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Resumo 

 

O presente trabalho busca investigar as propriedades topológicas da rede configuradas no 

cenário emergente da hashtag #ProtestoRJ no Twitter, palavra-chave associada a 

publicações referentes a onda de protestos no Brasil, em particular no Rio de Janeiro, 

desencadeada, sobretudo, pelo aumento da passagem do transporte público. Neste artigo 

será realizado o estudo do segundo momento do protesto – o estouro das manifestações – 

analisando-se os tweets entre os dias 16 a 21 de junho de 2013. O objetivo final é, através 

da aplicação do filtro k-core no Gephi, comprovar a hipótese de que em redes de 

mobilização política, em particular o #ProtestoRJ, os núcleos formadores da rede possuem 

características de coordenação e orientação das ações ocorridas nas ruas, estabelecendo uma 

relação contínua entre centro e periferia. 
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1. Introdução 

 

O estudo das redes, sobretudo as sociais, é de grande interesse para a área científica, 

devido ao poder destes emaranhados de conexões representarem diversos problemas de 

natureza real. Entretanto, apesar das novas formas de comunicação terem ampliado a 

capacidade de conexões entre os indivíduos – permitindo que redes fossem criadas e 

difundidas – como as redes sociais mediadas pelo computador, o estudo das redes sociais 

não é algo novo, afirma Recuero (2010). Para a autora a análise da sociedade a partir do 

conceito de rede foi uma mudança de foco significativa na ciência durante o século XX.  

Antes, o estudo se limitava a análise dos fenômenos das redes sociais, examinando 

suas partes detalhadamente. E é só a partir do século passado que o trabalho começa a 

mudar o foco para o fenômeno social constituído pela interação entre as partes. Para 

referência neste trabalho, uma rede social pode ser entendida e expressa matematicamente 

por um grafo, que se constitui por um conjunto de pontos, nós ou vértices, conectados por 

linhas que expressam uma relação entre eles, as arestas. Freitas (2010) explica que em 

                                                 
1 Trabalho apresentado no DT 5, GP Cibercultura, XV Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento 
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grafos como modelo para as redes sociais, os vértices representam os atores, e as arestas a 

relação entre eles, logo, os atores se tornam importantes quando estão conectados a outros 

atores. Estes laços os tornam mais visíveis e centrais na rede. 

 
“Uma rede, assim, é uma metáfora para observar os padrões de conexão de um 

grupo social, a partir das conexões estabelecidas entre os diversos atores. A 

abordagem de rede tem, assim, seu foco na estrutura social, onde não é possível 

isolar os atores sociais e nem suas conexões” (Recuero, 2010, p.24) 

 

Em rede, os perfis revelam comportamentos específicos e pontos de vistas 

particulares, ou seja, ao interagirem em rede estão constantemente em um movimento de 

“agregar” e “desagregar”, “aparecer e “desaparecer”, “formar grupos” e “desfazer grupos”, 

deixando por esse caminho certas pistas: os laços e rastros, que podem ser identificados, por 

exemplo, em determinado período histórico ou acontecimento marcante. Para Bruno (2012) 

a visibilidade de um rastro seria algo como um quase-objeto (Serres,1991) termo usado para 

designar algo entre presença e ausência, voluntário e involuntário, identidade e anonimato. 

O rastro possui, portanto, algumas características singulares, destacados pela autora como: 

1- são mais ou menos visíveis, não representam algo uniforme, mas múltiplo, exigindo 

diferentes técnicas de visualização, 2- mais ou menos duráveis, ou seja, ligados ao tempo; 

3- mais ou menos recuperáveis, ligado a memória e ao esquecimento; 4- mais ou menos 

voluntários ou conscientes; 5- mais ou menos atrelados à identidade daqueles que os 

produzem; e 6- envolvem uma inscrição material recuperável por outrem, remetendo ao 

coletivo.  

