mas alguns problemas de saúde impediram-me 

de estar presente. Dias depois, em 28 de novembro de 2011, @Assis1961 telefonou para o 

meu celular, por volta das 21h30. No primeiro momento, ele perguntou se eu estava com a 

minha saúde melhor. Durante a conversa, ele informou-me que a grande polêmica naquele 
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momento no Twitter era a revelação do fake @milenatristorn. Segundo o twitteiro @Apyus, 

Eugênio Bezerra (@eugeniobezerra), secretário especial do gabinete civil de Micarla de 

Sousa, seria a pessoa por trás do fake @milenatristorn. 

Por isso, às 21h39, uma twitteira perguntou ao @BlockdeMicarla: “É Milena Eugênio 

ou Eugênio Milena?”. Outro twitteiro disse: “eita desmascararam @eugeniobezerra criou um 

fake para agredir no TT quem critica a incopetente @micarladesousa”. Depois foi 

@DELLRN que disse: “@Lauritaarruda @elianalima eu já fui ameaçado por Milena, já posso 

processar? rs”.   

A twitteira @vanemedeiros disse ao @BlockdeMicarla: “Tenho um monte de print 

dessa criatura me ofendendo! Seria bom todo mundo se juntar para processar”. 

@BlockdeMicarla ficou satisfeito com a revelação: “Tem mucama hoje que vai tomar muito 

rivotril pra dormir kkkkkkk #ForaMicarla”.  

@PauloSBarbosa, acusado pela situação de ser um fake, disse: “Ei, vc aí, 

@eugeniobezerra ...#xupa”. E acrescentou: “Queria ver a cara do blogueiro-oficial de 

@micarladesousa, O Fodão, O tampa de furico, depois da descoberta de que o chiuaua tem 

um fake”. Logo em seguida, @PauloSBarbosa fala da sua situação de ter sido chamado de 

fake: “O blogueiro pago na sua coluna em um diário local me chamou de fake. Fake é a 

mucama de sua prefeita, jornalistazinho...”. 

@flanelson entra na discussão às 21h45 e pergunta: “Gente. Essa @milenatristorn Tb 

já me encheu muito o saco ... inclusive com ameaças! Então ... como descobriram?”. Logo em 

seguida, @ItsMenrenx respondeu: “@flanelson Simples amigo. Os tweets de 

@eugeniobezerra são igualzinhos aos dela. =X”. Depois, @flanelson disse que tinha a 

suspeita, mas agora faltava revelar o fake @quemfalademais.  

@PauloSBarbosa tembém disse: “@milenatristorn @eugeniobezerra Morrem juntos 

também???”. E acrescentou: “A casa caiu, fake de bosta. E pode vir com seu repertório de 

baixo calão, não me assusta. Babaca, se ferrou!”. Continuando, @eugeniobezerra respondeu: 

“@milenatristorn continuarei retwittando as suas verdades. Pode deixar. Conte comigo”. 

Então, @milenatristorn disse: “@PauloSBezerra @eugeniobezerra Ok. Agora sou fresco 

kkkk. Tuito oq ele escreve e daí? E as vezes ele tuita o que eu posto. Problema? Kkk”.  

@milenatristorn debochou da situação dizendo: “esta polêmica de que sou fulano ou 

sicrano ta aumentando meus seguidores ... kkk”. E acrescentou: “eu sou vc amanha kkkk”.  

Poucos minutos depois, perguntei a @BlockdeMicarla, @ItsMenrenx, @flanelson, 

@dayvsoon e a @DELLRN, na Timeline, como eles descobriram que @milenatristorn era 

@eugeniobezerra. @BlockdeMicarla me enviou o link do blog “Diário de Repórter”, do 
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jornalista Fábio Farias. A postagem do blog tem o título “A situação de Eugênio Bezerra se 

complica” e apresentava o cruzamento das postagens de @eugeniobezerra com o perfil de 

@milenatristorn. A matéria do blog mostrava a postagem de oito tweets iguais feitos pelos 

dois no mesmo momento.  

A revelação de @eugeniobezerra como @milenatristorn veio à tona por meio da 

jornalista @elianalima com a ajuda do twitteiro @Apyus. Os dois, em um diálogo, 

pereceberam que ambos os perfis haviam postado a mesma mensagem, no mesmo momento. 

Existe uma ferramenta compatível com o Twitter chamada “TweetDeck”, que é uma 

ferramenta que permite que a pessoa agilize a atualização da sua conta do Twitter, bem como 

a atualização de duas contas ao mesmo tempo feitas por um único usuário. Sem esse último 

recurso, seria impossível que mensagens fossem postadas ao mesmo tempo. Diante disso, um 

twitteiro da rede de @dayvsoon, retwittado por ele disse: “TweetDeck é doce, mas não é mole 

não ... pense em um cara burro! Kkkkk”. 

 

 

 Figura 11 – Postagem do blog Diário de Repórter enviada a mim por @BlockdeMicarla  
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Figura 12 – Imagem em que o blogueiro Fábio Farias compara as postagens de @eugeniobezerra com as de 

@milenatristorn 

 

Com a revelação do fake, @BlockdeMicarla começou no dia 29 de novembro de 2011, 

às 06h40,  a campanha “#EugenioBezerraExoneradoJA”: “Gente me ajudem nesta campanha 

e DÊ RT”. 

@DELLRN também começou o dia comentando sobre a suposta revelação do fake 

@milenatristorn: “Que mega fail do Eugenio, não sei se dou risada ou se tenho pena de uma 

pessoa assim!”. Nesse sentido, @LidianeMary respondeu: “Dê risada ... Não tenha pena de 

gente covarde. Bom dia, DEllll!:)”. @BlockdeMicarla entrou no diálogo e retornou à 

campanha que pedia a exoneração do jornalista do cargo: “@LidianeMary na verdade não era 

um pitbul, era um pudo disfarçado! A prefeita @micarladesousa tem a obrigação de exonera-

lo”.  

A repercussão do caso aumentou ainda mais quando @milenatristorn morreu no 

Twitter. O primeiro na minha rede a informar sobre o fato foi o @BlockdeMicarla: “Rapaz 

@eugeniobezerra excluiu o perfil @milenatristorn, mas é um ASNO mesmo, assinou em 

baixo o que todos já sabiam! Caba de peia, malandro”. 
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@LidianeMary disse: “BlockdeMicarla quer dizer que q o perfil foi excluído, Block? 

Mas pq? Kd aquela valentia toda do fake?”. Depois, foi a vez de outro twitteiro da minha rede 

dizer: “É incrível. Pq Milena Tristo apagaria o próprio TT? Em solidariedade a Eugênio 

Bezerra?”.  

@dayvsoon retwittou a mensagem de uma twitteira de sua rede, a qual dizia: “E a 

prefeita @micarladesousa diz que o #ForaMicarla é feito em sua maioria por perfis fakes! 

Vejam só as voltas da vida. @eugeniobezerra”. 

Uma pessoa da minha rede postou: “Como uma pessoa pode ser tão burra? O cara 1º é 

descoberto como autor do fake; aí ele nega tudo; depois o fake é apagado. Coincidência?”. 

 À 01h35 do dia 30 de novembro de 2011, @eugeniobezerra respondeu aos seus 

seguidores sobre o fato de dizerem que ele é o fake @milenatristorn. @BrunoZen disse para 

@Apyus: “Nossa!!! Absurdo saber que Eugênio Bezerra fez esse fake p/atacar quem critica a 

admnistração. Absurdo!”. Em seguida, @eugeniobezerra respondeu: “Absurdo vcs 

acreditarem nisso. Digo o que penso olhando na cara. Naum preciso de fakes. Valeu!”. 

Acrescentou, ainda: “sempre que acho pertinente dou control c nas coisa de Milena. Espero 

naum haver problemas e ilegalidade nisso. Boa noite!”. 

Posteriormente, @Apyus ficou mostrando para sua rede de seguidores como fez para 

relacionar @milenatristorn com @eugeniobezerra. O twitteiro apontou que Eugênio Bezerra 

passou 88 minutos colocando as mesmas postagens de @milenatristorn. O assistente do 

gabinete de Micarla respondeu que copiou e colou os tweets de Milena Tristo por concordar 

com ela. Com essa declaração, @ddantaslemos indagou sobre o porquê de ele não ter 

retwittado em vez de copiar e colar, já que retwittar é a prática de um twitteiro que concorda 

com a mensagem postada por uma pessoa de sua rede: “se vc curte o que alguém tuitou, vc 

retuita certo? @eugeniobezerra tá dizendo que copia e cola. Assim, copiou e colou 8 twt”. 

Diante disso, @eugeniobezerra respondeu que copiar e colar eram ações rápidas de serem 

realizadas.   

@Rodrigo_Politic perguntou a mim e a @LidianeMary se havia previsão jurídica de 

criminalidade contra pessoas que criam fakes. Eu respondi que não sabia da existência de leis 

sobre o caso, mas acreditava que a justiça já poderia ter julgado casos envolvendo fakes. Foi 

quando @LidianeMary disse que também acreditava na existência de jurisprudência para 

esses casos. Logo em seguida, Rodrigo disse que pesquisou no site do STF ou STJ e não 

achou alguma ação judicial com fakes, mas tinha encontrado uma matéria do site UOL que 

dizia que criar fake apenas era crime se o caso fosse baseado em pessoas reais. 
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O fake nesse contexto é visto como um jogo sujo político no momento em que ele é 

usado pelos twitteiros da situação para atingir a oposição ao governo de Micarla de Sousa, 

diferentemente do @BlockdeMicarla, que seria o bom defensor da população e essencial ao 

movimento “#ForaMicarla”. 

 

3.4.1 @PauloSBarbosa: a negação da identidade 

 

 Conheci @PauloSBarbosa por meio de @LidianeMary e em 05 de maio de 2011 ele 

passou a me seguir no Twitter. @PauloSBarbosa tinha em seu perfil uma foto que não 

deixava muito nítida a sua fisionomia, uma vez que era ele dentro de uma piscina. Essa foto 

foi mantida durante muitos meses, diferentemente dos outros sujeitos da pesquisa, que 

trocavam a imagem com certa frequência. 

 As suas atitudes agressivas e a foto que não era trocada levavam alguns twitteiros a 

acreditar que @PauloSBarbosa era um fake. Não apenas os twitteiros, mas também eu em 

muitas situações me questionava sobre o fato de @PauloSBarbosa ser ou não um fake. Nossa 

convivência no Twitter correspondia a diálogos que iam de brincadeiras a questões sobre a 

administração da cidade de Natal. 

 Outras atitudes de Paulo Barbosa também me faziam acreditar que ele era um fake. 

Com o passar do tempo, @DELLRN, @LidianeMary, @Assis1961 e @TiaBeteNatal 

começaram a manter contato comigo não apenas pelo Twitter. Com @DELLRN, eu mantinha 

diálogos pelo MSN Messenger e tempos depois pelo Facebook. Tanto Dell como Lidiane 

Mary se tornaram conhecidos em copresença física para mim, ao mesmo tempo, no 

acampamento “#primaveraborboleta”, no dia 14 de junho de 2011. @DELLRN também até 

aquele momento não tinha tido um encontro face a face com @LidianeMary.  

 A primeira conversa entre nós três foi sobre o ataque do fake @quemfalademais a 

@LidianeMary. Lidiane contou em um bom volume de voz sua irritação com a situação. 

Então, @DELLRN falou que também havia sofrido um ataque recente de @milenatristorn e 

repetiu a mesma história que me contou no MSN Messenger no dia da segunda passeata do 

“#ForaMicarla”, em primeiro de junho de 2011.   

 Pouco tempo depois, @LidianeMary reforçou em nossa conversa que 

@PauloSBarbosa não era um fake e que ele não pôde comparecer ao acampamento 

“#primaverasemborboleta” porque estava em viagem pelo estado do Ceará. Além disso, ela 

mostrou irritação com o fato de @Nelio_jr, jornalista da TV Ponta Negra, que é de 
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propriedade da família de Micarla de Sousa, ter afirmado no Twitter que @LidianeMary era 

fake: “Como é que Nélio Júnior diz que eu sou fake? Até meu celular ele tem”.  

 Mesmo eu tendo sentido sinceridade na afirmação de @LidianeMary, 

@PauloSBarbosa continuou sendo uma grande dúvida para mim. Porém, dois fatos fizeram-

me começar a reconhecer que Paulo Barbosa não era um fake: ele trocou a foto dele na piscina 

por uma mais próxima em 15 de junho de 2011 e, no dia 05 de outubro do mesmo ano, me 

adicionou no Facebook. 

 Em contato com @PauloSBarbosa em outra plataforma, eu pude ter acesso a 

informações que eu não tinha por meio do Twitter, principalmente a respeito da sua vida entre 

amigos. No Twitter, Paulo Barbosa tinha ações políticas e se expressava, na maioria das 

vezes, de forma debochada e escrachada, o que levava os twitteiros a acreditarem que ele era 

um fake.  

No almoço marcado na casa de @TiaBeteNatal, em 21 de novembro de 2011, feriado 

da padroeira de Natal, @ItsMenrenx conheceu fisicamente @PauloSBarbosa. Como eu disse 

anteriormente, não estive presente no evento por causa de problemas de saúde. Na manhã do 

dia seguinte, @ItsMenrenx falou sobre a satisfação de conhecer face a face @PauloSBarbosa. 

 

 

Figura 13 – @ItsMenrex falou que conheceu @PauloSBarbosa e @LidianeMary reafirmou o fato de ele achar 

que @PauloSBarbosa (apelido Leão) era um fake  

 

 



74 
 

 

Figura 14 – @ItsMenrenx afirmou mais uma vez que @PauloSBarbosa não é fake, e sim um trollador – 

denominação atribuída ao twitteiro que tem a ação de provocar brigas e discussões no Twitter 

 

 

 No mesmo dia, @Assis1961 postou uma foto do encontro realizado na casa de 

@TiaBeteNatal. Nessa foto, que podemos ver logo abaixo, uma pessoa aparece sem o rosto. 

Então, eu perguntei no Facebook a Assis quem era essa pessoa. @Assis1961 respondeu: “este 

é o Leão”. 
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Figura 15 – Foto postada no Facebook de Assis referente ao encontro na casa de @TiaBeteNatal. Da esquerda 

para direita e de cima para baixo: @TiaBeteNatal, @PauloSBarbosa, @Assis1961, @dayvsoon, @AlanneDantas 

e @ItsMenrenx 

 

 

A ausência do rosto de @PauloSBarbosa deixou-me curiosa. Não estava entendendo o 

porquê de tal atitude de Assis. Logo em seguida, no Twitter, @Assis1961 perguntou a 

@PauloSBarbosa se ele estava autorizado a enviar as fotos com o rosto de Paulo Barbosa para 

o meu e-mail. Diante da pergunta, Paulo respondeu: “@Assis1961 @raqueljor Claro, Assis. 

Nosso povo é de confiança”. Conforme o combinado, Assis enviou as fotografias do encontro 

da casa de @TiaBeteNatal. 

 No final da noite do dia 30 de dezembro de 2011, descobri o que levou @Assis1961 a 

não colocar o rosto de @PauloSBarbosa na foto do encontro postada no Facebook. Assis me 

ligou dizendo que estava com raiva de @dayvsoon, pois este tinha quebrado o acordo, que era 

o de fazer com que @PauloSBarbosa continuasse sendo visto como fake pela situação. 

 Pouco tempo depois, em 08 de dezembro de 2011, consegui marcar uma entrevista 

com @PauloSBarbosa na casa de @TiaBeteNatal. Nessa entrevista, Paulo Barbosa afirmou 

que a história de ser um fake começou quando um jornalista renomado na cidade publicou em 

seu blog uma notícia sobre os fakes do “#ForaMicarla” e citava ele como um desses fakes: 

“Não sei de onde ele tirou isso, pois eu tenho CPF como todo mundo”. Com o tempo, 



76 
 

@PauloSBarbosa assumiu uma postura fake, pois era a maneira ideal de falar de forma 

debochada e escrachada da gestão municipal de Natal. 

Nessa negação da identidade, Paulo Barbosa mostrou que a prática social do fake no 

“#ForaMicarla” ganhou conotação de poder dizer sem medir as palavras, diferentemente do 

“twitteiro normal”, que sofre ameaças, perseguição e até mesmo um processo judicial, como o 

caso do twitteiro @LeoSinedino, que está sendo processado pelo vereador Júlio Protásio por 

causa de suas declarações no Twitter. 

 

3.5 O FAKE COMO CATEGORIA DE ESTIGMA 

 

A palavra fake é usada de diversas formas nas interações online. No caso do contexto 

do conflito entre os integrantes do “#ForaMicarla” e a base situacionista da gestão municipal, 

o termo é uma categoria acusativa que busca depreciar os atos dos sujeitos do movimento 

social. Assim, o vocábulo fake ganhou a posição de arma no conflito por meio da geração do 

estigma no grupo oposicionista. Segundo Goffman (1988, p. 13), 

 

O termo estigma, portanto, será usado em referência a um atributo profundamente 

depreciativo, mas o que é preciso, na realidade, é uma linguagem de relações e não 

de atributos. Um atributo que estigmatiza alguém pode confirmar a normalidade de 

outrem, portanto ele não é, em si mesmo, nem honroso nem desonroso.    

 

A partir desse trecho, podemos entender que o estigma não é apenas uma atribuição de 

determinada característica a alguém ou a um grupo, mas se apresenta como atribuição 

depreciativa a partir de determinada situação de interação. 

Durante o trabalho de campo desta pesquisa, diversas vezes, a palavra fake foi 

atribuída ao movimento social da hashtag “#ForaMicarla” como uma forma de invalidar as 

ações e a repercussão do movimento no Twitter e na “vida offline”. Um dos casos mais 

recentes ocorreu no dia 14 de junho de 2011, quando os manifestantes estavam há oito dias 

acampados no edifício da Câmara Municipal de Natal.  

Nesse dia, a prefeita convocou a imprensa de Natal para uma coletiva na sede da 

prefeitura. O encontro de Micarla de Sousa com a imprensa tinha a finalidade de esclarecer as 

acusações referentes a irregularidades nos contratos dos alugueis dos imóveis das secretarias 

municipais e falar sobre a ocupação e manifestação do “#ForaMicarla” na sede do legislativo 

municipal. O encontro foi marcado para as 09h. A prefeita não fez pronunciamento no Twitter 

e as informações iam sendo divulgadas por meio do portal de notícias Nominuto.com e da 
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Tribuna do Norte. A assessoria de imprensa de Micarla de Sousa anunciou a realização de 

uma Twitcam diretamente da coletiva, mas os twitteiros disseram que não conseguiram ver a 

transmissão, pois essa aparecia offline.  

Durante a coletiva, Micarla afirmou que não ia aceitar ataques de golpistas e de 

twitteiros falsos contra ela. Assim, @DELLRN afirmou: “Micarla nessa entrevista mostra o 

seu total despreparo! minha opinião e não sou fake”. Em continuação, @LidianeMary disse: 

“Eu devo ser fake ... :P”. 

Com a indignação dos manifestantes em relação ao pronunciamento da prefeita, o 

twitteiro @danieldantas79 escreveu: “Micarla nos chamou de fake. Usemos a tag 

#MicarlaEuSouFake”. Por isso, @PauloSBarbosa disse: “Agora é só esperar a tropa de rosa 

choque de @micarladesousa começar a enaltecer a performance da patroa na coletiva. 

#MicarlaEuSouFake”. Uma twitteira da rede de Wendell manifestou sua indignação 

afirmando: “@DELLRN todo mundo que pede #ForaMicarla é fake?! CPF tem outro 

significado agora: #CadastrodePessoaFake rsrs”. Outra ação de alguns twitteiros foi a de 

postar fotos como comprovação de que não eram fakes. O @BlockdeMicarla entrou na briga 

dizendo: “Então @micarladesousa meus 1.670 seguidores da Comunidade BlockdeMicarla 

são FAKE S? Me poupe, ñ tente desvirtuar sua incompetência #ForaMicarla”.  

