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RESUMO

O texto inicia-se com uma constatação da existência de três segmentos das teorias 
dos movimentos sociais, a TPP, a TMR e a TNMS, inserindo o presente trabalho 
neste último projeto. Para tanto, recorre-se a um trio de autores cruciais para 
essa abordagem: Alberto Melucci, James Jasper e Francesca Poletta. Com eles, 
verifica-se a centralidade do conceito de identidade coletiva para a TNMS na 
tentativa de alcançar os atores coletivos em suas dimensões solidárias, conflitivas 
e transformadoras. Voltando o olhar para os estudos sobre ciberativismo, o que se 
constata, ao contrário, é a quase que completa ausência do conceito supracitado 
nas análises. Encaminha-se então para uma adequação do conceito de identidade 
coletiva ao estudo sobre ciberativismo, por meio da adoção de esfera pública 
virtual e contrapúblico subalterno como tipos ideais que dizem da forma de 
construção de coletividades.
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Ciberativismo e identidade coletiva:
 uma adequação metodológica

Introdução

A sociologia dos movimentos sociais estrutura-se em torno de três grandes gru-
pos de abordagens, doravante denominados teorias, quais sejam: Teoria da Mobi-
lização de Recursos (TMR), Teoria do Processo Político (TPP) e Teoria dos Novos 
Movimentos Sociais (TNMS) (ALONSO, 2009). Cada teoria está assentada sobre 
estudos preocupados em obter respostas para questões distintas a partir de arsenais 
conceituais específicos, observando determinados elementos e privilegiando certos 
atores e fenômenos. Todas elas, surgidas ao longo dos anos 1970, lograram compre-
ender os movimentos sociais surgidos na década de 60, superando o esgotamento dos 
esquemas marxistas e funcionalistas de explicação da ação coletiva.

A TMR, de marca estadunidense, tem em John D. McCarthy e Mayer Zald seus 
principais expoentes. Para esse grupo de autores, era preciso tratar os movimentos 
sociais como empresas, num exercício de reificação teórica dos componentes da ação 
coletiva. Amparados sobre as conclusões olsonianas acerca da racionalidade envol-
vida na produção de coletividades para a ação, essa teoria destaca os meios da ação 
coletiva, em especial as formas de organização (coordenação das ações individuais) 
necessárias para mobilização (no sentido de aquisição e emprego) de recursos (mate-
riais e humanos). 

A TPP sucedeu como uma resposta crítica ao excessivo racionalismo formal da 
TMR e – ainda nos EUA, embora olhando também para a Europa – pelas mãos de 
Doug McAdam, Charles Tilly e Sidney Tarrow propôs fincar os processos de mobili-
zação da ação no terreno dos processos históricos de maior amplitude. Reconectan-
do a TMR à tradição marxista, a TPP manteve o interesse pela organização e pelos 
recursos, fornecendo ainda uma outra categoria analítica: estrutura de oportunida-
des políticas. O foco torna-se as relações entre sociedade organizada e elite política 
(Estado) ao longo do tempo, que reelaboram as próprias existências dos atores e seus 
repertórios de contestação.

A TNMS, iniciativa europeia representada por Alain Tourai-
ne, Claus Offe e Alberto Melucci, trouxe o ator e a cultura de vol-
ta. Ancorados num incisivo diagnóstico sociológico das mudanças nas 
bases estruturantes da realidade social que teriam forjado uma sociedade pós- 
-industrial centrada na produção, difusão e decodificação de informações, esses auto-
res buscaram assimilar as peculiaridades dos “novos” movimentos surgidos na meta-
de do século XX, que difeririam do movimento operário tanto por adotar temas para 
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além da classe, quanto por não ter o Estado como alvo principal. O novo objetivo dos 
movimentos sociais seria a transformação na vida cotidiana, remodelando a cultura. 

A preocupação excessiva da TMR e da TPP com as condições estruturais que 
afetam a definição dos recursos a serem mobilizados para atingir interesses duráveis 
focava o como dos movimentos. O porquê, deixado de lado por essas teorias, foi 
abarcado pela TNMS. Quatro questões centrais resumem essa abordagem: 1) por que 
atores coletivos passam a existir?; 2) motivação pessoal para agir; 3) escolhas estraté-
gicas dos movimentos; e 4) os efeitos culturais dos movimentos sociais (POLLETTA; 
JASPER, 2001). Como categoria basilar irrompe a identidade coletiva.

1 Identidade coletiva: um conceito em movimento

Alberto Melucci contrapõe-se à visão dos movimentos sociais como reflexo 
de crises estruturais ou mero desvio da norma, enfatizando que essas concepções 
apagam os movimentos como sujeitos autônomos, não os compreendendo em sua 
complexidade. Para o autor, “[...] os atores nos conflitos são cada vez mais temporais 
e sua função é revelar os problemas, anunciar à sociedade que existe um problema 
fundamental em uma área dada” (MELUCCI, 1999, tradução minha, n. p.). Como 
profetas do presente, os movimentos não expressam crises ou desvios, mas conflitos.

É nesse sentido que Melucci compreende movimento social como “[...] a mo-
bilização de um ator coletivo, definido por uma solidariedade específica, que luta 
contra um adversário para a apropriação e o controle de recursos valorizados por 
ambos” (MELUCCI, 2001, p. 35). Essa ação coletiva manifestar-se-ia “[...] através da 
ruptura dos limites de compatibilidade do sistema dentro do qual a ação mesma se 
situa” (p. 35). Esses são os três aspectos fundamentais dos movimentos sociais: soli-
dariedade, conflito e ruptura.

A solidariedade corresponde à “[...] capacidade dos atores de se reconhecerem 
e serem reconhecidos como parte da mesma unidade social” (p. 35). O conflito, por 
sua vez, diz respeito a “[...] uma relação de oposição entre dois (ou mais) atores que 
se confrontam para o controle de recursos, aos quais ambos atribuem valor” (p. 36). 
Romper os limites da compatibilidade do sistema, por fim, tem a ver com situar-se 
“[...] além da gama de variações que um certo sistema pode tolerar sem modificar a 
própria estrutura” (p. 37).

