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Resumo: A proposta do presente trabalho é expor sobre as mudanças que acontecem no 

âmbito da formação e construção política, cada vez adaptadas as noções de identidade e 

perpassadas pelas novas formas de interação proporcionada pela internet e pelas redes 

sociais digitais. Para tanto, utilizamos a análise das fotografias identificadas como 

selfies que se encaixam no contexto da mobilização política atual, utilizando a rede 

social Instagram sob o recorte da hashtag #DiretasJá. 

 

Palavras-chave: internet; cibercultura; sociabilidades; ativismo político; narrativas. 

 

1. Introdução 

 No andamento histórico atual observamos que a comunicação nos possibilita a 

construção de redes de informação e de mobilização política, ampliando discussões, 

resinificando bandeiras e provocando o despertar dos atores sociais para conduzir 

mudanças, onde cada um vivencia reflexos das tensões globais em sua história pessoal. 

A conjuntura em que nos encontramos também mostra que, a cada dia, as relações e 

trocas entre indivíduos estão baseadas na mediação promovida pela tecnologia, que 

resulta no compartilhamento de interesses, objetivos, informações e narrativas voltadas 

para a constituição da própria identidade, aliada a espaços de participação democrática 

que passam a existir no ambiente de revolução tecnológica. Essa nova realidade 

promove uma hibridização entre o indivíduo local e suas concepções, ao contexto de 

múltiplas conexões com o mundo, criando relações que incidem fortemente nas suas 

concepções e sociabilidades, sejam elas concretizadas no espaço físico ou virtual, 

baseadas na identificação de premissas ideológicas, desafiando constantemente estas 

fronteiras. 
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 Destarte, percebemos que tais noções alinham-se as compreensões atuais das 

práticas protagonizadas pelos movimentos sociais na contemporaneidade e sua 

primavera, na qual o uso da internet é cada vez mais decisivo para ampliação do 

impacto e conhecimento das reivindicações.  

 Entendemos que os movimentos sociais são ações sociopolíticas construídas por 

atores sociais coletivos pertencentes a diferentes classes e camadas, articuladas em 

certos cenários da conjuntura socioeconômica e política, criando um campo político de 

força na sociedade civil (GOHN, 1997), e podemos revisitar esta definição analisando 

as diferentes formas de atuação desses movimentos na atualidade e suas renovações, as 

quais vêm sendo atribuídas novas perspectivas graças ao uso da internet. 

Simultaneamente, o engajamento individual se tornou ponto chave para o 

fortalecimento de bandeiras que passam a se misturar com a própria biografia e 

identidade dos sujeitos. É perceptível que nos últimos anos de pluralização dos meios de 

comunicação e ampliação do acesso aos bens de consumo que possibilitam a prática, 

aconteceram fortes mudanças nas formas de integrar, participar e atuar politicamente no 

mundo. Fruto disto é a maneira como estão cada vez mais ligadas identidade de cada 

usuário e a sua atuação em causas sociais. Consideramos que vivemos na atualidade o 

que se caracteriza como “novos movimentos sociais” (WOODWARD, 2001), definição 

para grupos de pessoas que passaram a estender suas intenções políticas para muito 

além das clássicas reinvindicações de classe. Sendo assim, como podemos perceber essa 

descentralização, cada vez voltada para o self e sua repercussão em rede? 

 Tais mudanças de posturas sobre o que entendemos sobre ativismo político, vêm 

crescendo e tomando diferentes formas, chamando atenção principalmente para seu 

desdobramento nos âmbitos das constituições a respeito de si mesmo, ecoada no 

ambiente digital, pois esses movimentos surgem da construção que os indivíduos 

passaram a militar para poderem ser eles mesmos, contar suas narrativas, ou mesmo 

reforçar o discurso de outrem, e assim o desenvolvimento da individualidade passa a 

estar intimamente atrelada ao estilo vida que gira em torno da comunicação mediada 

seja pela escrita, audiovisual, fotografia e outras expressões possíveis na web, como 

participação de um constante ato político que se mistura com conteúdo de cunho 

pessoal. Woodward (2012) em diálogo a Jeffrey Weeks, define que novos movimentos 

sociais são concentrados em lutas em tomo da identidade. Eles têm se caracterizado por 

efetuarem o apagamento das fronteiras entre o pessoal e o político A política de 
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identidade era o que definia esses movimentos sociais, marcados por uma preocupação 

profunda pela identidade: o que ela significa como ela é produzida e como é contestada. 

