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Breve história 
das redes sociais



Retomando algumas ideias

A comunicação é a chave...

de todas as sociedades humanas!

de toda atividade humana...

de toda organização social...



Sociedade em rede?

Se por rede entendemos uma estrutura social 
composta por pessoas ou organizações, 

conectadas por um ou vários tipos de 
relações, que partilham valores, identidades, 

objetivos comuns...

...então todas as sociedades 
são redes...



...e quanto ao ciberativismo?

...então todo ativista é um ciberativista?

Se toda sociedade é rede...

Sim!

E o ciberativista 
é o ativista da sociedade em rede....



Nada de novo sobre o sol?

 Toda sociedade é rede

 Os ativistas sempre atuaram nas 
sociedades, e portanto, nas redes...

Mas.... então, afinal, o que há de novo?



A arquitetura das redes...

REDE CENTRALIZADA REDE DESCENTRALIZADA REDE DISTRIBUÍDA



Baran e as redes...



A rede centralizada...



A rede centralizada
e a bomba russa...



Outra maneira de
ligar os pontinhos...



A rede descentralizada...



A rede rede descentralizada
e a bomba russa...



A sacada...



Uma rede distribuída...



A rede distribuída
e a bomba russa...



Modelos de rede

Se Baran imaginava as conexões entre os 
pontos (nodos) como linhas e cabos 
telefônicos...

nós veremos nelas relações entre pessoas!



Sociedade em rede

O que há de novo, o que está
transformando as sociedades...

...é a forma de rede da sociedade...

..e portanto a forma como o poder se distribui.



Informação = Poder

a forma como a informação 
se distribui na sociedade

=

forma de rede da sociedade...

forma como o poder 
se distribui na sociedade

=



Uma breve história das redes

...contada por David de Ugarte



Uma rede centralizada

...pensemos no sistema de comunicação
de séculos atrás.



Rede de postos



Rede do Império Português

O Império Português proibia 
a construção de (novos) caminhos

entre as colônias brasileiras...



Para enviar uma carta
do Rio para Bahia...



Tempos de...

 Monarquia absoluta

 Monopólios reais

 Estado confessional



Primeiros jornais...

Nos primeiros jornais portuários, as principais 
notícias eram a chegada e a saída dos 
barcos.



Primeiros jornais...



Jornais das capitais...

Mas os jornais com notícias políticas estavam 
nas capitais, onde as notícias chegavam 
antes através do correio.

Ainda hoje chamamos de «corresondentes» 
aqueles que enviam notícias de fora da sede 
central do jornal.





Partidos modernos...

Na revolução francesa aparecem as primeiras 
formas de partido político moderno.

O «Partido Jacobino» de Robespierre 
funcionava exatamente da mesma forma:

Um centro em París com correspondentes 
em cada província.



Os jornais e o partido jacobino...



Rede centralizada
e Estado Jacobino

Baseado no mesmo sistema centralizado de 
comunicações, o modelo de Estado da 
revolução francesa é tão centralista como o  
da monarquia absoluta.

Chamamos, ainda hoje de «Estado Jacobino» 
o Estado centralista ao extremo.





O telégrafo...

Mas em 1844 Samuel Morse envia pela 
primeira vez uma notícia através do seu 
«telégrafo elétrico».



O telegráfo elétrico de Morse...



Os cabos submarinos de Reuter...

Em 1852 um jovem alemão chamado Paul 
Julius Reuter conecta París e Londres 
através de cabos submarinos.

Sua ideia era compartilhar em tempo real
as cotações das bolsas européias.



Agência Reuter's...

Logo os cabos de Reuter levariam notícias 
de todo tipo. Os jornais locais começam a 
comprá-las.

Reuter logo se dá conta do valor de suas 
notícias. Seus cabos levam mensagens muito 
mais rápido que os barcos ou os cavalos... 

Nasce assim a Agência Reuter's.





Guerra da Crimeia (1853)

«The Times» ajuda a extender sua rede até o 
Mar Negro, onde ingleses, franceses, 
italianos, russos e otomanos batalham pelo 
controle das portas da Ásia...



Guerra da Crimeia



O telégrafo e a guerra da Crimeia...

...então o telégrafo muda tudo: ao permitir 
acesso em tempo real, os governos agora 
podem dirigir a guerra à distância.

As bolsas se movimentam ao ritmo dos 
avanços e dos retrocessos dos exércitos...

Ainda mais importante, os jornais levam o 
debate para as ruas....



Consequências políticas...