Os movimentos sociais aparecem como uma categoria analítica específica, que 
deve ser estudada de maneira apropriada. Os significados que esses movimentos pro-
duzem precisam ser trazidos ao centro da análise. Apontando para os diversos con-
flitos presentes numa sociedade complexa, os movimentos sociais despontam como 
criadores e criaturas do antagonismo social e dos processos de mudança. Sobre esse 
antagonismo, vale ainda dizer:
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Nos conflitos sociais a reciprocidade torna-se impossível e a luta por recursos escas-
sos começa. Ambos os sujeitos envolvidos negam um ao outro suas respectivas iden-
tidades, recusando-se a prover ao adversário o que eles demandam para si mesmos. 
O conflito rompe a reciprocidade da interação; os adversários se confrontam por 
algo que é comum a ambos, mas que cada um se recusa a conferir ao outro. Além 
dos objetos concretos ou simbólicos em jogo no conflito, as pessoas lutam sempre 
pela possibilidade de se reconhecerem e serem reconhecidas como sujeitos de sua 
ação. Cada conflito que transgride um sistema de regras estabelecidas, quer este 
diga respeito a recursos materiais ou simbólicos, é um conflito de identidade. Atores 
sociais entram num conflito para afirmar a identidade negada pelo seu oponente, 
para reapropriar-se de algo que pertence a eles porque eles conseguem reconhecer 
isso como seu (MELUCCI, 1996a, p. 74, tradução minha).

Ao falar em “conflito” e “identidade”, Melucci empreende, ele mesmo, uma 
disputa simbólica dentro do próprio campo da sociologia dos movimentos sociais. 
Ao evitar falar em “crise”, o autor afasta tentações estruturalistas ou funcionalistas 
de condicionar a ação coletiva. Ao distanciar-se de “competição”, foge da tradição 
racionalista da ação coletiva, que reifica o estoque de recursos existentes e os interes-
ses possíveis a partir de condições objetivas. Ao contrário, falar em conflito é falar 
num campo de disputas que é posto em jogo pelo próprio jogo dos atores, em que as 
ações redefinem as regras, os recursos e os interesses. 

“Interesse”, categoria engessada pelo uso, tem muito a ver com a quantificação 
dos objetivos disponíveis, num exercício utilitarista de antever as bases comuns de 
valoração dos recursos para avaliar como se lida com sua escassez. Embora a escassez 
exista, e por isso existe o conflito, esta não precede a reflexão dos sujeitos sobre o seu 
valor ou sobre quais são suas prioridades e o que pode ou não ser considerado válido. 
A objetivação de um campo sucede a subjetivação do interesse, ou seja, a forma-
ção da identidade. Carro-chefe das investigações de Melucci (1996a), a identidade é 
compreendida como dinâmica, estando num constante processo de estabilização: “A 
noção de identidade sempre se refere a essas três características: a saber, a continui-
dade de um sujeito ao longo e para além de variações no tempo e suas adaptações ao 
ambiente; a delimitação do sujeito em relação aos outros; a habilidade de reconhecer 
e ser reconhecido” (p. 71, tradução minha). 

Além de variavelmente permanente e subjetiva, a identidade é, antes de tudo, 
relacional. Porque é relacional, a identidade envolve um jogo constante de diferencia-
ção, para que possa existir enquanto tal, e de equivalência, para atingir a reciproci-
dade. Inicialmente individual, uma vez que corresponde aos significados atribuídos 
por uma mente ao seu lugar na configuração da realidade, a identidade pode tornar-
-se também coletiva quando alcança significados compartilhados produzidos por um 
grupo de maneira inter-reflexiva. Melucci (1996a) define assim:
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Eu chamo de identidade coletiva o processo de “construir” um sistema de ação (ver 
capítulo 1). Identidade coletiva é uma definição interativa e compartilhada produzi-
da por um número de indivíduos (ou grupos num nível mais complexo) preocupados 
com as orientações de sua ação e o campo de oportunidades e constrangimentos em 
que essa ação deve acontecer. Por “interativo e mediado” eu quero dizer que esses 
elementos são construídos e negociados através de um processo recorrente de ativa-
ção das relações que unem os atores uns aos outros. (p. 70, tradução minha).

São três os elementos constitutivos da identidade coletiva. O primeiro deles, 
as definições cognitivas de fins, meios e campo de ação, refere-se a linguagens com-
partilhadas e incorporadas em rituais, práticas e artefatos culturais que possibilitam 
algum cálculo entre investimentos e recompensas. Essas definições, todavia, não ne-
cessitam de unidade e muitas vezes são contraditórias entre si. O segundo, a rede 
ativa de relacionamentos, concerne à interação, comunicação, influência, negociação 
e tomada de decisão entre indivíduos, abarcando como partes elementares “Formas 
de organização e modelos de liderança, canais comunicativos e tecnologias da comu-
nicação” (MELUCCI, 1996a, p. 71, tradução minha). Por fim, o investimento emocio-
nal faz com que os indivíduos se sintam parte de uma comunidade, encerrando uma 
porção da ação que não se limita a cálculos de maximização de resultados, embora 
ambos os ímpetos não sejam antitéticos. “Não há cognição sem sentimento e não há 
significado sem emoção” (p. 71, tradução minha). Desse modo, identidade coletiva é 
um conceito utilizado para apreender significados, emoções e interações presentes na 
ação coletiva e na constituição de movimentos sociais:

Identidade coletiva é um processo de aprendizagem que leva à formação e manu-
tenção de um ator empírico unificado que nos chamamos de “movimento social”. 
À medida que esse processo passa por vários estágios, o ator coletivo desenvolve a 
capacidade de resolver problemas postos pelo ambiente e se torna progressivamente 
independente e autônomo em sua capacidade para agir dentro da rede de relações 
em que está situado. O processo de identidade coletiva, então, é também a habili-
dade de produzir novas definições ao integrar o passado e elementos emergentes do 
presente numa unidade e continuidade do ator coletivo. (MELUCCI, 1996a, p. 75, 
tradução minha).