“A política de identidade concentra-se em afirmar a identidade cultural das pessoas que 

pertencem a um determinado grupo oprimido ou marginalizado. Essa identidade toma-

se, assim um fator importante de mobilização política” (WOODWARD, 2012, p. 37). 

 Essa prática de solidarizar-se a outras pessoas ou compartilhar de causas com 

pessoas que nunca conheceu, acontece na ação de adotar a história de vida de pessoas 

que compactuam das mesmas convicções, construindo relações de ativismos e 

comprometimento político baseado no compartilhar. As formas de tornar estes debates 

possíveis escapam o espaço físico por darem abrangência a questões subjetivas de 

formação que podem permanecer adormecidas no contexto local, mas quando ampliadas 

para as plataformas digitais em conexões por meio de mídias ou redes sociais, se 

conectam ao outro e tornam-se latentes. Acontece então a socialização por meio de 

histórias de vida divididas, junto a exposição do “eu” que se desdobra no fortalecimento 

ideológico e reafirmação identitárias, culminando em ações coletivas.  Muito se tem 

pensado e produzido para compreender como estão se organizando estes acontecimentos 

e de que maneira funciona o reconhecimento deste engajamento político que parte do 

individual para o coletivo, e também vem se tornando evidente a emergência de 

trabalhos que discutam a atuação dos indivíduos na rede, essencialmente no que tange o 

campo político na web.  

 Quando pensamos nesse contexto e na conjuntura atual política e histórica do 

Brasil, tem perspectivas cada vez mais palpáveis. Assim, temos observado mudanças 

significativas nas formas de engajamento e percepções do que podemos compreender 

como um reflexo do contexto nacional. As manifestações que tomaram conta do mundo 

no triênio 2011-2013, na África, Europa e Oriente Médio, sopraram ventos de novidade 

e gritos de revolta em todo o globo, e no Brasil não foi diferente, ocasionando as 

“Jornadas de Junho” de 2013. Tantas manifestações pungentes deixaram lacunas a 

serem compreendidas sobre a crise de representação política, a ocupação do espaço 

urbano, o agenciamento midiático, a rebeldia urbana e a revolução tecnológica que 

permeou tudo isso.  

O triênio 2011-2013 pode ser percebido como marco de um período 

histórico em que a intensificação das relações entre o virtual e o real e 

a diluição de fronteiras entre estas esferas revelam novas 

potencialidades e tensões em um mundo que vive transformações 

profundas. É nesse “entrelugar” que as dinâmicas e interações entre 
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comunicação, cultura e política se transformam, afetando, 

sobremaneira, os modos pelos quais percebemos e construímos 

conhecimento sobre a realidade e com ela interagimos (JÁCOME, 

2014, p. 20).  

 

Entretanto, as inicialmente desordenadas insatisfações puderam se organizar após um 

período turbulento de identificação de demandas, coordenação de pautas e 

institucionalização de movimentos. Os modos de lutar pela própria identidade política 

estão cada vez mais ligados as noções identitárias e simbólicas, mudanças que agem nos 

modos de sociabilidade, acontecem na constituição de imaginário social, no cultivo de 

memórias coletivas e nos sentimentos de pertencimento, refletindo-se na elaboração e 

no compartilhamento de conhecimento, na articulação de redes solidárias à distância e 

na redefinição de contornos da própria noção de comunidade, mudanças essas que 

impactam a esfera pública. Era evidente a instabilidade política que precedia o ano 

eleitoral, somado a ânimos cada vez aflorados e uma comunicação cada vez mais 

urgente. 