Além destas, que seriam características gerais dos rastros deixados por indivíduos, 

Bruno (2012) destaca as peculiaridades da formação dos rastros no ciberespaço, em 

particular, o seu caráter comunicacional. Isso significa que ao nos inserirmos no ambiente 

online não apenas trocamos conhecimento e produzimos conteúdo, mas deixamos a cada 

troca comunicacional pedaços de nossos discursos e de nossas trocas pelo caminho.  

Nesta pesquisa, entretanto, ao contrário de nodificar a análise de rede social (em 

uma perspectiva sobre o indivíduo em particular) social, o objetivo encontra-se em descolar 

o método para investigação das perspectivas que formam esses nós. Ao revés da captura e 

forma de controle destes dados em rede, este trabalho busca traçar novas estratégias 

cognitivas e políticas para entendimento destes rastros, sobretudo através da grande 

contribuição de Latour (2012) para o mapeamento do social em rede.  
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O sociólogo francês busca romper com uma ideia equivocada na qual todas as coisas 

poderiam ser resumidas a uma “explicação social” – esta que seria realizada pelos 

“sociólogos do social” – e propõe uma reformulação da noção do social. A crítica é de que 

o social sempre esclareceu o social, em que falar que algo se explica por uma dimensão 

social tornou-se senso comum. Pelo contrário, por social, antes de ser algo onde tudo se 

enquadra e se explica, deve ser visto como elementos que se conectam e perpassam por 

estreitos canais. O objetivo autor é redefinir a sociologia a partir de uma associação de 

elementos heterogêneos, agregando o social que foi perdido, em um constante movimento 

de “reassociação e reagregação”. A singularidade dessa vertente proposta pelo antropólogo 

é de que os próprios atores possuem a capacidade de elaborar suas próprias teorias sobre a 

constituição do social e a nossa função é tentar ouvi-los e não falar por eles. Enquanto a 

sociologia do social funciona bem quando se trata daquilo que já foi agregado, a Teoria 

Ator-Rede (ANT), proposta por Latour (ano), busca seguir os próprios atores e deixar que 

eles digam por si mesmos algo sobre a existência coletiva, constituindo a partir dessa 

premissa fundamental o método da Cartografia das Controvérsias3. Nesse processo de 

cartografia tanto os atores humanos quanto não humanos estão ligados em uma rede social 

de elementos, materiais e imateriais. Ou seja, o que compõe o social não é somente as 

relações humanas, mas também processos imateriais – como máquinas, capital, imagens, 

entre outros.  

Tommaso Venturini (2009) afirma que ao olharmos para as controvérsias devemos 

procurar onde vidas coletivas se tornam mais complexas, onde se encontram as maiores e 

mais diversas formas de atores envolvidos e qual é o local onde as alianças e oposições se 

transformam em algo imprudente e não tão simples quanto parece. Para este estudioso, o 

método da cartografia das controvérsias pode ser descrito como a prática da Teoria Ator-

Rede sem o peso de todas as sutilezas teóricas. O processo de mapeamento das 

controvérsias não implica então qualquer suposição teórica conceitual ou algum modelo 

pré-determinado de um método a seguir. Venturini (2009) explica que não existe nenhuma 

definição para aprender, nenhuma hipótese para demonstrar e nem correlação a ser 

estabelecida. Os pesquisadores são levados então a um processo no qual devem descrever 

aquilo que veem, como uma forma de narrativa das controvérsias. Apesar de parecer ser 

uma simples versão da Teoria Ator-Rede, as controvérsias são um árduo e difícil trabalho 

de mapeamento. O que parece simples, em teoria, afirma Venturini (idem), acaba sendo a 

                                                 
3 Método desenvolvido em parceria com Michel Callon e Bruno Latour. 
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mais árdua tarefa.  “Somente observar e descrever a controvérsia”, parece fácil, exceto 

pelos problemas “somente” e “controvérsias”. Ao contrário dos principais métodos e 

técnicas de pesquisa, a cartografia nunca quis significar uma fácil investigação, mas tornar 

o processo lento e difícil. Ao afirmar que a cartografia social não exige teoria ou 

metodologia específica, não quer dizer, entretanto, que os pesquisadores são proibidos de 

empregá-las. A ideia é de que durante a descrição e observação neste processo, o cartógrafo 

permaneça o mais aberto possível a novas interpretações. 