Uma análise da ação coletiva que tenha como fio condutor o conceito de iden-
tidade coletiva deve observar como significados subjetivos são objetivados e negocia-
dos, estabelecendo fronteiras e disputas. Além disso, o conceito requer uma demons-
tração da tensão entre dinâmica (ação) e estática (unidade), que é a resposta final à 
pergunta de como uma ação coletiva pode perdurar no tempo sendo levada a cabo 
por indivíduos. Como fica evidente, a identidade coletiva promove um duplo exercí-
cio: mostra-se como uma coisa una e rígida, mas se realiza em trajetórias maleáveis.
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Não se pode tratar identidade coletiva como uma “coisa”, uma unidade monolítica 
do sujeito; esta deve ser concebida, ao contrário, como um sistema de relações e 
representações. Identidade coletiva assume a forma de um campo contendo um sis-
tema de vetores em tensão. Esses vetores procuram constantemente estabelecer um 
equilíbrio entre vários eixos da ação coletiva, e entre a identificação declarada pelo 
ator e a identificação dada pelo resto da sociedade (adversários, aliados, terceiros). 
(MELUCCI, 1996a, p. 76, tradução minha).

“A identidade coletiva não é um dado ou uma essência, mas um produto de tro-
cas, negociações, decisões, conflitos entre os atores” (MELUCCI, 2001, p. 23). Toma-
do dessa maneira, o conceito permite uma abordagem compreensiva dos movimentos 
sociais, levando em conta sua autodefinição. Ademais, ajuda também a pintar uma 
imagem de seu significado geral concomitante a um tracejado do campo de lutas em 
que se insere. A pesquisa passa a ser informada por um confronto entre subjetividade 
e objetividade que constitui um panorama mais qualificado para a investigação da 
realidade social.

Francesca Polletta e James M. Jasper (2001) efetuam uma revisão crítica dos 
usos do conceito de identidade coletiva na sociologia dos movimentos sociais, ten-
tando controlar seus abusos e ressaltando as potencialidades heurísticas do conceito, 
que é assim por eles definido:

Para evitar uma extensão exagerada do conceito, nós definimos identidade coletiva 
como a conexão cognitiva, moral e emocional de um indivíduo com uma comunida-
de mais ampla, uma categoria, uma prática ou uma instituição. É uma percepção de 
uma situação ou relação compartilhadas, que podem ser imaginadas em vez de ex-
perienciadas diretamente, e que é distinta das identidades pessoais, ainda que possa 
delas fazer parte. (POLLETTA; JASPER, 2001, p. 285, tradução minha).

Refletir sobre o conceito no interior dos estudos sobre movimentos sociais deve 
passar por pensar a identidade coletiva como categoria central, e não residual, que 
deve ser confrontada sobre os panos de fundo das outras teorias, fortalecendo seus 
pontos fortes. Para tanto, é preciso pensar a relação entre identidade e interesse, iden-
tidade e estratégia e identidade e política ao longo de processos culturais e estrutu-
rais. O objetivo dos autores é “[...] examinar o papel da identidade nas quatro fases 
do protesto: a criação de demandas coletivas, o recrutamento para movimentos, a 
tomada de decisões estratégicas e táticas, e os resultados do movimento” (POLLET-
TA; JASPER, 2001, p. 285, tradução minha).

Historicamente, o olhar sobre os movimentos sociais que articulara a noção 
de interesses costumava considerá-los como duradouros e os atores coletivos como 
pré-existentes. Em geral, concebiam que a posição de classe definiria o interesse e 
que esse seria perseguido por meio de concessões econômicas e políticas. Pensar a 
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identidade, por sua vez, traria a busca pelo reconhecimento de novas identidades e 
novas formas de vida para o centro da investigação. Para os autores, entretanto, o que 
a empiria mostra é que tanto objetivos culturais, como políticos seriam almejados 
pelos novos movimentos.

Pesquisas recentes tentariam reconsiderar as conexões entre novos movimentos 
sociais e formação de identidade coletiva. Uma frente avalia que os movimentos atu-
ais teriam mais liberdade para definir sua identidade, pois enfrentariam uma forma 
diferente, mais branda, de dominação. Outra explora a ressignificação de identida-
des, que transforma identidades aviltadas em identidades positivadas. Mais um ar-
gumento considera que a identidade não advém de categorias fixas, mas de posições 
comuns em redes. Por fim, defende-se que posições objetivas não definem de pronto 
identidades, restando relativa liberdade aos processos culturais. Os trabalhos recen-
tes concernentes ao surgimento dos movimentos a partir da ideia de identidade têm 
seguido nos seguintes caminhos:

(a) revelado a construção histórica do que parecem ser identidades “naturais” como 
“classe trabalhadora”, “negro”, e “homossexual”; (b) avançado em modelos mais 
sofisticados de como as relações sociais, econômicas e políticas em que as pessoas 
participam geram identidades mobilizadoras; (c) reconhecido o papel independente 
da cultura em moldar as identidades coletivas a depender de quais pessoas fazem as 
demandas; e (d) identificado as condições políticas em que demandas identitárias se 
tornam mais prováveis de serem proeminentes nos movimentos (POLLETTA; JAS-
PER, 2001, p. 289, tradução minha).

No que se refere ao chamado à ação e ao engajamento coletivo, Polletta e Jas-
per (2001) observam que a pergunta da teoria da ação coletiva – qual seja: por que 
as pessoas se mobilizam para agir conjuntamente se podem usufruir das conquistas 
sem participar? – foi respondida por fora de esquemas racionalistas que projetam 
indivíduos egoístas especialmente pela via dos laços anteriormente cultivados. Quer 
dizer, nem tudo na ação coletiva corresponde a um cálculo para atingir interesses, 
mas também para manutenção de solidariedade pré-existente.

Evidentemente, o puro altruísmo pode explicar muitos casos do envolvimento 
numa coletividade, todavia não esgota suas possibilidades. Deve-se levar em conta, 
outrossim, preocupações com a própria reputação, mesmo porque, para alcançar cer-
tos papéis no interior de uma comunidade, é preciso construir determinada imagem 
de si mesmo. Para além do dualismo lealdade x egoísmo, pode-se levar em conta tam-
bém que o comprometimento com o coletivo passa a integrar a criação de um “eu” 
desejado, um “eu” ativista, que compõe a identidade individual.

Desconsiderada a pré-existência de laços, mais fatores de engajamento coletivo 
vêm à tona. Os choques morais, causados por impactos emocionais instantâneos, 



INTERFACES DO MIDIATIVISMO: do conceito à prática

686

podem levar a uma ação não programada. Além disso, muitas vezes a solidariedade 
pode surgir a partir de identidades coletivas forjadas durante a ação. Há ainda o 
intento recorrente, por parte dos movimentos sociais, de construir enquadramentos, 
isto é, pacotes interpretativos, a traduzir a realidade num molde específico, consti-
tuído da oposição “nós” x “eles”. Assim, a repetição de narrativas contribui para a 
constituição de identidades a serem assumidas pelos atores e atrizes.