 Dando continuidade a este contexto, vivenciamos um acirrado processo eleitoral 

no ano de 2014, em que as redes sociais foram palco de infinitos debates e trocas  sobre 

o processo democrático e os candidatos, desenrolando intermináveis discussões políticas 

que se misturavam com discursos práticos mas sobretudo, de âmbito pessoal. Neste ano, 

o governo de Dilma Rousseff foi reeleito, mas em meio a uma crise comunicacional e 

rodeado pelo andamento de operações contra a corrupção que envolvia o partido da 

presidenta, foi suscitado o pedido do processo de impeachment. Em 2016, o pedido foi 

requerido por juristas e recebido pelo presidente da Câmara Eduardo Cunha (PMDB), 

oposição declarada ao governo. A razão seriam as "pedaladas fiscais”, prática atribuída 

ao governo por atrasar repasses a bancos públicos a fim de cumprir as metas parciais da 

previsão orçamentária.  Após um longo processo, espetacularizado de todas as formas 

na imprensa, a presidente foi afastada sob a acusação de ter cometido crimes de 

responsabilidade fiscal, gerando confrontos, alvoroço e protestos que repercutiram 

essencialmente nas redes sociais e suscitaram o pedido por novas eleições diretas, 

retomando o ideal de “Diretas Já” de 1983 – 1984, por não aprovarem o seu sucessor. 

Começaram então as manifestações pessoais que desembocavam no coletivo, fenômeno 

que nos interessa e nos encontra na presente pesquisa.  Por meio do mesmo objetivo 

político, havia algo que conecta esses indivíduos nas plataformas de redes sociais e 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 5 

pauta as sociabilidades por meio da sua própria imagem de (auto) narrativas, a 

experiência de si compartilhada para a construção da identidade política com o outro.   

 Entendendo que na contemporaneidade estamos cada vez mais centrados na 

produção imagética e na sua reprodução em diferentes plataformas, nos interessa 

perceber de que forma a minha representação em rede por meio da auto-imagem 

contribui para minha identificação política e reconhecimento, e perceber de que maneira 

isso ocorre elegendo uma rede social para análise, sob o recorte das fotografias serem 

identificadas como selfies 
4
e estarem dentro do universo da mobilização política atual. 

Para definir isto, utilizaremos a rede social Instagram, e a analisaremos selfies que 

levam a hashtag
5
 #DiretasJá como definidora. 

2. Construções identitárias e políticas no ambiente digital por meio das narrativas 

pessoais. 

 A reconfiguração dos relacionamentos em torno da Cibercultura e redes sociais 

se tornam uma maneira de compreender como se manifesta a individualidade do sujeito, 

por meio dessa troca de informações, principal característica do meio digital. 

Considerando a concepção de Lévy (2011, p. 120) sobre a questão do ciberespaço, 

destaca-se que: 

O ciberespaço dissolve a pragmática da comunicação que, desde a 

invenção da escrita, havia reunido o universal e totalidade. [...] na 

medida em que a interconexão e o dinamismo em tempo real das 

memórias online tornam novamente possíveis, para parceiros da 

comunicação, compartilhar o mesmo contexto, o mesmo imenso 

hipertexto vivo. Qualquer que seja a mensagem abordada encontra-se 

conectada a outras mensagens, a comentários, a glosas em evolução 

constante, às pessoas que se interessam por ela.  

 

 A sociedade passou por um processo de reconfiguração, processos de 

comunicação que se modificaram com a internet. As alterações nas formas de consumo, 

produção, recepção de conteúdos culturais são um fenômeno que se torna difícil de 