O ato de desdobrar as controvérsias sobre o mundo social é realizado por Latour a 

partir de cinco grandes incertezas, que seriam as principais instituições das ciências sociais: 

1- quanto à natureza dos grupos, propondo que não há grupos relevante ao qual deve ser 

atribuído o papel de compor os agregados sociais; 2-  sobre a natureza das ações: em cada 

ação há sempre uma variedade de agente que parece misturar-se e deslocar os objetivos 

originais; 3- aponta para a natureza dos objetos, os tipos de agências que participam das 

interações; 4 - a natureza dos fatos: os vínculos das ciências naturais como o restante da 

sociedade parece ser constantemente fonte de controvérsias; e 5- refere-se ao tipo de estudo 

realizado sob o rótulo de ciência social, pois nunca fica claro em que sentido exato se pode 

dizer que as ciências sociais são empíricas.  

Dentre estas características destaca-se a importância do acento da análise dos rastros 

feita por Latour, que recai sobre o coletivo: a ideia de que não há grupos, mas formação de 

grupos. Sendo neste processo de construção e desconstrução o local em que os rastros são 

encontrados. Para Latour (2012) há uma lista de traços deixados por esta formação: um 

grupo em sua formação dispõe de porta-vozes, que falam por sua existência, definindo 

quem são, o que deveriam ser e o que foram; em segundo lugar, para cada grupo existe uma 

lista de antigrupos, significando que os atores estão sempre mapeando o contexto social em 

que estão inseridos, e, terceiro, quando grupos são formados ou redistribuídos há 

necessidade de defini-los, fronteiras são delimitadas e conservadas, barreira esta que será 

acompanhada por características mobilizadas para consolidar as fronteiras desse grupo 

contra as pressões adversas aos grupos antagônicos que ameaçam dissolvê-los. 

Complexas de serem analisadas na vida coletiva, as controvérsias referem-se a 

partes da ciência e tecnologia que ainda não foram estabilizadas e inseridas em uma “caixa 

preta”, ela pode ser descrita com o termo geral para descrever a incerteza partilhada. Pode 

ser explicada como uma situação na qual os atores discordam, ou ainda, que concordam em 

discordar, as controvérsias começam quando atores descobrem que eles não podem ignorar 
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um ao outro e chega ao fim quando atores conseguem elaborar um sólido compromisso de 

viverem juntos. Qualquer coisa entre esses dois extremos – o desconhecimento recíproco e 

o consenso de acordo e aliança – pode ser chamado de controvérsia, onde as relações mais 

heterogêneas são formadas. (VENTURINI, 2009). 

Neste trabalho, portanto, buscaremos identificar essa formação de grupos e as suas 

diferentes perspectivas em redes complexas, compreendendo, como dada mobilização 

social faz entrar e sair em cena certos atores sociais. Sendo assim, através da análise do 

conteúdo das Jornadas de junho no Rio de Janeiro será possível investigar como dada 

mobilização social faz entrar e sair em cena certos atores sociais, permitindo ao pesquisador 

o acesso a diferentes grupos de opinião, de julgamento, mobilizadores e de difusão, que não 

se reduzem, entretanto, a nenhum sentido totalizante e genérico.  

 Para isso, extraímos as mensagens referentes a publicações no Twitter sobre o 

#ProtestoRJ, mobilização política que movimentou as ruas do Rio de Janeiro em prol de 

melhorias na saúde pública, educação, segurança, fim da corrupção no país, crítica aos 

gastos públicos com a Copa das Confederações e a Copa do Mundo, entre outras 

reivindicações. Em seguida, delimitamos o tempo de análise deste dataset, selecionando de 

16 a 21 de junho de 2013, período que engloba as duas grandes manifestações na cidade, do 

dia 17 e 20 de junho. No total, 114.977 tweets foram extraídos desta cronologia. Os tweets 

são divididos em retweets e menções, que nos fornecerão, a princípio, pistas topológicas de 

análise em rede. Para análise em questão utilizaremos os retuites, num total de 47.983. A 

ideia é que estes rastros em rede permitam a realização da análise do movimento de 

contágio a partir de uma cronologia dos protestos e reinvindicações que estão presentes nas 

ruas e nas redes, compreendendo, dessa forma, as subjetivações e os processos de formação 

de segmentos e comunidades que compartilham objetivos em comum.  