Se o recrutamento é importante para um movimento, também o são a solida-
riedade continuada e o comprometimento, para os quais a identidade exerce função 
crucial. Aqui começa a tensão entre produzir uma identidade forte para apresentar 
a quem está fora e desconstruí-la para abarcar todas e todos que estão dentro ou al-
mejam entrar. Afinal, quem é o movimento? A quem ele representa? Quais são suas 
fronteiras identitárias? Como ativistas escolhem táticas e formas organizativas? Essa 
última indagação, feita sobretudo pela TMR, costuma ser por ela respondida de ma-
neira contundente: por meio do cálculo dos constrangimentos e das oportunidades 
que se apresentam. Deve-se ponderar, todavia, como identidade coletiva e estratégia 
podem se determinar mutuamente. Primeiramente, porque a identidade de um mo-
vimento pode definir suas escolhas estratégicas, uma vez que a opção por táticas que 
firam concepções basilares do grupo pode pôr em cheque sua coerência interna e sua 
própria subsistência. Em certa medida, a preferência por algumas táticas independe 
de sua eficácia em atingir objetivos externos, importando mais para a coesão do gru-
po. Muitas vezes, inclusive, ativistas podem se identificar primeiro com uma forma de 
organização e depois com as pautas de um movimento social.

Em segundo lugar e de forma contrária, a identidade pode ser a própria es-
tratégia de protesto. A adoção de determinada identidade coletiva pode reorganizar 
o campo de disputas e reduzir as possibilidades de confronto do oponente. Desse 
modo, a manipulação da identidade pode compor o arsenal estratégico do movimen-
to, que age de maneira situacional. Dentre outras, uma maneira pela qual essa mani-
pulação se concretiza é mostrando maior unidade e abrangência para quem está fora, 
enquanto revela o caráter fragmentário e reduzido para quem está dentro.

Finalmente, além das situações em que a identidade define a estratégia e em 
que a estratégia define a identidade, há casos em que a identidade de um grupo cons-
trange as estratégias possíveis. Esse elã, de fora para dentro, ocorre principalmente 
porque algumas estratégias são atribuídas inexoravelmente a identidades demarca-
das, dificultando a margem de manobra de autodefinição por parte dos movimentos.

As discussões sobre os resultados gerados pelos movimentos sociais tendem a 
separar consequências institucionais, que estariam ligadas a organizações mais for-
mais, e mudanças culturais, relativas a movimentos identitários. Esse esquema, con-
tudo, não dá conta dos impactos institucionais e extrainstitucionais fomentados pela 
identidade. Num primeiro momento, a mudança da identidade já é um objetivo de 
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muitos movimentos, incluindo os que lutam por sua valorização. As mudanças bio-
gráficas acarretadas pela aderência a uma identidade coletiva, num segundo momen-
to, também constituem resultados relevantes dos movimentos, afetando identidades 
individuais. Nesse ínterim, destaca-se ainda a preservação de identidades coletivas 
por meio de indivíduos em contextos de limitadas oportunidades políticas. Muitas 
vezes acaba por ocorrer uma forte associação entre identidades e táticas, ou identi-
dades e símbolos, de modo que a invocação de determinados signos reativa os signi-
ficados do movimento. 

A luta por reconhecimento leva a modificações permanentes na realidade so-
cial conjuntamente a concessões por parte das elites institucionais, reconfigurando o 
campo de disputas políticas e tornando alguns temas obrigatórios no debate público. 
Entretanto, com frequência assiste-se à aparição de contramovimentos, que remo-
delam suas identidades coletivas para conquistar hegemonia. Sobre os condiciona-
mentos das identidades aos resultados obtidos pelos movimentos, as análises atuais 
“[...] apontam para os modos pelos quais as novas identidades proeminentes ou refor-
muladas podem transformar o campo de jogo político institucional” (POLLETTA; 
JASPER; 2001, p. 297, tradução minha).

Polletta e Jasper (2001) encerram sua reflexão reafirmando o que a identidade 
coletiva é e pontuando o que não é. O conceito diz respeito a comunidades concretas 
e imaginadas que envolvem percepção, construção e descoberta de laços, interesses 
e limites de maneira fluída e relacional, possibilitando aos indivíduos compreender 
e se localizar no mundo. Identidade coletiva, não é, porém, um agregado de indivi-
dualidades, uma vez que o coletivo se refere ao que é comum, enquanto o individual 
aponta para o que é único, distintivo, singular. Não se confunde com cultura, porque 
esta pode prescindir, em alguns aspectos, de laços grupais. Por fim, não é sinônimo 
de comprometimento ideológico, dado que é possível que se compartilhem objetivos 
sem que sejam compartilhados sentimentos de solidariedade.

As concepções de Melucci e Polletta e Jasper relativas à identidade coletiva são 
deveras similares, sublinhando mormente o modo pelo qual comunidades propiciam 
um entendimento compartilhado sobre o mundo, reservando um lugar para o caráter 
afetivo dessa identificação. A interpretação de Polletta e Jasper dá maior atenção ao 
caráter individual da identidade e como, em certo sentido, as coletividades precisam 
conquistar os indivíduos, entendendo a identidade coletiva como algo em geral de 
fácil manipulação por parte de organizações. Melucci, entretanto, dá mais valor à 
identidade coletiva como um contínuo processo de construção reflexiva entre os in-
divíduos, em que o conflito desempenha um papel importante tanto internamente, 
quanto na configuração do campo de disputas em que o ator coletivo se vê inserido.
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2 Ciberativismo e identidade coletiva: conectando debates

A preocupação com a identidade está no coração dos debates sobre a sociedade 
da informação, sendo incontornável para Manuel Castells e Alberto Melucci. Para 
Melucci, a identidade é uma resposta relativamente livre às necessidades. Se no reino 
da necessidade o que existe é a animalidade, a codificação dos desejos em elementos 
simbólicos é a parteira da humanidade como tal. A cultura, traduzida em entendi-
mento e criatividade, é o aspecto distintivo dos seres humanos. “‘Identidade’ é, por-
tanto, acima de tudo a habilidade autônoma de produzir e reconhecer a si mesmo” 
(MELUCCI, 1996b, p. 30, tradução minha).