Podemos resumir este capítulo em dois eixos que se convergem: no primeiro eixo, 

encontramos a questão da identidade fake, que é construída por meio do jogo social, e no 

segundo eixo, a questão do fake como atributo de estigma na interação entre agentes. Essas 

duas formas apenas são pensadas a partir do contexto do conflito online “#ForaMicarla”. 

Assim, acreditamos que o fake é o sujeito inerente às redes de relacionamento online. Porém, 

esta pesquisa parte do princípio de que os pesquisadores devem pensar além do par 

oposicionista de sujeito verdadeiro/falso e se debruçar no papel social que esse sujeito exerce 

em determinados contextos da interação online, da mesma forma que estudamos os indivíduos 

em suas interações face a face.  
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4 TROLLANDO: OS CONFLITOS ONLINE NO #ForaMicarla 

 

 

 Percorrendo as redes sociais por meio dos usuários que eu seguia, eu pude conhecer 

@thalitamoema em outubro de 2010. Vários tweets faziam exaltação à twitteira, que era 

chamada por seus seguidores de “Rainha do Twitter” do Rio Grande do Norte. Porém, antes 

de compreender que Thalita Moema era uma pessoa que vivia na cidade de Natal-RN, a 

frequência com que ela aparecia em minha Timeline fazia-me acreditar que se tratava de uma 

nova celebridade do mundo artístico pop.  

 Thalita Moema é uma celebridade diferente daquelas da televisão e do rádio. Ela 

começou como qualquer outra twitteira, mas conseguiu ganhar notoriedade no Twitter do Rio 

Grande do Norte usando estratégias, como chamar atenção de jornalistas, empresários e 

políticos locais. Outra estratégia que a twitteira usou para obter relevância no TT foi a 

organização do “Twittencontro RN”, o encontro dos twitteiros do Rio Grande do Norte 

realizado em diversos espaços da cidade de Natal. 

 O título de celebridade do Twitter ocorre por causa do tipo diferente de sociabilidade 

que a plataforma condiciona em relação às interações que ocorrem entre os usuários em 

outros ciberespaços, como Facebook e Orkut. “Enquanto nas outras redes sociais como 

Facebook, Orkut etc., o foco da interação social está nos contatos pessoais entre usuários, no 

Twitter o foco encontra-se na qualidade e no tipo de conteúdo veiculado por um usuário 

específico” (LEMOS; SANTAELLA, 2010, p. 67).  

 Renata Lemos e Lucia Santaella (2010) afirmam que a inserção em redes sociais 

digitais como Facebook bem como as interações que o usuário vai manter são de relações que 

existiam em sua vida offline, fazendo com que novos contatos ocorram em número inferior 

aos que ocorrem no Twitter. Isso se deve ao fato de que “Existe um nível muito maior de 

complexidade envolvido no processo de inserção na rede [Twitter], e isso se dá por suas 

características específicas, que compõem modalidades diferenciais de interação” (LEMOS; 

SANTAELLA, 2010, p. 68). 

 Como eu descrevi no início deste trabalho, referente à minha experiência de inserção 

no Twitter, a plataforma tem como diferença em relação ao Facebook e ao Orkut o fato de que 

não existe reciprocidade, ou seja, simetria de interação no Twitter. No Facebook e Orkut, 

quando você adiciona uma pessoa à sua rede, ela é um “amigo”. Porém, no Twitter, o 

usuário/perfil que você segue não necessariamente segue você. Então, aqueles twitteiros que 

possuem um número expressivo de seguidores e seguem poucos são considerados 
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celebridades dentro de um dos pontos da rede de sociabilidade que ocorre no Twitter. Logo, 

existe uma assimetria de poder, a qual não ocorre de forma imposta, mas sim por meio das 

ações estratégicas e da identidade que cada twitteiro constrói.  

 É por meio dessa relação entre seguir e ser seguido que emergem as celebridades do 

Twitter. Thalita Moema até o final do trabalho de campo, em dezembro de 2011, possuía mais 

de cinco mil seguidores. Esse número expressivo de pessoas que se adensam em torno de seu 

perfil foi o que fez a twitteira ser considerada um ponto relevante dentro da rede de twitteiros 

do Rio Grande do Norte.  

 Quanto mais seguidores um twitteiro tem, mais suas ações tendem a ser retwittadas. 

Dessa forma, “retuitar uma informação é engajar-se em uma busca pelo capital social, 

gerando valores para o grupo e para o indivíduo” (CHA et al., 2010 apud RECUERO; ZAGO, 

2011, p. 2). Para o entendimento de como isso ocorre, podemos elucidar com um simples 

exemplo: @thalitamoema posta um tweet sobre a campanha “#combustiveismaisbaratoja”. 

Supomos que dentre seus cinco mil seguidores 500 concordaram com a campanha e 

retwittaram a postagem. No momento em que esses twitteiros retwittam, outros usuários que 

não seguem @thalitamoema tomam conhecimento da campanha e também resolvem retwittar 

para os seus seguidores. Dessa forma, @thalitamoema sempre vai estar como referência na 

rede e pode passar a ganhar mais seguidores com o movimento de boicote aos postos de 

gasolina.  

 Em relação ao fato relatado no parágrafo anterior, Raquel Recuero e Gabriela Zago 

(2011) entendem que a ação de retwittar gera um novo tipo de economia de informação 

baseada no capital social, denominada pelas autoras de “economia do retweet”. As 

pesquisadoras afirmam que o capital social é um conceito que tem como objetivo demonstrar 

que  

 

[...] existem vantagens em pertencer a grupos sociais, e que essas vantagens podem 

ser apropriadas pelo grupo e/ou pelos atores. Os atores, nos grupos sociais, possuem 

motivações que os levam a determinadas ações, com vistas a investimentos que 

darão retornos esperados. [...] O capital social é um ingrediente essencial para a 

dinâmica de apropriação do Twitter, na medida em que é, também, um elemento 

essencial das redes sociais (Recuero, 2009). O Twitter, como ferramenta que 

possibilita a criação e a complexificação de estruturas sociais, é capaz de gerar 

valores através de sua apropriação (Java et al, 2007). Assim, compreendemos o 

capital social como o conceito através do qual podemos discutir a estrutura que 

provê valor para as práticas no Twitter, como o RT (RECUERO; ZAGO, 2011, p. 

3). 
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Ao ganhar o título de “Rainha do Twitter” do Rio Grande do Norte, por meio dos seus 

tweets retwittados e pelo número expressivo de seguidores, @thalitamoema foi empossada 

por Micarla de Sousa em cargo comissionado, no dia 24 de outubro de 2010, como 

“Assistente de Projetos Comunitários”. 

 

Figura 16 – A notícia
27

 informa que o Twitter tirou muita gente do anonimato e uma dessas pessoas foi 

@thalitamoema, que aparece na foto ao lado de Micarla de Sousa (parte central da imagem) e do marido da 

prefeita, Miguel Weber  

 

 

Um pouco mais de um mês após a sua posse, @thalitamoema realizou a terceira 

edição do “Twittencontro RN”. O evento ocorreu em 27 de novembro de 2010 no bar Saideira 

Lounge. Naquela época, chamava a minha atenção esse título de celebridade do Twitter que 

@thalitamoema recebia dos twitteiros e por isso resolvi participar do “Twittencontro RN”. 

Cheguei por volta das 19h15 no encontro dos twitteiros do Rio Grande do Norte. Na 

entrada, uma pessoa recolhia um quilo de alimento não perecível, o qual servia como 

ingresso. Depois eu forneci o nome do meu perfil no Twitter para uma das pessoas que ficava 

na entrada do bar fazendo o cadastro dos twitteiros que estavam participando do evento. Em 

seguida, foi entregue um adesivo com meu nome, @raqueljor, o qual servia para que outras 

pessoas pudessem saber quem era quem no encontro.  

Na parte da frente do bar, havia a estande de uma loja que vende produtos de 

informática e tecnologia, na qual estava sendo feita a demonstração de uma marca de video 

game. O espaço foi ocupado pelas crianças, filhos dos twitteiros que participavam do 

encontro. 

                                                           
27

 Disponível em: <http://blog.tribunadonorte.com.br/abelhinha/prefeita-micarla-nomeia-rainha-do-

twitter/58763>. Acesso em: 25 out. 2010. 

http://blog.tribunadonorte.com.br/abelhinha/prefeita-micarla-nomeia-rainha-do-twitter/58763
http://blog.tribunadonorte.com.br/abelhinha/prefeita-micarla-nomeia-rainha-do-twitter/58763
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Dentro do bar, foi montado um estúdio de televisão com o formato de um programa de 

debate. As palestras ocorriam no local. Todos os debates foram transmitidos online no 

endereço <http://www.livestream.com/twittencontrorn> e também nos televisores e sistema 

de som do bar. 

Como eu não conhecia ninguém que estava presente no evento, era necessário que eu 

me encaixasse em alguma mesa para não passar a noite inteira sozinha. Foi quando eu percebi 

que existiam duas meninas em uma mesa que destoavam do perfil do público presente. Boa 

parte dos participantes do encontro aparentava ter entre 30 e 50 anos e pertencer às camadas 

de alta renda da cidade. Essa impressão advinha das roupas vestidas pelos presentes, dos 

carros de alto padrão estacionados no local e nas mediações do bar bem como da confirmação 

por @thalitamoema da presença de empresários e políticos locais. As meninas diferenciavam-

se do resto do grupo por aparentarem ter pouco mais de 20 anos e pelo afastamento que 

mantinham dos outros participantes. 

Uma das meninas disse que não se lembrava do momento em que conheceu Thalita 

Moema no Twitter, afirmando também que era a primeira vez que ela via a “Rainha do 

Twitter” ao vivo. Disse ainda que @thalitamoema era uma pessoa da política e que estava 

bem conhecida em Natal, pois tinha mais de três mil seguidores na plataforma. Depois, 

durante a conversa, as duas demonstraram insatisfação com o encontro. Uma delas disse que o 

evento parecia mais com um minicongresso do que com um encontro, pois o ambiente 

montado não era propício para se fazer amizades. 

Durante o debate, Thalita Moema portava-se como uma apresentadora de televisão que 

intermediava o debate entre os palestrantes. Entre os debatedores, estavam o senador 

paranaense Álvaro Dias (PSDB) e o deputado federal paraibano Efraim Filho (DEM). Os dois 

políticos convidados falaram da importância da interação entre o político e os twitteiros. O 

debate era transmitido pelos aparelhos de televisão do bar e junto com ele era feita a 

transmissão da publicidade dos patrocinadores do evento.  

Ainda sem entender o contexto no qual @thalitamoema estava inserida, eu saí do 

encontro com a sensação de que este consistia em mostrar estratégias que políticos e 

empresários deveriam adotar no Twitter. Assim, os primeiros deveriam ter como objetivo 

tornar a plataforma um palanque eleitoral e os segundos, o de manter os consumidores 

seguindo e divulgando a marca dos produtos e serviços.  

 No mesmo mês do “Twittencontro RN”, eu passei a seguir @dayvsoon no TT, por ser 

um amigo da época do ensino médio. Com o tempo, fui percebendo vários conflitos entre ele 

e @thalitamoema. Foi por meio desses conflitos que eu pude apreender que se formava um 
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movimento chamado “#ForaMicarla”. Entendo como conflito, não uma “briga” entre dois 

indivíduos, mas a sociação resultante do processo de debates online, em uma esfera pública 

em que existe a participação de outros twitteiros. 

A ideia de conflito como sociação é trazida por Simmel (1983, p. 122) em sua obra A 

natureza sociológica do conflito, na qual afirma: 

 

Admite-se que o conflito produza ou modifique grupos de interesse, uniões, 

organizações. Por outro lado, sob um ponto de vista comum, pode parecer paradoxal 

se alguém perguntar, desconsiderando qualquer fenômeno que resulte do conflito ou 

que o acompanhe, se ele, em si mesmo, é uma forma de sociação. À primeira vista, 

essa parece uma questão retórica e toda interação entre homens é uma sociação, o 

conflito – afinal, uma das mais vividas interações e que, além disso, não pode ser 

exercida por um indivíduo apenas – deve ser certamente considerado uma sociação.  

 

 No momento em que @thalitamoema possui mais de cinco mil seguidores e começa a 

“trollar”, a twitteira reconhece que ali existe um ambiente propício para integrar pessoas em 

torno de ideias comuns, nesse caso a defesa da gestão de Micarla de Sousa. O reconhecimento 

de que essa sociação é possível, ou seja, de que @thalitamoema é capaz de reunir seguidores 

em prol de @micarladesousa, é demonstrado no momento em que @dayvsoon passa a 

“trollar” contra Thalita Moema e a buscar a integração dos seus seguidores com o objetivo de 

“aniquilar” a bancada situacionista no Twitter. 

 

4.1 RETWITTANDO E TROLLANDO 

 

O conflito no Twitter, aqui especificamente o caso do “#ForaMicarla”, passa por dois 

processos importantes, a saber: o ato de trollar e a ação de retwittar. São esses dois elementos 

que fazem com que uma “briga” entre dois sujeitos se torne um conflito, sem armas, mas com 

grande poder simbólico e ideológico.  

No instante em que os sujeitos sociopolíticos desta pesquisa entendem por meio da 

vivência na plataforma que obter relevância em uma rede é ser retwittado e seguido por 

muitos, essas duas ações viram uma verdadeira estratégia de guerra e passam a constituir o 

próprio conflito.   

No final da noite de 16 de maio de 2011, às 22h42, @dayvsoon disse que encontrou o 

perfil no Orkut de @thalitamoema como candidata ao cargo de vereadora de Natal nas 

eleições 2012. Então, ele afirmou que sempre soube do interesse eleitoral da “Rainha do 

Twitter” com a campanha “#combustiveismaisbaratoja”.   
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A trollagem/conflito iniciada por um dos lados – pró ou contra Micarla – começou no 

momento em que um dos twitteiros chamou a atenção da sua rede de seguidores para um caso 

polêmico. Para que possa existir sociação entre as pessoas, esta tem que ser realizada por 

meio de uma informação que pareça verdadeira e convincente, por isso que @dayvsoon 

trollou postando o link da página do Orkut com a suposta candidatura de @thalitamoema ao 

cargo de vereadora nas eleições 2012.  

 

 

Figura 17 – @dayvsoon postou página de Thalita Moema no Orkut com a candidatura à vereadora de Natal-RN 

 

 

 

Figura 18 – Link postado por @dayvsoon no TT leva os twitteiros à página da candidata Thalita Moema  
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Depois de postar os primeiros tweets, @dayvsoon acionou seus amigos do 

“#ForaMicarla” para que eles em conjunto promovessem uma grande discussão em relação ao 

interesse eleitoral de @thalitamoema. “Não falei que toda aquela guerra dos combustíveis era 

para promoção pessoal? @menrenx @flanelson @TiaBeteNatal”. A discussão pública 

continuou com a resposta logo em seguida de @flanelson. 

 

 

Figura 19 – Flanelson em menos de um minuto respondeu a @dayvsoon. O símbolo no canto superior do lado 

direito significa que o tweet de @flanelson é um diálogo, nesse caso, com @dayvsoon  

 

Como descrito no início desta seção, o conflito no Twitter passa pelo processo de 

trollar, que é o que @dayvsoon promoveu ao procurar casos polêmicos que pudessem 

denegrir a reputação do adversário, bem como pela ação de retwittar. Quanto a essa última, 

entendo que essa ação estratégica serve como forma para que a “guerra” se expanda pelas 

redes de sociabilidade, tanto dentro como fora do Twitter. 

O retwittar aqui, nesse contexto de conflito, pode ser pensado de três modos, quais 

sejam: o de fazer com que a arma seja propagada pela rede como forma de aniquilação do 

adversário; o de acionar os twitteiros para que exista uma sociação entre aqueles que lutam 

por uma causa comum; e o de proporcionar notoriedade no conflito ao twitteiro/trollador. 

 

 

Figura 20 – Para aqueles que não seguem @DanielMedeiiroS nem @flanelson, @dayvsoon retwittou as 

respostas dos twitteiros. A ação de retwittar é realizada nessa situação pelo símbolo “RT”. Tudo o que vem 

depois desse símbolo é original do primeiro twitteiro mencionado  
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A repercussão do caso da suposta candidatura de @thalitamoema ao cargo de 

vereadora de Natal continuou no dia seguinte, 17 de maio de 2011. @PauloSBarbosa  

abordou o fake @BlockdeMicarla e perguntou se ele estava sabendo da candidatura da 

“Rainha”. Depois, foi @DELLRN que levantou a polêmica de que @thalitamoema seria 

candidata à vereadora nas eleições 2012. O twitteiro disse: “Thalita Moema vereadora? 

Kkkkkkkkk”. Em seguida, @DELLRN retwittou a conversa dele com uma twitteira de sua 

rede de seguidores, na qual a twitteira disse: “@DELLRN claro que tanta babação não era 

gratuita. Incrível que ainda me surpreendi quando @dayvsoon me falou ontem... Aff...”. 

Diante disso, @thalitamoema respondeu as provocações de @DELLRN: “Amigo, 

deixa só te falar uma coisa. Eu n vou ser pq eu não quero. Mas, se eu quiser ser serei. Não 

será vc nem ninguém q irá me proibir”. A “Rainha do Twitter” acrescentou: “E outra coisa, se 

eu quiser ser, comunicarei em primeira mão aos meus seguidores. Enquanto a sua opnião n 

me interessa”. 

 Assim, @dayvsoon pegou as respostas de @thalitamoema direcionadas a @DELLRN 

e fez alguns comentários polêmicos. Em relação à primeira resposta, @dayvsoon escreveu 

“RT” e acrescentou: “Olha a classe, kkkk”. Para a segunda resposta de @thalitamoema, 

@dayvsoon também escreveu “RT” e disse: “Não Thalita, vc não vai pq não tem voto... não é 

ninguém na política”. 

Sobre a polêmica da suposta candidatura de Thalita Moema, @menrenx disse: 

“@flanelson @dayvsoon @DELLRN é por essas e outras que me esquivo da política. Uma 

cultura enraizada por interesses financeiros e pessoais”.  

Uma twitteira da rede de seguidores de @dayvsoon, que foi retwittada por ele, falou 

que @thalitamoema tinha mais potencial do que certos vereadores. Com essa resposta, 

@dayvsoon respondeu mais uma vez de forma irônica. Foi quando @DELLRN disse: 

“@thalitamoema saia desta masturbação mental”. Em seguida, @DELLRN enviou uma 

música para @thalitamoema chamada “Masturbação Mental”, do músico Gabriel o Pensador.  

@thalitamoema respondeu a essa última provocação de @DELLRN retwittando a 

postagem de uma seguidora sua que dizia: “O povo ama vc, Tha! Fico aqui rindo alto com 

eles”. 

A polêmica da candidatura de @thalitamoema terminou com a resposta da “Rainha” a 

@dayvsoon, que chamou a twitteira de oportunista. Assim, @thalitamoema disse: “O mais 

engraçado é que tem gente q abre a boca p chamar a pessoa de oportunista, mas esquece do 

tempo que era CC (cargo comissionado) da prefeitura”. 
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Esse caso da suposta candidatura de @thalitamoema ao cargo de legisladora municipal 

mostrou como o conflito no Twitter é a estratégia de uma guerra eleitoral com o objetivo de 

influenciar as decisões do twitteiteiros natalenses durante as eleições de 2012, por isso que a 

trollagem de @dayvsoon tem que ser retwittada. Tanto @thalitamoema quanto @dayvsoon 

reconhecem que existe uma nova esfera pública proporcionada pelas redes online de interação 

e que são relevantes no processo político da cidade de Natal-RN.  

A rede online é a nova esfera pública, isto é, a ágora do mundo contemporâneo, de 

acordo com Castells. Nesse sentido, o autor afirma: 

 

However, if the concept of the public sphere has heuristic value, it is because it is 

inseparable from two other key dimensions of the institutional construction of 

modern societies: civil society and the state. The public sphere is not just the media 

or the sociospatial sites of public interaction. It is the cultural/informational 

repository of the ideas and projects that feed public debate. It is through the public 

sphere that diverse forms of civil society enact this public debate, ultimately 

influencing the decisions of the state (Stewart 2001) (CASTELLS, 2008, p. 79). 