 Com os dados em mãos, após extração e filtragem, realizamos o mapa cartográfico, 

processo este que seguirá as pistas fornecidas por Bruno Latour (2011) para ver o social se 

formar com o rastreamento de suas conexões. Esse é o passo da visualização, que se inicia 

com a inserção dos arquivos no software Gephi, uma plataforma open source interativa de 

visualização e exploração de vários tipos de rede e sistemas complexos. Através deste 

programa é possível aplicar algoritmos de layout configuráveis para serem executados em 

tempo real. Por exemplo, a velocidade, a gravidade, repulsa, estabilidade, inércia ou ajustes 

de tamanho que são configurações e podem ser executadas pelo programa. Em particular, 

neste trabalho, duas métricas serão destacadas para a análise: a modularidade e o k-core.  
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1. Cartografia em rede do #ProtestoRJ: entre a métrica k-core e a narrativa 

 

O estudo das redes complexas, explica Metz et al (2007), iniciou-se em meados de 

1930, pelos sociológicos, com a necessidade de estudar o comportamento da sociedade e 

suas relações com os indivíduos. Baseadas em características como centralidade e 

conectividade de nós na rede, essa análise permitia o aprofundamento dos laços entre os 

indivíduos, ou seja, como eles se relacionavam com os demais membros e quem eram os 

mais influentes. Com o avanço das tecnologias, explicam os autores, estas pesquisas 

iniciais, focadas em redes pequenas, passam a ter como objeto as estatísticas de rede em 

larga escala. Uma de suas importantes peculiaridades, a ser estudada nesta pesquisa, é 

quanto à sua resistência, definida como a capacidade de resistência que uma rede oferece 

quanto às remoções de alguns dos seus vértices, sem que com isso ocorra perda de sua 

funcionalidade. Ligada ao grau do vértice, essa característica será fundamental durante este 

trabalho para o entendimento da métrica de k-core a ser explorada. 

A estatística denominada k-core nos permite visualizar no mapa das redes os seus 

núcleos mais centrais e fortemente conectados. De acordo com Alvarez-Hamelin et al. 

2008) essa métrica define as redes de distribuição de um conjunto de dados além de 

ressaltar as propriedades hierárquicas dos nós, devido a uma arquitetura própria do sistema. 

Assim, com a aplicação desta estatística é possível determinar os caminhos específicos e 

qualificados para perpassar determinado tipo de atividade. A medida de k-core, segundo 

Silva e Otazu (2011), é obtida através de um processo de decomposição da rede. Dessa 

forma, remove-se todos os vértices com conectividade inferior a valor de k e suas 

respectivas conexões. Assim, ao remover os vértices o número de conexão de alguns nós 

que são mantidos na rede poderá ser menor que k, já que muitas arestas são perdidas no 

processo de extração dos vértices. O objetivo final do algoritmo é de que o último valor de 

k nos forneça apenas o núcleo central da rede, sem que haja a possibilidade de remoção de 

outros vértices. Na imagem abaixo observa-se o núcleo da rede formada pela hashtag 

#ProtestoRJ, de k-core com valor 8, o que significa dizer que o núcleo da rede é formado 

por perfis que possuem grau igual ou superior a 8. Ao todo, ele é formado por 136 nós e 

844 arestas, o que corresponde a 1,75% das conexões do grafo completo. 
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                                                               Figura 1- Métrica K-core 

 

 

A análise hierárquica desta rede nos oferece, dessa forma, a possibilidade de refletir 

e investigar sobre as temáticas de maior ocorrência e que geraram o maior número de 

interação em rede, seja por republicações (retweets) ou por menções (replies). Aqui, 

utilizamos para compreensão os retweets (RTs), ou seja, formas de contágio na qual um 

seguidor se apropria do conteúdo do “outro” e o “republica”, possibilitando assim uma 

maior propagação do conteúdo na rede.  