A identidade sempre envolve invariabilidade, particularização e reciprocidade. 
Com a entrada na modernidade “[...] a dessacralização das raízes da identidade tem 
realocado as fontes de processos de identificação dentro da sociedade mesma, dentro 
das redes de ação humana associativa” (MELUCCI, 1996b, p. 31, tradução minha). 
A individualização é a marca dessa transformação social, radicalizada na sociedade 
da informação. Sendo esta caracterizada pela obrigação em aprender a aprender, a 
recepção e decodificação das informações é elevada à última potência e põe em xeque 
as coordenadas tradicionais das identidades pessoais, liberando e, ao mesmo tem-
po, impondo a escolha aos indivíduos. A identificação aparece como constituir-se no 
mundo de maneira autônoma.

É com base nessa autonomia individual que é possível atingir uma produção 
coletiva da identidade, sempre negociada e permeada por diálogos. Embora essa con-
cepção de identidade coletiva envolva as interações interpessoais na constituição de 
redes de relações que constroem significados, Melucci não explicita qual exatamente 
seria o papel da mediação de tecnologias da comunicação nesse processo de identifi-
cação (KAVADA, 2015).

Em Castells (2010b), a identidade emerge como a principal fonte de significa-
ção na virada do século, quando as bases que estruturavam a sociedade industrial 
começam a ruir. A identidade passaria a fundar-se mais sobre o ser do que sobre 
o fazer. Para o autor, as identidades possuiriam caráter eminentemente agregativo, 
representando uma autorreferenciação dos indivíduos dentro de sistemas interpreta-
tivos abrangentes. Cada espécie de agregação identitária estaria ligada a um modo de 
existência na sociedade, contexto em que as identidades projetivas corresponderiam 
aos movimentos sociais.

Com o segundo livro de sua trilogia, a entrada de Castells por meio do con-
ceito de identidade no debate sobre ciberativismo dá-se somente no que se refere à 
relação entre movimentos sociais e internet, sem qualquer alusão aos efeitos produzi-
dos em ambos por essa interação (CASTELLS, 2010a). No livro totalmente dedicado 
à galáxia internet (CASTELLS, 2001), a identidade aparece de maneira residual no 
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argumento sobre a manutenção dos padrões de sociabilidade na sociedade em rede. 
Na obra sobre as redes de indignação e esperança pelo mundo, somente como identi-
ficação para engajar-se na ação coletiva (CASTELLS, 2015).

Conclui-se, portanto, que nenhum esforço sistemático foi feito no sentido de 
pensar como o conceito de identidade coletiva pode contribuir com as pesquisas na 
área de ciberativismo. Esse é também o diagnóstico a que chegam Gerbaudo e Treré 
(2015): 

Enquanto a maior parte da literatura no campo tem examinado as consequências 
estratégicas e organizacionais do uso das mídias sociais por motivos de protesto, 
comparativamente poucas pesquisas têm se preocupado com questões de identidade 
coletiva e formas conectadas de comunicação expressiva, e não só instrumental (p. 
865, tradução minha).

Para os autores, três seriam as razões pelas quais os estudos sobre ciberativismo 
negligenciaram o conceito de identidade coletiva: uma teórica, uma empírica e uma 
metodológica. Teoricamente, a predominância da TMR conformou a agenda de pes-
quisa no sentido de perscrutar as possibilidades materiais e as estruturas organizati-
vas dos movimentos sociais interconectados em detrimento dos processos culturais 
e das questões identitárias envolvidas. Essa abordagem instrumental, que concebe 
a internet como mera ferramenta para a ação, deixa de lado o conteúdo (discursos, 
iconografias) dos movimentos, 

A segunda razão, de caráter empírico, diz respeito à centralidade assumida pe-
las análises de redes, que consideram que a identidade coletiva não é mais um elemen-
to primário e necessário na mobilização para a ação. O ponto principal é a oposição 
da ideia de rede à de identidade. Essa operação é realizada sobretudo por Bennett e 
Segerberg (2012), que, ao observarem os recentes protestos de massas intermediados 
pela mídia digital, veem emergir um tipo de ação diferente da ação coletiva (organi-
zada, grupal, identitária), a ação conectiva: o compartilhamento de enquadramentos 
individualizados, em que a existência de um “nós” tornar-se-ia desnecessária. Con-
trários a essa posição, Gerbaudo e Treré (2015) lembram que o conceito de identidade 
coletiva foi forjado para dar conta dos movimentos surgidos nos anos 1960, provendo

[...] uma explicação para a coerência de atores coletivos privados da coordenação 
estratégica forte, encontrada nas organizações de filiação de massa. Além disso, 
opor redes a identidade coletiva desconsidera o fato de que redes pessoas não são 
substitutivas, mas complementares da identidade coletiva (p. 867, tradução minha).

A terceira e última razão apresentada pelos autores, de cunho metodológico, 
está ligada à adoção massiva de métodos quantitativos, em especial o Big Data, para 
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apreender grandes agregados informacionais e fornecer explicações mais generali-
zantes. A falta de análises qualitativas acabaria por eclipsar a dimensão do simbólico 
e promoveria uma miopia do visível, pondo sob os holofotes somente os aspectos da 
ação como fato, e não como processo.

A ausência de reflexões nesse sentido é tamanha que se tornou tema central 
numa das edições da Information, Communication & Society, uma das principais 
revistas do mundo dedicadas ao estudo da relação entre NTICs e a sociedade, com 
grande atenção voltada para o ciberativismo. Com foco na onda de protestos que 
se alastrou pelo mundo no começo deste milênio, os artigos desta edição levam em 
conta como objeto analítico, além dos tweets de protesto, “[...] o uso de imagens 
meméticas e de perfil, a administração de conteúdo das páginas e grupos ativistas do 
Facebook, a criação e circulação de nomes, hashtags, ícones, e slogans, e o desenvol-
vimento de discussões internas no WhatsApp e outros canais de mensagem instantâ-
nea” (GERBAUDO; TRERÉ, 2015, p. 865, tradução minha).