 

É no Twitter e em outros espaços de sociabilidade do ciberespaço que vamos 

encontrar sujeitos em debates/conflitos que vão fazer o Estado se reposicionar diante dos 

cidadãos, pois agora a ágora não está mais circunscrita em um espaço limitado e para poucos. 

A Net tornou-se uma ágora eletrônica global (CASTELLS, 2003). Os movimentos sociais, 

cujas ações coletivas visam à transformação dos valores e das instituições da sociedade, 

passaram a se manifestar na e pela internet. Nesse sentido, o autor cita o movimento zapatista 

em Chiapas, no México, e o modo como esse utilizou a internet para apoiar a sua causa. O 

autor afirma que hoje os movimentos sociais veem a internet também como o lugar da 

comunicação alternativa, com o agenciamento de pessoas em torno de uma causa, sem que 

esta necessariamente seja divulgada nos meios de comunicação de massa tradicionais. Nesse 

último caso, isso retira a comunicação dos cidadãos da cibercultura da censura editorial, uma 

vez que no Brasil os meios de comunicação tradicionais estão diretamente ligados a 

concessões institucionalizadas pelas instâncias legislativa e executiva.  

 

4.2 O TROLL TWITTEIRO E O TROLL FAKE 

 

O título de troll é obtido por meio de ações contínuas e envolvimentos no conflito 

online. Na cultura da internet, o troll é:  
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[...] mais usado em relação a pessoas que poluem os grupos de discussão com 

ataques pessoais, mensagens sem conteúdo e opiniões (quase sempre negativas) que 

pouco acrescentam ao tema discutido. É sem dúvida um pouco pesado comparar 

alguém a um troll, mas isto só mostra a indignação que estas pessoas são capazes de 

causar
28

. 

 

Dentro do movimento social da hashtag “#ForaMicarla”, o troll é aquele twitteiro  que 

sempre busca aniquilar os twitteiros da oposição por meio de denúncias e debates públicos. 

Além disso, é reconhecido pelos usuários por manter conflitos online com a situação com 

certa frequência. Sendo assim, entre os sujeitos desta pesquisa, @dayvsoon e 

@PauloSBarbosa eram reconhecidos por sua rede como os “trolls”. Ressalto que para a sua 

rede de seguidores os dois twitteiros do “#ForaMicarla” não eram percebidos em conotação 

negativa, como pessoas que “poluem” o ambiente. No caso específico de @PauloSBarbosa, 

quando ele assume a criação de uma identidade fake sem ser, existe uma permissão para que a 

“trollagem” seja feita de uma forma mais escrachada, questão que vou detalhar em um 

próximo momento. 

 

 

Figura 21 – @PauloSBarbosa afirmou que sua atitude e a de @dayvsoon no conflito era de troll 

 

 

Como foi dito na seção anterior, o conflito online passa pelo ato de retwittar e essa 

ação proporciona ao troll uma posição de notoriedade e reconhecimento. Isso está em 

consonância com o pensamento de Raquel Recuero e Gabriela Zago (2011) de que um dos 

valores mais relevantes que o twitteiro pode obter é o de influência, sendo este um benefício 

conquistado pela prática de RTs. 

 

Esse tipo de valor é conquistado com esforço cuidadoso e não tem uma relação 

direta com o número de seguidores. Ser influente é ser capaz de gerar efeitos e ações 

na rede social e resulta em determinados tipos de reputação (Recuero e Zago, 2010). 

Portanto, a atividade daqueles usuários que filtram e disponibilizam as informações 

para a rede social não é o único valor do Twitter. Enquanto beneficiam a rede como 

um todo, esses atores também recolhem vantagens específicas, como a reputação e a 

capacidade de influência (RECUERO; ZAGO, 2011, p. 05). 

                                                           
28

 Disponível em: <http://www.hardware.com.br/termos/troll>. Acesso em: 12 mar. 2012; 14 mar. 2012. 
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Nesse sentido, as autoras vão afirmar que “o primeiro valor de um retweet é aquele da 

referencialidade”. Recuero e Zago (2011), em seus estudos, perceberam que no Twitter não 

existe uma relação direta entre retwittar um post e ser o following do autor original da 

mensagem.   

 

Assim, percebe-se que o retweet é uma forma importante de visibilidade na rede, 

gerando crédito ao autor da mensagem, propagando seu nome e a informação a nós 

bastante distantes da rede e componentes que não estão diretamente conectados. [...] 

Assim, ao fazer um retweet, geram-se duas referências para uma determinada 

informação: a daquele que originalmente publicou a informação e a daquele que fez 

o RT. Ambos recebem (embora em caráter diferente) visibilidade e crédito pela 

informação. Visibilidade porque, ao receber um RT, alguém torna-se visível a uma 

parte da rede social para a qual não estaria e, ao mesmo tempo, recebe um voto de 

valor pelo conteúdo por aquele que fez o RT. Quem fala dá credibilidade a uma 

determinada informação e influencia a sua propagação, pois lhe empresta, também, 

valor (RECUERO; ZAGO, 2011, p. 15). 

 

Essa visibilidade por muitas vezes era buscada pelos sujeitos da pesquisa. Diversas 

vezes, presenciei os twitteiros do “#ForaMicarla” comemorando o aumento do número de 

seguidores. Como no caso de @DELLRN, que em 13 de maio de 2011 postou: “Nossa 483 

followers \0/ vou seguir de volta todos”. Nesses momentos, eles percebiam que suas 

“trollagens” cotidianas chegavam até outros pontos da rede.   

Podemos elucidar de que forma a trollagem é a busca por notoriedade na rede com o 

conflito entre @thalitamoema e um dos twitteiros do “#ForaMicarla” em 07 de junho de 

2011, primeiro dia da ocupação da Câmara Municipal de Natal (CMN). No final da noite, às 

23h00, @DELLRN começou a trollagem contra @thalitamoema.  Depois, entrou no conflito 

@dayvsoon e @ItsMenrex.  

No primeiro momento, @DELLRN disse que @thalitamoema havia sido vaiada pelos 

ocupantes na sede da Câmara Municipal. A “Rainha do Twitter” defendeu-se dizendo: “Ei vc 

não tem vergonha de ser mentiroso não? Deixe de ser ridículo, que ninguém me vaiou. Era 

pra vc ter ido lá falar comigo”. Dessa forma, @thalitamoema provocou @dayvsoon fazendo 

um trocadilho com um dos gritos de guerra do “#ForaMicarla”, qual seja: “quem não pula 

quer Micarla”. Thalita disse: “quem pula é exonerado. Quem pula é exonerado. Kkkkkk”. 

@DELLRN continuou trocando desaforos com @thalitamoema. Em suas seguidas postagens, 

“DELL” insistia em falar da vaia que a “Rainha do Twitter” recebeu dos integrantes do 

“#ForaMicarla”.  



89 
 

Em seguida, mais uma vez, @thalitamoema provocou @dayvsoon. Dessa vez, ela 

disse: “@DELLRN kkkk pergunte ao „líder‟ do movimento quanto ele ganhava da prefeitura. 

Ele foi demitido e agora grita #ForaMicarla”. Ela ainda ressaltou: “@DELLRN o que eu mais 

gostei de ver na mobilização foi o grito de guerra. O movimento não tem líder”. A twitteira 

também sugeriu que os manifestantes levassem um relatório de reivindicações a 

@micarladesousa, uma vez que, segundo Thalita, até aquele dia o “#ForaMicarla” não havia 

possibilitado um canal de diálogo com a prefeita.  

Tanto @DELLRN como @dayvsoon disseram que não precisavam mostrar nada do 

que estava ocorrendo na cidade, uma vez que Micarla de Sousa se fazia de cega por interesse 

financeiro. Nesse momento, @thalitamoema usou a campanha “#combustivelmaisbaratoja” 

como exemplo de diálogo para conseguir melhorias para a população. Mais uma vez, 

@DELLRN respondeu a @thalitamoema afirmando que também participou da campanha 

contra o aumento dos preços dos combustíveis em Natal. Porém, quando ele percebeu a 

intenção de autopromoção de @thalitamoema e da Prefeitura de Natal, saiu do movimento. 

Logo em seguida, @thalitamoema alegou que @micarladesousa administrava sem apoio 

político e verba, por isso as dificuldades enfrentadas pela gestão municipal. Desse modo, o 

conflito terminou com @DELLRN perguntando a Thalita se ele poderia ir dormir. 

Além das acusações e defesas realizadas em relação à administração municipal no 

mesmo momento em que manifestantes ocupavam a sede da Câmara Municipal, também 

chamou atenção nesse trecho o horário do conflito. @DELLRN iniciou a trollagem contra 

@thalitamoema às 23h. Os conflitos agora também são realizados em um quadro temporal 

diferente dos conflitos em copresença física.  

Durante o trabalho etnográfico, percebi que a madrugada não era necessariamente o 

momento de dormir. A velocidade com que os fatos iam se desencadeando no Twitter fazia 

com que tanto o lado da situação quanto o lado da oposição se mantivessem 24 horas 

vigilantes. Por isso, situações que parecem inusitadas para aqueles que estão acostumados a 

não terem acesso aos seus representantes ocorriam durante o “#ForaMicarla”. Quando eu 

estava saindo do Twitter, faltando 10min para meia noite do dia 27 de abril, @dayvsoon 

conseguiu que o secretário de gestão ambiental, Eugênio Bezerra, respondesse as suas 

provocações referentes ao zoológico de Natal.  

Essa ação do secretário de responder a @dayvsoon e aos outros twitteiros acionados 

por ele é o que faz da internet um lugar que possibilita o debate democrático. Como foi 

possível observar, havia cidadãos perguntando de forma direta ao seu representante, em um 
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horário fora de seu expediente como administrador público, a respeito da gestão da secretaria 

de meio ambiente da cidade. 

 Nesse contexto, mais uma vez, podemos ressaltar a importância da ação de os tweets 

de @dayvsoon serem retwittados por seus seguidores para a notoriedade que ele ganha na 

rede. O retweet nesse caso tem o valor tempo.  

 

Ao fazer um RT, há uma possível aceleração da velocidade através da qual uma 

informação nova chega à rede social. O tempo tem uma relação direta com o fator 

novidade apontado por Wu e Huberman (2007), pois está relacionada com o fato de 

que o retweet provê à rede acesso a uma determinada informação que se supõe nova 

(RECUERO; ZAGO, 2011, p. 16). 

 

 

4.2.1 O troll fake 

 

Existem dois tipos de trolls no “#ForaMicarla”: o primeiro é o que ganha notoriedade 

por incitar conflitos polêmicos e o outro é o fake. O caso de @PauloSBarbosa coloca em 

questão o tipo de “trollagem” que o twitteiro pode, dentro da etiqueta do Twitter, 

desempenhar. 

Falei em outro momento deste trabalho, quando analisei os fakes do “#ForaMicarla”, 

que @PauloSBarbosa foi acusado de ser um fake por ter uma ação debochada e escrachada, o 

que no movimento social da hashtag “#ForaMicarla” diz respeito a ações vinculadas aos 

fakes. Para os twitteiros, o fake é aquele sujeito que não tem a preocupação com os processos 

judiciais por calúnia, difamação e injúria. 

No início, @PauloSBarbosa mostrava-se irritado ao ser chamado de fake. Com o 

tempo, ele e seu grupo de amigos do Twitter perceberam que se passar por fake mostrava-se 

interessante no conflito do “#ForaMicarla”, pois a partir daquela nova identidade 

@PauloSBarbosa poderia aniquilar a situação de forma mais livre.  

Por esse motivo, em 15 de maio de 2011, @PauloSBarbosa provocou um dos 

assessores de @micarladesousa: “@Neliojr_RN Ah!voltou ao normal... rs. Onde andava o 

amigo? Se locupletando junto a patroa? O MP agora tá de olho na quadrilha, se cuide...”. Com 

essa provocação, @Neliojr_RN, assessor de imprensa de Micarla de Sousa, respondeu: 

“@PauloSBarbosa Mr Fake, quem tem mais de 3 mil seguidores não tá escondidinho. Vc eh 

que é mal informado mesmo. Como sempre. Rs”. Depois, @NelioJr_RN também afirmou: 
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“@PauloSBarbosa aprenda: quem faz o seu trabalho de forma correta nunca deixa furo. Isso 

eu deixo pra vc que eh tão real qto uma nota de 3”.  

Em seguida, quem entrou no conflito foi @dayvsoon. Ele disse a @NelioJr_RN que a 

rejeição de Micarla de Sousa diminuiria se a base situacionista admitisse alguns erros. Dessa 

forma, @NelioJr_RN respondeu que apenas falou que @PauloSBarbosa era um perfil fake e 

via isso como covardia. Assim, o assessor de imprensa perguntou a @dayvsoon se ele 

conhecia @PauloSBarbosa.  

Como resposta a @dayvsoon, PauloSBarbosa disse: “@dayvsson Isso pq sou Fake, 

segundo ele. Imagine se ele tiver certeza que existo e que sei muito dele. Mas ele é frouxo, 

não topa acareação”. A briga terminou quando @PauloSBarbosa falou que ia sair para tomar 

banho. Nesse momento, @LidianeMary postou: “Paulo, seu fake... kkkk Não diga que vai 

tomar banho que aparece alguém para se oferecer”.  

O caso retratado nos parágrafos anteriores mostra uma época em que @PauloSBarbosa 

não tinha como estratégia se passar por um sujeito-fake, por isso que suas “trollagens” eram 

confundidas com as dos fakes, como eram os conflitos que envolviam @milenatristorn. 

Os fakes para os twitteiros são sujeitos que agridem sem “medir as palavras”, pois não 

existe uma forma judicial de incriminá-los, uma vez que eles não existem enquanto sujeitos de 

direito civil. Foi por isso que, quando os twitteiros “descobriram” quem era a pessoa que 

estava por trás de @milenatristorn, eles acreditaram que as ações do secretário por meio do 

fake deveriam ser julgadas judicialmente.   

Mais um conflito ocorreu entre os “#ForaMicarla” e a base situacionista em 03 de 

maio de 2011. Dessa vez foi iniciada a trollagem por @jeanvalerio, que era assessor de 

imprensa de Micarla de Sousa. O twitteiro afirmou que @LidianeMary ficava retwittando um 

fake, fazendo referência ao @BlockdeMicarla. 

 Continuando, @jeanvalerio afirmou que aceitava tudo, mas não agressões pessoais, as 

quais seriam respondidas em um “Fórum adequado”. Além disso, ele afirmou que a polícia 

estava investigando os fakes no Twitter. Dessa forma, @BlockdeMicarla disse a 

@LidianeMary que @jeanvalerio estava esquecendo de alguns fakes da prefeitura, “onde 

assessores deles e das secretarias dão RTs”. Logo em seguida, @LidianeMary respondeu ao 

@BlockdeMicarla e a @jeanvalerio que alguns fakes da Prefeitura Municipal de Natal (PMN) 

a agrediram. Com essa acusação, @jeanvalerio desafiou @LidianeMary a mostrar que eles 

tinham fakes no Twitter.  
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@jeanvalerio encerrou o conflito dizendo que não sabe se @LidianeMary  trabalha 

para o @BlockdeMicarla ou para o vereador Raniere, mas que ele faz o trabalho dele de 

forma correta.  

 Nesse conflito, o “Fórum adequado”, ao qual @jeanvalerio faz referência, é o 

julgamento das “trollagens” por meio do poder judicial. Quando ele afirma que a polícia está 

investigando os fakes, a ameaça é em relação à possibilidade de descobrir quem é a pessoa 

que vive o @BlockdeMicarla no Twitter. Isso ocorre porque existe uma forma de essa pessoa 

ser processada judicialmente e, nesse sentido, o fake é entendido como a criação de 

responsabilidade de seu criador.  

 

4.3 CAIU NA REDE É PRINT SCREEN 

 

Um dos cuidados que o troll tem que ter quando vai iniciar a trollagem é entender que 

em poucos segundos o que foi postado pode ser eternizado na memória digital do ciberespaço. 

No conflito do “#ForaMicarla”, a grande arma da oposição é “printar” os tweets de ofensa 

postados pelos twitteiros da gestão de @micarladesousa. Nesse sentido, o que foi dito e feito é 

eternizado na memória digital. 

Por muito tempo, teóricos discutiram o conceito de memória e as suas implicações 

para o processo de manutenção da vida social. Bergson (1990), em sua obra Matéria e 

memória: ensaio sobre a relação do corpo com o espírito, trouxe à tona os conceitos de 

“memória hábito” e “lembrança pura”, definições que podem ser relacionadas à questão da 

memória no Twitter. Nessa obra, o autor defende que a realidade é um processo contínuo de 

incessantes transformações, sendo o corpo responsável por estabelecer um ponto mediador 

com a realidade. Nesse sentido, Bergson (1990, p. 83) afirma:  

 

Tudo deve se passar, portanto, como se uma memória independente juntasse 

imagens ao longo do tempo à medida que elas se produzem, e como se nosso corpo, 

com aquilo que o cerca, não fosse mais do que uma dessas imagens, a última que 

obtemos a todo momento praticando um corte instantâneo no devir em geral.  

 

 Esse corpo não é visto apenas como uma “máquina” condutora encarregada de 

recolher e transmitir os movimentos e as sensações, mas também como um limite entre o 

futuro e o passado, um ponto de contato entre os dois planos, uma vez que o passado estende-

se a cada momento em nosso futuro por meio do corpo. 
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Bergson (1990, p. 59-60), a partir dessa relação entre o corpo e a realidade, aponta 

algumas proposições:  

 

O passado sobrevive de duas formas distintas: 1) em mecanismos motores; 2) em 

lembranças independentes. Com isso, a operação prática, e consequentemente 

ordinária da memória, a utilização da experiência passada para a ação presente, o 

reconhecimento enfim, deve realizar de duas maneiras. Ora se fará na própria ação, e 

pelo funcionamento completamente automático do mecanismo apropriado às 

circunstâncias; ora implicará um trabalho do espírito, que irá buscar no passado, 

para dirigi-las ao presente, as representações mais capazes de se inserirem na 

situação atual. 

 

A segunda proposição refere-se ao reconhecimento de que um objeto presente se faz 

por movimentos, quando procede do objeto, e por representações quando emana do sujeito: 

“Meu corpo, [...] recolocado no tempo que flui, ele está sempre situado no ponto preciso onde 

meu passado vem expirar uma ação” (BERGSON, 1990, p. 84-85). Ou seja, a ação é o ponto 

de ligação entre o real e as representações que sobrevivem no indivíduo.   

De acordo com Bergson, essas duas proposições relacionam-se a duas formas de 

memória, quais sejam: a “memória hábito” e a “lembrança pura”. A primeira compreende que 

o corpo guarda esquemas de comportamento, muitas vezes automáticos, na sua ação sobre as 

coisas; a segunda é entendida como lembranças independentes de quaisquer hábitos. Essas são 

lembranças isoladas e singulares que trazem à tona um momento único e de caráter evocativo. 

Dessa maneira, em relação à memória hábito, o autor afirma: 

 

Como o hábito, ela é adquirida pela repetição de um mesmo esforço. Como o hábito, 

ela exigiu inicialmente a decomposição, e depois a recomposição da ação total. 

Como todo exercício habitual do corpo, enfim, ela armazenou-se num mecanismo 

que estimula por inteiro um impulso inicial, num sistema fechado de movimentos 

automáticos que se sucedem na mesma ordem e ocupam o mesmo tempo 

(BERGSON, 1990, p. 86). 

 

 A lembrança pura, para o autor, ocorre quando: 

 

Sua imagem imprimiu-se necessariamente de imediato na memória, já que as outras 

leituras constituem, por definição, lembranças diferentes. É como um acontecimento 

da vida; contém, por essência, uma data, e não pode consequentemente repetir-se 

(BERGSON, 1990, p. 86).  
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Outro teórico que traz apontamentos importantes para análise do trabalho sobre a 

construção da memória é Halbwachs (1990), com o seu livro A memória coletiva. O autor vai 

mostrar que a problemática da recordação e da localização das lembranças tem que ser 

pensada em relação ao meio social do indivíduo. Os contextos sociais servem como baliza 

para a reconstrução da memória. 

