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RESUMO: O homem, como diria Aristóteles, é um animal social que precisa de 
vínculos e por isso o medo do isolamento por seus comportamentos, atitudes 
e/ou opiniões, muita das vezes, o direciona e faz com que o mesmo realize 
concessões até então não desejadas em um primeiro momento. A partir deste 
princípio a cientista política alemã Elisabeth Noelle-Neumann aborda o fato de o 
indivíduo tender a evitar expressar opiniões quando estas não coincidem com 
uma opinião dominante mantendo-se em silêncio e formando o que a 
pesquisadora denominou “Espiral do silêncio”. Assim sendo, o presente estudo 
objetiva investigar o quanto somos suscetíveis a concordar com outras pessoas, 
mesmo que internamente tenhamos visões/opiniões completamente diferentes, 
pelo simples fato de uma necessidade de inserção em um grupo ou da 
possibilidade de sofrermos algum tipo de discriminação. Muitos indivíduos 
mudam suas opiniões para se aproximarem daquelas que¸ aparentemente, são 
consideradas as dominantes. Por metodologia, através de pesquisa empírica 
investiga-se como o fenômeno da “Espiral do silêncio”, como não exposição de 
pensamentos, a partir da propagação de redes sociais em ambiente virtual pode 
gerar uma dominação maior por parte das ideias dominantes. O estudo centra 
naqueles que, simplesmente, se omitem ou apontam para a concordância a fim 
de evitar o isolamento, críticas ou até mesmo ser motivo de chacota entre seus 
pares sociais. A “Espiral do silêncio” nos alerta para como a indústria da 
comunicação pode influenciar as mais diferentes sociedades formando a 
chamada opinião pública e propagando toda sorte de ideologias e pressões 
intelectuais pelas quais muitos indivíduos acabam sendo atingidos. A ideia 
filosófica, por excelência, de questionarmos sobre nossa existência dá lugar à 
simples aceitação quando algo se apresenta como opinião da maioria ou como 
o entendimento mais razoável a ser seguido. Como resultado parcial, em recente 
pesquisa realizada durante o processo eleitoral brasileiro em 2018 sobre 
exposição de ideias políticas em redes sociais, onde diversos indivíduos 
buscam, muita das vezes, de forma desenfreada chamar a atenção, conquistar 
novos amigos e criar boas imagens de si, 300 pessoas de idades entre 16 e 64 
anos, escolhidas aleatoriamente em diferentes classes sociais e formação 
educacional, foram entrevistadas. A partir de então se aferiu que 81% 
responderam que expunham sua opinião política para amigos próximos, porém, 
na rede virtual, apenas 38,3% colocavam ou colocariam em redes sociais suas 
preferências, sendo que a abstenção sobre o tema era justificado em virtude do 
risco de perder contatos em suas páginas. Com isso algum grupo que, muita das 
vezes, quantitativamente é maioria acaba sendo considerado e/ou se 
percebendo minoria intelectual omitindo suas opiniões e viabilizando a inserção 
da dominação por parte daqueles que possuem visões divergentes e se 
manifestam. 
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