De um modo geral, os trabalhos organizam-se em três grandes grupos, com 
o primeiro preocupado com as possibilidades oferecidas pela rede, olhando para 
formas peculiares de identificação virtual. O segundo investiga valores culturais as-
sociados ao ativismo interconectado e de que modo o desejo por maior abertura e 
participação leva as identidades a serem mais inclusivas, múltiplas e maleáveis. O ter-
ceiro diz respeito à experiência social contida no ciberativismo, em que identidades se 
tornam marcadas por fluidez e instabilidade – características da comunicação digital 
e da cultura pós-moderna.

Resumidamente, essas seriam as conclusões dos empreendimentos explorató-
rios: 1) redes sociais constituem espaços de construção de identidade coletiva, com 
difícil delimitação do dentro/fora dos movimentos; 2) o ciberativismo constitui uma 
forma específica de fazer política, dependente da individualidade, performance e vi-
sibilidade, podendo substituir as mídias (hegemônica e contra-hegemônica) e as inte-
rações face a face; 3) as conversas virtuais podem produzir zonas digitais confortáveis 
e um ativismo lúdico, potencializando a solidariedade e capacitada para positivar 
identidades tidas como negativas; 4) os avatares constituem significantes meméticos e 
contam com sua simplicidade para rápida adoção e difusão viral, gerando uma flui-
dez tanto no comprometimento, como no abandono; 5) o ativismo em rede facilita 
a constituição de identidades multitudinárias; 6) as páginas do Facebook viabilizam 
tanto a construção, como a contestação de identidades coletivas, produzindo tensões 
entre os aspectos limitantes desse substrato comercial e os anseios igualitários dos 
movimentos; 7) o conceito de identidade coletiva não serve para pensar movimentos 
que se fundam sobre o anonimato; e 8) deve-se ter em mente que a internet apresenta 
uma proliferação de identidades coletivas, embora seja necessário não confundir a 
estrutura do meio com a lógica de ação, para o que estudos sobre as configurações 
históricas e culturais dos ciberativismos possam se mostrar úteis.



PARTE III: processos, narrativas e linguagens do midiativismo

691

Logo, infere-se que “[...] plataformas de mídia social como aquelas que do-
minam a paisagem da internet contemporânea têm desempenhado papel central no 
processo de construção identitária” (GERBAUDO; TRERÉ, 2015, p. 865, tradução 
minha). O ciberativismo, encontro dos movimentos sociais com a internet, acaba-
ria por ensejar novos nomes, ícones e slogans coletivos, bem como nova iconografia 
e linguagem. Essas pesquisas, ainda que embrionárias, conseguiram fazer uma pri-
meira adaptação do conceito de identidade coletiva para o ativismo interconectado, 
pavimentando o caminho para uma sociologia do ciberativismo que dialogue com as 
teorias dos movimentos sociais. Em suma,

Os(as) autores(as) demonstram que a mídia social se tornou o lugar chave em que 
identidades de protesto são criadas, transmitidas e contestadas. Longe de terem 
desaparecido do horizonte do ativismo contemporâneo, identidade coletiva ainda 
constitui uma questão nevrálgica tanto para ativistas como para pesquisadores(as); 
questão essa decisiva para entender a emergência, a persistência e o declínio de mo-
vimentos de protesto, e para discernir seu significado e visão de mundo (GERBAU-
DO; TRERÉ, 2015, p. 866, tradução minha).

O que essa incursão habilita a fazer, numa perspectiva ampliada, é retomar 
“[...] o aspecto simbólico e cultural inerente ao ativismo de mídia social e nas co-
municações de protesto de forma mais geral” (GERBAUDO; TRERÉ, 2015, p. 866, 
tradução minha). Discutir e investigar a realização do simbólico na ação coletiva in-
terconectada é atividade sociológica de primeira ordem para matizar o entendimento 
e apresentar o contrafactual, seja face às predições mais pessimistas, que veem a en-
trada na era da informação como o declínio da solidariedade e os movimentos sociais 
virtuais como impotentes e desagregados, seja face às apostas no caráter essencial-
mente descentrado, horizontal, plural e rizomático das redes ciberativistas – como 
acabam por fazer Gerbaudo e Treré.

Faz-se necessário promover um retorno à agenda de pesquisa da TNMS por 
meio de seus próprios conceitos e suas balizas, agora com vistas ao ciberativismo. 
Além dos motivos teóricos, empíricos e metodológicos elencados anteriormente, ou-
tro fator que pode ter contribuído para a configuração desse campo de estudos da 
forma com que se deu é o impacto das grandes teorias sociológicas de Castells e de 
Negri e Hardt. A importância atribuída aos grandes processos de mudança, miran-
do os grandes atores, levou a uma elevação dos protestos de massa (e de multidão) 
ao patamar de únicos fatos sociologicamente relevantes na era da informação. Esse 
julgamento põe abaixo critérios fundamentais da TNMS, que preconiza o exame dos 
diversos pequenos atores coletivos em suas existências particulares como ponto de 
partida para uma caracterização do espírito do tempo. A inversão da lógica da veri-
ficação confere aos protestos um significado a priori: a demanda por democracia. A 
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pergunta que deve ser trazida de volta à análise, todavia, é: quem são e o que querem 
as/os manifestantes?

3 Uma proposta de adequação do conceito

A utilização do conceito de identidade coletiva nas pesquisas sobre ciberativis-
mo requer algumas adaptações às especificidades da rede. Em primeiro lugar, deve-se 
questionar se a ação coletiva estudada apresenta-se como da internet, na internet ou 
pela internet. No primeiro caso a ação se constitui primariamente por meio do uso da 
internet, tendo seus objetivos lastro predominantemente virtual. No segundo caso, o 
ciberativismo mostra-se acessório a uma mobilização que se dá fora da rede, servindo 
como mera ferramenta. No terceiro caso, o uso da internet está implicado, mas o que 
se sobressai é o conteúdo do ativismo, voltado para temas relativos à própria infraes-
trutura da galáxia internet.