 Para Halbwachs (1990, p. 30): “Nossas lembranças permanecem coletivas e nos são 

lembradas por outros, ainda que se trate de eventos em que somente nós estivemos envolvidos 

e objetos que somente nós vimos. [...] porque sempre levamos conosco e em nós certa 

quantidade de pessoas”.   

Partindo desse princípio, o autor fala sobre uma memória compartilhada com 

indivíduos que participaram de momentos vividos ou que de alguma forma estiveram 

envolvidos. Essa é uma memória partilhada não pela presença física, mas pelas ideias e 

pontos de vista de outros com os quais nos identificamos e que, de alguma forma, ajudam a 

construir nossas percepções bem como, por consequência, nossas lembranças. 

Quando um conflito é eternizado por meio do ato de “printar”, essa memória é 

coletiva, na medida em que evoca um momento vivenciado não apenas por quem printou, mas 

também por todos aqueles que se identificaram de forma emocional com a situação. Por isso, 

de várias situações, algumas são as escolhidas para ficarem eternizadas por meio do print 

screen. No caso do “#ForaMicarla”, o print serve para ser usado como arma em outro 

momento do “#ForaMicarla”. Isso ocorre porque no Twitter as postagens não podem ser 

facilmente recuperadas como nos blogs, até devido à rapidez com que se acumulam.  

Halbwachs, ainda nessa obra, vai trazer mais um apontamento fundamental para 

pensar a memória (as nossas impressões “guardadas”), qual seja: o significado que damos a 

ela tem influência direta da interação que ocorre entre indivíduos no momento presente das 

percepções do aqui e agora. Nesse sentido, a repercussão por meio da ação de diálogos e 

retweets que ocorrem em determinado conflito, como o caso do “#ForaMicarla”. 

O autor assevera que na construção da memória estamos sendo permeados por pontos 

de vista e ideias dos indivíduos com os quais nos relacionamos em grupo, por isso nossas 

lembranças permanecem coletivas, uma vez que essas “outras” percepções do mundo 

participam e constroem nossas próprias percepções. Portanto, Halbwachs (1990, p. 31) 

afirma:  

 
[...] elas [as lembranças comuns com os outros] me ajudam a recordá-las e, para 

melhor me recordar, eu me volto para elas, por um instante adoto seu ponto de vista, 

entro em seu grupo, do qual continuo a fazer parte, pois experimento ainda sua 
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influência e encontro em mim muitas das ideias e maneiras de pensar a que não me 

teria elevado sozinho, pelas quais permaneço em contato com elas.  

 

Pudemos entender a importância do print screen no “#ForaMicarla” no dia em que a 

blogueira Thaísa Galvão divulgou uma notícia em seu blog e segundos depois reeditou a 

informação. Em primeiro de junho de 2011, dia da segunda passeata do “#ForaMicarla”,  

@thalitamoema retwittou um tweet que falava sobre uma possível briga de torcidas de time 

de futebol durante a passeata do “#ForaMicarla”, a qual estava marcada para ocorrer às 19h 

entre as avenidas Salgado Filho e Prudente de Morais. A postagem do @JornalOPublico 

dizia: “Cuidado militantes e amigos, fique de olho: torcidas programam enfrentamento no 

protesto contra Micarla e Rosalba saiu agora em Thaisa”.  

Um seguidor de @dayvsoon comentou: “@dayvsoon viu a nova??? Estão querendo 

tumultuar o protesto de hoje. Estão falando que vai ter confronto de torcida kkk é muito $$$ 

por trás”.  

 Com a repercussão do caso, a jornalista Thaísa Galvão reeditou o texto da notícia 

sobre a possível briga de torcidas organizadas durante a passeata do “#ForaMicarla”. Mesmo 

com essa atitude, @BlockdeMicarla, poucos segundos após a postagem ter sido modificada, 

chamou Thaísa Galvão de covarde e disse: “Gente @thaisagalvao editou o texto, mas printei a 

tela e vou mostrar”. 
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Figura 22 – @BlockdeMicarla mostrou a notícia polêmica original aos seus seguidores   

 

 

Com a ação do @BlockdeMicarla em eternizar a postagem da blogueira, um  twitteiro 

da minha rede de amigos mostrou sua indignação dizendo: “@dayvsoon Lasca processo nessa 

@thaisagalvao, blogueira super isenta e coerente”.  

Com a grande repercussão do caso, a Torcida da Máfia Vermelha (TMV) do América 

de Natal publicou no mesmo dia, duas horas depois da publicação da jornalista Thaísa Galvão 

em seu blog, uma “Nota de repúdio” da TMV à notícia veiculada pela blogueira.  
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Figura 23 – Nota
29

 de repúdio da TMV à publicação da blogueira Thaísa Galvão  

 

 

Outro caso em relação à importância de printar os tweets no conflito online ocorreu 

com o chefe do gabinete civil de Micarla de Sousa, Kalazans Bezerra. No final da noite do dia 

30 de maio, às 21h19, o secretário da gestão municipal fez um pronunciamento em relação ao 

movimento “#ForaMicarla”. A declaração foi realizada após o primeiro ato de rua e menos de 

48 horas antes da segunda passeata que estava marcada para ocorrer em primeiro de junho de 

2011.  

Fiquei sabendo da informação do ataque de Kalazans Bezerra ao “#ForaMicarla” por 

meio de @DELLRN, que postou a notícia do portal Nominuto.com. O título da matéria 

informava: “Pelo Twitter, Kalazans ataca jovens que organizaram o „Fora Micarla‟”. 

  

                                                           
29

 Disponível em: <http://www.tmvohs.com/2011/06/nota-de-repudio.html>. Acessado em: 01 jun. 2011.  

http://www.tmvohs.com/2011/06/nota-de-repudio.html
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Figura 24 – A notícia
30

 ressalta que a imprensa buscou esclarecimentos da gestão municipal em relação ao 

“#ForaMicarla”, mas não obteve êxito   

 

 

@KalazansBezerra começou o ataque dizendo que existe um grupo de radicais que 

depreda a cidade, provoca confusões e comete agressões. Depois, o secretário afirmou que os 

jovens gritam porque são manipulados por interesses “políticos irrustidos”. Esses tweets 

foram “printados” por mim por acreditar, durante o trabalho etnográfico, que esse seria um 

momento emblemático do conflito online do “#ForaMicarla”.  

 

 

                                                           
30

 Disponível em: <http://www.nominuto.com/noticias/politica/pelo-twitter-kalazans-ataca-jovens-que-

organizaram-o-fora-micarla/71540/>. Acesso em: 30 maio 2011. 

http://www.nominuto.com/noticias/politica/pelo-twitter-kalazans-ataca-jovens-que-organizaram-o-fora-micarla/71540/
http://www.nominuto.com/noticias/politica/pelo-twitter-kalazans-ataca-jovens-que-organizaram-o-fora-micarla/71540/
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Figuras 25, 26 e 27 – Foram esses tweets que provocaram a reação de defesa do “#ForaMicarla” no Twitter. 

Podemos perceber que o secretário conversava com cidadãos que diziam terem sidos agredidos por apoiar 

Micarla de Sousa 

 

 

A repercussão continuou no dia seguinte. @DELLRN retwittou a resposta do twitteiro 

de sua rede, que dizia: “Ai meu Deus as pessoas do #ForaMicarla me alienaram e agora? 

Ainda bem que Kalazans abriu a minha mente. #FicaMicarla”. Às 15h do dia 31 de maio, 

@KalazansBezerra apagou todos os tweets que atacavam o movimento “#ForaMicarla”.  

Assim como eu, @BlockdeMicarla, com sua postura de vigilância dentro do conflito, 

afirmou que todas as postagens foram “printadas”. O fake disse categoricamente que esse fato 

não iria cair no esquecimento, pois seria lembrado em momentos oportunos do movimento 

social da hashtag “#ForaMicarla”.  

Dessa forma, neste capítulo, buscamos analisar os conflitos online, partindo do 

princípio de que é por meio deles que o movimento social da hashtag “#ForaMicarla” deixa 

de ser uma briga entre dois indivíduos para ser uma “sociação”, por mais que, como lembra 

Simmel (1983), pareça contraditório pensar algo que separa como algo que ao mesmo tempo 
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une. Somente por meio da “sociação” online dos twitteiros na hashtag “#ForaMicarla” é que 

esse tipo de movimento pode existir. Isso tem como pilares: o troll, a trollagem e a ação de 

retwittar. 
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5 DO TWITTER PARA AS RUAS. DAS RUAS PARA O TWITTER 

 

 

Percorrer as redes de sociabilidade formadas na e mediante a internet é muitas vezes 

deparar-se com um mar de incertezas e angústias. Se a cidade tornou o trabalho do etnógrafo 

mais complexo, as infovias digitais tornaram esse trabalho mais veloz e intenso. Quando 

iniciei a pesquisa etnográfica de campo no Twitter, um sujeito de pesquisa me levava a outro 

e este a outros. Porém, durante muito tempo, esse meu olhar foi, de certa forma, guiado pelos 

interesses políticos daqueles que “permitiram a minha entrada no campo”. 

A dimensão do movimento social da hashtag “#ForaMicarla” e as implicações que ele 

trazia para o centro da política tradicional da cidade de Natal-RN apenas foram percebidas por 

mim quando o protesto chegou às ruas, bem como durante os momentos de ocupação da 

Câmara Municipal de Natal. Quando iniciei as conversas pelo MSN Messenger com 

@dayvsoon e com os outros informantes apontados por ele, eu acreditava que o 

“#ForaMicarla” era um movimento de um grupo específico, isto é, formada de pessoas que 

poderiam ser imediatamente identificadas e quantificadas. 

De acordo com Blumer (apud GOHN, 1997, p. 31), os movimentos sociais estão 

divididos em três categorias: genéricos, específicos e expressivos.  

 

Uma das características mais importantes dos movimentos genéricos é o fato de 

serem indicadores de direção. Quando surgem, seriam desorganizados e teriam 

objetivos vagos. [...] Ou seja, a ênfase é no enquadramento dos movimentos nas 

instituições sociais existentes. Eles teriam caráter episódico e poucas manifestações 

(GOHN, 1997, p. 32). 

 

Segundo Gohn (1997, p. 32), os movimentos sociais específicos referem-se à 

“cristalização das motivações de descontentamento, esperanças e desejos despertados pelos 

movimentos genéricos”. Os específicos apresentam:  

 

Metas e objetivos bem definidos, organização e estrutura desenvolvidas, 

constituindo-se como uma sociedade. Eles possuiriam lideranças bem conhecidas – 

e reconhecidas – e seus membros teriam consciência do nós. Além disso deteriam 

um corpo de tradições, valores, filosofias e regras (GOHN, 1997, p. 32). 
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Por último, Blumer (apud GOHN, 1997, p. 35) compreende por movimentos sociais 

expressivos os religiosos e “o que ele denomina de movimento da moda”. Dessa forma, “eles 

não têm objetivo de mudança e divulgam um tipo de comportamento expressivo que, com o 

passar do tempo, torna-se cristalizado e passa a ter profundos efeitos na personalidade dos 

indivíduos, no caráter da ordem social em geral” (BLUMER apud GOHN, 1997, p. 35). 

Entre essas categorias apresentadas por Blumer, a pré-análise do campo fazia com que 

eu viesse a enquadrar o “#ForaMicarla” na categoria de movimentos sociais específicos. Esse 

pensamento advinha do fato de que eu entendia o grupo “#MobilizaNatal” como o 

organizador do “#ForaMicarla”. Porém, apenas tempos depois, compreendi que esse grupo 

era um dos vários que se constituíram dentro do movimento social da hashtag 

“#ForaMicarla”, assim como os #buracosdenatal e #xoinseto.  

Com a primeira passeata do “#ForaMicarla”, em 25 de maio de 2011, realizada na 

esquina das avenidas Salgado Filho e Bernado Vieira, comecei a questionar cada vez mais o 

que seria o “#ForaMicarla”. Quem é o líder? Quais as pessoas que formam o movimento? 

Como o “#ForaMicarla” se organiza? Como se constitui? 

Em 23 de maio de 2011, segunda-feira, os motoristas e cobradores de ônibus iniciaram 

uma paralisação do serviço. A greve teve como impasse o reajuste salarial – a categoria 

reivindicava 14% de aumento e os empresários ofereceriam a contraproposta de 6,5%. O 

impasse desencadeou em uma greve. Ainda nesse dia, os twitteiros começaram a divulgar a 

primeira manifestação oficial do “#ForaMicarla” para ocorrer na quarta-feira seguinte. 

O primeiro tweet que eu recebi foi o de @flanelson. Ele retwittou a mensagem de um 

twitteiro de sua rede que dizia: “Quarta, 25/04, dia oficial do “#ForaMicarla” no cruzamento 

em frente ao Midway Mall, às 19hs”. @flanelson acrescentou na postagem: “Oficial? Quem 

organiza?”. Logo em seguida, @BlockdeMicarla convocou os twitteiros com o link da notícia 

do blog do BG: “#ForaMicarla sai do mundo virtual para o real. Quarta dia 24”. Depois da 

convocação do @BlockdeMicarla, a postagem do blog foi bastante retwittada pela minha rede 

de twitteiros/amigos.  

O blog do BG é de autoria de Bruno Giovani, empresário na área de iluminação. Na 

postagem sobre o “#ForaMicarla”, ele afirmou que a mobilização era de jovens e internautas 

que batizaram o movimento com a hashtag “#ForaMicarla”. No final da notícia, ele fez duas 

perguntas: “Será que essa movimentação vai dar resultados práticos? Será uma nova versão 

dos caras pintadas? Vamos esperar para ver”. 

Momentos depois, uma twitteira da minha rede afirmou que o ato não poderia ser às 

19h, pois os ônibus não iam circular após as 21h. Ela sugeriu que a passeata fosse marcada 
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para as 18h. Dessa forma, seguiu a discussão sobre o horário mais adequado para a realização 

da manifestação. Quase 30 minutos depois, @dayvsoon, pela primeira vez, postou um tweet 

sobre a passeata do “#ForaMicarla” do dia 25 de maio. Em seguida, @DELLRN também 

convocou sua rede de seguidores para participar do evento. Dell também participou dos 

diálogos sobre o horário da manifestação e disse que, como as pessoas estavam querendo que 

o ato ocorresse às 18h, fosse ouvida a voz do povo. 

Com esses acontecimentos, em que os principais informantes não estavam sendo os 

líderes da passeata, comecei a reavaliar as considerações que eu tinha feito até aquele 

momento sobre o movimento. Eu acreditava, até tempos antes da realização da primeira 

passeata oficial, que o “#ForaMicarla” se distinguia em relação aos movimentos sociais 

“tradicionais” apenas por ser formado por um grupo de internautas que se conheceram por 

meio do Twitter. Porém, assim como os movimentos “tradicionais”, o “#ForaMicarla” seria 

mais um movimento social institucionalizado por meio de líderes e membros oficiais, tendo o 

apoio de voluntários em momentos emblemáticos.  

No final da noite do dia 23 de maio, eu perguntei a @DELLRN por meio da área 

privada do Twitter, Direct Messages: “Vocês estão à frente da organização do movimento?”. 

Ele respondeu poucos minutos depois: “Raquel, pegamos no andar da carruagem, mas agora 

estamos decidindo os detalhes. rsrsrs”.  

O dia 25 de maio no Twitter de Natal começou com a preparação para a manifestação. 

Às 07h, @BlockdeMicarla continuou como todos os dias twittando matérias dos portais de 

notícia que descreviam o “descaso” da administração municipal. O fake também retwittou as 

mensagens postadas por seus seguidores que convocavam os twitteiros para fazer parte da 

manifestação. 

A convocação não era apenas feita pelos meus informantes, pois presenciei amigos 

que não faziam parte da política partidária postando informações sobre o horário da 

manifestação, bem como sugerindo o que as pessoas deveriam levar. Uma das twitteiras da 

minha rede de amigos postou: “Levem apitos, faixas, cartazes e megafones! Hoje às 18h00, 

no cruzamento frente ao Midway
31

 (Salgado F. x Bernado V.) o protesto #ForaMicarla”. 

Desde o dia 23 de maio, os ônibus estavam operando com a frota emergencial de 30%. 

Quando foi no início da tarde do dia 25 do mesmo mês, alguns twitteiros levaram para o 

Twitter a suspeita em relação ao retorno dos motoristas e cobradores ao trabalho, uma vez que 

a categoria não teve as reivindicações atendidas. @thalitamoema, twitteira comissionada do 

                                                           
31

 Maior shopping da cidade de Natal-RN.  
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governo de Micarla de Sousa, comemorou a normalização do serviço de transporte público no 

TT. Também no período da tarde, @dayvsoon pedia aos twitteiros para tomarem medidas 

cautelosas na manifestação, pois ele estava sabendo que a prefeitura iria enviar pessoas 

infiltradas para a passeata do “#ForaMicarla” com o intuito causar transtornos ao movimento. 

Naquele dia, a inexperiência enquanto etnógrafa e o fato de estar tratando de um tema 

de conflito político da cidade onde vivo traziam-me sentimentos de incerteza. Qual deveria 

ser a minha postura: ir ou não a passeata? Até aquele dia, eu apenas conhecia em presença 

física @dayvsoon e twittava pouco sobre o meu trabalho etnográfico na Timeline. Porém, 

sempre conversava com clareza sobre a pesquisa com os meus informantes. Isso ocorria 

porque eu tinha como grande preocupação a minha integridade física. Todos os sujeitos da 

pesquisa relataram que sofreram ameaças por parte da situação e falavam que era necessário 

eu saber onde estava “colocando os pés”.   

Esse cuidado aumentou ainda mais em 19 de abril de 2011, quando fui convidada para 

participar como entrevistada do programa Grandes Temas, da TV Universitária. O programa 

tinha como tema “Mídias Sociais e o Exercício da Cidadania”. A minha função era falar sobre 

a pesquisa que eu estava realizando, no caso, sobre o “#ForaMicarla”.  

Nessa ocasião, eu conheci Hudson Silvestre, líder da conta @viacertanatal, que era 

coordenada por seis jornalistas e tinha como função informar aos natalenses sobre o trânsito 

da cidade. Em 06 de abril do mesmo ano, @hudsonsilvestre ganhou notoriedade com a 

campanha no Twitter denominada “#combustivelmaisbaratoja”, a qual consistia no incentivo 

ao ato de boicotar os postos de gasolina da cidade de Natal, principalmente os da bandeira 

“BR”, como forma de pressionar a diminuição do valor que estava sendo cobrado pelo litro da 

gasolina. 

Dois dias depois de a hashtag “#combustivelmaisbaratoja” chegar aos Trends Topics 

Brazil, o Twitter de Natal-RN amanheceu com a polêmica notícia da agressão física contra o 

“twitteiro” Hudson Silvestre. De acordo com entrevista
32

 concedida por Hudson ao jornal 

impresso Diário de Natal, ele “recebeu ameaças através do microblog e chegou a ser agredido 

fisicamente na tarde de quarta-feira, quando foi surrado por um motoqueiro não identificado 

que o abordou enquanto Hudson registrava um acidente de trânsito na Avenida Lima e Silva”. 

Depois que a notícia foi bastante divulgada e retwittada, o twitteiro @RodrigoCruz84, 

um dos articuladores do “#Flashmobdoaumento”, postou: “Fico indignado com isso. Já sei 

que vou morrer novo aqui, se a gente não tomar uma providência. CALADO EU NÃO FICO 

                                                           
32

 Disponível em: <http://www.diariodenatal.com.br/2011/04/08/economia1_0.php>. Acesso em: 08 abr. 2011. 

http://www.diariodenatal.com.br/2011/04/08/economia1_0.php
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NESSA MERDA”. Na sequência, ele disse: “Vou ligar para os amigos vereadores e 

deputados para saber que merda é essa e o que podemos fazer”. Postou também: “Minha mãe 

ontem: „você voltou a bater em Micarla...‟ Eu NUNCA bati em Micarla. Eu apenas defendo 

os direitos dos natalenses, como cidadão”.  

 Na sequência, @dayvsoon fez um pronunciamento dizendo: “Ameaçar alguém por 

formar uma opinião é tão grave quanto aquele idiota que matou as crianças no RJ. 