                                                 
4
 Amparo Lasén (2015) caracteriza a selfie como a prática fotográfica do selfie, desenvolvida a partir da 

convergência entre fotografia digital, mídia social e telefonia móvel, contribui para a modulação da 

intimidade capaz de extrapolar o privado. Ou seja, trata-se de uma formação de esfera de intimidade 

associada tanto a um sentido de proximidade com o outro – incorporando a própria proposta relacional 

das esferas – quanto uma ampliação do individual de forma a diluir algumas fronteiras entre público e 

privado.  
5
 As hashtags são palavras chaves precedidas de “#”, utilizadas para categorizar os conteúdos publicados 

nas redes sociais, elas cria uma interação de conteúdo baseada em um interesse específico com os outros 

integrantes da rede social.  
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compreender em sua totalidade, pois ainda o estamos vivenciando plenamente. Ainda 

com estas mudanças, é importante destacar que não devemos cair no equívoco de julgar 

que as transformações culturais são devidas apenas ao advento de novas tecnologias e 

novos meios de comunicação e cultura. São, isto sim, os tipos de signos que circulam 

nesses meios, os tipos de mensagens e processos de comunicação que neles se 

engendram os verdadeiros responsáveis não só por moldar o pensamento e a sen sibilida 

de dos seres humanos, mas também por propiciar o surgimento de novos ambientes 

socioculturais. (SANTAELLA, 2003, p.25). Castells (2000) afirma que “culturas são 

formadas por processos de comunicação e todas as formas de comunicação são baseadas 

na produção e consumo de sinais”, não havendo separação entre “realidade” e 

representação simbólica. O que é específico ao novo sistema de comunicação não é a 

indução a realidade virtual e sim a construção da virtualidade.  

Nesse contexto de representação do eu e construção de identidades surgem as 

redes sociais, onde o protagonista da web (user) se apropria de novos elementos e 

ferramentas de afirmação e pertencimento, pois o que ele é será seu reflexo na internet, 

por meio de fotos, publicações, vídeos, amigos. Suas manifestações mostram a que 

grupo pertence, de que tribo faz parte, como ele se posiciona em seu meio. Graças a 

esse nível de exposição, a internet, em especial nas redes sociais que se tornaram 

espaços abrangentes de reconhecimento, se constituiu como a maneira de encontrar 

pessoas com gostos parecidos com o seu, e assim criar relações de sociabilidade. 

Podemos entender melhor sobre os processos de reconhecimento por meio da citação de 

Embacher (1999, p. 16):  

O processo de identificação como um papel e sua respectiva 

interiorização necessitam de uma dialética entre a identidade dada 

pelos outros e a auto-identificação. Ou seja, o homem nunca lutou 

tanto para tentar ser ele mesmo como na cultura ocidental 

contemporânea. Hoje os arranjos sociais deixam-se no livre para 

escolher o estilo de vida que mais lhe agrade. 

 

Não nos surpreende que a definição encontrada pelas redes sociais para expor os 

acontecimentos de cada usuário é a “timeline”, termo que traduzido significa linha do 

tempo e se relaciona profundamente com as noções de história de vida e biografia, onde 

as histórias de vida acontecem e se recriam, girando em torno de legitimidade e 

reconhecimento.  

Pensar sobre essa comunicação em rede nos leva a refletir neste indivíduo que se 

relaciona ao pensamento valores de outras pessoas ou grupos, se identifica com as 
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mesmas causas, adequa a sua realidade e transforma esta experiência um conhecimento 

incorporado a sua personalidade. Nesse caso, vemos uma possibilidade ainda mais 

ampla, quando continua sendo formado por um corpo comum de categorias de 

pensamento e conduta que possibilita a comunicação entre os indivíduos, porém tais 

práticas realizadas por um grupo podem estar adaptadas a estruturas de um cotidiano 

incomum ao indivíduo e sua realidade. Quando essa interação está sendo realizada na 

perspectiva do ambiente digital, encaramos o desafio de entender a reconstrução do 

sujeito por nuances que não lhe seriam apresentada em seu meio comum, mas que 

passam a fazer parte da sua vida e cotidiano, sendo parte de quem ele é. Surgiu então 

percepção de que estes elementos poderiam expandir o que compreendemos como 

elementos que se referem aos indivíduos narrarem suas vivências passarem 

supostamente por um estágio de autoreflexividade (GIDDENS, 1991, p. 49).  