Se a última situação já abrange em sua definição o “quem somos” de um movi-
mento, as outras duas demandam mais atenção. Os movimentos sociais que ocorrem 
na internet têm uma parte considerável de sua atuação na militância fora da rede, o 
que faz com que a análise desse movimento necessite perscrutar o que ocorre para 
além do ciberativismo e quais são os outros canais de comunicação e ação em que a 
identidade coletiva se constrói. Deixar de lado o que se passa aquém e além da rede 
pode resultar em análises desfalcadas, a menos que esse seja o intento inicial da pes-
quisa – embora, em todo caso, a operação aqui indicada sirva para produzir maior 
robustez metodológica e empírica. O que se quer não é separar minuciosamente o 
online do offline, mas antes compreender em que sentido os dois modos de interação 
se estabelecem, incluindo suas complementaridades e contiguidades.

Outro desafio está reservado para a ação coletiva da rede, ou para o trabalho 
investigativo relativo ao que se passa na internet (exclusivamente ou não). Duas são 
as indagações iniciais: a internet possui uma lógica própria que constrange a forma 
da ação coletiva? Os instrumentos analíticos da sociologia dos movimentos sociais 
podem ser transplantados para o estudo do ciberativismo sem grandes alterações? 
As respostas são menos incisivas do que se quereria. Em primeiro lugar, a galáxia in-
ternet deve ser pensada como um espaço de dinâmicas próprias, ensejando compor-
tamentos próprios. Entretanto, as ações digitais não se isolam das ações analógicas, 
pois a tecnologia é inevitavelmente social e vice-versa. Ainda, toda ação coletiva en-
volve práticas comunicativas. O que cabe refletir é: 1) de que maneira a infraestrutura 
da internet possibilita e limita a ação coletiva; 2) como a cultura digital possibilita 
e limita os processos de identificação coletiva; 3) em que medida o online e o offline 
operam na construção de identidades coletivas; 4) como interagem o virtual e o real 
nessa composição.
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A segunda dúvida almeja ser respondida por este trabalho. Novamente, duas 
são as saídas. Uma é apontar a validade invariável dos conceitos da sociologia dos 
movimentos sociais, uma vez que, como fragmentos de teoria social, pretendem ex-
plicar como funciona a sociedade em diversos contextos. Assim, para demonstrar 
sua generalidade, os conceitos devem poder ser aplicados a uma gama abrangente de 
situações diferentes, captando suas particularidades e promovendo seu encaixe numa 
realidade social concreta. 

Com o conceito de identidade coletiva eis o que sucede: criado para dar conta 
de movimentos sociais da contracultura surgidos em 1960, momento em que a infor-
mação ganhava centralidade no cotidiano das pessoas e as organizações consolidadas 
estavam postas em xeque, tem que se confrontar agora com o advento da internet. 
Entretanto a informação passa a agir sobre informação, realinhando de forma ímpar 
tempo e espaço, dando outra dimensão à comunicação. A autocomunicação de mas-
sas institui a abertura do diálogo de todos com todos em escala global e em tempo 
real. Como produzir coletividades em meio à efemeridade?

Aqui chegamos ao outro caminho, menos explicativo e mais compreensivo. En-
tender é o duplo processo de explicar a partir do que se conhece e compreender o que 
não se conhece ainda. Os conceitos assumem papel central nesse sentido, porquanto 
pertencem a esquemas teóricos mais amplos e servem à assimilação do empírico. É 
preciso retornar aos fundamentos do conceito de identidade coletiva para promover 
análises qualificadas. Inicialmente, a tarefa é encontrar os objetos a serem analisados. 
O ciberativismo, para ser entendido como uso das NTICs pelos movimentos sociais, 
deve procurar a presença de solidariedade, o estabelecimento do terreno de conflito 
e o desejo pela ruptura com os limites de compatibilidade do sistema. Estudar o ci-
berativismo é ter em mente que os atores coletivos erigem delimitações nós/eles com 
vistas a mudanças sociais. Esse deve ser o ponto balizador para a escolha dos objetos 
empíricos de qualquer sociologia do ciberativismo.

No que se refere à identidade coletiva, retome-se os seus componentes: os sig-
nificados compartilhados, a rede de relacionamentos e o investimento emocional. 
Numa perspectiva restrita, os dois primeiros aspectos podem ser alcançados pela dis-
secação de grandes dados, como vem sendo feito por pesquisadoras(es) que obser-
vam a recente onda global de protestos de massa. Contudo, a dimensão afetiva vê-se 
prejudicada, uma vez que a quantificação dos dados não consegue perceber os fluxos 
emocionais. Esse primeiro problema deixa entrever que, apesar do mérito de prover 
imagens de acontecimentos multitudinários, a análise de grandes dados se depara 
com dificuldades para explicitar a identidade como processo inter-reflexivo. Com a 
miopia do visível deixa-se de lado o momento de latência (MELUCCI, 1989), essen-
cial para um entendimento integral dos movimentos sociais. 

Para sanar esse problema, estudos de caso e investigações mais delimitadas po-
dem ser uma boa saída, olhando para atores coletivos menores, de mais fácil acesso 
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contínuo e cujas relações internas se mostrem mais próximas de serem reconstituídas. 
A observação de grandes eventos, mas com pauta limitada, pode abrir espaço para a 
decodificação das CATNETs, isto é, da interação entre elementos identitários e redes 
de relações entre os indivíduos na constituição das coletividades. O foco da análise 
não deve ser a identidade como estática, mas antes o processo de estabilização da uni-
dade a partir das diferenças, por isso é preciso dar lugar ao contraditório, às tensões 
e disputas internas. Com a lente mais aproximada, procura-se escrutinar como se dá 
a identificação coletiva.

Pode-se dizer que há duas formas de produção de identidades coletivas na inter-
net, quais sejam: na esfera pública e nos contrapúblicos subalternos. A esfera pública 
é definida por Habermas (2011) como “[...] a esfera de pessoas privadas que se reú-
nem em um público” (p. 135), objetivando a “[...] discussão pública mediante razões” 
(p. 135). A esfera pública virtual preencheria os quatro critérios habermasianos: uni-
versalidade, não coerção, racionalidade e reciprocidade do discurso (MAIA, 2002).

O ponto nevrálgico da caracterização de uma situação como esfera pública 
virtual dar-se-á, nesse contexto, principalmente pelo diálogo universalizante, com 
possível agregação de todos os indivíduos, indistintamente. Cabem aqui troca de 
tweets ou mobilizações de hashtags no Twitter; discussões em postagens, páginas e 
grandes grupos do Facebook; debates em fóruns virtuais, entre outros. Repetindo, o 
que marca cada caso são as circunstâncias em que se dá, o sentido daquelas ações, sua 
propensão à abertura ao contraditório e à pluralidade. 