Ao analisar a nuvem de palavras formada pelo núcleo da rede formada pelo 

#ProtestoRJ, por exemplo, observa-se o tom vigilância e alerta presente sobre os 

acontecimentos nas ruas. Dois grandes sentidos podem ser marcados a partir das temáticas 

predominantes neste núcleo: Ocupação de Ruas e Violência.  
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Figura 1 - Nuvem de Palavras formada pelo núcleo da rede #ProtestoRJ 

 

Palavras como Rua, Alerj, Rio, Candelária, Rio Branco, Centro, Cinelândia, podem 

ser entendidas como integrante do contexto de Ocupação de Ruas, referindo-se a pontos de 

encontros nas ruas, tendo, sobretudo, um sentido de território de manifestações, ou seja, 

palavras que eram utilizadas para especificar os principais locais de manifestações, com 

menções que enalteciam os acontecimentos das ruas e o sentimento de indignação do povo. 

É um conceito imaginário, no sentido de convocação. Por outro lado, Rio, PM, Policiais, 

Polícia, também foram bastante representativas no núcleo da rede, referindo-se, 

principalmente, ao contexto de Violência das manifestações, exibindo o lado violento dos 

protestos, os abusos de poder dos policiais, algum tipo de violência pelos manifestantes, a 

vigilância realizada pela polícia, dentre outros.  

 

Figura 3- Nuvem de palavras da rede completa 

 

Ao compararmos a nuvem de palavras formada pelo núcleo da rede – obtida através 

da métrica k-core – com a nuvem gerada pela rede de palavras de todo o dataset (figura 3), 

observa-se a semelhança de termos e assuntos entre ambas as redes. Dessa forma, temáticas 
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consideradas frequentes apenas no núcleo da rede, como Violência e Ocupar as Ruas, 

também aparecem de forma marcante na nuvem de palavras de todos os tweets do 

#ProtestoRJ. Termos como Rio, PM, Polícia, Alerj, são recorrentes e demonstram a 

importância da métrica k-core, sobretudo a noção central de que ela é capaz de oferecer 

mapas de posições hierárquicas na rede, capazes de repercutir um discurso em suas 

comunidades vizinhas e/ou aqueles que a circundam.   

 

2. Comunidades k-core do #ProtestoRJ 

A medida de modularidade é uma estatística que fornece informações de como a 

rede é constituída por subunidades ou comunidades. O estudo das redes complexas através 

deste algoritmo, explica Nicosia (2008), revela algumas características interessantes que 

podem ser exploradas nas formas de comunicação, como o efeito de mundo pequeno, auto-

organização, autoadaptação e crescimento de estrutura de comunidade. Segundo o autor, 

uma comunidade pode ser definida como um grupo de pessoas que se conhecem e 

compartilham interesses e conhecimentos, ou colaboram entre si para alcançar dado alvo. 

Em uma formação de rede, a comunidade é detectada então a partir de um conjunto de nós 

de um grafo que estão fortemente mais conectados entre eles do que a qualquer outro nó da 

rede. 

O estudo das comunidades constitutivas do k-core do #ProtestoRJ mostram que 

apenas 29 comunidades, das 2223 que compõe todo o grafo, fazem parte do núcleo da rede 

altamente conectado. Isso demostra o caráter central e de grande intensidade de 

reverberação dos nós agrupados no centro do grafo. Destacamos para a análise deste artigo 

as cinco principais comunidades que se localizam nesta região e os atores envolvidos. A 

maior comunidade (ver figura 4) movimentou 122 conexões, ou seja, retweets, e apresenta 

como principais atores de maior grau4 os perfis @MatheusSRG, @Annabel_Lee, 

@BlogComunica e @Natransversal. Nota-se que, em comum, ambos possuem uma forte 

característica de presença e atuação nas ruas, com mensagens que davam informações sobre 