Tradicionalmente, as narrativas pertencem à memória dos indivíduos e vem à 

tona pela oralidade e escrita, mas com o uso da internet encaramos o desafio de 

reconhecer que os sujeitos encontram uma forma mais simplificada e acessível de serem 

autores de sua própria história e conservar suas memórias.  

“Ao trabalharmos com as histórias dos sujeitos, como narrativas, 

ficam evidente as lembranças individuais entrelaçadas às memórias 

coletivas, também como parte da memória histórica que as 

contextualiza A experiência nos mostra que, a partir da memória 

autobiográfica nas histórias narradas, e muitas vezes escritas, 

podemos, usando a linguajem, refletir, compreender, reorganizar e 

ressignificar essas trajetórias e projetos de vida-trabalho, nossas e dos 

outros, articulando as memórias individuais e coletivas, dando-lhes 

um sentido significado. Essa história, que é nossa e dos grupos aos 

quais pertencemos , diz-no quem somos, auxilia e fortalece nossa 

identidade, ilumina nosso caminho na busca de sentidos para nosso 

ser-estar no mundo (BRANDÃO, 2008 p. 15 e 16).  

 

 Essa abrangência de experiências que buscamos encontrar também está baseada 

nas concepções críticas de Bordieu (2006) no texto A ilusão autobiográfica, onde o 

autor nos conduz a reflexão sobre a imposição da ideia de linearidade das biografias, e 

defende que  enxergar as histórias de vida de forma contínua significa limita-la. Tentar 

compreender uma vida como uma série única e por si suficiente de acontecimentos 

sucessivos sem considerar a as relações subjetivas carrega a ideia de que a vida acontece 

de maneira mecanizada e superficial, sendo necessário atentar para a inconstância, para 

os diferentes estados e campos de atuação da identidade do indivíduo, já que nenhuma 

trajetória precisa de encaixar em uma lógica de “começo, meio e fim” limitada a ordens 
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cronológicas. Para Bordieu: “os acontecimentos biográficos se definem como 

colocações e deslocamentos no espaço social, isto é, mais precisamente nos diferentes 

estados sucessivos da estrutura da distribuição das diferentes espécies de capital que 

estão em jogo no campo considerado.” (BORDIEU, 2006, p. 190), portanto, encaramos 

o meio e a atuação dentro do virtual como ponto de afirmação que muitas vezes escapa 

o tradicional, mas que levanta aspectos autobiográficos importantes, que consideramos 

aqui como o selfie, ou auto-retrato. 

 Dentre tantos campos que poderíamos abordar em uma trajetória de vida, 

recorremos à discussão da formação política para conhecer os sujeitos que 

protagonizam este fenômeno e analisar sua atuação. Uma biografia pautada no ativismo 

político não é novidade, seja de escrita própria ou contada a um profissional da escrita, 

ao longo da história vemos grandes nomes da vida pública terem suas histórias de vidas 

exploradas e até mesmo vendidas. No entanto, presenciamos hoje a cultura do acesso 

(SANTAELLA, 2003, p. 28) que foi trazida pela era digital, e agora cada um pode ser 

autor de sua própria história segundo as suas próprias concepções e narrativas. Além 

disso, para muitos a internet e as plataformas de redes sociais se tornaram a forma mais 

efetiva de conseguir dar voz a suas lutas e pensamentos, se tornando não um elemento a 

parte, mas uma própria extensão de si mesmo.  

3. Lócus de pesquisa: Instagram e o selfie como reconhecimento de si e do outro. 

Interessa-nos neste ponto ampliar a atuação para a perspectiva do ambiente 

digital aliado a busca de autenticidade e pertencimento. Estas tecnologias se tornam um 

forte campo de engajamento para lutas políticas, além de revolucionarem o modo como 

se vive a comunicação e a interação entre indivíduos, fazendo ser possível cada vez 

mais o aflorar de relacionamentos baseados nas noções de identificação e semelhanças 

com o outrem.  

