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RESUMO

Neste artigo, temos como objetivo revisar as diferentes leituras acerca do último ci-
clo de protestos que mobilizam o conceito de identidade coletiva e, a partir desse 
exercício, avançar numa teoria de médio alcance que contribua para a interpretação 
sociológica das transformações societárias em curso. A questão fundamental que nos 
orienta é: há identidade coletiva no ativismo contemporâneo? Em oposição não radi-
cal à hipótese da ação conectiva de Bennett e Sergerberg, e seus simpatizantes, defen-
demos que sim. A partir dos resultados apresentados por vários estudos sobre o tema, 
entendemos que a mobilização viabilizada pelas mídias digitais vem modificando o 
processo de identização, invertendo o sentido da correspondência entre movimento e 
sujeito, ressignificando-o para além da identidade organizacional. Isso ocorre porque 
a arquitetura desses dispositivos privilegia a relação entre identidade pessoal e iden-
tidade coletiva ao facilitar o encontro de enquadramentos convergentes, induzindo a 
conformação de enquadramentos coletivos. Ou seja, observamos uma reconfiguração 
das identidades coletivas, não o seu fim. Além disso, essa perspectiva não anula a par-
ticipação das organizações nesse processo, posto que a problematização do estado 
das coisas, os principais argumentos das narrativas em disputa e a continuidade da 
ação coletiva permanecem, na maioria dos casos, nas mãos desses atores. 

PALAVRAS-CHAVE: Identidade coletiva. Movimentos sociais. Ação coletiva. Ação 
conectiva.
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As identidades coletivas
 no ativismo hodierno: 

revisão bibliográfica e proposta de enquadramento teórico

Introdução

As teorias gerais destacam três processos como dinamizadores da interação 
social contemporânea: a transnacionalização política e econômica, a singularização 
e a difusão da cibercultura. Esse contexto levou à retomada do debate sobre o papel 
da comunicação nos movimentos sociais, estreitando ainda mais as fronteiras entre a 
Sociologia e a Comunicação. Contudo, a inovação tecnológica e suas possibilidades 
de apropriação fazem com que os analistas, muitas vezes, ou se resumam a aborda-
gem das práticas, priorizando a análise do meio, ou se rendam ao fascínio pelo novo, 
que vem acompanhado do prejuízo próprio das reflexões sincrônicas, posto que não 
contemplam o acúmulo da trajetória militante no que se refere ao significado, às prá-
ticas e às identidades gerados por seus predecessores.

Em convergência com a perspectiva da mediatização proposta por Mattoni 
e Treré (2015), entendemos que os esforços interpretativos sobre a relação entre as 
mídias e os movimentos sociais devem estar além de compreendê-los como “práti-
cas de mídia” ou como “processos de mediação”. Em nossa visão, as mudanças nos 
meios de comunicação estão correlacionadas à mudanças na cultura, na economia e 
na sociedade. Por consequência, a emergência de um novo repertório de ação (e por 
que não, de comunicação), pode prenunciar a conformação de uma nova ordem de 
vida que ainda não se sedimentou (cf. BRINGEL, 20151). Desse modo, o estudo dos 
movimentos sociais, como “profetas do presente” (MELUCCI, 1996), e mais especi-
ficamente das identidades coletivas, o esprit de corps (cf. BLUMER, 19512) da ação 
coletiva, parece-nos um bom caminho tomar pistas desse processo.

No último ciclo de protestos, foram observadas algumas transformações no 
ativismo contemporâneo que questionam nosso entendimento tradicional do en-
gajamento e do pertencimento coletivo por meio da afluência de várias tendências 
inter-relacionadas: um maior grau de descentramento dos atores sociais, um maior 
protagonismo dos indivíduos nas manifestações, uma aparente desorganização das 

1 BRINGEL, Breno. Social movements and contemporary modernity: internationalism and patterns of global 
contestation. In: BRINGEL, Breno; DOMINGUES, José Maurício (Eds.). Global modernity and social con-
testation. Londres/California/New Delhi: Sage, 2015. p. 122-138
2 BLUMER, Herbert. Collective behavior. In: Alfred M. Lee (Ed.). New outline of  principles of  sociology. 
New York: Barnes and Noble, 1951. p. 166-222.
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fronteiras internas e externas da militância, uma nova dinâmica de interação e me-
diação condicionada/ condicionante pelos/dos usos e tipos de Tecnologias da Infor-
mação e da Comunicação (TICs). 

Embora esse diagnóstico seja consensual entre os pesquisadores da área, o de-
bate acerca da conformação das identidades coletivas os tem dividido. De um lado, 
pesquisadores entendem não haver identidade coletiva nos protestos mais recentes. A 
principal referência dessa hipótese é o trabalho The logic of  connective action de W. 
Lance Bennett e Alexandra Segerberg (2012). De outro, autores defendem que a glo-
balização e a difusão das tecnologias digitais provocaram mudanças nas identidades 
coletivas, e que essas seguem fundamentais à ação coletiva. 

Esboçamos nossa hipótese acerca da (re)configuração das identidades coletivas 
a partir de um diálogo crítico com esses autores e perspectivas. Entendemos que a 
conformação das identidades coletivas na atualidade se dá a partir de um descola-
mento e deslocamento entre as identidades pessoal, social e organizacional, de modo 
que os protestos transbordam para a além dos atores que os convocam e lhes foge ao 
controle. Compreendemos que a relação de causalidade coletiva (cf. DOMINGUES, 
20113) estabelecida entre o sistema de tecnologias digitais e os movimentos sociais 
hodiernos está na raiz desse processo, visto que a arquitetura de rede induz a inversão 
do processo de identização, pois nas mídias sociais os enquadramentos individuais 
tendem a confluir e se aglutinar em um enquadramento coletivo. Porém, esse último, 
na maioria das vezes, continua a ser elaborado, ou pelo menos fundamentalmen-
te argumentado, pelas organizações de movimentos sociais. Como nossa proposta 
consiste em uma reflexão teórica, estruturamos o artigo em três partes, Introdução, 
Discussão e Considerações finais, sendo que a sessão “Discussão” divide-se em três 
subtítulos autoexplicativos: 1.1) Movimentos sociais e identidades coletivas: nossas 
definições, 1.2) A hipótese da ação conectiva e 1.3) Nossa crítica e hipótese.

1 Discussão

1.1 Movimentos sociais e identidades coletivas: nossas definições 

Sob uma perspectiva construcionista e relacional, entendemos que os movimen-
tos sociais são redes organizadas por atores individuais e coletivos que se identificam 
e solidarizam como parte de um mesmo lado em um confronto político. Expressam, 
fundamentalmente, um movimento societário que está em curso, de modo que tanto 
o contexto de sua emergência quanto os seus desdobramentos são essenciais para o 
entendimento do seu significado social. Caracterizam--se pelo compartilhamento de 
uma mesma reivindicação de mudança e pelo acordo a respeito das estratégias (re-

3 DOMINGUES, José Maurício. Teoria crítica e (semi)periferia. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2011.
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pertórios de ação) para alcançá-la por meios, necessariamente, extrainstitucionais. 
Como tipo de ação coletiva, esses movimentos têm um caráter duplo: do mesmo 
modo que as formam, delas podem surgir. 