#PensemNisto”. @ItsMenrenx
33

, em seguida, postou: “Twitteiro da campanha 

“#combustivelmaisbaratoja” é ameaçado de morte e decide parar campanha. Vamos divulgar 

isso”.  

O momento era de tensão. No programa Grandes Temas, @hudsonsilvestre relatou sua 

experiência do momento em que decidiu começar a campanha e quando resolveu parar, por 

causa da agressão física. Quando saímos do estúdio, ofereci uma carona para Hudson 

Silvestre. Logo no início, o jornalista afirmou que eu era muito corajosa em oferecer uma 

carona para ele, uma vez que Hudson poderia ser ainda alvo de um novo atentado. Esse foi 

um dos momentos que me fizeram mais refletir sobre a minha postura no “#ForaMicarla”. 

Ainda na conversa que surgiu em meio à carona, Hudson disse que conhecia o 

@BlockdeMicarla e perguntou se eu tinha o conhecimento de quem era a pessoa que 

comandava o fake. Afirmei que não sabia, bem como eu não tinha como objetivo saber, pois 

naquele momento, como pesquisadora, o meu interesse era pelo @BlockdeMicarla, como 

qualquer outro twitteiro do “#ForaMicarla”. Foi nesse instante que Hudson afirmou que 

conversaria com ele e ia dizer que eu era uma boa pessoa e que ressaltaria o meu interesse no 

tema apenas como pesquisadora. Por esses motivos, eu decidi observar o que ocorria no 

Twitter durante o momento da manifestação, mas não participei da passeata. 

Os dados divulgados pelos twitteiros afirmavam que cerca de duas mil pessoas 

participaram da passeata oficial do “#ForaMicarla”. Durante a manifestação, que ocorreu das 

18h às 21h, o número de tweets diminuiu drasticamente. Quando a manifestação terminou, as 

pessoas retornaram ao Twitter comemorando o “sucesso” da manifestação com a hashtag 

“#EuPareiNatal”. 

Um dos fatos que chamaram a minha atenção foi o de pessoas dizendo que 

conheceram em presença física os twitteiros com os quais mantinham relação diária no 

Twitter. @dayvsoon afirmou que conheceu @ItsMenrenx e @TiaBeteNatal. Menrenx 

afirmou ter também conhecido @DELLRN. Esse encontro físico depois de meses de 

                                                           
33

 Na época, o Twitter de Menrenx Eufrásio tinha como nikename @menrenx, mas ele fez outra conta após um 

fake usar o mesmo nome e a mesma foto do twitteiro em seu perfil.  
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relacionamento online era um dos fatores que também faziam com que eu questionasse como 

era a constituição do “#ForaMicarla”. Os sujeitos de pesquisa que trocavam informações e 

mantinham diálogos cotidianos no Twitter, como também realizavam ações conjuntas de 

oposição, começaram a conhecer um ao outro quando o movimento “#ForaMicarla” chegou 

às ruas da cidade. Então, esse seria um novo tipo de movimento social? Estaria sendo criada 

uma nova cultura política?  

A noção de cultura política defendida neste trabalho está em consonância com o 

entendimento de Carneiro e Kuschnir (1999, p. 227) e se refere 

 

[...] ao conjunto de atitudes, crenças e sentimentos que dão ordem e significado a um 

processo político, pondo em evidência as regras e pressupostos nos quais se baseia o 

comportamento de seus atores. [...] Almond e Verba definiram cultura política como 

a expressão do sistema político de uma determinada sociedade nas percepções, 

sentimentos e avaliações da sua população. 

 

 

Se cultura política parte do princípio de como os atores percebem o processo político, 

o questionamento desta pesquisa sobre a existência ou não de uma nova cultura política parte 

da elucidação do campo subjetivo dos twitteiros do “#ForaMicarla”, que dá significado ao 

comportamento individual dentro desse contexto: Twitter e cenário político local. Portanto, de 

que forma o Twitter é percebido pelos natalenses no processo político da cidade? 

 

Dentro desta perspectiva, a observação etnográfica foi apontada como o método, por 

excelência, capaz de elucidar as motivações, emoções e valores que dão significado 

aos comportamentos individuais de uma determinada cultura. Para o estudo da 

sociedade ocidental, era preciso estar atento à convivência de múltiplos códigos 

culturais que não estão, necessariamente, circunscritos a regiões geograficamente 

delimitadas nem a instituições sociais específicas. A compreensão do 

comportamento individual partia do princípio de que indivíduo e sociedade 

reforçam-se mutuamente, não constituindo entidades distintas (CARNEIRO; 

KUSHNIR, 1999, p. 228-229). 

 

 Durante o trabalho etnográfico, esse questionamento passou a ser recorrente por meio 

do sentimento que ganhava integibilidade em declarações e ações dos twitteiros do 

“#ForaMicarla”. Pude apreender que eles acreditavam fazer parte de um novo processo 

político, uma vez que em suas declarações eles ressaltavam o fato de estarem construindo um 

movimento social em rede online com sujeitos de diversos lugares da cidade. Muitos deles 

acreditavam que plataformas como o Twitter traziam uma nova forma de consciência política 

e, em consequência, uma nova cultura política. 
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Hélio
34

: A horizontalidade do movimento era algo que o pessoal levava muito a 

sério, eu acho que era o princípio fundamental. Assim, toda às vezes que tinha a 

possibilidade de alguém ser reconhecido como líder, de a imprensa bater em cima de 

alguém porque aquela pessoa era líder do movimento, ou que queria que fosse o 

porta voz do movimento, ai era o momento de revezamento de pessoas. Esse 

cuidado era tanto para manter a democracia, esta nova cultura política, podemos 

dizer assim construída, nada de representação como é a tradicional.  

 
 

Nessa declaração do estudante de direito, podemos notar uma relação direta entre o 

conceito de horizontalidade e a concepção de nova cultura política. A horizontalidade é o 

modo pelo qual as pessoas acreditam que se estabelece a relação de poder na internet, em que 

todos podem falar e todos podem ser ouvidos. Para os twitteiros do “#ForaMicarla”, a 

ausência de um centro de decisão, em que esta estaria na mão de todos os cidadãos da 

cibercultura, apenas pôde existir por meio dessa interação fluida, espacial e temporal, 

proporcionada pelas plataformas de sociabilidade online. Assim, os twitteiros do 

“#ForaMicarla” acreditam que isso afeta o cenário político tradicional e cria uma nova cultura 

política, estando nesse centro o potencial democrático das redes online de comunicação.   

 

5.1 ACAMPAMENTO “#primaverasemborboleta” 

 

O dia 07 de junho de 2011 foi agendado no Twitter para a realização de mais uma 

manifestação do “#ForaMicarla”. Duas grandes passeatas haviam ocorrido até aquele dia, uma 

no dia 25 de maio e outra no dia primeiro de junho. Segundo os twitteiros, as duas 

manifestações tiveram em média a presença de duas mil pessoas, fato político inédito na 

história da cidade de Natal-RN, de acordo com a notícia
35

 do portal Nominuto.com. 

 

                                                           
34

 Estudante de direito, Hélio Miguel Santos Bezerra, e hoje graduado, 26 anos, que fez parte da comissão 

jurídica do acampamento #PrimaveraSemBorboleta. Twitter: @heliomiguelsb.  
35

 Disponível em: <http://www.nominuto.com/noticias/politica/duas-mil-pessoas-fazem-protesto-pedindo-saida-

de-micarla-e-rosalba/71353/>. Acesso em: 01 jun. 2011. 

http://www.nominuto.com/noticias/politica/duas-mil-pessoas-fazem-protesto-pedindo-saida-de-micarla-e-rosalba/71353/
http://www.nominuto.com/noticias/politica/duas-mil-pessoas-fazem-protesto-pedindo-saida-de-micarla-e-rosalba/71353/
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Figura 28 – Foto da passeata do “#ForaMicarla” em 1º de junho de 2011, registrada por @DELLRN  

 

 

Com os ensinamentos do trabalho de campo e com as orientações passadas durante os 

encontros com a orientadora, estava cada vez mais elucidado para mim que uma observação-

participante envolvia também correr os mesmos riscos dos sujeitos de pesquisa. Por isso: 

 

La observación participante consiste en dos actividades principales: observar 

sistemática y controladamente todo lo que acontece en tomo del investigador, y 

participar en una o varias actividades de la población. Hablamos “participar” en el 

sentido de “desempeñarse como lo hacenlos nativos”; de aprender a realizar ciertas 

actividades y a comportarse como uno más. La “participación” pone el énfasis en la 

experiencia vivida por el investigador apuntando su objetivo a “estar adentro” de la 

sociedad estudiada. En el polo contrario, la observación ubicaría alinvestigador fuera 

de la sociedad, para realizar su descripción con un registro detallado de cuanto vey 

escucha (GUBER, 2001, p. 55). 

 

Então, resolvi participar do terceiro ato de rua do “#ForaMicarla”, em 07 de junho de 

2011. Cheguei à Praça Cívica, localizada no bairro de Petrópolis, às 09h. No primeiro 

momento, havia poucos manifestantes. Ao passar do tempo, mais pessoas foram chegando.  

Encontrei logo no início uma aluna que conheci quando eu fazia estágio docência na 

UFRN. Em seguida, ela realizou o meu primeiro contato com @ItsMenrex, que também foi 

apontado por @dayvsoon como integrante do grupo “#ForaMicarla” e que tempos depois eu 

compreendi sendo um dos integrantes do “#MobilizaNatal”. 
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@ItsMenrenx disse que fazia dois meses que ele havia passado a ser militante no 

“#ForaMicarla”. Comentou que conheceu @dayvsoon e @DELLRN por meio da internet e 

também falou que estava sendo seguido pela prefeita @micarladesousa no Twitter e 

acreditava que era uma forma de ser vigiado.  

Segundo Menrenx, até o momento, ele ainda não havia sido ameaçado pelo grupo da 

situação, mas sentia que isso estava próximo de ocorrer. @ItsMenrenx enfatizou que não faz 

parte de partido político e nunca teve envolvimento em movimentos sociais.  Uma das 

pessoas presente na manifestação perguntou se ele tinha a intenção de se candidatar ao cargo 

de vereador. Menrenx afirmou categoricamente que nunca ia se candidatar a um cargo 

político e enfatizou que o seu envolvimento com o “#ForaMicarla” era  apenas com o objetivo 

de buscar melhorias para cidade de Natal.   

Esse sentimento de Menrenx Eufrásio de estar sendo vigiado por @micarladesoua no 

Twitter traz um ponto importante para o questionamento dessa horizontalidade apresentada 

nos discursos dos twitteiros do “#ForaMicarla”. Nesse sentido, mesmo ao afirmarem que não 

existem líderes no movimento da hashtag, os twitteiros reconhecem quais são aqueles que têm 

mais relevância no meio, seja pelo número de seguidores, seja pelas ações que eles empenham 

na plataforma. Quando eu ia escolhendo quais os twitteiros e perfis que deveriam ser 

etnografados, essa escolha partia dos tipos de ações mantidas cotidianamente no Twitter.  

Podemos entender o que eu descrevo como relevância no Twitter tomando como 

referência a minha rede. Eu sigo 200 twitteiros, dentre os quais não mais que 50 pessoas 

twittam todos os dias. Entre esses últimos, poucos são aqueles que mantêm uma oposição 

diária e empenhada contra Micarla de Sousa. Os outros twittam algumas insatisfações vividas 

na rotina da cidade, como se realizassem um grande desabafo. Nesse cenário, @ItsMenrenx 

está entre esses poucos que mantêm uma oposição diária. Por isso, ele acredita que passou a 

reunir um maior número de seguidores e a ser reconhecido por @micarladesousa como um 

ator importante dentro dessa imensa rede de twitteiros do “#ForaMicarla”.  

Na concentração da passeata do dia 07 de junho, existiam também manifestantes com 

bandeira de partidos, quais sejam: PT e PSTU. O presidente estadual do PSTU, Dário 

Barbosa, era um dos manifestantes presentes, mas não seguiu com o grupo em passeata. 

Existiam faixas com a hashtag “#ForaMicarla”. Também estava presente um número razoável 

de repórteres de algumas mídias locais. Depois, começou a chover mais forte, por isso alguns 

dos manifestantes iniciaram a passeata e outros não quiseram seguir. A caminhada saiu com 

um grupo de cerca de 150 pessoas e foi em direção à Prefeitura de Natal, seguindo rumo à 

Câmara Municipal.  
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Quando eu retornava da sede da Prefeitura de Natal, com o grupo de manifestantes, 

resolvi buscar o meu carro, que estava parado em uma distância significativa da Câmara 

Municipal de Natal, e estacionar nas mediações da sede do legislativo. Quando eu procurava 

um lugar no estacionamento, meu carro quebrou no meio da Av. Prudente de Morais e tive de 

rebocá-lo.  

Não encontrei @dayvsoon e @DELLRN no momento da manifestação na sede da 

prefeitura e na Praça Cívica. Depois, no Twitter, os dois responderam-me que apenas 

compareceram à manifestação quando os ocupantes estavam na Câmara Municipal. 

Os manifestantes chegaram à sede do legislativo por volta das 11h30. Às 13h30, 

recebi por meio do twitter, em casa, a informação de que alguns manifestantes resolveram 

acampar. O @xoinseto, perfil que se define como “Movimento Lúdico Político Lítero 

Artístico Cultural Conectado Xô Inseto! Pela retirada do inseto que ocupa a prefeitura do 

Natal” e que muitos informantes afirmaram que era de um setor do Partido dos Trabalhadores 

de Natal (PT), afirmou: “Galera, ocupamos a Câmara Municipal. E não vamos sair daqui tão 

cedo. Venham para cá e convoquem os amigos. RT #ForaMicarla”.   

Em entrevista realizada em 22 de agosto de 2011 com Vítor Joanni em sua residência 

localizada em um dos bairros de Natal-RN, o estudante de Políticas Públicas da UFRN e 

membro do movimento estudantil da universidade, 26 anos, que acampou e participou da 

comissão de comunicação do acampamento “#primaverasemborboleta”, apontou como foi o 

processo de decisão de instalação do acampamento. Eu seguia @vitorjoanni no Twitter por 

ser um amigo de infância.  

 

Raquel: a ocupação não foi planejada, não? 

Vítor: Mais ou menos. Que eu saiba: nós fizemos um ato na terça de manhã que foi 

na Praça Cívica. Foi ato que deu poucas pessoas, porque choveu de manhã. Só por 

ser de manhã já daria menos gente. Eu cheguei atrasado. Fiquei um tempão rodando 

atrás de todo mundo, e quando cheguei à Câmara, onde eles estavam, existiam 

pessoas com barracas lá, que já levaram a barraca pensando em possivelmente 

acampar.  

Essas pessoas isoladas, não foi ideia de um grupo específico, pelo o que eu saiba, 

foram pessoas isoladas amigos entre si, que tinham barracas em casa e viram o quê 

estava acontecendo na Espanha, no acampamento em Madri. E eles acharam uma 

ideia excelente de fazer aqui se fosse necessário.  

A gente chegou lá na Câmara, e pediu para ser ouvido, fizemos lá as nossas 

exigências, só que não fomos bem atendidos, e por isso o pessoal resolveu acampar. 

Eu inicialmente era meio cético de que isso ia dar certo. E realmente foi 

surpreendente tantas pessoas terem aceitado esta ideia de ficar lá e também foi 

surpreendente ficar tantos dias, foram 11 dias.  
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Começou desta forma, algumas pessoas tiveram a iniciativa de acampar, mas logo 

muitas aderiram. E conforme outras pessoas ficaram sabendo pela internet também 

vieram se juntar, teve até gente que trouxe família, casal dormindo com os filhos em 

um colchão. Teve uma senhora idosa que foi também, tiveram várias pessoas que a 

gente nem imaginava. Pessoas que ficaram sabendo pela mídia, lá pelo terceiro, 

quarto dia, que também vieram se juntar.  

Então, isso é resultado da extensa impopularidade da prefeita e que as pessoas só 

querem um sinal, uma deixa, um veículo para poder participar da política. Essa foi a 

nossa forma que foi baseada em outros cantos do mundo. A gente se via como parte 

de um movimento maior além de Natal. Em que outras formas de descontentamento 

parecido aconteceram na mesma época, teve um movimento em São Paulo, teve no 

Espírito Santo também depois. Até que saiu uma matéria na Carta Capital falando 

dos movimentos que estão ligados ao ciberativismo, não só o #ForaMicarla, mas os 

outros também, e que saíram da internet e foram para as ruas.  

 

Quando Vítor Joanni afirmou: “Essa foi a nossa forma que foi baseada em outros 

cantos do mundo. A gente se via como parte de um movimento maior além de Natal”, eu pude 

perceber que meus informantes estavam cada vez mais inseridos nessa cultura política 

globalizada que se formava na e por meio das redes online de comunicação. Mais do que isso, 

pude perceber que essa vivência ganhava forma em contextos políticos locais.   

Esses arranjos globais/locais por meio dos fluxos de informação e comunicação 

potencializados pelas mídias e, ainda mais, pelas mídias sociais estão resumidos no 

pensamento de Ulf Hannerz, quando ele afirma: 

Two aspects of this encounter in particular seem to make the rules of the game for 

cultural organization rather different in the late twentieth century than they have 

been before: the mobility of human beings themselves, and the mobility of meanings 

and meaningful forms through the media (HANNERZ, 1996, p. 19). 

Essa mobilidade dos significados e das formas significativas por meio da mídia foi o 

que levou Vítor Joanni a ter o sentimento de pertencimento a esse movimento político global, 

bem como a entender quais formas significativas de outros contextos podiam ser 

experimentadas à luz da conjuntura local. O movimento social citado por Vítor Joanni é o 

Spanish Revolution, que começou em 17 de maio de 2011, sete dias antes da primeira passeata 

do “#ForaMicarla”. Nesse dia, a página do movimento ¡Democracia Real Ya! 

(<http://www.democraciarealya.es/>) tinha o apoio de 500 associações, mas defendia a 

independência dos protestos de qualquer ideologia política institucionalizada. Tratava-se de 

manifestações pacíficas que reivindicavam uma mudança na política, pois os manifestantes 

consideravam que os partidos políticos não os representavam. Na internet, os protestos 

adquiriram popularidade com Spanish Revolution, nome que faz referência às hashtags da 

rede social Twitter, que foi o principal meio de organização dos protestos. 
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Figura 29 – Manifestante com máscara de Guy Fawkes na manifestação da “¡Democracia Real Ya!”, em Puerta 

del Sol, Madrid, 17 de maio de 2011. A hashtag “#SpanishRevolution” foi a mais retwittada no mundo nesse 

dia
36

  

 

 

Esse entendimento do estudante de Políticas Públicas de estar inserido nessa cultura 

ciberativista, que emerge da relação entre a tecnologia hashtag do Twitter em diversos lugares 

do mundo e que se constitui de forma semelhante na cidade de Natal-RN, está em sintonia 

com o entendimento de Hannerz (1996, p. 17) sobre globalização, a saber: “In the most 

general sense, globalization is a matter of increasing long-distance interconnectedness, at least 

across national boundaries, preferably between continent as well”.  

Quando o autor apresenta essa definição, ele desvincula a ideia de globalização da 

grande crítica que antropólogos direcionavam a esses fluxos culturais transnacionais, o de 

ocidentalização do mundo. Para Hannerz (p. 16-17), a globalização tinha que ser apreendida a 

partir dos rearranjos culturais provocados por ela e que não significam necessariamente uma 

degradação da cultura local.   

 

The media (in which I include all those communicative technologies, ranging from 

handwriting to television and electronic mail, that allow people to get messages 

across to one another without face-to-face co-presence) have not only become more 

effective in reaching across space. In their growing variety, they have also increased 

their capacity for handling different symbolic modes, one by one or in combination.  

                                                           
36

 Disponível em: <http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_Revolution>. Acesso em: 24 jan. 2012. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_Revolution
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Let us beware of the simplest forms of technological determinism. Yet the reason 

why I specially want to emphasize the importance of these tools for moving people 

and meanings is not only that they are so directly involved in globalization 

(HANNERZ, 1996, p. 19). 

