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DAS JORNADAS DE JUNHO À CRUZADA MORAL: 

O PAPEL DAS REDES SOCIAIS NA 

POLARIZAÇÃO POLÍTICA BRASILEIRA

Resumo

O objetivo deste texto é compreender o papel desempe-

nhado pelas redes sociais na polarização política. Na pers-

pectiva da moldagem social da tecnologia, desenvolve uma 

análise sociológica e histórica das características da so-

ciabilidade por meio de plataformas num contexto de uso 

individualizado de dispositivos de conexão. Os protestos 

de 2013 são tomados como ponto de inflexão a partir do 

qual disputas políticas passaram a se dar por meio de uma 

gramática moral. O artigo analisa como a concentração do 

uso da internet em poucas plataformas afetou as comu-

nicações que antes eram mediadas pelas pessoas em di-

ferentes contextos, unificando-as de forma a acentuar 

oposições binárias e a formação de consensos polarizados.

FROM THE JUNE DEMONSTRATIONS TO THE MORAL 

CRUSADE: THE ROLE OF SOCIAL MEDIA NETWORKS IN 

POLITICAL POLARIZATION

Abstract

The aim of this paper is to understand the role of social 

media networks in political polarization. From the view-

point of the social shaping of technology, it develops a so-

ciological and historical analysis of on-line sociability in a 

context defined by individualized use of connective de-

vices. The 2013 demonstrations are taken as the turning 

point after which political disputes began to unfold through 

a moral grammar. The article analyses how the concentra-

tion of internet use on a few platforms has altered com-

munications previously mediated between people in dif-

ferent contexts, unifying them in a way that accentuates 

binary oppositions and the shaping of polarized consen-

suses.
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