A compreensão de um movimento social passa, imprescindivelmente, por três 
instâncias indissociáveis: i) o estudo das estruturas das oportunidades políticas que 
geraram a abertura societária facilitadora da sua eclosão, ii) a análise dos enquadra-
mentos geradores das identidades coletivas que disputam a narrativa do processo 
político e iii) a verificação dos atores (conectores) que possibilitam a configuração das 
redes e, posteriormente, dos ciclos de protestos.

Procuraremos aqui não perder de vista essas três dimensões, contudo, nosso en-
foque será a (re)configuração das identidades coletivas. Ao adentrar essa seara, con-
cordamos com Snow (2001) que inferir a correspondência entre identidades apenas 
com base em categorias primordiais ou estruturais, como fez a escola estruturalista 
na segunda metade do séc. XX, é “empiricamente suspeito”, visto que as pessoas têm 
múltiplas identidades, cujas saliências decorrem da contingência.

Os pesquisadores da Psicologia e da Sociologia comumente indicam ao menos 
três tipos ou camadas de identidade: a identidade pessoal, a social e a coletiva. A 
identidade pessoal é conformada pelas qualidades atribuídas ao sujeito por ele mes-
mo, como forma de se distinguir dos demais. A identidade social está relacionada aos 
papéis sociais e identidades categóricas, como “mulher” ou “professor”. São atribuí-
das como tentativa de localização no espaço social. Quanto às identidades coletivas, 
existem inúmeras definições. Como não há um consenso a seu respeito, gostaríamos 
de propor a nossa, que se inspira em alguma delas, conforme referenciaremos (NAU-
JORKS; SILVA, 2016).

Entendemos que as identidades coletivas são o esprit de corps da ação coletiva. 
Resultam de um processo de conexão e condensação de afinidades entre sujeitos hete-
rogêneos diante de um contexto ou situação, unindo-os em prol de um objetivo. São 
as percepções, os valores e sentimentos compartilhados de uma causa comum. Assim, 
elas podem ser tanto geradoras, quanto geradas pela ação coletiva.

Parte da literatura caracteriza esse fenômeno como o processo de alinhamento 
entre os quadros de ação pessoal e coletivo (SNOW, 2001). O processo de alinhamen-
to de quadros é produzido por meio do trabalho identitário. A partir do alinhamento, 
localiza-se o adversário da ação, desenha-se a fronteira entre “nós” e “eles” (cf. TOU-
RAINE, 19894) e se conecta os ativistas a lutas passadas.

O compartilhamento dos quadros muitas vezes vem acompanhado de um acor-
do entre os sujeitos no que se refere aos repertórios de ação e às gramáticas que serão 
adotadas pelo coletivo, pois as interpretações do mundo e seus significados se colo-

4 TOURAINE, Alain. Palavra e sangue. Política e sociedade na América Latina. Campinas: Editora Unicamp, 
1989.
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cam em concomitância à seleção das práticas, definindo mutuamente sua produção 
simbólica.

Reunidos, estes três elementos, alinhamento de quadros, compartilhamento de 
práticas e gramáticas, geram outros quatro característicos da identificação coletiva: 
o senso de pertença à agência coletiva, a solidariedade com os outros companheiros 
mobilizados, o compromisso com o grupo e as relações de confiança entre os seus 
integrantes (MELUCCI, 1996).

As manifestações empíricas da identidade coletiva podem variar de maneiras 
significativas. A duração, a forma e o tamanho das identidades coletivas são relativos. 
Variam de acordo com as estruturas de oportunidades políticas, com o tipo de ação 
coletiva que geram ou pela qual são geradas, com a pré-existência de redes informais 
e ao longo do ciclo de vida do movimento social. Todos esses elementos influenciam 
o cruzamento entre a identidade pessoal e o quadro de ação coletiva. Por isso, é pro-
blemático empregar o conceito de identidade coletiva de maneira isolada. 

A identidade coletiva explica o sentido da ação coletiva, as motivações subje-
tivas do “nós” por trás de sua estrutura. “Os atores agem em nome de identidades” 
(TARROW; TILLY; McADAM 2001, p. 137). É um sistema de relações e representa-
ções que pressupõem negociações sobre a definição cognitiva do movimento, relacio-
namento entre os ativistas e criação de laços informais (MELUCCI, 2004). Portanto, 
sua ausência implica ausência de capacidade de contestação, especialmente em um 
momento histórico de fragmentação social (CORETTI; PICA, 2015). 

Esses pressupostos tornam os espaços de comunicação e os protocolos que os 
organizam elementares para a conformação da identidade coletiva. Neles desenha-se 
as fronteiras entre o interior e o exterior do movimento, criam-se os seus códigos e se 
forma a sua voz coletiva (MELUCCI, 2004). Assim, as atuais implicações nas intera-
ções sociais decorrentes do entrelaçamento das plataformas de mídias sociais no teci-
do da vida cotidiana tendem a afetar diretamente as mobilizações coletivas. Entre as 
mais evidentes, temos o fim das oposições entre real e virtual, público e privado, dis-
tante e próximo, a difusão de práticas colaborativas e a ideia do “faça você mesmo”.

1.2 A hipótese da ação conectiva

No caso do ciclo de protestos iniciado em 2008, embora seja consenso entre os 
pesquisadores da área que o uso das tecnologias digitais foi fundamental para sua 
conformação e dimensão, há divergências no que concerne ao entendimento da cons-
trução de identidades coletivas. De um lado, alguns autores entendem não haver iden-
tidade coletiva nos protestos mais recentes. A principal referência dessa hipótese é o 
trabalho The logic of  connective action de W. Lance Bennett e Alexandra Segerberg 
(2012). Nesse artigo, os autores partem da premissa que a comunicação se tornou 
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uma parte proeminente da estrutura organizacional da ação coletiva, e defendem que 
os protestos atuais operam a partir de duas lógicas de ação coletiva: a “lógica tradi-
cional da ação coletiva”, que está associada a altos níveis de organização de recursos 
e formação de identidades coletivas; e a “lógica de ação conectiva”, que se baseia em 
compartilhamento de conteúdo personalizado pelas mídias sociais e vem substituin-
do a “lógica tradicional” na política contenciosa. De outro lado, autores defendem 
que a globalização e a difusão das tecnologias digitais provocaram a reconfiguração 
das identidades coletivas, mas que essas seguem fundamentais à ação coletiva.

Nós nos incluímos no segundo grupo. Nossa hipótese é que as identidades co-
letivas nas sociedades hodiernas se reconfiguram a partir de um descolamento e des-
locamento entre as identidades pessoal, social e organizacional, de modo que os pro-
testos transbordam para a além dos atores que os convocam e lhes foge ao controle.