  

Portanto, tendo como referência os movimentos que eclodiram no mundo quase na 

mesma época, às 13h30 do primeiro dia do acampamento, o @xoinseto iniciou a transmissão 

ao vivo do acampamento por meio da Twitcam
37

. A transmissão mostrava os manifestantes 

ocupando o pátio da Câmara Municipal. No momento em que eu acessei, um pouco mais de 

100 pessoas estavam online assistindo a Twitcam. A imagem mostrava os manifestantes 

cantando músicas que tinham um cunho de protesto.  Podiam ser vistas por meio da 

transmissão as bandeiras penduradas no pátio do legislativo de partidos políticos, das 

entidades estudantis, do movimento feminista e até de anarquistas. Entre as diversas 

bandeiras, também exista a do perfil @xoinseto do Twitter.  

Momentos depois, a vereadora @juliarruda fez um pronunciamento na Twitcam a 

pedido de um dos manifestantes. Assim, Júlia Arruda (PSB) afirmou seu posicionamento de 

oposição a Micarla de Sousa. Logo em seguida, houve o pronunciamento da vereadora 

Sargento Regina (PDT), que afirmou que iria fazer uma denúncia formal referente aos 

contratos de aluguéis firmados pela prefeitura. O vereador Fernando Lucena (PT) também 

proferiu algumas palavras para aqueles que, conectados ao Twitter, assistiam ao desenrolar da 

ocupação da Câmara Municipal de Natal. O vereador ressaltou a importância das redes sociais 

para a política, bem como afirmou que os twitteiros não podiam ser chamados de baderneiros, 

em resposta à acusação de Micarla de Sousa realizada durante a entrevista à Rádio 94FM após 

a realização das duas passeatas do “#ForaMicarla”. 

 

                                                           
37

 Plataforma que conectada ao Twitter permite a transmissão audiovisual de forma rápida e gratuita. 
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Figura 30 – Vereadora Sargento Regina afirma sua oposição ao governo de Micarla de Sousa por meio da 

Twitcam oficial da ocupação. A transmissão foi realizada por @xoinseto 

 

 

A transmissão da Twitcam não foi interrompida durante o primeiro e o segundo dia da 

ocupação. Por volta das 21h30, do dia 08 de junho de 2011, o vereador e presidente da 

Câmara Municipal de Natal, Edvan Martins (PV), conversou com os manifestantes que 

dormiam em barracas instaladas no pátio central da sede do legislativo. Todo o diálogo foi 

transmitido por meio da Twitcam de @xoinseto. Aqueles que não estavam acampados apenas 

poderiam ter acesso direto a esse momento por meio do Twitter.   

Durante a conversa, o vereador pediu aos ocupantes que deixassem o prédio de forma 

pacífica. Como contraproposta, os manifestantes solicitaram a instalação da Comissão 

Especial de Inquérito (CEI) para investigar os contratos de aluguel de prédios da 

administração da Prefeitura de Natal, contratos suspeitos de superfaturamento, bem como a 

mudança na composição da comissão de relatoria do inquérito, que deveria ter a presidência 

realizada por um vereador da oposição. O presidente do legislativo, Edvan Martins, não 

acatou as reivindicações e os manifestantes permaneceram com o acampamento. 
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Figura 31 – Mais de 300 twitteiros assistiram à negociação do vereador e presidente da Câmara Municipal Edvan 

Martins 

 

 

Essa interação, e ao mesmo tempo visibilidade, que os políticos passaram a ter com os 

cidadãos é algo que foi mudando de acordo com a invenção de novas tecnologias de 

comunicação. Esse processo foi compreendido por Thompson (1998, p. 109-133) como “a 

transformação da visibilidade”. Para o autor, essa transformação advinda com as mídias é o 

que separa o mundo contemporâneo do mundo que existiu séculos atrás.  

 

Antes do desenvolvimento da mídia (especialmente da mídia eletrônica, como rádio 

e a televisão), quantas pessoas puderam alguma vez ver ou ouvir indivíduos que 

detinham posições de poder político? Quando a única forma de interação disponível 

para a maioria das pessoas era face a face, quantas poderiam alguma vez interagir 

com os líderes políticos que os governavam? E como, por sua vez, poderiam os 

líderes políticos aparecer em público, senão diante de um relativo pequeno número 

de indivíduos reunidos no local? (THOMPSON, 1998, p. 109). 

 

 Com esse processo, também ficou cada vez mais questionável a distinção entre o que 

seria público ou privado. Segundo Thompson (1998, p. 110), a formulação inicial dessa 

distinção remonta do direito romano, o qual separava a lei pública da lei privada. Em 

condição de modernidade, essa dicotomia passou cada dia mais a refletir o poder político 

institucionalizado e soberano que emergia com o estado-nação. “Assim, a partir de meados do 

século XVI em diante, „público‟ começou a significar atividade ou autoridade relativa ao 
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estado e dele derivada, enquanto „privado‟ se referia às atividades ou esferas da vida que eram 

excluídas ou separadas daquelas” (THOMPSON 1998, p. 140).  

 Tempos depois, um segundo sentido foi apresentado a essa dicotomia que foi 

construída dentro do discurso sociopolítico ocidental. Dessa forma, “público” tornou-se 

aquilo que é “aberto e acessível ao público”; e o privado passou a ter a conotação de ser 

aquilo que é escondido da vista dos outros.  

 

Neste sentido, a dicotomia tem a ver com publicidade versus privacidade, com 

abertura versus segredo, com visibilidade versus invisibilidade. Um ato público é 

um ato visível, realizado abertamente para que qualquer pessoa possa ver; um ato 

privado é invisível, realizado secretamente atrás das portas (THOMPSON, 1998, p. 

112). 

 

Dessa forma, a democracia passou cada dia a mais a estar relacionada com o conceito 

de visibilidade do poder. Nos dias de hoje, ter acesso ao político, bem como as ações políticas 

institucionalizadas, é fazer parte de um campo de honestidade e clareza. Assim, quando os 

vereadores de Natal decidem expor a sua posição no conflito do “#ForaMicarla” por meio da 

Twitcam, reconhecem a importância da internet nesse processo de visibilidade do poder 

político.  

 

5.2 O “COLETIVO FORA MICARLA” E “#SOUMAISUMFORAMICARLA”: 

MOVIMENTO ESPONTÂNEO, PLURAL, HORIZONTAL E SUPRAPARTIDÁRIO 

 

Com o passar dos dias, um grande lema do “#ForaMicarla” ia constituindo-se pelos 

que estavam no acampamento como também por aqueles que participavam visitando os 

acampados e pelos que se sentiam parte do “#ForaMicarla” por meio das redes sociais – 

Twitter e Facebook. Os acampados buscavam encaixar cada ocupante em uma das comissões 

do “#acamapmentoprimaverasemborboleta”. Esse ajuste era feito em plenária e, nesse 

momento, o ocupante deveria expressar a sua vontade de participar de uma comissão. Essa era 

uma forma de reafirmar que o movimento “#ForaMicarla” não era representado por um líder. 

Dessa forma, as ações dos manifestantes buscavam demonstrar a relação horizontal das 

decisões como reflexo das ações democráticas do movimento que existiam na internet e que 

constituíram as passeatas e o acampamento.  
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No início, os manifestantes afirmavam que o “#ForaMicarla” era um movimento 

espontâneo, plural, horizontal e apartidário. Porém, a presença de partidários e das bandeiras 

dos partidos durante as passeatas e na ocupação fazia com que os twitteiros ligados ao 

governo de Micarla de Sousa se utilizassem desses fatos como arma acusatória. A existência 

de partidos políticos permitia que o grupo da situação afirmasse que o movimento era 

partidário e não representava a sociedade natalense. Por isso, os manifestantes decidiram 

trocar a palavra apartidário por suprapartidário. Nessa defesa, o movimento “#ForaMicarla” 

admitia que os partidos estavam presentes na manifestação, mas esta era composta por 

pessoas vinculadas ou não à política partidária. 

O acampamento “#primaverasemborboleta” começou com cerca de 30 pessoas. O 

aumento no número de acampados foi o fator decisivo para fazer com que os ocupantes 

criassem comissões de acordo com as necessidades. Desse medo, foram nomeadas as 

comissões de segurança, jurídica, alimentação, limpeza, cultura e comunicação. Toda pessoa 

que chegava para acampar apresentava suas características para participar de uma comissão e 

deveria dispor-se de forma voluntária.  

Natália Bastos Bonavides, 23 anos, estudante de direito na época do acampamento e 

que fez parte da comissão jurídica, contou como as decisões do “#ForaMicarla” eram 

deliberadas entre os ocupantes e como funcionavam as comissões nos momentos mais 

decisivos do “#primaverasemborboleta”. 

 

Raquel: Para vocês, o que é este movimento? 

Natália: Eu acho que é um tipo de manifestação espontânea provocada pela situação 

generalizada que a prefeita deixou na cidade. E que eu pude observar na prática que 

tudo isso que o movimento falava de ser espontâneo, de ser independente, de não ter 

um líder específico, eu vi que era bem mesmo essa dinâmica, e essa é a parte 

interessante que eu relaciono mesmo com o fato de ter surgido na internet. Porque 

eu já participei de outras movimentações e normalmente tem alguém que marca. 

Mas no #ForaMicarla realmente as coisas iam surgindo no Twitter. Até uma vez a 

gente brincou que cada pessoa podia propor uma data e a que pegasse era a que ia 

ser. Porque realmente era espontâneo, assim não tinha uma coordenação que se 

reunia e dizia que ia ser em tal data. Depois a gente começou a fazer encontros e 

plenárias do pessoal que participou do acampamento se encontrando 

presencialmente. Mas acho que este fator de ter surgido na internet deu esta 

característica ao #ForaMicarla de ser totalmente sui generis.  

Nunca eu tinha visto uma organização tão desorganizada, no sentido de que é sem 

uma pessoa mandando. Era até engraçado nas negociações lá no acampamento, 

porque ia uma comissão para negociar. Então, os vereadores queriam: então vão 

acordar isso aqui. Não. A gente não pode responder agora, não. Estamos aqui só 

representando e querendo ouvir. Tudo o que for combinado aqui, nós vamos ter que 

voltar lá e votar em plenária. Que era para sempre manter este caráter de horizontal, 

como se costumava dizer lá. Eu acho que é isso um movimento muito plural, eu 

nunca tinha visto um movimento tão plural. Pessoas filiadas a partidos, pessoas que 
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tinham aversão a partidos, anarquistas. Micarla conseguiu ser unanimidade neste 

sentido, pessoas que nunca tinham militado juntas em prol de nada.  

 

Quando Natália Bonavides aciona a palavra “espontâneo” para categorizar o 

movimento, ela enfatiza por meio desse termo que o “#ForaMicarla” não era o movimento de 

uma classe trabalhadora nem do sindicato dos bancários – movimentos institucionalizados 

que apresentam em sua formação uma hierarquia vertical e um líder, que os representa nas 

instâncias formais. Em seu entendimento, e no de outros twitteiros, como @TiaBeteNatal, que 

eu conheci por meio de @ItsMenrenx no Twitter, existiam descontentamentos os mais 

diversos em relação à administração de Micarla de Sousa, por isso as pessoas de forma 

espontânea manifestavam as insatisfações vividas no dia a dia da cidade no Twitter, pois este 

era o espaço para os cidadãos natalenses que possibilitava esse tipo de ação.  

Podemos também perceber que quando Natália Bonavides apenas vivenciava o 

movimento na internet, ela desconfiava desse lema de o movimento ser espontâneo, plural, 

horizontal e suprapartidário. A defesa do lema ocorre no momento em que a estudante 

vivência a comissão jurídica.  

Essa desconfiança está imbricada com a acusação que a internet recebeu fortemente no 

início de sua expansão, que foi a de manter relações falsas. De acordo com Castells (2003), as 

ditas “comunidades virtuais” foram acusadas por aqueles que defendiam a áurea e a 

homogeneidade da “comunidade tradicional” de manter uma “vida falsa” e de não manter 

relação com o “mundo offline”. Além disso, a desconfiança estava relacionada com a 

possibilidade de os usuários construírem diversas identidades por meio de avatares e fakes. 

Dessa forma, o autor vai defender que as relações na internet se dão da mesma forma que as 

relações construídas na vida offline. Assim: “os usuários tendem a adaptar novas tecnologias 

para satisfazer seus interesses e desejos. O mundo social da internet é tão diverso e 

contraditório quanto à própria sociedade” (CASTELLS, 2003, p. 48). 

Para Giddens (1999), a confiança em condições de modernidade está ancorada em 

mecanismos de desencaixe. Sendo assim, “[...] uma quantidade cada vez maior de pessoas 

vive em circunstâncias nas quais instituições desencaixadas, ligando práticas locais a relações 

sociais globalizadas, organizam os aspectos principais da vida cotidiana” (GIDDENS, 1999, 

p. 83).  

Por desencaixe, Giddens (1999, p. 83) apresenta como conceito “o „deslocamento‟ das 

relações sociais de contextos locais de interação e sua reestruturação através das extensões 
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indefinidas de tempo-espaço”. Nesse sentido, podemos pensar a internet como um desses 

mecanismos.  

 Nessa relação de confiança, Giddens vai desenvolver a ideia de que existem dois tipos 

de compromisso na modernidade: compromissos com rosto e compromissos sem rosto. 

 

Os primeiros se referem a relações verdadeiras que são mantidas por, ou expressas 

em conexões sociais estabelecidas em circunstâncias de copresença. Os segundos 

dizem respeito ao desenvolvimento de fé em fichas simbólicas ou sistemas peritos, 

os quais tomamos em conjunto, devo chamar de sistemas abstratos (GIDDENS, 

1999, p. 84). 

 

Mais uma vez, podemos perceber na afirmação do autor que a noção de relação 

verdadeira está intrinsecamente relacionada às “circunstâncias de copresença”. Nesse sentido, 

a diferença entre Natália e informantes como @Assis1961, @dayvsoon, @ItsMenrenx, 

@PauloSBarbosa, @DellRN e @TiaBeteNatal estava na forma como eles vivenciavam o 

Twitter e a sua cotidianidade.  

Apesar de eu conhecer Natália Bonavides da época em que cantávamos no coral da 

escola, eu apenas passei a segui-la após o acampamento “#primaverasemborboleta”. Em 

entrevista realizada em 25 de agosto de 2011, um mês após a ocupação, Natália afirmou 

categoricamente: “na verdade, eu não uso o Twitter tanto assim. Eu sou daquelas twitteiras 

que fica mais olhando a Timeline. Eu não sou tão ativa assim, sou mais passiva”. Com o 

passar do tempo, percebi que @natbonavides realmente poderia ser considera uma twitteira 

passiva, comparada aos outros informantes, que todos os dias estavam presentes no ambiente 

da plataforma.   

Os twitteiros @Assis1961, @dayvsoon, @ItsMenrenx, @PauloSBarbosa, @DELLRN 

e @TiaBeteNatal, durante as entrevistas realizadas e em suas falas no Twitter, não 

apresentavam conotação de falsidade quando se tratava das relações que eles vivenciavam no 

Twitter. Desse modo, mesmo antes de conhecer em presença física esses twitteiros, eles 

procuravam-me por meio do Direct Messages, pelo chat do Facebook, pelo MSN Messenger 

e, tempos depois, por meio do celular para relatar situações do movimento “#ForaMicarla” ou 

simplesmente para falar sobre as particularidades vividas dentro de seus lares. Sentia com 

essas ações que, para eles, mais do que pesquisadora, eles acreditavam que uma grande 

amizade estava sendo formada entre nós.  

 Meses antes de eu conhecer @Assis1961 e @PauloSBarbosa em copresença, eles 

comentavam sobre mim quando eu não aparecia no Twitter com certa frequência. Nesse 
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sentido, em 24 de julho de 2011, @Assis1961 perguntou a Paulo: “@PauloSBarbosa você 

tem falado com a sumida @raqueljor?”. Além disso, eles demonstravam preocupação quando 

eu declarava que não estava bem com a minha saúde e também se interessavam por outras 

coisas relacionadas a Raquel não pesquisadora. Para celebrar a amizade construída no Twitter, 

realizamos um encontro natalino em 28 de dezembro de 2011 em um bar da cidade. Dessa 

forma, para aqueles que vivem de forma rotineira ambientes de interação online como o 

Twitter, as relações são tão verdadeiras quanto qualquer relação construída em copresença. 

 

 

 

Figura 32 – Foto do encontro com os twitteiros para comemorar um ano de amizade no Twitter 

 

Outro momento interessante da fala de Natália Bonavides está relacionado com o 

conceito de organização com base no qual ela constrói o entendimento da formação do 

“#ForaMicarla”, quando afirma: “Nunca eu tinha visto uma organização tão desorganizada”. 

Nesse ponto, a estudante contrapõe a ideia de organização advinda do pensamento de 

institucionalidade dos movimentos sociais, em que eles existiriam enquanto tal por meio 
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desse caráter formal, com o pensamento dessa negação do poder centralizado no momento em 

que as decisões são realizadas em plenárias, por meio de votação democrática. 

Essa desorganização/organizada vai contra a relação direta que existe para Oberschall 

(apud GOHN, 1997, p. 63) entre movimento social e organização. De acordo com o autor, 

para se ter um movimento social não bastam uma causa justa e uma mensagem atrativa.  

 

Ele afirma que é preciso que haja marcos referenciais significativos e atrativos. As 

mensagens têm de ser comunicativas, os assuntos de interesse público, ideias, 

símbolos e palavras-chave devem ser criados. [...] Em suma, organizar um 

movimento dá trabalho, assim como é trabalhoso organizar seus encontros, reuniões 

e administrar suas agendas. Portanto, para Oberschall, movimento social, significa, 

prioritariamente, organização (OBERSCHALL apud GOHN, 1997, p. 63). 

 

  Essa forma de tomada de decisão no “#ForaMicarla” de uma 

organização/desorganizada, a qual eu também pude presenciar em alguns momentos do 

acampamento, foi um dos grandes impasses entre o movimento e as instâncias da justiça 

estadual. Essa última não sabia como a normatividade poderia traçar um julgamento para um 

movimento em que não existia um líder para responder judicialmente pela ação civil.  

 

Natália: A gente teve um pedido do desembargador que foi inusitado. Ele pediu para 

que a gente provasse que o #ForaMicarla existia. Depois que tudo tinha acontecido, 

depois que a gente tinha acampado e até já tinha o STJ dado a decisão.  

Hélio: Os sujeitos de direito hoje são diferentes. Não é, talvez, como na época que 

ele estudou. Com esta nova constituição, novos sujeitos surgiram. E com o advento 

dessa efervescência dos movimentos sociais através da internet, o direito tem que 

olhar para essa pluralidade dos sujeitos que estão surgindo e ver uma forma de 

abarcá-los. Porque, assim, não precisa ter um CNPJ, a gente não precisa ter um 

registro, uma pessoa jurídica, para fazer movimentos sociais.  

Os movimentos sociais, a liberdade de expressão, estão sendo materializados pelas 

redes sociais, veio para democratizar bastante. O poder judiciário não pode ser 

inibidor disso, ao contrário, ele tem que abarcar isso. É uma dinâmica social. O 

direito apesar de ser conservador e de tentar manter uma ordem, ele não pode ser 

inibidor desta vida social. E a dinâmica social hoje é de surgimento de novos 

sujeitos e as redes sociais estão sendo o catalisador, deixando que novos sujeitos 

surjam e tenham voz.  

Natália: Tanto que um dos argumentos para não terem aceito nossos habeas corpus 

aqui era que não podia existir habeas corpus com pessoas indeterminadas, não podia 

ter habeas corpus coletivo.  

Hélio: E queriam que a gente pegasse o nome, o CPF e a rua de cada um.  

Eu acho que o #ForaMicarla abalou o três poderes do estado, tanto o poder 

judiciário estadual, o poder executivo municipal e o legislativo municipal. Abalou os 

poderes. Porque o trato que foi feito, a forma espontânea e a forma coletiva de 
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liberdade de expressão que foi materializada, talvez eles não estavam prontos e nem 

esperando este outro poder popular. 