Por isso escolhemos o  Instagram,  aplicativo desenvolvido para dispositivos 

móveis como tablets e celulares smartphones, também podendo ser acessado no 

computador, de maneira gratuita. Inicialmente o Instagram encontrava-se disponível 

inicialmente apenas nas lojas da Apple, e atualmente também nas lojas do Google. A 

fundação do Instagram deu-se em 6 de outubro de 2010, seus criadores são 

Kevin Systrom e Mike Krieger (SMITH, 2017). Entre as diversas funções do Instagram, 

a principal é o compartilhamento de imagens e vídeos, os usuários constroem seus 

perfis, publicando o que lhes convém, portando pode-se encontrar no Instagram uma 
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grande variedade de postagens, especialmente fotografias no estilo selfie. As opções de 

curtir e comentar presentes no Instagram impulsionam publicações e demonstra a 

popularidade das mesmas, a partir dessa premissa o objetivo de muitos usuários é 

alcançar a maior quantidade de pessoas possível com suas publicações de forma 

intuitiva ou por meio de hashtags identificar-se com outros.  Escolhemos essa rede por 

ser uma narração de si alternativa a ao recurso oral ou da escrita e conseguirmos definir 

o interesse político de identificação e afirmação deste posicionamento.  

Como uma prática social, o selfie funciona como um lembrete de 

nossa existência contraditória em hibridismo. Assim como qualquer 

ato de expressão retórica, selfies são intencionais e oferecem reflexões 

e interpretações culturais. Enquanto a explicação fácil é que selfies 

existem como emblemas de uma cultura contemporânea narcisista, 

uma leitura aprofundada dos selfies proporciona percepções sobre 

relações entre tecnologia, o self, materialidade, e redes.  (HESS, 2015, 

p. 1630) 

 

Escolhemos tal modalidade por acreditar que desta prática emergem 

experiências, faremos assim, uma imersão contínua em na cultura contemporânea de 

imagens usando a hashtag #DiretasJá, que apresenta 49.014 publicações até a ultima 

pesquisa em 14 de Julho de 2017. O critério de escolha das selfies dentro da hashtag 

escolhida foi por se encaixarem em três categorias: 1) serem fotos notoriamente 

realizadas por smartphone; 2) serem fotografias individuais; 3) terem sido postadas 

entre 09/07 e 14/07, para considerar a existência de uma dinâmica que engloba 

elementos de significação entre os participantes de um determinado posicionamento e 

como eles se afirmam no contexto que vivem.  

3.2 Conhecendo protagonistas das conexões em rede e narrativas compartilhadas. 

 Na experiência sensível presente nas lutas políticas contemporâneas, 

encontraremos um universo de diversidade e intimamente ligado a um estilo de vida que 

repercute dentro da atuação nas redes sociais. Sobre quem podemos chamar de atores 

sociais no ambiente digital, os de fato, usuários das redes sociais, Recuero (2009) 

apresenta algumas definições , a primeira delas é que o sentido de “’atores” se modifica 

mediante ao meio, já que na internet o indivíduo atua por meio da representação da sua 

identidade em seu perfil pessoal, termo utilizado para definir a expressão pessoal ou 

pessoalizada na Internet nas diferentes plataformas de atuação. Por exemplo, o ator é 

representado em seu twitter, facebook, blog, ou outra rede social online, determinando o 

seu papel e contando sua história a partir de sua atuação dentro desse ambiente, de 
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maneira a utilizar elementos identitários e representações de si. Assim, os atores são os 

seus relatos, o que nos remete a Siblia (2008) quando afirma que “a linguagem nos dá 

consistência e relevos próprios, pessoais, singulares, e a substância que resulta desse 

cruzamento de narrativas se (auto) denomina eu” (IBID. p. 31). A autora também 

lembra que a prática de relatar sobre sua própria vida não é algo novo, conduta já vista 

como “gênero autobiográfico”, categoria artística fortemente abrangida e observada em 

formatos como diários íntimos, memórias, álbuns e autobiografias, portanto, os 

testemunhos da própria vida na internet, nesse sentido, seriam novas formas de se 

autobiografar e se identificar com o outro por meio de suas próprias narrativas, como já 

descrevemos anteriormente. 