Conforme exposto, essa transformação está correlacionada à apropriação das 
mídias sociais pelos ativistas, que proporcionam a difusão de quadros, o comparti-
lhamento de opiniões e sentimentos e a participação a um custo menor, especialmen-
te para aqueles que não possuem experiência militante prévia. Contudo, isso não 
significa que as mobilizações contemporâneas dispensam a organização formal por 
completo. Além dos protocolos da arquitetura da própria Internet, observa-se que 
as organizações de movimentos sociais continuam desempenhando um papel muito 
importante na produção de conteúdo, na garantia da capacidade de mobilização pela 
capilaridade de suas redes e na continuação das atividades nos momentos de refluxo.

Com base na observação dos protestos do último ciclo e nas principais pesqui-
sas disponíveis sobre o tema, entendemos que as identidades coletivas ali presentes 
são, em geral, uma combinação das identidades dos grupos tradicionais de luta com 
identidades contingentes e fluídas. Essas últimas caracterizam-se fundamentalmente 
pela inversão e indução do alinhamento de quadros, pela solidariedade de click, pela 
crítica à representação, pelo pertencimento de sofá, pelo compromisso efêmero, pela 
exacerbação da singularidade e pelo entusiasmo na ocupação do espaço público. 

Tendo em vista o marco que o artigo de Bennett e Segerberg representa nesse 
debate e com o intuito de facilitar a exposição dos principais argumentos em disputa, 
de modo que se faça compreender melhor nossa posição, iniciaremos a revisão biblio-
gráfica pelo trabalho deles, discutindo os pontos que instigaram nossa convergência 
e, sobretudo, os que provocaram nossa crítica.

Para Bennett e Segerberg, o fato de a comunicação digital ter se tornado um 
princípio organizador está relacionado a fenômenos macro, como a individualização 
e a fragmentação estrutural imanentes às sociedades pós-industriais. Os processos 
de individualização e fragmentação estrutural levam as pessoas a priorizar e exterio-
rizar seus enquadramentos pessoais, o que lhes permite um trânsito maior entre os 
enquadramentos coletivos. Assim, inverte-se o entendimento trivial do processo de 
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identificação (organização/estrutura  sujeito) e torna-se cada vez menos necessário 
que o indivíduo se vincule formalmente a uma organização para se sentir parte ou se 
solidarizar com uma causa, campanha ou movimento. 

Os autores observam também que as TICs têm sido essenciais para as pessoas 
difundirem seus enquadramentos pessoais. Uma expressão dessas orientações pesso-
alizadas são os “memes”, pacotes simbólicos pelos quais os manifestantes expressam 
suas queixas e esperanças, publicizando e validando seus quadros de ação pessoal. O 
compartilhamento de conteúdo político na forma de ideias personalizadas, como o 
“We are 99%” do Occupy, é inclusivo e viraliza com facilidade pois “[...] exige pouco 
em termos de persuasão, razão ou reformulação para unir as diferenças do que os ou-
tros podem sentir sobre um problema comum” (BENNETT; SEGERBERG, 2012, p. 
744 – tradução nossa). Além disso, como as mídias sociais comumente se estruturam 
a partir de redes sociais offline, a conferência de credibilidade às informações que 
ali circulam, a solidariedade e adesão às causas tendem a ser maiores, pois envolvem 
sujeitos que compartilham outros compromissos ou afinidades sociais, conforme já 
observado por outras teorias da ação coletiva. Esse processo é denominado pelos 
autores como “partilha automotivada”.

A rede propicia ainda autonomia no que se refere à produção de informação, 
que engaja muitos indivíduos a trabalharem coletivamente e de forma gratuita. Exem-
plos disso são as plataformas colaborativas e os softwares livres criados para alimen-
tar muitas redes de protesto (CALDERARO, 2011 apud BENNETT; SEGERBERG, 
2012). Desse modo, a preponderância da troca de mensagens pelas redes e sua rápida 
e pouco custosa capacidade de mobilização fez com que elas se tornassem o principal 
recurso comunicativo dos movimentos, realizando a mediação entre esses e o público 
externo (que até então era realizada pelas associações) e pautando a cobertura da 
mídia tradicional5 sobre os protestos.

Todavia, Bennett e Segerberg chamam a atenção para o fato de que muitas or-
ganizações de movimentos sociais que seguem a lógica do “brick and mortar world” 
também se instrumentalizam das mídias sociais de modo a atingir seus objetivos e o 
fazem por meio da centralização comunicacional, dispensando todo o protagonismo 
e espontaneidade dos atores individuais. 

A partir dessas constatações, os autores propõem uma tipologia da ação cole-
tiva na qual o primeiro tipo consiste na ação coletiva tradicional, caracterizado pela 
coordenação forte e centralizada da ação pelas organizações de movimentos sociais, 
que se utilizam da Internet para gerenciar a participação e os quadros de ação coleti-

5 Em um trabalho anterior, sobre as eleições de 2010, quando nos deparamos com esse fenômeno, o denom-
inamos como “agenda setting digital”. Ver: BACHINI, Natasha. Sob o piado do Twitter: o novo tom das 
campanhas eleitorais com a difusão da internet no Brasil. 2013. 207f. Dissertação (Mestrado em Ciências 
Sociais) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2013.
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va. No outro extremo, o terceiro tipo é a ação conectiva, totalmente auto-organizada 
pela rede, com pouca ou nenhuma coordenação e conteúdos moldados por quadros 
de ação pessoais inclusivos. Nesse caso, embora algumas organizações formais pos-
sam participar dos protestos, elas tendem a permanecer na periferia ou podem existir 
tanto no ambiente online, quanto no offline. Esse tipo de coordenação frouxa é exem-
plificada pelos autores por meio do 15M. O segundo tipo, intermediário, configura-se 
como um híbrido dos dois anteriores. As organizações que compõem esse tipo se 
caracterizam por declinarem da projeção de agendas fortes e identidades coletivas em 
favor de uma comunicação customizada, deixando o papel de organizadoras propria-
mente para o de facilitadoras. Os autores lembram ainda que a principal propriedade 
dos tipos ideais é sua inexistência pura, de modo que no mundo real pode ocorrer a 
convergência dos três tipos de ação em um mesmo espaço. 

Por fim, Bennett e Segerberg (2012) afirmam que “[...] o elemento-chave da 
ação conectiva é o elemento formativo do compartilhamento: a personalização que 
leva às ações e aos conteúdos distribuídos amplamente pelas redes sociais” e que a ca-
pacidade política de uma ação de rede digital depende, fundamentalmente, de (para 
o tipo 1) “[...] a rede ter um núcleo estável de organizações compartilhando ligações 
de comunicação e implantando grandes volumes de mecanismos de engajamento pes-
soal” ou de (para o tipo 3) “[...] as redes digitais serem redundantes e densas com 
caminhos para que as redes individuais convirjam, permitindo a transmissão viral de 
quadros de ação pessoalmente atraentes” (p. 760-761, tradução nossa) . 

1.3 Nossa crítica e detalhamento da hipótese

Todos os argumentos levantados pelos autores até o presente momento têm o 
nosso acordo a priori. No entanto, o ponto mais problemático e que divide os pes-
quisadores da área é quando eles dizem que, embora os protestos contemporâneos 
contenham os elementos acima, que são característicos da ação coletiva, muitos deles 
não podem ser denominados como movimentos sociais. 