 

Para esses sujeitos, essa nova forma de constituição de movimento social traz 

questionamentos diversos para o campo político bem como, em consequência, para o campo 

normativo, que é a forma reguladora do estado sobre a vida social. Quando o estudante de 

direito afirma que não existia a possibilidade de registrar cada manifestante na ação judicial 

por meio do CPF, ele reafirma com isso que os sujeitos que constituem o “#ForaMicarla” não 

estão em organização institucional, logo eles não podem ser quantificados. Assim, a justiça 

passou a ter um grande impasse: quem são esses sujeitos do “#ForaMicarla”? E o que é o 

“#ForaMicarla”?  

Os momentos desta seção buscam descrever as atitudes, os sentimentos e a crença dos 

sujeitos do “#ForaMicarla” de estarem constituindo um processo político em que a tomada de 

decisão está nas mãos de sujeitos plurais localizados geograficamente  na cidade. Além disso, 

a discussão aqui trazida mostra como o “#ForaMicarla” buscou ser reconhecido como 

movimento legítimo diante das instâncias formais – o legislativo e o judiciário –, mesmo não 

apresentando em sua constituição as características dos movimentos civis, ditos tradicionais, 

que eclodiram junto com a modernidade. 

  

5.3 RELAÇÕES DE STATUS E PODER ENTRE AS MÍDIAS SOCIAIS E A GRANDE 

IMPRENSA NO “#ForaMicarla” 

 

 

Para os grandes entusiastas da cibercultura, como André Lemos e Pierre Lévy (2010), 

a possibilidade trazida pelas mídias interativas digitais, em que todos podem ter voz, permite 

a existência de uma democracia planetária, a qual é o principal pilar do poder que nasce no 

seio das sociabilides online. Longe dessa visão de euforia diante da internet está Dominique 

Wolton (2003), para o qual a revolução tecnológica está distante de provocar uma revolução 

na estrutura global das sociedades.  

Durante o trabalho de campo, era muito recorrente a relação de “amor e ódio” que os 

twitteiros do “#ForaMicarla” mantinham com as mídias tradicionais de Natal, aqui 

compreendidas principalmente pelas concessionárias das emissoras das principais redes de 

televisão do Brasil. Por isso, acredito que a discussão que eu trago nesse momento pode 

parecer desnecessária, pois, para alguns, ou você está do lado daqueles entusiastas do mundo 
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digital ou a favor dos que percebem que o processo tecnológico apresenta uma velocidade 

maior do que o processo social. 

Defino como uma relação de “amor e ódio” entre as mídias sociais e as mídias 

tradicionais o processo de convivência dessas formas tecnológicas por aqueles que as usam 

em seu dia e dão integibilidade a esse uso. Nesse processo, demonstram que existe um campo 

de força, de poder e de status entre as mídias. 

Passei a levantar essa questão após uma discussão bastante salutar que ocorreu em 

julho de 2011 no GT “Uma Antropologia do Ciberespaço e no Ciberespaço” da IX Reunião 

de Antropologia do Mercosul. Nesse debate, a simetria de poder entre as mídias veio a ser um 

dos principais pontos discutidos pelos pesquisadores presentes. Nessa época, os cinco meses 

de trabalho de campo sistemático no Twitter e a ocorrência dos 11 dias de acampamento 

fizeram com que eu levantasse muitas questões sobre essa relação entre mídias sociais e 

mídias “tradicionais/analógicas”. 

Era muito periódico durante o “#ForaMicarla” os twitteiros afirmarem que não 

precisam da “mídia vendida”, mas ao mesmo tempo apenas acreditavam na força do 

movimento quando o “#ForaMicarla” era noticiado nos principais veículos de televisão do 

estado e até mesmo em revistas de circulação nacional.  

Observei durante a passeata do dia 07 de junho a presença de poucos repórteres dos 

jornais, rádios e TVs de Natal. Às 14h do mesmo dia, um dos ocupantes disse a outro que ele 

deveria fazer o seu protesto por meio da transmissão da Twitcam do @xoinseto, pois essa era 

a imprensa do “#ForaMicarla”, não a “mídia comprada”. Foi quando o @xoinseto postou que 

não estava vendo a presença da mídia local na Câmara Municipal. Por volta das 17h, 

@dayvsoon também reclamou no Twitter o fato de que nenhuma emissora de TV, até o 

momento, havia falado sobre a ocupação na Câmara Municipal de Natal. 

Os momentos da ocupação em que eu estive presente na sede do legislativo foram 

fundamentais para observar o quanto era importante para o coletivo “#ForaMicarla” manter 

um contato, quase que 24 horas, com os twitteiros e também por meio do blog oficial do 

“#primaverasemborboleta”.   

A gestão de Micarla de Sousa parecia reconhecer a importância da Twitcam para 

mobilizar a opinião pública em favor do “#primaverasemborboleta” e, em consequência, do 

“#ForaMicarla”. Isso ficou de certa forma em evidência quando no terceiro dia do 

acampamento, em 09 de junho de 2011, a transmissão wi-fi do prédio foi interrompida, 

impedindo, dessa forma, o contato entre os ocupantes e os twitteiros por meio da Twitcam.  
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Com o tempo, os ocupantes perceberam que esse tipo de relação estabelecida entre o 

acampamento e os internautas requeria mais cuidado em relação ao processo de negociação 

para permanência do acampamento na sede do legislativo municipal.  

 

Raquel: Você sentia que existia uma preocupação de sempre estar em contato com 

os internautas? 

Vítor: Com certeza. Principalmente o pessoal do @xoinseto, pessoal do 

@MobilizaNatal, do @buracosdenatal, sempre ressaltando a importância de manter 

a Twitcam aberta. O pessoal da comissão de imprensa, que eu fazia parte, tava até 

planejando como ia fazer. Pegar a Twitcam e fazer boletins diários em horários 

determinados, como um jornalzinho explicando o quê estava acontecendo. Colocar 

um conteúdo mais qualificado, do que só uma câmera do que estava acontecendo, do 

que apenas pessoas circulando e não falando nada. Tinha esta preocupação do 

pessoal da parte cultural que chamava o pessoal para assistir as apresentações. 

Também quando tinha discursos do pessoal de fora, também havia a preocupação de 

transmitir. A gente sabia que se perdesse contato com o pessoal da internet a gente ia 

perder a capacidade de envolver as pessoas se tivesse a necessidade. Então, sempre 

nos momentos de emergência, tipo: vão tirar a gente daqui. Falar com todo mundo 

da internet. E a Twitcam servia muito para isso.   

 

O “#ForaMicarla” legitimava-se em seu discurso como um movimento de rede social 

da internet. Por isso, eles percebiam que o canal privilegiado para a convocação do apoio aos 

ocupantes era o Twitter. Nesse momento, a internet era vista como a mídia revolucionária e 

como mais importante do que os canais de televisão local, as emissoras de rádio e os jornais 

impressos. Sobre esse entendimento, um dos ocupantes declarou durante a sessão do 

“#ForaMicarla” realizada em 17 de junho de 20011: “a revolução agora não é mais 

televisionada. Agora ela é twittada”. 

A guerra entre as mídias ficou mais evidente quando dias depois outro evento 

envolvendo um veículo local ganhou notoriedade durante a ocupação. O fato envolveu a TV 

Ponta Negra, filiada da SBT e de propriedade da família de Micarla de Sousa. Na sexta-feira, 

dia 10 de junho de 2011, a comissão jurídica do acampamento conseguiu um habeas corpus 

que garantia a permanência dos ocupantes na câmara. No domingo seguinte, dia 12 de junho, 

um dos twitteiros da minha rede, mas que não era do grupo mobilizador, disse que uma 

“guerra judicial” estava ocorrendo devido à ocupação. Nesse mesmo momento, o vereador 

@JulioProtasioJP comunicou que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, por meio da 

decisão do desembargador Dilermando, determinou a desocupação da CMN até as 12h do dia 

seguinte, 13 de junho.  

Os twitteiros mostraram indignação e apoiaram o acampamento no momento em que 

ficaram sabendo que a decisão do TJ-RN foi baseada nas imagens da emissora TV Ponta 
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Negra. Todo esse fluxo de informação entre o acampamento e o twitteiros ocorria por meio da 

Twitcam e principalmente pelas postagens do @xoinseto. Essa ligação realizada entre o 

acampamento e a internet era fundamental para que os ocupantes permanecessem na câmara. 

Nesse último caso, a decisão do tribunal ocorreu em um domingo, quando boa parte das 

pessoas estava em casa apenas acompanhando o “#primaverasemborboleta” por meio do 

Twitter.  

Por causa desse episódio, no dia seguinte – dia marcado para que a polícia realizasse a 

desocupação do prédio por força policial, caso os manifestantes não se retirassem –, todos os 

ocupantes decidiram boicotar a emissora de Micarla de Sousa, não concedendo entrevista aos 

repórteres. Com essa atitude do coletivo “#ForaMicarla”, o SBT enviou um jornalista da sede 

para fazer a cobertura do acampamento. 

Com os seis dias de acampamento, o movimento começava a sentir-se vitorioso no 

momento em que ele passou a ser noticiado pelas revistas do cenário nacional. @DELLRN 

comemorou o fato de que sua foto iria ser publicada na revista Carta Capital. Nesse mesmo 

momento, Dell comentou com outro twitteiro: “temo que os filtros locais não vão levar o 

movimento às principais redes de televisão do Brasil”.  

O dia mais decisivo para o acampamento “#primaverasemborboleta” foi quando os 

desembargadores do Rio Grande do Norte decidiram pela retirada do acampamento até as 

18h, em 15 de junho. Uma twitteira da minha rede de amigos retwittou a matéria da Tribuna 

do Norte
38

 referente ao início do julgamento no TJ-RN do recurso para retirada dos 

manifestantes da sede do legislativo municipal.  

Às 09h30, o @xoinseto começou a transmissão, por meio da Twitcam, do julgamento 

de recurso, o qual solicitava a desocupação dos manifestantes do prédio da CMN. Essa era a 

única forma de as pessoas não envolvidas com a comissão jurídica presenciarem a audiência. 

Por várias vezes, a conexão “caiu”. No final, o desembargador Caio Alencar decidiu pela 

desocupação do prédio da CMN até as 18h. Logo em seguida, @thalitamoema perguntou no 

Twitter se os manifestantes iam ser contra uma decisão judicial.  

Com o parecer desfavorável ao coletivo “#ForaMicarla”, o @xoinseto iniciou a 

convocação dos twitteiros para a ação de resistência pacífica. Para aqueles que não poderiam 

ir até a sede do legislativo, o coletivo “#ForaMicarla” marcou  para as 18h30 o 

“#buzinacoforamicarla”, em que os motoristas da cidade deveriam buzinar em protesto à 

gestão de Micarla de Sousa e apoio ao acampamento.   

                                                           
38

 Disponível em: <http://tribunadonorte.com.br/noticia/comeca-julgamento-de-recurso-para-retirada-de-

manifestantes-da-camara/185408>. Acesso em: 15 jun. 2011.  

http://tribunadonorte.com.br/noticia/comeca-julgamento-de-recurso-para-retirada-de-manifestantes-da-camara/185408
http://tribunadonorte.com.br/noticia/comeca-julgamento-de-recurso-para-retirada-de-manifestantes-da-camara/185408
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Cheguei à Câmara Municipal às 16h30. No local, boa parte da imprensa local já estava 

presente. Aos poucos, iam chegando mais pessoas para apoiar os ocupantes. Logo em seguida, 

Dayvson e um amigo subiram até a parte mais alta do prédio e ergueram a bandeira do Brasil. 

No pátio, uma repórter da Intertv Cabugi, filial da Rede Globo, veio até a mim 

reclamar de alguns manifestantes que olharam para ela e disseram que não falavam com a 

mídia vendida. A imprensa era solicitada e ao mesmo tempo tida como possibilidade de 

deturpação das coisas ditas pelo movimento. Naquele momento, o sentimento de tensão e 

angústia era visível entre os ocupantes. 

Por volta das 17h30, o coletivo solicitou que todos sentassem para repassar as 

informações de como os manifestantes deveriam agir com a chegada da polícia. Antes desse 

momento, em círculo, os manifestantes cantavam: “companheiro me ajude, que eu não posso 

andar só, sem você eu ando bem, mas com você ando melhor”. Também gritavam: “Micarla, 

eu não sou fake!”, palavras referentes à entrevista coletiva em que a prefeita afirmou que o 

movimento era dos muitos fakes do Twitter.  

Sentados, os manifestantes ouviram as instruções de que deveriam resistir sem 

violência. Também receberam a informação de que deveriam sentar no formato de uma 

mandala e prender o braço e as pernas no companheiro ao lado como uma corrente. A 

comissão de comunicação ia informando ao pé do ouvido de cada manifestante a ação de que 

deveria fechar os olhos, caso os policiais jogassem spray de pimenta. Recebi as informações 

e, juntos aos manifestantes, sentei sobre o chão do pátio da câmara. 

 Exatamente às 18h, horário marcado para ação da polícia, um grupo da comissão 

jurídica do coletivo “#ForaMicarla” entrou no pátio onde os manifestantes já estavam 

sentados em formato de mandala com o habeas corpus que anulava a decisão do TJ-RN de 

desocupação do prédio por força policial.  

 



127 
 

 

Figura 33 – Natália Bonavides, da comissão de justiça, lê a sentença do STJ que derrubou liminar da justiça 

estadual que determinava a desocupação do prédio por força policial  

 

 

Todos comemoraram com muito entusiasmo. Os manifestantes da ocupação e os 

integrantes da comissão jurídica choravam e abraçavam-se com muita força. Foi quando 

Dayvson anunciou oficialmente a decisão e pediu para que todos os presentes cantassem o 

hino nacional. Alguns manifestantes seguravam a bandeira e a constituição brasileira. 

 Depois da comemoração interna, podíamos ouvir o buzinaço, marcado para as 18h30, 

nas ruas de Natal. Assim, os manifestantes se concentraram na parte da frente da CMN e 

ficaram aplaudindo as pessoas que passavam de carro buzinando em apoio ao movimento. 

Podíamos ouvir ao longe o som de buzina, não apenas no local do movimento.  

No Twitter, vários usuários comemoravam a decisão do STJ de manter os ocupantes 

na Câmara Municipal de Natal. O @buracosdenatal divulgou na íntegra uma imagem com o 

parecer da decisão.  

Após a vitória do movimento no STJ, boa parte das pessoas que estava participando da 

resistência à retirada dos ocupantes foi embora. Por volta das 19h30, também decidi voltar 

para casa. Mais uma vez, meu carro pifou e tive que chamar o reboque. Nessa situação, 
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@ItsMenrenx, que naquele momento sabia da minha pesquisa, estava dentro do seu carro, 

estacionado em frente à Câmara Municipal. Ele ofereceu ajuda, mas pediu para que eu 

esperasse ele terminar de ver o Jornal Nacional da Rede Globo, que ele assistia de forma 

atenta por meio do GPS que estava instalado em seu automóvel. Quando terminou a 

transmissão do telejornal, @ItsMenrenx ficou revoltado com o fato de a emissora não ter 

noticiado aquele grande acontecimento político que tinha ocorrido no final da tarde em Natal-

RN, a vitória do coletivo “#ForaMicarla” no Superior Tribunal de Justiça. @ItsMenrenx 

acusou a emissora de ter sido comprada pelos políticos locais para abafar o caso. 

Diante desses acontecimentos e de outros que ocorreram durante os nove meses de 

trabalho de campo, pude apreender dos meus informantes essa relação que eles mantinham de 

positividade e negatividade com a mídia tradicional. No primeiro momento, eles tinham a 

internet como a única possibilidade de expressão de suas insatisfações, bem como ali 

poderiam interagir com as pessoas por meio dessa relação direta, sem a copresença física que 

a tecnologia digital traz para a vida cotidiana. Porém, eles também identificavam que uma 

relação de poder instaurada durante anos pelas mídias tradicionais, principalmente pelas 

emissoras de televisão, não poderia ser negada. Diante disso, era necessário que os veículos 

analógicos noticiassem o movimento “#ForaMicarla”, pois assim estariam atingindo aqueles 

que não vivem as redes sociais online.  

 

5.4 @micarladesousa: AS AÇÕES E REAÇÕES EM UM AMBIENTE DE INTERAÇÃO 

ONLINE 

 

Mesmo com a criação do Twitter em 2006, a plataforma ganhou expressividade no 

Brasil em 2009, ano que coincidiu com o primeiro ano de governo dos prefeitos eleitos no 

pleito eleitoral de 2008. Percebendo a dimensão que a plataforma ganhava no dia a dia dos 

brasileiros, e não muito diferente em Natal-RN, os políticos começaram a criar perfis oficiais 

para manter uma comunicação direta com os cidadãos. Dessa forma, a prefeita Micarla de 

Sousa criou sua conta em 16 de julho de 2009.  

Tempos depois, a atitude de @micarladesousa de bloquear os twitteiros que 

direcionavam críticas à sua gestão acabou incomodando aqueles que acreditavam que ali era o 

espaço privilegiado da democracia. A partir dessa situação, nasceu, em agosto de 2012, o 

@BlockdeMicarla (bloqueados de Micarla), perfil que foi reunindo diversos seguidores 

inconformados com a ação da prefeita de responder com bloqueio as críticas recebidas por sua 

administração. 



129 
 

 De acordo com Castells (2003, p. 129), a cultura da internet incita a democracia. Essa 

crença reside no fato de que com a Net os cidadãos passam a ter acesso, de forma fácil, a 

informações tão diversificadas quanto seus líderes. Por meio da interatividade, os cidadãos 

podem solicitar informações, expressar opiniões e pedir resposta de uma forma direta aos seus 

representantes.  

Essa crença faz com que políticos do cenário atual do Brasil tenham a preocupação de 

criar perfis de relacionamento com os cidadãos no Twitter. Esses perfis apresentam-se como 

uma forma de debate mais direto, sem a mediação dos meios tradicionais de comunicação. 

Porém, Castells (2003) aponta que a internet não pode fornecer um conserto tecnológico para 

a crise da democracia. Mesmo assim, ela tem um papel significativo na nova dinâmica 

política, denominada pelo autor de “política informacional”. “A internet fornece, em 

princípio, um canal de comunicação horizontal, não controlado e relativamente barato tanto 

de um-para-um quanto de um-para-muitos” (CASTELLS, 2003, p. 129). 

Castells afirma que não existem mais segredos na Era da Internet, uma vez que as 

informações passam a escapar do círculo estreito do poder. Isso fez com que a mídia 

tradicional passasse a ter uma atitude de vigilância, a partir do momento em que as 

informações circulavam com uma rapidez nunca antes vista. 

Dentro desse entendimento, @micarladesousa criou esse espaço de debate direto com 

os seus eleitores. Para manter esse contato, existiu a preocupação por parte do perfil da 

gestora em diferenciar quando ela twittava e quando era a sua assessoria de comunicação que 

mantinha diálogos com os twitteiros. Porém, nunca foi revelado quem era a pessoa que fazia a 

atualização do perfil no lugar da prefeita. Essa distinção entre quem estava twittando era 

realizada por meio do símbolo “(A)”, que quando postado marcava no ambiente a presença da 

assessoria de Micarla de Sousa. Do contrário, quando não existia o símbolo, quem estava 

presente no ambiente era a prefeita. 

Essa escolha de se fazer presente no Twitter parte da compreensão de Micarla de 

Sousa: 

 

Nas condições sociopolíticas deste último período do século XX, políticos de 

sociedades libero-democratas não têm outra escolha senão a de se submeterem à lei 

da visibilidade compulsória. Renunciar à administração da visibilidade através da 

mídia seria um ato suicídio político ou uma expressão de má-fé de quem foi tão 

acostumado à arte da autoapresentação, ou foi tão bem colocado numa organização 

que praticou a arte do bom resultado, que pode dispensá-la (THOMPSON, 1998, p. 

124). 
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Por meio desse perfil e ambiente de interação de @micarladesousa, eu pude observar 

que a gestão municipal muitas vezes tinha como ação responder de forma indireta aos 

questionamentos levantados pelos twitteiros e principalmente pelo fiscalizador 

@BlockdeMicarla, que diariamente trazia debates sobre supostos casos de improbidade 

administrativa.  