As consequências políticas são enormes:

A informação que permitia tomar decisões 
sobre o curso da paz e da guerra passa a 
estar ao alcance de todos, do mundo todo.

A opinião pública pressiona aos governos em 
um novo âmbito.



Movimentos sindicais...

Os empresários britânicos então se dão conta 
de que frente a uma greve podem se articular 
com seus colegas da França ou da Bélgica, 
simplesmente enviando um telegrama...



Os movimentos operários...

Em Londres (1863), os operários convocam a 
todos os movimientos trabalhistas e radicais 
do continente com o objetivo de coordenar, do 
mesmo modo, ou seja, telegraficamente, 
todos os trabalhadores do continente...



Nasce a Primera Internacional...



A expansão do telégrafo...

Dentro de cada país...

...entre os países...

...convertendo o mundo em uma grande rede 
descentralizada...

Em 1866 se conectan Londres e Nova York. 
Em 1870 o cabo chega a Bombaim...



O telégrafo e a partilha da África...

Em 1884 as grandes nações européias se 
reúnem em Berlim para repartir a África:

Os novos impérios globais só poderão 
governar a base de telegramas. 

Conhecem o wikileaks??
:D

O mundo se interconecta.



A II Internacional

...em 1889 funda-se a II Internacional. 

Os partidos socialistas e socialdemocratas, os 
primeros com participação massiva, seguiram 
a estrutura do telégrafo:

organizando-se em grupos territoriais que por 
sua vez delegavam em nodos locais, estes 
por sua vez em regionais e estes em 
nacionais que formarão a Internacional.



Um viral telegráfico??

O êxito é imediato, a socialdemocracia Alemã 
logo alcança um milhão de membros

...ganha representação parlamentar.

O modelo é copiado por todos os partidos, 
de todas as tendências, 

de todo o mundo...

...até hoje!



Estamos na época...

da participação política de massas,
dos jornais populares 

e do sufrágio universal. 

O Estado se transforma,
se descentraliza 

seguindo a estrutura 
da sua rede de comunicações...



O mundo se torna 
uma rede descentralizada...

Os Estados se federalizam...

as empresas, por um lando, se dividem em 
delegações regionais,

por outro lado, se agrupam em multinacionais.

Na fronteira do século XX
o mundo inteiro toma a forma de uma grande 

rede descentralizada de comunicações...





Da rede centralizada 
à rede descentralizada...

A passagem dos postos (rede centralizada) 
ao telégrafo (rede descentralizada)

supôs o fim do poder de filtro
de um único agente

sobre a informações que recebemos...



Com a rede descentralizada
vimos a aparição...

do pluralismo e 
da democracia representativa universal,

do sistema de agências de notícias e
dos jornais modernos, 

das multinacionais e

do Estado Federal...



As redes de Baran...



Uma nova mudança...

Um século depois do êxito final do telégrafo, o 
mundo começa a viver uma revolução 
parecida: 

das redes descentralizadas, filhas do 
telégrafo, 

...estamos agora sentindo o impacto da 
primeira grande rede de comunicações 
distribuída: A internet!



Enfim, uma rede distribuída...



O que isso significa??

...deixar de viver sobre o poder de filtro de uns 
poucos...

...sobre as identidades predefinidas por uns 
poucos...

No limite...o fim de todo poder de filtro...



Nascem a blogsfera e as redes massivas 
de mobilização por celulares.

Ditaduras, democracias, 
todas sentem o impacto por igual...



Alguns impactos...

As velhas identidades como a nação e suas 
velhas fronteiras,

as velhas instituições do mundo 
descentralizado (como a ideia de propiedade 
Intelectual) entram em crise.

Estamos entrando em um mundo de redes 
distribuídas...

Fim!



Então tá...

Estamos entrando no 
mundo das redes distribuídas...

Então, tudo resolvido?



Afinal...

Como nós, pessoas comuns, podemos 
utilizar essas redes distribuídas, para ampliar 
nosso poder, ampliando nosso poder de 
comunicação?

Não sabemos, mas daqui podemos tirar 
algumas pistas...



Algumas pistas...

 ampliaremos nosso poder
ampliando nosso poder de comunicação

 usando o poder de comunicação (ampliado)
para ampliar nosso poder de articulação

 usando nosso poder de articulação
para ampliar nosso poder...



Outra pista...

...usar as estratégias de ativismo, agora 
multiplicadas, potencializadas com a lógica 
das redes distribuídas...



(an)arquitetura das redes...



Agora...

...não é falar...

...é ser ouvido!

O mais difícil....
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