Segundo os autores,

Esforços para impulsionar esses tipos de organização em categorias de movimentos 
sociais reconhecíveis diminuem nossa capacidade de compreender um dos desenvol-
vimentos mais interessantes do nosso tempo: como as populações fragmentadas e 
individualizadas, que são difíceis de alcançar e ainda mais difíceis de induzir a com-
partilhar pessoalmente identidades coletivas transformadoras, de alguma forma en-
contram maneiras de mobilizar redes de protesto de Wall Street até Madrid e o Cai-
ro. Na verdade, quando as pessoas são individualizadas em suas orientações sociais 
e, portanto, estruturalmente ou psicologicamente indisponíveis para as modernas 
formas de organização do movimento político, a mobilização de recursos torna-se 
cada vez mais onerosa e tem rendimentos decrescentes. (BENNETT; SEGERBERG, 
2012, p. 751-752, tradução nossa).
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Dando sequência ao argumento, os autores retomam a Teoria do Ator-Rede 
(TAR) de Bruno Latour (2005) e as reflexões de Mario Diani (2011) sobre o tema, 
argumentando que as redes não são apenas um lugar em que se constrói a ação cole-
tiva, mas são “actantes”, “[...] estruturas organizacionais em si mesmas que podem 
transcender as unidades elementares de organizações e indivíduos”. As redes não so-
mente facilitam a coordenação de eventos e o compartilhamento de informações, 
mas também “[...] calibram interações ao estabelecerem níveis de transparência, pri-
vacidade, segurança e confiança interpessoal”. (BENNETT; SEGERBERG, 2012, p. 
753, tradução nossa). 

Podemos concordar em parte com esse argumento, visto a importância dos 
recursos destacados na mobilização política atual. No entanto, parece-nos que eles 
se esqueceram de explorar um ponto fundamental que sofisticaria seu argumento, o 
dos efeitos não intencionais diretos ou indiretos dos actantes nos processos sociais, 
como já previsto pela própria TAR. Nesse sentido, Stefania Milan (2015) e Kevin Mc-
Donald (2015) observam que o desenho arquitetônico das mídias sociais impõe aos 
usuários estratégias e mecanismos que alteram diretamente a materialidade e o senti-
do da ação coletiva, embora não tenham sido pensadas para esse propósito. Alegam 
que os princípios orientadores das plataformas de mídias sociais, a transparência, 
a quantificação e os controles são voltados inicialmente ao consumo, divergindo da 
lógica que os ativistas lhe empregam.

Milan agrega muito ao debate quando registra que tanto a linguagem (ins-
tantânea e da constante publicidade) e os recursos simbólicos disponibilizados pelas 
mídias (fotos, vídeos e emoticons), quanto os filtros interacionais nelas existentes 
(os algoritmos que subvertem a ordem temporal das publicações e as direcionam se-
gundo as preferências indicadas pelo comportamento do próprio usuário na rede, 
que é medido constantemente por recursos como o “like”, do Facebook), criam “[...] 
regimes específicos de produção e circulação de sentido”, medem e manipulam os 
usuários, que lhes confere um papel de intermediador. Segundo a autora, “[...] nesta 
‘co-presença semiótica-material’, o conteúdo e a infraestrutura estão intimamente 
ligados: este último dá forma ao primeiro, que não pode ocorrer da mesma forma 
fora do quadro específico das plataformas de mídia social” (MILAN, 2015, p. 901 – 
tradução nossa).

O autores também não consideraram em sua análise que existe sempre al-
guém(ns) por trás da rede, a coordenar ou coreografar todas as ações mencionadas, 
conforme destacou Paolo Gerbaudo (2015), e que as próprias definições de trans-
parência, privacidade, segurança e confiança pessoal ficam a critério de empresas e 
governos geridos por pessoas. Sob essa perspectiva, vários estudos apresentam resul-
tados que refutam a possibilidade de realização da ação conectiva totalmente auto-
-organizada. 
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Lorenzo Coretti e Daniele Pica (2015), em sua análise sobre os padrões de inte-
ração do Popolo Viola6, revelam que os protocolos de comunicação das mídias sociais 
podem levar à centralização organizacional e à fragmentação dos movimentos sociais. 
Tais constatações parecem inicialmente contraditórias se tomarmos as concepções de 
ação conectiva e de movimentos sociais estruturalistas, implícitas no pensamento de 
Bennett e Sergerberg. No entanto, Coretti e Pica valem-se da teoria melucciana, que 
prevê o hibridismo e a negociação de posições como elementos fundamentais a con-
formação da ação coletiva. 

Os autores seguem argumentando que esse processo ocorre em dois níveis di-
ferentes: o micro, visto que os protocolos, ao influenciarem “[...] os padrões de inte-
ração entre os usuários, afetam as definições cognitivas do movimento, o potencial 
de interação trialógica7 e a criação de laços fortes entre os participantes”; e o nível 
macro, quando “[...] os protocolos de comunicação distorcem as relações de poder 
entre os constituintes do movimento, estimulando a centralização dos processos de 
tomada de decisão e exacerbando os conflitos internos de identidade” (CORETTI; 
PICA, 2015, p. 957 – tradução nossa).

 Ao analisarem os comentários da página do grupo por dois anos, os autores 
averiguaram o predomínio de formas fáticas8 de comunicação, baixa qualidade das 
informações postadas e pouca interação entre os usuários, de modo que o poten-
cial para a construção de laços fortes era improvável. Considerando todos os seus 
limites metodológicos9 e na contramão de boa parte das pesquisas ciberotimistas a 
respeito do potencial deliberativo das redes, os autores concluem que as páginas do 
Facebook se tornaram cada vez mais caracterizadas por fluxos de comunicação ver-
ticais (topdown) e controle de conteúdo por seus proprietários. O enquadramento 
do movimento foi centralizado pelos administradores da página, fato esse favorecido 
pelos protocolos de comunicação. Assim, a única ligação entre os participantes nas 
discussões era a conexão comum com a causa do movimento. Em curto prazo, isso 
garantiu a coerência na agenda do movimento. Em longo prazo, desintegrou os laços 
6 O Popolo Viola é um grupo de protesto político italiano baseado no Facebook que mobilizou a opinião 
pública contra as políticas do governo de Berlusconi entre 2009 e 2011.
7 Coretti e Pica definem como trialógica a comunicação entre os ativistas do Facebook e a diferenciam da 
comunicação dialógica, que configura a comunicação ente os administradores da página e os ativistas. Essa 
é a primeira vez que nos deparamos com esse termo. Nos trabalhos que tivemos contato da Sociologia e da 
Comunicação até o momento, ambos os processos eram abarcados pela categoria “dialógica”, que se define 
mais por uma suposta horizontalidade dos fluxos de informação na rede, referindo-se à possibilidade de 
todos os usuários os produzirem e os receberem. Para um aprofundamento maior, ver a obra de Mikhail 
Bakhtin: Estética da criação verbal.
8  Baseados em Malinowski (1923), os autores entendem que a comunicação fática se caracteriza pela ausência 
de propósito e visa estabelecer uma presença social em vez de transmitir informações significativas, por meio 
de postagens curtas e sem reflexividade. 
9 Os autores se referem aqui, sobretudo, à especificidade do ambiente sociopolítico italiano e dos protocolos 
de comunicação do Facebook, objeto de análise dos autores.
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de solidariedade e prejudicou sua identidade coletiva, pois não fora negociada, mas 
forjada (CORETTI; PICA, 2015).