Adentrando na perspectiva de conhecer estes atores, e já estabelecidos os 

critérios de percepção utilizados no trabalho, apresentemos alguns dos personagens que 

se encaixaram no nosso recorte para seguirmos com a análise. 

Figura 01: Selfie de usuário. 
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Figura 02: Selfie de usuário.  

 

Figura 03: Selfie de usuário. 

  

Figura 04: Selfie de usuário. 
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Observando inicialmente o aspecto de mediação, o acesso aos dispositivos 

móveis veio, portanto, como uma continuação destas transmissões que acontecem de 

maneira cada vez mais veloz, virtualizando um número maior de dados. 

Compreendemos que a linguagem está diretamente relacionada ao meio, pois a 

plataforma condiciona não só a maneira como a mensagem será transmitida, mas 

também a própria mensagem. Assim, com o advento da realidade do mobile
6
, acham-se 

novos meios, logo, novas mídias, novas intenções de linguagem e novas interpretações. 

O mobile promoveu, “mudanças nas estruturas, interfaces e trouxe a realidade do 

lifestreaming (fluxo da vida)” (SANTAELLA; LEMOS, 2010 p.59). Neste fluxo, o foco 

está constantemente no usuário e em suas interações, as quais nos faz pensar nas ações 

de ver e ouvir, adaptadas ao ambiente de rede, com características multimidiáticas 

digitais, criando novos sentidos nas produções simbólicas experimentadas no contexto 

da web que estão integradas a nossas vidas, lutas e legitimação da história de vida, e 

participação em movimentos sociais. 

Percebemos com as postagens dos protagonistas escolhidos características em 

comum como frases de efeito, palavras de ordem, protesto, indignação. Ao mesmo 

tempo vemos o desejo de relacionar a sua imagem pessoal diretamente as estas lutas, 

nos fazendo refletir sobre como as emissões do conteúdo produzido pelos usuários das 

redes sociais online só fazem sentido quando vistas coletivamente e em rede. Na Figura 

03 e 04 temos ainda o contexto do protesto, que busca além de enfatizar a participação e 

busca de visibilidade, também causa a legitimidade do individuo pela luta da causa que 

o acolhe. Assim, nas mobilizações, as mensagens de crítica, revolta, análises políticas, 

imagens e vídeos de protesto, estão cada vez mais fundidos a identidade de quem 

compartilha. As interações entre os sujeitos provocam, portanto, relações baseadas em 

seus níveis de profundidade ideológica. Um exemplo disso é que durante o surto de 

mobilizações em 2013, a maior parte das organizações era tecida no ambiente digital, 

organizando por meio das próprias afinidades, os locais, horários, bandeiras e 

insatisfações. Após e durante os protestos, era comum que os participantes tivessem o 

imenso desejo de tornar evidentes a suas lutas, portanto vinham a público em sua linha 

do tempo compartilhando fotos, vídeos e textos; elementos de cunho autoral; com o 

intuito de fortalecer entre seus amigos da rede social, o seu posicionamento sobre a 

insatisfação com o cenário de crise política no Brasil. Essas novas formas de linguagem 

                                                 

6
 Termo em inglês que traduzido significa “móvel”. 
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abrem lacunas para compreender sobre o que se baseiam tais relações, mas 

compreendemos aqui que mesmo sendo necessário discutir e problematizar tais questões 

para então compreender como funciona cada caso, estes processos comunicativos estão 

sempre ligados a noção de laços sociais, os quais Wellman (2001) definem como, 

 

Laços consistem em uma ou mais relações específicas, tais como 

proximidade, contato frequente, fluxos de informação, conflito ou 

suporte emocional. A interconexão destes laços canaliza recursos para 

localizações específicas na estrutura dos sistemas sociais. Os padrões 

destas relações – a estrutura da rede social – organiza os sistemas de 

troca, controle, dependência, cooperação e conflitos (WELLMAN 

2001 p.07).  