o desenrolar dos protestos, quais pontos de encontro, os perigos e alertas em determinadas 

regiões, além de mensagens de apoio e mobilização. Esta é uma modularidade que possui 

forte conteúdo de crítica a ação dos policiais militares nas ruas do Rio de Janeiro, com 

menções que orientavam os cidadãos sobre os acontecimentos envolvendo repressão 

                                                 
4 O grau de um vértice é dado pelo número de arestas que lhes são incidentes. Ou seja, essa estatística nos 

proporciona uma visão de todas as conexões da rede, exibindo tanto os RTs que uma pessoa fez quanto 

aqueles que ela recebeu. 
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policial aos manifestantes: “RT @matheusrg: Acabou de chegar mais um detido na 5a DP. 

Chegou carregado pelos policiais. Ele é cadeirante. Acreditem se quiser. #protestoRJ” e 

“RT @Annabel_Lee: Atenção: quem tiver denúncias sobre abuso policial no #protestorj, 

encaminhar para 2588-1555”.  

 

Figura 4 - Maior comunidade do k-core 

 

A segunda maior modularidade da rede (figura 5) apresenta como perfis centrais os 

usuários @CelsoMon, @Takechito, @Gaarcezrebecca, @FillipePaiva, @Leccosta, entre 

outros. Com 79 tweets retuitados, essa comunidade nutre a rede com conteúdo de apoio e 

solidariedade aos manifestantes que se encontravam encurralados pela Polícia Militar ou 

que precisavam de algum tipo de ajuda nas redondezas do protesto. Aqui o tom deixa de ser 

predominantemente de alerta e passa a ser de ação e resposta aos movimentos que já havia 

acontecido na rua, sobretudo uma resposta ou sugestão de comportamento frente a violência 

dos policiais. Este tipo de conteúdo pode ser observado nas mensagens que diziam: “RT 

@garcezrebecca: Lugares para se refugiar em que a PM NÃO PODE ENTRAR: Rua do 

Ouvidor, 1802 - Cons. da Suécia #protestorj; RT @leccosta_: outro advogado à disposição 

81330303, Advogado Ricardo Brajterman. #protestorj; RT @filippepaiva: repassando: 

polícia já começou a usar o gás lacrimogênio #protestorj”. 
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Figura 5 - Segunda maior comunidade do k-core 

 

Em seguida, a terceira comunidade de maior peso no grafo (figura 6) possui um 

número de atuação e de perfis menor, se comparado às comunidades anteriores. Aqui, com 

13 mensagens, esta modularidade apresenta dois tipos de características de divulgação de 

informações sobre os protestos: referentes ao trânsito e interdição de avenidas e ruas 

centrais da cidade, que eram realizadas por perfis sobretudo de mídia, como o veículo 

@odia24horas, assim como mensagens que ofereciam ajuda aos manifestantes, que eram 

realizadas por perfis como @Rio_News, @LeiSecaRj e @Erikabbz2010. Eram mensagens 

como: “RT @odia24horas: #Protestorj Presidente Vargas fechada, nos dois sentidos, na 

altura da Candelária; RT @LeiSecaRJ: #protestorj Estudantes de medicina e voluntários se 

concentram no CCBB para prestar primeiros socorros; RT @erikabbz2010: #ProtestoRJ 

Exército de prontidão http://t.co/Om0GStK0di”. 
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Figura 6 - Terceira comunidade do k-core 

  

Semelhante a comunidade anterior, a quarta maior modularidade (figura 7) apresenta 

14 retuites e é formada, principalmente, por perfis de tom humorístico, como @rafucko, 

@ariadnepbarbosa e @carolinearosa. Aqui, as mensagens se referem sobretudo a críticas e 

ironias sobre a violência nas manifestações, como as mensagens: “RT @rafucko: Uma 

última: spray de pimenta em menina de 7 anos. http://t.co/jWHTOCL0sK #protestorj” e 

“RT @thevinil: Você achou que hoje foi violento?!?! Saca só a previsão para amanhã na 

Candelária http://t.co/bVeukErYcE #protestorj”. 