Além disso, Coretti e Pica revelam que a resistência por parte dos adminis-
tradores da página a qualquer tentativa de abrir a gestão aos novos membros e a 
posterior institucionalização e burocratização do movimento fez com que ele fosse 
declinando, e levantaram suspeitas de que os partidos políticos estavam manipulando 
os protestos e as lideranças sendo cooptadas. 

Nesse ponto, o caso do Occupy é semelhante. Segundo Anastasia Kavada 
(2015), embora as ferramentas digitais tenham colaborado para que mais pessoas pu-
dessem ter acesso ao movimento, compromissar-se e solidarizar-se com ele efemera-
mente ao baixo custo de um click, os entrevistados contam que as principais decisões 
sobre o futuro do movimento muitas vezes eram tomadas por poucas pessoas que se 
encontravam nas praças e que a administração das mídias sociais não era compar-
tilhada. Kavada observa que o real espaço de mediação e de conformação da identi-
dade do movimento se embasou, sobretudo, em suas práticas, de modo semelhante 
aos movimentos prefigurativos10. Observamos aqui uma diferença no que concerne à 
conformação do movimento. Existe uma organização por trás dele, assim como no 
caso descrito por Coretti e Pica, porém essa não assume a forma hierárquica comum 
entre os atores tradicionais.

Os entrevistados revelaram também a Kavada que o objetivo do uso das redes 
era fazer com que as pessoas fossem para a ocupação física e que elas foram im-
portantes no apoio e na solidariedade prestados aos acampamentos nas situações 
difíceis. Nesse sentido, utilizaram-se das métricas do Facebook para avaliar a resso-
nância do movimento e “[...] elaborar diretrizes para outros criadores de conteúdo 
para garantir que as informações que eles postavam eram envolventes” (KAVADA, 
2015, p. 881). Contudo, essa tática trouxe polêmica ao movimento. Primeiro, gerou 
desconforto a contradição do movimento ser contra porta-vozes, mas ter administra-
dores que “falassem por eles” nas mídias sociais. Além disso, a proposta de basear as 
táticas do movimento na interatividade gerada nas redes foi considerada por alguns 
como “trabalhar de graça para o Facebook”. 

Apesar dos três argumentos de Bennett e Sergerberg que refutamos a partir 
dos estudos citados, nossa maior discordância do seu trabalho reside na concepção 
estruturalista de movimento social da qual partem, mesmo que não a apresentem de 
maneira explícita. Embora nosso objetivo aqui não seja colocar as correntes teóricas 
no tatame, parece-nos controverso afirmar que tanto o 15M, quanto o Occupy, não 
tinham identidade coletiva, mas apresentavam altos níveis de WUNC. WUNC é um 

10 Os movimentos prefigurativos são aqueles que buscam a formação de comunidades alternativas e cujas 
práticas são basilares à conformação de sua identidade. Esses defendem uma relação intrínseca entre o fazer 
e o ser. 
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acrônimo sugerido por Charles Tilly para designar as representações públicas de dig-
nidade, unidade, números e compromisso (em inglês worthiness, unity, numbers and 
commitment) por parte de si mesmos e/ou seus constituintes. Em nossa visão, esses 
são os elementos basilares da identidade coletiva. 

Observamos o mesmo posicionamento nos trabalhos que compartilham da lei-
tura do ativismo contemporâneo dos autores, como o de Ricardo Mendonça (2017). 
Ao analisar as manifestações de 2013 a partir de entrevistas com manifestantes da 
cidade de Belo Horizonte (MG), o autor realiza um interessante debate entre as teo-
rias da identidade coletiva, do reconhecimento e de Hannah Arendt, apontando que 
o autocentramento vem se sobrepondo e, muitas vezes, até mesmo desconsiderando a 
organização coletiva. Utilizando-se do conceito de multidão de Hardt e Negri, argu-
menta que nos protestos observa-se “[...] a interação contínua entre as singularidades 
que não são harmonizadas” (p. 139), produzindo-se o comum, e não identidades co-
letivas. Nessa “partilha da singularidade” que os pilares fundamentais da ação cole-
tiva vêm sendo alterados, e novas formas de ação vêm se estruturando. O autor ainda 
toma de empréstimo o conceito de comunidade da vertente pragmatista e afirma que 
os protestos recentes se configuram como “[...] manifestações multitudinárias que 
estabelecem um tipo de comunalidade polifônica e ambivalente, profundamente mar-
cada pela expressão comunicativa de si e pela experiência coletiva dessa expressão” 
(MENDONÇA, 2017, p. 141).

Para a ilustração dessa hipótese, o autor utiliza-se da metáfora da mesa de 
Hannah Arendt:

A mesa é aquilo que, simultaneamente, separa e liga aqueles que nela se dispõem. 
Em um contexto totalitário, que solapa individualidades em nome do atomismo 
massificado, nossos parâmetros comuns de julgamento sobre bem e mal, certo e 
errado, verdade e mentira perdem força. O comum deixa de existir, assim como as 
singularidades que eram sua condição de possibilidade e sua consequência perma-
nente. Sem a partilha de singularidades, o comum (que viabilizaria essas mesmas 
singularidades) fenece. (MENDONÇA, 2017, p. 140).

A pertinente metáfora da mesa empregada pelo autor explicita bem nosso pon-
to de divergência. Mais uma vez, a ação coletiva hodierna, ou conectiva, para usar o 
conceito proposto, parece se opor a um tipo de movimento social anterior constituí-
do por “sujeitos idênticos”. Antonio Melucci (2001) refutara esse argumento no iní-
cio dos anos 2000, ao considerar que a identidade coletiva é construída socialmente e, 
por vezes, contingencialmente, de modo que a heterogeneidade lhe é algo imanente. 
Segundo Melucci (2001 apud SILVA, 2014, p. 10): 

[...] tende-se muitas vezes a representar os movimentos como personagens, como 
uma estrutura definida e homogênea, enquanto, na grande parte dos casos, trata-se 
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de fenômenos heterogêneos e fragmentados, que devem destinar muitos dos seus 
recursos para gerir a complexidade e a diferenciação que os constitui. 

Argumenta nesse sentido também Maria Bakardjieva (2015), que realiza um 
mapeamento teórico das reflexões sobre o último ciclo de protestos no dossiê Social 
medias and protest identities. Ao recuperar Melucci e o cerne filosófico por trás da 
identidade coletiva, a autora critica a visão reducionista do conceito que vem sendo 
adotada por trabalhos alinhados à perspectiva da ação conectiva, que equivocada-
mente associam identidade a organizações burocráticas e rígidas e não preveem sua 
compatibilidade com a autonomia individual e a personalização da expressão. 