 

 Pensamos também sobre como a identidade se fortalece como marca 

característica do indivíduo, o qual, ao mesmo tempo em que singulariza sua trajetória 

biográfica própria e indiscutivelmente única, o coloca em um campo de pertencimento, 

de reconhecimento simbólico de uma comunidade. “A construção do indivíduo passa 

pela estruturação de sua identidade, decorrente de suas trajetórias de sociabilidade, mas 

também aqueles que o inscrevem em um  topos característico de sua posição étnica, de 

gênero, de classe” (IBID. p. 124).  

 

Os fluxos de sociabilidade, ao mesmo tempo em que moldam o 

indivíduo, único em suas escolhas e experiências, inscrevem-no em 

um campo de reconhecimento; vendo-se a partir do olhar dos outros, 

constrói a sua identidade e, consequentemente, dá-se um sentido à 

existência. Mas também estas sociabilidades têm um conteúdo prático, 

direto; são loci de reprodução, onde recursos são mobilizados, 

distribuídos; confirmando-se também uma estruturação que, para além 

da organização desigual da sociedade, com consequente 

hierarquização das pessoas, implica no aprendizado das formas de 

acesso a estas fontes de riqueza, tipificadas em uma variedade tão rica 

quanto à existência (monetária, afetiva, informacional), e organizadas 

em inscrições sociais diversas: o mercado (dinheiro), o Estado (poder) 

e as sociabilidades cotidianas das relações interpessoais (FONTES, 

2013, p.178).  

 

 Assim,  no processo de reconhecimento a percepção real é construída a partir da 

comunicação em rede passa por um processo de absorção, onde o indivíduo conhece e 

se relaciona ao pensamento de valores de outras pessoas e leva a um conhecimento 

adquirido e incorporado por meio de um processo de socialização.  O conteúdo postado 

dentre os perfis vistos, significa algo além de uma simples foto ou texto, significa o 

comprometimento público com uma causa que é, sobretudo, uma bandeira pessoal, a 
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ponto de buscar por meio da exposição da atuação como parte da minha história, um 

grau de autenticidade e respeito a uma “verdade” vivida.  

 

4. Considerações finais 

 Considerando este aparato teórico, aliado a análise, ratificamos que as 

tecnologias trouxeram inovações no modo como se vive a comunicação e a interação 

entre indivíduos, e nesta direção, nos deparamos com o crescimento de redes sociais no 

âmbito da internet, aliadas à popularização das tecnologias, que vem transformando a 

maneira como as pessoas se relacionam com a informação e como se enxergam no 

mundo. 

 A sociedade passou por um processo de reconfiguração, processos de 

comunicação que se modificaram graças ao advento da internet. Nesta conjuntura de 

representação do eu e construção de identidades surgem as redes sociais, onde o 

protagonista da web (user) se apropria de novos elementos e ferramentas de afirmação e 

pertencimento, pois o que se é será seu reflexo na internet, por meio de fotos, 

publicações, vídeos, amigos. Tais mudanças podem ser notadas nas novas formas de 

mediação, produção e recepção de conteúdos, e neste sentido, nos deparamos com o 

crescimento de redes sociais na internet, aliadas a popularização das tecnologias móveis 

que nos apresentam um perfil diferenciado do consumo de informação e cada vez mais 

difundido, onde percebemos que através da popularização da internet, foi possível a 

construção de comunidades virtuais, com capacidade ampliada de superar os obstáculos 

da rigidez territorial embutidos na comunicação face a face (FONTES, 2013, p. 48) 

 Ressaltamos assim, que as mobilizações sociais contemporâneas são reflexo do 

momento vivido. As manifestações do sujeito mostram a que grupo este pertence, de 

que tribo faz parte, e como se posiciona em seu meio. Vemos assim, esse nível as redes 

sociais  como espaços abrangentes de reconhecimento e se constituindo como a maneira 

de encontrar pessoas com perspectivas semelhantes, e assim criar relações de 

sociabilidade, como um vasto território a ser explorado. 
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