 

Figura 7 - Quarta comunidade k-core 
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Por fim, a quinta maior comunidade do k-core é marcada por mensagens do perfil 

@Fusels, que publica 5 mensagens das 9 realizadas pela comunidade. A marca das 

mensagens é de informar a localização de policias ou presença do exército, além de oferecer 

notícias sobre alguns locais de passagem dos cidadãos, como linhas de metrô, ruas e 

avenidas. Eram mensagens como: “RT @fusels: Vi carro do exército na Rua dos Andradas 

(centro) #protestorj e “RT @fusels: Instruções de primeiros socorros vão acontecer: 15h no 

IFCS 17h no CCBB #protestoRJ”. 

 
Figura 8- Quinta maior modularidade do #ProtestoRJ 

 

 

 

3. Considerações finais 

 

A análise realizada neste trabalho exemplificou o estudo do k-core aplicado ao 

núcleo de uma rede. De acordo com Borgatti e Everett (2000) esta é a região do grafo que 

contém os atores fortemente conectados, que podem não ser coesos entre si, mas todas as 

estruturas coesas dentro da rede devem estar, em algum momento, contidas nesta estrutura 

ou ligada a ela. Este é um algoritmo que nos oferece a possibilidade de estudar a relação 

centro/periferia, pois assim como é possível remover os números inferiores a k-core 8, a 

exemplo deste trabalho, para obter o núcleo da rede, o contrário também é possível para 

identificação do que seria a periferia do grafo.  

Ao considerar, por exemplo, que todos os perfis nesta rede são engajados, seguindo 

um valor de “k”, certo nó só permanecerá também participativo se pelo menos um número 
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“k” de seus amigos também estão. Na lógica da mobilização política, este algoritmo 

representaria a alta conectividade e reverberação de um conteúdo em rede. Pelo número de 

suas conexões, o k-core do #ProtestoRJ, de grau 8, mostra que este núcleo é capaz de 

propagar informações ao redor do grafo através da sua centralidade e propriedade 

hierárquica, pois possuem o maior número de conectividade possível entre os atores 

envolvidos.  

Podemos observar características semelhantes desta estrutura ao analisar o trabalho 

de Arquilla e Ronfeldt (2003) ao referir-se ao conceito de guerra em rede e suas principais 

topologias de rede. Para os autores, explica Antoun e Malini (2013), a rede pode 

assemelhar-se a uma teia de aranha com vários eixos bem estruturados, ou, melhor, um 

grupo de centro/periferia interconectado. Ela é, portanto, formada por um pequeno número 

de nós que estão conectados fortemente, os hubs, e estes conectam um grande número de 

nós com fraca conexão. Socialmente, explica o autor, neste padrão de rede certo número de 

atores atuam como eixos chave, e ao redor deles se organizam um grande número de atores 

ligados aos mesmos eixos, sendo, por fim, este padrão resistente aos choques sistêmicos. 

O núcleo da rede, central neste trabalho, reflete importantes questionamentos: 

observa-se, por exemplo, que este apresenta características semelhantes ao discurso contido 

em todo o dataset, predominantemente os discursos de ocupação de ruas, de cunho 

orientacional e coordenativo das ações e mobilizações que buscam orientar os participantes 

sobre os acontecimentos nas ruas do Rio de Janeiro. E o que isso significa? Ora, a hipótese 

levantada neste trabalho é de que o estudo destes aglomerados centrais do grafo nos 

possibilitem encontrar certos padrões de comportamento da rede configurada a partir da 

mobilização política. Assim, com a análise do k-core deverá ser possível comparar 

diferentes núcleos afim de encontrar o que de comum há na orientação dos discursos destas 

camadas mobilizadoras de grandes redes e conectividades. Da mesma forma, compreender 

em que medida a análise do núcleo abarca a configuração de um sentido global do 

acontecimento, antecipando o entendimento do cenário total ao redor de determinada 

mobilização.  
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