Embora não use a categoria “actantes” para caracterizar a contribuição das mí-
dias no ativismo contemporâneo, a autora concorda que essas vêm desempenhando 
um papel importante na promoção do encontro de afinidades, no empoderamento 
e senso de agência despertado em pessoas comuns, que não têm a experiência mi-
litante. Contudo, os estudos reunidos por Bakardjeva no que ela denomina como 
“estruturalismo midiático” pecam ao desconsiderar a natureza do político e da ação 
como atividades que preveem, conforme argumentado respectivamente por Chantal 
Mouffe (2005) e Hannah Arendt (1958), “[...] a formação de um nós em oposição a 
um eles” (p. 986) e uma orientação pública. Na visão da autora, sendo essas as pré-
-condições para a ação coletiva, a corrente teórica, ao negligenciar a conformação de 
identidades coletivas nos protestos, embarca numa incoerência argumentativa e reduz 
as mobilizações oriundas das mídias sociais ao simples hábito:

A identidade coletiva não significa necessariamente um consenso ideológico estável 
e uma unidade entre múltiplos indivíduos, mas a capacidade autorreflexiva de um 
sujeito coletivo. Num sentido filosófico, a identidade coletiva marca o nascimento 
de um agente autoconsciente, um coletivo “para si”. Esse sujeito autorreflexivo é 
necessário para que um conjunto de desenvolvimentos seja considerado ação em 
um sentido próprio. A ação implica a capacidade de monitorar conscientemente o 
ambiente, tomar decisões e exercer a escolha, seja no nível individual ou coletivo. Se 
esses atributos estão faltando, os eventos que observamos constituem mero compor-
tamento. (BAKARDJEVA, 2015, p.  984, tradução nossa).

Somado a isso, parece-nos que existe um problema ou uma seletividade na in-
terpretação do texto de Bennett e Segerberg. Conforme exposto, os autores argumen-
tam que as duas lógicas de ação, a coletiva e a conectiva, coexistem nos protestos 
contemporâneos, mas que a segunda tende a prevalecer sobre a primeira. Porém, em 
alguns trabalhos, sugere-se que a primeira simplesmente não existe mais, que fora 
totalmente substituída pela segunda, assim como as identidades coletivas.

Esse é o caso do trabalho de David McDonald (2015). Em sua pesquisa sobre o 
Anonymous e o Eu sou 99%, o autor parte do pressuposto que a emergência da socie-
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dade da informação e a difusão dos usos das mídias digitais retiram a centralidade da 
identidade na conformação da ação coletiva, cujo lugar é ocupado pela singularidade 
e práticas de colaboração menos estáveis. 

O autor defende que o Anonymous representa uma nova forma de engajamen-
to político e resistência. De fato, as práticas que ele comenta, como lulz11, trolling12, a 
produção de memes13, a visibilidade, o mascaramento, a opacidade, a contingência, o 
anonimato e a efemeridade caracterizam esse novo formato. Na visão do autor, essas 
práticas da cultura digital são cada vez mais fundamentais para se entender “[...] o 
prazer e o risco de se fazer as coisas juntos” (MCDONALD, 2015, p. 980).

McDonald atenta para a combinação dos dois últimos elementos, que em sua 
visão são excitadores do excesso e do extremo. Realmente constata-se isso na alta 
polarização política e as discussões acirradas observadas na rede. Porém, observa-
mos uma contradição no seu argumento. O autor diferencia os casos do blog OWS 
no Tumbrl, em que cada mensagem conta uma experiência pessoal, e termina com a 
afirmação “Eu sou o 99%”, em vez da reivindicação “nós somos os 99%”. Assim, no 
seu entendimento, o foco do movimento seria o particular e não o coletivo, e o caso 
do Anonymous representa uma negação da identidade. Esse argumento é reforçado 
por uma série de postagens no blog. 

No entanto, quando ele reproduz as mensagens dos ativistas, surpreendemo-
-nos como uma série de verbos flexionados na 1ª pessoa do plural, como: “Fizemos 
isso por que nos irritaram”, “A identidade é uma coisa inútil para pessoas como nós”, 
“Somos um coletivo autônomo, cada uma insignificante parte de um todo. “Você não 
pode nos assimilar, nós não mudamos”, “Marchando em anonimato juntos como 
um”. Entendemos que tal comportamento, ironicamente, reflete o contrário: a con-
figuração de uma identidade coletiva cuja rejeição de identidades é o agente identifi-
cador.

Portanto, não consideramos que as evidências empíricas sustentam seu argu-
mento. Em primeiro lugar, há convergência entre os manifestantes nesse caso, e em 
outros a respeito do exercício horizontalizado da liderança (ou ao menos da sua ide-
alização) e na crítica às instituições políticas. Esses elementos indicam o comparti-
lhamento de valores e práticas e a existência de um inimigo em comum que os fazem 
se identificar e, consequentemente, os diferenciam de outros grupos. Ou seja, há en-

11 Segundo Mc Donald, “[...] lulz é semelhante ao argot, uma ‘terminologia especializada e esotérica usada 
por um grupo subcultural’ (2014, p. 31), enquanto também é uma forma de crueldade, ‘riso à custa da des-
graça dos outros’” (MCDONALD, 2012, p. 972).
12 O troll ou trolling é o ato de provocar, zombar ou enfurecer alguém na Internet.
13 Os memes foram bem definidos por McDonald como “[...] uma forma de memória que permite o reco-
nhecimento. Ele evoca, mas ao mesmo tempo transforma o que se passou antes”. O autor observa também 
que eles podem significar também tanto uma reação quanto uma encarnação da contingência. (KNUTTILA, 
2011 apud MCDONALD, 2015, p. 973).
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quadramentos coletivos entre os participantes dos protestos que os fazem, usando a 
metáfora de Mendonça, sentar na mesma mesa. Além disso, como já mencionamos, 
a participação das organizações e o acúmulo por elas gerado seguem sendo muito 
importantes nos protestos contemporâneos.

Marcelo Kunrath Silva (2014) observa esse tipo de equívoco em um dos arti-
gos em que defende que o ciclo de protestos de 2013 expressa um novo padrão de 
mobilização contestatória. O autor inicia sua discussão alertando para “os riscos 
do visível”, título que ele confere a hipótese da espontaneidade da organização dos 
protestos pelas mídias sociais. De acordo com Silva,

Quando se sai do “palco” dos eventos de protesto de junho de 2013 para os “bastidores”, 
identifica-se claramente a intervenção ativa de organizações, redes e indivíduos das mais di-
versas posições políticas que atuam – há vários anos, em alguns casos – como estruturas de 
mobilização. Se isto parece evidente para os setores de esquerda, que tradicionalmente recor-
rem aos repertórios de ação coletiva de contestação, o mesmo pode ser dito para setores de 
direita (SILVA, 2014, p. 4).

Silva observa que em Porto Alegre e São Paulo, por exemplo, uma rede diver-
sificada de organizações sociais e políticas, em grande medida vinculadas à luta pelo 
transporte público (especialmente ao Bloco de Lutas pelo Transporte, no primeiro 
caso, e ao Movimento Passe Livre, no segundo), articulou os protestos. Nessas con-
dições, o autor entende que os protestos massivos de junho foram compostos pela 
copresença de movimentos sociais e organizações tradicionais com as pessoas que 
encontravam sua estrutura de mobilização nas mídias sociais, e que esses últimos, de 
modo geral, se caracterizavam por segmentos da população brasileira que não pos-
suem histórico de militância ou vínculo com organizações. 