Além do fake, outro perfil relevante para as ações de @micarladesousa no Twitter foi 

o @buracosdenatal, criado em 11 de fevereiro de 2011, o qual trazia informações sobre 

problemas de manutenção da malha viária da cidade. Nesse sentido, podemos demonstrar de 

que forma essa relação entre as denúncias trazidas pelo @buracosdenatal e as respostas da 

prefeitura no Twitter se estabelecia, citando como exemplo o caso das chuvas que caíram em 

Natal-RN, em 13 de abril de 2011. Por causa do fenômeno climático, várias ruas ficaram 

alagadas e os twitteiros postaram imagens dos estragos provocados pelas chuvas, as quais 

eram retwittadas pelo @buracosdenatal. Nesses posts, existia a preocupação de demonstrar 

quais as obras e ações da prefeitura para solucionar os problemas com os alagamentos. 

 No primeiro tweet, que possuía o símbolo “(A)”, @micarladesousa disse que 

determinou às secretarias que elas intensificassem as ações preventivas devido ao período de 

chuvas e colocou o link da foto da reunião. Em outra postagem, @micarladesousa, também 

por meio de sua assessoria, postou a imagem de sua visita a uma lagoa de capitação de São 

Conrado, que ajuda a evitar que as ruas próximas fiquem alagadas. Em seu último tweet, 

existia uma imagem que mostrava a prefeita conversando com os moradores e dizendo que 

Micarla impediu os alagamentos no local. 
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Figura 34 – @micarladesousa demonstrou como a prefeitura veio atuando para resolver os problemas 

ocasionados pelas chuvas dos dias 12 e 13 de abril de 2011 

 

 

Durante muito tempo, foram poucos os momentos em que @micarladesousa 

conversou com os twitteiros sem o intermédio de sua assessoria de imprensa. No dia 15 de 

abril, aniversário da prefeita, @BlockdeMicarla convocou os twitteiros para colocar a hashtag 

“#ForaMicarla” mais uma vez no Topic Trends do Brasil, como forma de “presente de 

aniversário” a ser dado à gestora. Alguns twitteiros responderam a convocação do 

@BlockdeMicarla, mas até o final do dia a hashtag não voltou ao ranking dos temas mais 

discutidos pelos twitteiros do país. 

Na outra ponta, a assessoria de imprensa da prefeita por meio do perfil 

@micarladesousa começou o dia dizendo que algumas mensagens de parabenização enviadas 

a Micarla de Sousa seriam retwittadas. Depois, a própria prefeita postou mensagens de 

agradecimento aos votos recebidos por seu aniversário por meio do Twitter. 

 

 

Figura 35 – Podemos ver de um lado os twitteiros desejando “#ForaMicarla” à prefeita em seu dia de aniversário 

e do outro lado a assessoria retwittando os votos de parabenização enviados por seus seguidores 

 

 

O primeiro pronunciamento oficial realizado por Micarla de Sousa em relação ao 

movimento “#ForaMicarla” ocorreu dias depois após as duas passeatas realizadas em 25 de 

maio e 1º de junho, em entrevista ao vivo à Rádio 94FM. Diante disso, @BlockdeMicarla 

afirmou que os secretários da prefeita estavam retwittando as “mentiras” ditas pela prefeita.  
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Logo em seguida, @BlockdeMicarla disse: “94FM é só @micarladesousa quem fala? 

E ela comprou a FM?”. Acrescentou: “Há já sei que a 94FM é do empresário dono do Novo 

Hotel que é alugado pela PMN da prefeita @micarladesousa entenderam?”.  Um twitteiro 

respondeu ao Block em seguida: “Divulgue o nome desse secretário se foi presente mesmo da 

construtora Moura Dobeaux”. Outra twitteira respondeu ao @BlockdeMicarla: “kkkkkkkkk ... 

pode crer”.  

Depois, @BlockdeMicarla, que acompanhava de forma atenta a entrevista da prefeita, 

mostrou indignação com as afirmações em relação ao movimento “#ForaMicarla”. Block 

disse: “@micarladesousa ta doida, ta dizendo que o #ForaMicarla foi para as ruas sem nem 

saber o que protestar!!! Kkkk #NatalGrevedeGestao”. Continuando, ele afirmou: 

“@micarladesousa abra os alugueis da PMN demagoga... Gente ela tá mentindo na 94FM”. 

Dessa forma, a twitteira @KeilaSousa respondeu ao @BlockdeMicarla: “o dono da 94FM tá 

encrencando, que todo dia massacra SGT. Regina por causa da CEI dos Aluguéis...”. 

Acrescentou ainda: “@BlockdeMicarla mesmo sendo alugado, a prefeitura realizou uma 

MEGA reforma no Novotel, deixando o edifício DUCAL deteriorado”. Menos de um minuto 

depois, @BlockdeMicarla mais uma vez posta em resposta as declarações da prefeita: 

“@micarladesousa está dizendo que as pessoas estão sendo usadas no #ForaMicarla kkk Natal 

tá linda né?”.   

Outra twitteira que também acompanhava a entrevista no rádio disse ao 

@BlockdeMicarla:  “alguém por favor liga para 94FM para falar ao vivo e dizer umas 

verdades pra essa mulher!!!”. Assim, @BlockdeMicarla afirmou: “prefeita @micarladesousa 

ameaça o #ForaMicarla, diz que vai tomar providências!!! Kkkk”. Dessa forma, 

@marianamorais23 respondeu: “@blockdemicarla a micarla tá com tanto medo que tá 

bloqueando todo mundo no Twitter pra ninguém falar dela! #MicarlaDemagoga”.  

Durante a entrevista, @BlockdeMicarla retwittou a postagem de @alissoncal: “depois 

de serem chamados de „bardeneiros‟, manifestantes agora são „pornográficos‟, segundo a 

prefeita Mica”. Em seguida, @ItsMenrenx perguntou: @BlockdeMicarla vc viu alguém 

sangrando lá? Kkkk”. @Maxwel_Silva disse que uma das providências que serão tomadas 

pela prefeita será  mandar os capangas para o Ato do “#ForaMicarla”.  

@BlockdeMicarla respondeu à provocação feita pela prefeita sobre a existência de um 

líder do movimento: “@micarladesousa Vc quer saber que é o líder do protesto #ForaMicarla: 

É o excelentíssimo senhor POVO. Pronto tai o dono! #ForaMIcarla”. Foi por causa dessa 

provocação que @DELLRN respondeu: “@BlockdeMIcarla vamos lançar a campanha „Eu 

sou o líder do #ForaMIcarla‟ todos que participaram do movimento são os líderes! 
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#MicarlamePrende”. Assim que terminou o programa radiofônico, @DELLRN disse que era 

um bom dia para levar o “#ForaMicarla” aos Trends Topics Brazil em homenagem à 

entrevista da prefeita à Rádio 94FM.  

Quando @micarladesousa escolheu uma emissora de rádio para realizar o seu primeiro 

pronunciamento em relação às críticas à sua gestão, rompeu com o pacto democrático que 

criou quando passou a fazer parte do Twitter por meio do perfil @micarladesousa. Além 

disso, ela quebrou o pacto de visibilidade das ações de sua administração. Esse campo de 

transparência da gestão pública é algo que foi construído cada vez mais com a emergência de 

novos espaços e tecnologias de comunicação. 

 

Antes do desenvolvimento da imprensa e de outras formas da mídia, os governantes 

políticos podiam geralmente restringir a própria visibilidade a círculos relativamente 

fechados da corte. Visibilidade requiria copresença: só se podia ser visíveis para 

com que aqueles que partilhassem o mesmo ambiente espaçotemporal. Por isso 

imperadores, reis, príncipes, lordes e outros detentores poderiam concentrar seus 

esforços na administração da própria apresentação pessoal diante daqueles com 

quem interagiam em situações face a face. [...] Com o desenvolvimento dos novos 

meios de comunicação, como as formas iniciais da imprensa, os governantes 

políticos tiveram de se preocupar cada vez mais com sua apresentação diante de 

audiências que não estavam fisicamente presentes. [...] Consequentemente, os 

interessados no controle da visibilidade agora têm que competir com uma variedade 

de receptores extremamente muito maior – em termos tanto de número como de 

alcance geográfico – de que qualquer coisa que os líderes políticos anteriores 

pudessem ter enfrentado (THOMPSON, 1998, p. 122-123). 

 

 

Existia o reconhecimento por parte de @micarladesousa de que o controle da 

visibilidade deveria existir. O primeiro pronunciamento realizado em uma entrevista de rádio 

impedia que os cidadãos expressassem no próprio veículo a indignação com as declarações 

ditas, por isso que os internautas iam comentando no Twitter. 

O primeiro pronunciamento oficial que Micarla de Sousa realizou no Twitter foi 

durante o acampamento “#primaverasemborboleta”, em 08 de junho de 2011. Porém, ela não 

mencionou o “#ForaMicarla”. As postagens pareciam uma propaganda eleitoral no Twitter 

com o objetivo de tornar a imagem de sua gestão positiva em meio à ocupação que estava 

sendo realizada na Câmara Municipal. Os tweets estão reproduzidos aqui na íntegra.  

 

@micarladesousa – Boa noite amigos! Quero dar uma notícia boa em primeira mão 

para vocês! 

Este mês finalizamos a implantação do nosso plano de cargos, carreiras e 

vencimentos. Mais um compromisso que assumi e estou cumprindo! 

Estou feliz, pois há mais de 20 anos essa era uma promessa que só valia em época de 

campanha. E a minha gestão teve a coragem de fazer! 
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Para vocês terem uma idéia, são mais de 6 milhões todos os meses a mais na folha 

do município. Tudo investimento nos nossos servidores! 

 

 

No meio das postagens de Micarla de Sousa, @ItsMenrenx perguntou à prefeita o que 

ela achava da ocupação da Câmara Municipal.  

Mesmo assim, @micarladesousa não respondeu e continuou o seu pronunciamento: 

 

@micarladesousa – Vou confessar uma coisa para vcs. 

Eu me comprometi na campanha e quando cheguei na Prefeitura me determinei 

imediatamente que começassem os estudos para o plano. 

Muita gente, assessores, políticos, enfim ... chegavam e diziam: isso é loucura!!! 

Com esse dinheiro você faz ponte, praça, rua ... 

Pois eu lhes digo do meu orgulho e felicidade em dizer para cada um de vcs que por 

mês a Prefeitura investe 6 milhões no servidor. 

No ano chegamos a mais de 70 milhões direcionados a um plano esperado há mais 

de 20 anos! Cumprimos o nosso compromisso!!! 

Com o planejamento e Plano de Metas agora, após o PCCV, eu determinei o 

aumento imediato das nossas equipes de tapa Buraco.  

Já mandei iniciar o mutirão de tapa buracos e a recuperação das vias em Natal. Estou 

aumentando das duas carretas de asfalto para 10.   

Serão 10 pontos simultâneos que estaremos em Natal. Zona Norte, Leste, Oeste e 

Sul. Tudo isso com recursos próprios.  

Eu quero dizer a vcs que eu leio tudo o que vcs escrevem e me dizem nas ruas de 

Natal todos os dias em que estou caminhando com vcs.  

Agradeço os elogios aos nossos avanços e as críticas que são importantes porque 

estou aqui para isso. Para trabalhar para vcs, por Natal! 

Mesmo com as dificuldades dos primeiros anos eu entreguei a primeira UPA da 

nossa cidade, 3 AMEs, os centros clínicos das maternidades. 

Uma excelente noite para todos, obrigada pela atenção e por me seguirem neste 

espaço. Fiquem com Deus! E até a próxima!  

 

 

Tempos depois, às 15h do dia 07 de julho de 20011, quase 20 dias após a instalação da 

Comissão Especial de Inquérito para investigação dos contratos firmados pela administração 

municipal, @micarladesousa, sem o (A) de assessoria, desejou “Boa tarde!” aos seus 

seguidores e falou que estava indo para uma consulta médica, mas que estava tudo bem com 

ela. Em seguida, Micarla de Sousa pediu para que os usuários entrassem no seu blog: 

“Visitem meu blog. Vou ficar postando as novidades por lá”.  

  No final do ano passado, quando começou uma forte manifestação de twitteiros 

contra a gestão de Micarla de Sousa, a prefeita retirou-se de Natal por um mês para um 

tratamento de doença cardíaca. A oposição alegou que essa seria uma estratégia política da 

gestora, como forma de “esfriar” a discussão em torno das possíveis irregularidades de sua 

gestão.  

Micarla de Sousa postou no dia 07 de julho uma nota de esclarecimento em relação à 

manifestação contra a sua gestão em seu próprio blog (<www.micarla.com.br>). O título da 

http://www.micarla.com.br/
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nota é “Sobre fatos e mentiras”. Nessa postagem, a prefeita esclareceu “supostos boatos” que 

estavam nas redes sociais, como a questão de que ela estava afastada e foi para fora do país, 

em vez de ter ido a São Paulo, como anunciara no momento de seu afastamento. Outro fato 

que ela esclareceu dizia respeito à verba para um zoológico que não existe em Natal. Para que 

as pessoas conseguissem ter confiança nos fatos anunciados por ela, a prefeita pediu que 

acessassem o Diário Oficial do Município.  

Minutos depois, @micarladesousa retwittou a mensagem de um twitteiro que desejou 

para ela melhoras em sua saúde: “@micarladesousa Prefeita boa tarde. Como vai o 

tratamento? Melhoras sempre. Zé Negão”. Ela também retwittou as mensagens de apoio de 

outros twitteiros, como: “@micarladesousa estamos intercedendo por sua saúde e pelo 

trabalho na prefeitura. Confie no Senhor! A virgem da Apresentação está contigo”.   

Com as tecnologias online e digitais, a transparência pública passou cada dia a ser uma 

exigência dos cidadãos da cibercultura. Porém, mesmo com o campo da interação e do debate 

fora da censura praticada pela linha editorial dos veículos analógicos de imprensa, podemos 

perceber que a prefeita por meio de sua conta @micarladesousa buscava controlar a 

visibilidade de sua gestão, por isso que na outra ponta do processo ganhou relevância o fake 

@BlockdeMicarla, com quase dois mil seguidores. Assim, o espaço de relação direta não 

estava de fato funcionando para que o cidadão mantivesse um campo de debate político.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este trabalho discutiu como ambientes online como o Twitter vêm permitindo um 

novo campo de luta social, o qual mistura a velha forma de fazer movimento social com as 

possibilidades abertas pela tecnologia digital. Diante desse pensamento, entendi que o Twitter 

é um importante campo de estudo para antropologia, bem como o ciberespaço em si. Vale 

ressaltar que no campo antropológico existem poucas iniciativas no Brasil, mesmo sendo 

inegável a importância das novas práticas sociais e das novas sociabilidades que emergem na 

e através das redes online de comunicação.  

Temos que entender que em um mundo cada vez mais conectado é inadequado pensar 

de forma separada o online do offline. Em relação a esse entendimento, Rifiotis (2010) afirma 

com propriedade que é complexo saber quando um começa e o outro termina. Mesmo assim, 

com esta pesquisa, busquei mostrar que existe um campo online, o qual, sem a vivência e 

participação do pesquisador de forma tão cotidiana quanto os que nele vivem, seria inviável 

de se compreender.  

Desse modo, a primeira consideração que trago neste trabalho é que as redes sociais 

digitais como o Twitter devem ser olhadas com mais cuidado pelos antropólogos, pois ali 

existem práticas sociais e produção de uma cultura que revela cada dia mais a vida social do 

mundo contemporâneo. Nesse sentido, ressalto que o Twitter não deve ser pensado como um 

lugar a princípio limitado geograficamente, mas como um ambiente que conecta diversas 

redes de sociabilidade, que podem ou não ter uma base geográfica, mas não precisam se 

restringir a ela, assim como nos apontou Barnes (1987), quando observou as relações em 

copresença física.  

No caso do Twitter, o pesquisador deve voltar mais a atenção para as hashtags. O 

“#ForaMicarla” é apenas um dos adesamentos dessa rede. Outros vários adesamentos que 

pude presenciar durante o campo mostraram-me que diversas questões da vida social 

contemporânea poderiam ser analisadas e apreendidas por meio das hashtags. Como foi 

mostrado no segundo capítulo, as hashtags são construções coletivas e em rede online, sendo 

essas duas características que fazem dessa categoria um “nó social” importante para pensar a 

cultura contemporânea, especialmente para refletir sobre a distintividade dessa, que se vem 

produzindo online em plataformas tecnológicas como o Twitter. Outro ponto importante que 

requer uma análise mais aprofundada é pensar que movimento social seria esse que emerge 
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por meio do encontro entre pessoas de lugares e tempos sociais distintos e que teria como 

sustentação a hashtag. 

A hashtag, em resumo, é entendida por esta pesquisa como elemento de fundamental 

importância para o entendimento do cenário político globalizado e conectado pelas mídias 

digitais de comunicação. Como ressaltado neste trabalho, as hashtags devem ser pensadas 

como dramas sociais reveladores das práticas e da cultura dos cidadãos da cibercultura. 

Outro resultado importante desta pesquisa é pensar o fake para além de uma 

caracterização cômica. A provocação que trago com o terceiro capítulo objetiva mostrar que 

em contextos conflitais como o do “#ForaMicarla” os fakes devem ser pensados por meio de 

sua ação política e toda a mobilização social que ocorre por meio deles, mesmo no caso 

daqueles fakes de atuação cômica. Com o contexto do “#ForaMicarla”, mostramos que o fake 

traz grandes questionamentos para o cenário político atual. Entendê-lo como sujeito 

sociopolítico implica buscar análises cada vez mais aprofundadas sobre esse sujeito da cultura 

da internet para o processo político. 

Mais um ponto importante deste trabalho é pensar a “sociação” promovida pelo 

conflito em um contexto de movimento social em rede online. No caso de uma “guerra” no 

Twitter, percebemos que as práticas criadas pelos twitteiros de “trollar” e “retwittar” são 

categorias recorrentes para o processo ideológico/político atual. A contratação de uma 

celebridade do Twitter do Rio Grande do Norte para defesa da gestão administrativa da 

prefeitura de Natal-RN nos mostra que a relação entre Estado e sociedade civil está tomando 

novos rumos. Em consequência, a esfera pública parece ganhar novos contornos que precisam 

ser cada vez mais estudados e discutidos. 

Por último, um dos questionamentos abertos por esta pesquisa é procurar saber se por 

meio desse quadro podemos entender que existe uma nova cultura política. Podemos dizer 

que vivemos um novo tipo de movimento social? O discurso de horizontalidade, 

apartidarismo, pluralidade e espontaneidade foi lançado pelos sujeitos desta pesquisa. 

Devemos, na continuação desta pesquisa, em outro momento, prosseguir nas investigações 

sobre tal discurso, com o objetivo de mapear e compreender melhor as reivindicações sociais 

e políticas do mundo contemporâneo e dessa esfera pública, que agora parece incluir o 

ciberespaço.  
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GLOSSÁRIO 

 

# ou hashtags – no Twitter, o emprego do símbolo # (também chamado de hashtag) antes de 

uma palavra serve para identificar o assunto do tweet. 

@ – símbolo usado antes do nome de algum usuário para direcionar a mensagem a ele ou para 

se referir a ele. 

Block – bloquear alguém. 

DM (Direct Messages) – Mensagem unidirecional e privada, enviada diretamente de um 

utilizador para o outro. 

Follow – termo em inglês que significa “seguir” alguém. 

Follower – termo em inglês para “seguidor”, ou seja, todos os contatos que acompanham as 

atualizações de alguém. 

Following – termo em inglês para “seguindo”, ou seja, todos os contatos que são 

acompanhados por alguém.  

RT ou retweet – twittar conteúdo postado por outros usuários (outras variações: ret., retwitt). 

Tweet – nome dado a cada mensagem postada no Twitter. 

Twittada – o mesmo que tweet.  

Twitcam – gravação de um vídeo no site <www.twitcam.com> que é postado e transmitido 

no mesmo momento no Twitter. 

Twittar – verbo, ação ou efeito de postar alguma coisa no Twitter.  

Twitteiro – usuário do Twitter. 

Unfollow – deixar de seguir alguém. 

 

 