Em sua análise das reconfigurações relacionais nos processos de mobilização 
impulsionadas e impulsionantes da difusão das TICs, Silva distingue ainda dois ní-
veis de relações: as redes de sociabilidade cotidiana, conhecidas também por infor-
mais, e as redes de movimentos sociais ou multiorganizacionais. 

Silva adverte também que nem toda a mobilização convocada pela Internet se 
realizou no Brasil, relatando o caso do que denomina com o “não evento” da Greve 
Geral de 1º de julho de 2013, que teve mais de 1 milhão de confirmações nas mídias 
sociais, mas não ocorreu. Silva sugere que esse tipo de repertório “[...] apresenta cer-
tas demandas organizativas que as redes sociais não fornecem” (p. 18). Nessa linha, 
o autor observa que os convocados por mídias sociais tendem a não permanecer mo-
bilizados, visto o quase total refluxo desses manifestantes nas atividades de protestos 
posteriores a junho, que foram continuadas, fundamentalmente, pelos atores vincu-
lados às organizações sociais e políticas. 

Por fim, parece-nos relevante explorar melhor a dimensão simbólica das mí-
dias sociais nos protestos e seu papel na conformação das identidades coletivas. A 
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incorporação das mídias sociais e consequentemente de sua linguagem ao cotidia-
no do movimento reconfiguram a ação coletiva e alteram o processo de identização. 
Entretanto, se as plataformas de mídia modelam comportamentos a partir de suas 
definições a priori, os usuários podem também subverter essa lógica, usando-as de 
uma forma que elas não foram originalmente pensadas.

Essa hipótese encontra concretude no caso do movimento mexicano #Yo-
Sou132. Segundo a etnografia multimodal de Emiliano Treré (2015), os manifestantes 
apropriaram-se das mídias sociais para se opor à identificação negativa fabricada 
pelo Partido Revolucionário Institucional (PRI); recuperar sua agência e seu papel de 
herdeiros da tradição de lutas no México; gerar processos de identificação coletiva; 
encontrar “zonas de conforto”; diminuir os custos do ativismo; e estabelecer redes 
de solidariedade e confiança. Com relação a esse último ponto, sua pesquisa mostra 
como as chamadas “práticas de ativismo lúdico” deram origem a uma nova gramáti-
ca de resistência comunicativa. 

Para além de um recurso instrumental, o autor observa como a Internet foi es-
sencial a construção dos quadros interpretativos e para o intercâmbio de significados 
entre os ativistas. Ao contrário da maioria dos estudos da área, Treré analisa as duas 
dimensões comunicativas do movimento, a externa e a interna, mas enfoca na segun-
da para ilustrar o processo de conformação da identidade coletiva nas mídias sociais. 

Segundo sua pesquisa, a construção de fronteiras no movimento iniciou-se no 
Youtube, quando os universitários passaram a criar vídeos afirmando “Yo soy 132” 
em resposta a falsa acusação recebida pelo então candidato à presidência Enrique 
Peña Nieto (PRI) e pela imprensa no episódio dos protestos da Universidad Ibero-
americana de que seriam estudantes ilegítimos e praticavam boicote político. Treré 
ressalta que esses vídeos borraram as fronteiras entre o público e o privado, pois o 
estudante inicialmente se identificava pelo nome, depois como membro da faculdade, 
e por fim, do movimento. 

Em seguida, o intercâmbio de imagens e “memes” de figuras revolucionárias, 
como Emiliano Zapata e Subcomandante Marcos, complementadas com “textos de 
incitação”, como o “somos herdeiros”, ligavam a situação atual às injustiças do pas-
sado e reivindicavam sua herança na tradição de luta do México. Segundo o autor, no 
âmbito da comunicação externa, essas práticas auxiliaram na marcação de posição 
do movimento perante a opinião pública. Do ponto de vista interno, realizaram um 
importante trabalho emocional, reforçando os laços de solidariedade e compromisso 
entre os ativistas. 

O autor relata ainda que nos grupos de bate-papo das mídias sociais, especial-
mente o Whatsapp, os ativistas reafirmavam no cotidiano a “sensação de estar juntos, 
de ser YoSoy132, e do que significava essa pertença” (p. 911). Eles e elas sentiam-se à 
vontade nesses grupos para desabafar, falar de diferenças com outros companheiros 
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e até mesmo de problemas da vida privada. Uma expressão dessa união é o lema po-
ético que adotaram: “Se não queimarmos juntos, quem iluminará esta escuridão?” 
Outro código comum gerador de cumplicidade e pertencimento entre os ativistas foi 
a troca de mensagens de humor e a autozombaria. Treré (2015) afirma que essa prá-
tica “[...] serviu para aliviar a tensão e o conflito interno do movimento, ao mesmo 
tempo em que fortaleceu sua solidariedade interna”. (p. 10-11).

O trabalho de Paolo Gerbaudo (2015), sobre a adoção de avatares nos protes-
tos do Egito, da Espanha e dos Estados Unidos, contribui com mais evidências sobre 
como os ativistas subverteram a lógica das plataformas de mídia e geraram novas 
formas de identidade coletiva. Em sua pesquisa, o autor mostra como a escolha da 
foto de perfil, expressão maior da pessoalidade, transformou-se em um recurso de 
manifestação de solidariedade e pertencimento ao longo do último ciclo de protes-
tos. Embora a prática já existisse, denotada pela adesão de fitas como um Twibbon 
ou PicBadge14 no apoio de campanhas, a viralização da prática impressionou. Entre 
2010 e 2011, milhares de pessoas rapidamente substituíram seus avatares ou pela foto 
do mártir Khaled Said, ou pela a máscara do quadrinho V de Vingança, ou pela 
“#15M”, ou pelo lenço preto dos “black blocks”, entre outros. 

Segundo Gerbaudo (2015), “A mudança de imagem de perfil aproxima-se assim 
do uso de uma máscara digital através da qual o indivíduo perde, pelo menos em par-
te e temporariamente, a sua individualidade e torna-se fundido num sujeito coletivo” 
(p. 922).

Por um lado, o autor define os avatares dos protestos como “significantes 
meméticos”, “[...] referências simbólicas que, por seu conteúdo simples, inclusivo e 
pós-ideológico e seu caráter memético, ou seja, sua capacidade de se espalhar com ex-
trema rapidez, gera identificação” (p. 918). Por outro lado, Gerbaudo observa que os 
significantes meméticos têm a desvantagem da volatilidade, pois com a mesma facili-
dade que podem ser adotados podem também ser abandonados. Essa desvantagem, 
conforme aponta o próprio autor, já havia sido sinalizada pelos tecno-pessimistas, 
que entendiam não haver compromisso político ou ideológico no ativismo facilitado 
pelas redes, visto que as pessoas as usam apenas para impressionar os amigos15. Dessa 
maneira, o abandono de uma causa possui um custo bem mais baixo atualmente se 

14 O Twibbon e o PicBadge são recursos vinculados ao Facebook que permitem inserir mensagens curtas nas 
fotos de perfil. 
15 Na década de 1960, Guy Debord em a Sociedade do espetáculo já havia indicado que as sociedades pós-in-
dustriais, após terem passado pelos mundos do “ser” e do “ter”, seguiam agora a lógica do “parecer”. Não 
importa mais quem o sujeito é ou que ele tem, para que tenha valor e reconhecimento perante a sociedade, ele 
necessita parecer que tem ou que é e, para isso, a exposição e a visibilidade se tornam elementos fundamen-
tais. Essa tendência também é diagnosticada e atualizada por Paula Sibilia (2008) em O show do eu, obra na 
qual a autora sugere que as relações sociais contemporâneas são permeadas pela cultura da extimidade. Em 
poucas palavras, essa cultura consiste na constante exposição da intimidade pelas mídias sociais. Dedicamo-
-nos a essa discussão com maior profundidade em Bachini, 2013.
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comparado ao passado, no qual tal conduta para os militantes de organizações tradi-
cionais significaria mudanças drásticas em outros setores da vida (WELLMAN, 2002 
apud GERBAUDO, 2015). 

Todavia, a difusão dessa prática indica a existência de uma divisão na socie-
dade e a necessidade dos indivíduos distinguirem-se dos demais apoiando essa ou 
aquela causa. Portanto, a adoção dos avatares de protesto sinaliza a conformação de 
uma fronteira entre nós e eles. Recuperando Burke, Gerbaudo argumenta: 

(Segundo Kenneth Burke,) [...] “a identificação é afirmada com seriedade precisa-
mente porque há divisão. A identificação é compensatória à divisão. Se os homens 
não estivessem separados uns dos outros, não haveria necessidade de o retórico 
proclamar sua unidade” (Burke, 1969, p.22). Em outras palavras, é justamente por 
causa do alto nível de individualização de nossa sociedade, refletido na natureza per-
sonalizada da comunicação social de mídia, que a construção de identidade coletiva 
se torna tão importante e urgente (GERBAUDO, 2015, p.  921 – tradução nossa).

De acordo com os dados levantados por Gerbaudo, a mudança da imagem do 
perfil para muitos jovens foi uma espécie de iniciação política. Contudo, suas en-
trevistas revelam que esse não é um ativismo de tão baixo custo ou slackativism (cf. 
MOROZOV, 200916) como a maioria dos pesquisadores assinala. Vários ativistas re-
velaram um fenômeno que temos observado com muita frequência no Brasil: que a 
mudança de avatar provocou desentendimentos com os colegas da rede que não com-
partilhavam dos mesmos pontos de vista, ocorrendo no caso do Egito, por exemplo, 
disputas entre os avatares de Khaled Said e de Hosni Mubarak. Algumas pessoas co-
mentaram ainda que “[...] após o fim do movimento se sentiram obrigadas a abando-
nar suas fotos de perfil para não afastar os potenciais empregadores” (GERBAUDO, 
2015, p. 926- tradução nossa).

De todos os esforços recentes tratados até aqui para a compreensão da recon-
figuração das identidades coletivas, o que mais se aproxima de nossa proposta é o de 
Stefania Milan. Pressupondo que a ação comunicativa encontra-se no centro da ação 
coletiva, a autora observa que a “[...] materialidade das mídias sociais afeta profun-
damente a construção da identidade” (p. 887). Entende que isso ocorre de duas ma-
neiras, pela amplificação dos elementos “interativos e compartilhados” da identidade 
coletiva (MELUCCI, 1996) e pelo desencadeamento de uma “política de visibilida-
de”. O lugar/meio em que esses tipos de interação ocorrem é denominado pela autora 
como nuvem de protesto.

Ao permitir que os indivíduos escolham os recursos necessários para a mobili-
zação, o uso da nuvem pode levar a dois desdobramentos: a queda dos custos associa-
dos à tomada de decisão e a personalização das narrativas em nível individual. A pos-

16 MOROZOV, Evgeny. The brave new world of slacktivism. Foreign Policy, v. 19, n. 5, 2009. 
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sibilidade de os participantes irem se apropriando dos elementos de identidade que 
melhor correspondem às suas inclinações faz, por um lado, com que as organizações 
percam, gradualmente, seu papel regulador na definição de membros e narrativas e, 
de outro, facilita o alinhamento das identidades pessoais e coletivas. Dessa maneira, a 
autora entende que “[...] a identidade coletiva pode então ser entendida como o con-
junto de significados compartilhados que passaram pelo filtro do compartilhamento 
(no sentido de ‘juntar’) das experiências individuais privadas”, de modo que a ação 
coletiva se torna um meio e não um fim em si mesma (MILAN, 2015, p. 10).

Considerações finais

No presente artigo, opomo-nos parcialmente à hipótese da ação conectiva e 
defendemos o argumento que há conformação de identidades coletivas no ativismo 
hodierno. Nossa hipótese da reconfiguração das identidades coletivas consiste na per-
cepção de uma mudança de sentido no processo de identização, que, devido à incor-
poração da Internet nas práticas e gramáticas ativistas, se desloca e descola do eixo 
de correspondência identidade organizacional  identidade coletiva para identidade 
pessoal  identidade coletiva. 

Esboçamos nossa hipótese a partir da verificação de alguns problemas presen-
tes nos argumentos da teoria de Bennett e Sergerberg e sua repercussão: i) sua concep-
ção estruturalista de movimento social e identidade coletiva; ii) a não consideração 
do papel dos algoritmos dentre os efeitos não intencionais quando tratam do uso das 
tecnologias digitais, visto que os algoritmos são mais relevantes que os recursos na 
conformação de quadros coletivos; iii) a ideia precipitada a respeito da comunicação 
nas mídias sociais, no sentido que elas não horizontalizam a produção de quadros; e 
iv) a interpretação seletiva da teoria da ação conectiva, esquecendo-se que os autores 
observam a existência dessa associada a lógica da ação coletiva, própria das organi-
zações tradicionais de movimentos sociais, no último ciclo de protestos.

Nesses termos, entendemos que as identidades coletivas observadas no último 
ciclo de protestos, em geral, apresentam uma combinação das identidades dos grupos 
tradicionais de luta com identidades contingentes e fluídas. Essas últimas caracteri-
zam-se fundamentalmente pela inversão e indução do alinhamento de quadros, pela 
solidariedade de click, pela crítica à representação, pelo pertencimento de sofá, pelo 
compromisso efêmero, pela exacerbação da singularidade e pelo entusiasmo na ocu-
pação do espaço público. Porém esses elementos não prescindem a participação das 
organizações nesse processo, posto que a problematização do estado das coisas, os 
principais argumentos das narrativas em disputa e a continuidade da ação coletiva, 
permanecem, na maioria dos casos, em suas mãos. 

Todavia, alguns aspectos da reconfiguração das identidades coletivas não pare-
cem totalmente claros, sobretudo no que concerne aos seus desdobramentos, fazen-
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do-se necessário um maior número de estudos empíricos e sua sistematização para 
que se possa tecer com segurança generalizações mais amplas a seu respeito. Essa 
porta segue entreaberta.
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