O outro polo, trazido à tona por Fraser (1990), também diz respeito ao debate 
público, mas admite a redução deste a um estrato não universalizante. Os contrapú-
blicos subalternos constituem espaços em que os grupos podem criar novas formas 
de falar sobre si, protegendo-se, em certa medida, de contra-ataques odiosos. Essas 
ocorrências podem ser observadas como contrapúblicos interconectados principal-
mente nos grupos em aplicativos de mensagens instantâneas e em redes sociais, so-
bretudo quando se pode restringir a entrada de membros.

Essas ideias são enunciadas para que se avaliem as prováveis discrepâncias entre 
os modos de construção de identidades coletivas num e noutro modelo de comunica-
ção. Servindo como tipos ideais, ou seja, como extremos que esgotam os conteúdos 
da realidade teórica, essas duas categorias não existem puras na concretude. Sua vir-
tude é poder nomear o que ocorre, dotando de sentido um cenário confuso. Assim, 
faz-se exequível discernir como se perfaz a identificação coletiva em ambientes em 
que a exposição e a pluralidade alcançam patamares elevados e em ambientes em que 
ideias parecidas confluem e se reforçam. A oposição é entre a identidade produzida 
na diferença (esfera pública virtual) e a identidade criada na igualdade (contrapúbli-
cos interconectados).

O caso dos blogs é exemplar, uma vez que em momentos determinados emer-
gem como mensagens à esfera pública e em outros como constituição de contrapú-
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blicos. Apesar de serem uma das formas mais antigas de comunicação na internet, os 
blogs ainda não foram muito bem explorados pela sociologia dos movimentos sociais 
dentro de seus próprios parâmetros. A discussão de Amaral, Recuero e Montardo 
(2008), recuperando um apanhado diverso sobre os blogs, embora profícua, não con-
segue entendê-los para além de suas especificidades. Em geral, os blogs são vistos 
como sucessões de narrativas personalizadas acompanhadas de possíveis interações 
(por meio dos comentários). A dimensão propriamente coletiva da blogosfera parece 
diluir-se num mar de individualidades. Apontar o conceito de identidade coletiva 
para os blogs pode ajudar a encontrar dados que sempre estiveram ali: os signifi-
cados compartilhados, a rede de relacionamentos e o investimento emocional. Esse 
exercício recoloca o blog como espécie de ciberativismo. Para tanto se deve atentar 
aos seguintes fatores: 1) quem administra e escreve?; 2) como se relacionam essas 
pessoas?; 3) como esse grupo interage com outros (blogs)?; 4) quais são os conteúdos 
veiculados?; 5) como os conteúdos veiculados se tensionam e se reiteram entre si?; 6) 
qual é o campo de disputas erigido?

Essa proposta de interpretação da formação de identidade coletiva na internet 
por meio da tipologia de esfera pública virtual e contrapúblico interconectado em 
certa medida coaduna com a redefinição de ação coletiva proposta por Bimber, Fla-
nagin e Stohl (2005). As autoras entendem que o que caracteriza a ação coletiva é a 
passagem do privado ao público, aos discursos públicos. Nessa medida, mudanças na 
porosidade da relação público/privado (a exemplo do advento da internet) transfor-
mariam as possibilidades de ação coletiva numa sociedade. A sutil divergência com as 
autoras diz respeito à não distinção de níveis de publicidade das coletividades, o que 
pode eclipsar a existência dos contrapúblicos. 

Conclusões

Esse trabalhou visou reforçar dois argumentos: 1) o ciberativismo apoia-se so-
bre processos de construção de identidade coletiva; 2) há especificidades na criação 
de identidade coletiva no ativismo interconectado. Especificamente, apresentou-se 
uma proposta de análise de formação de identidade coletiva no ativismo da internet 
partindo dos tipos ideais de esfera pública virtual e contrapúblico interconectado. 
Essas observações devem servir para estudos futuros que estejam preocupados com a 
relação entre movimentos sociais e ciberativismo, principalmente no que diz respeito 
aos aspectos culturais, simbólicos e identitários envolvidos nos conflitos permeados 
por solidariedades e em que se objetivam alterações profundas das estruturas sociais. 
Assim, o ciberativismo aflora como objeto fecundo a ser examinado pelos conceitos e 
categorias da TNMS e da sociologia dos movimentos sociais como um todo, abrindo 
espaço para uma sociologia do ciberativismo.



INTERFACES DO MIDIATIVISMO: do conceito à prática

696

Referências 

ALONSO, Angela. As teorias dos movimentos sociais: um balanço do debate. Lua Nova, São 
Paulo, v. 76, p. 49-86, 2009.

AMARAL, Adriana; MONTARDO, Sandra Portela; RECUERO, Raquel. Blogs: Mapeando um 
objeto. In: CONGRESSO NACIONAL DE HISTÓRIA DA MÍDIA, 6., 2008, Niterói (RJ). Anais... 
Niterói (RJ): UFF, 2008. 

BENNETT, W. Lance; SEGERBERG, Alexandra. The logic of connective action: digital media 
and the personalization of contentious politics. Information, Communication e Society, Reino 
Unido, v. 15, n. 5, p. 739-768, jun. 2012.

BIMBER, Bruce; FLANAGIN, Andrew J.; STOHL, Cynthia. Reconceptualizing collective action in the 
con- temporary media environment. Communication Theory, Estados Unidos, v. 15, p. 365-388, 2005.

CASTELLS, Manuel. The Internet galaxy: reflections on the Internet, business and society. Nova 
York: Oxford University Press, 2001.

CASTELLS, Manuel. The power of  identity, the information age: economy, society and culture. 
Vol. 2. Reino Unido: Wiley-Blackwell, 2010a.

CASTELLS, Manuel. The rise of  the network society, the information age: economy, society and 
culture. Vol. 1. Reino Unido: Wiley-Blackwell, 2010b.

CASTELLS, Manuel. Networks of  outrage and hope – social movements in the Internet age. Cam-
bridge: Polity Press, 2015.

FRASER, Nancy. Rethinking the public sphere: a contribution to the critique of actually existing 
democracy. Social Text, Estados Unidos, v. 25, n. 26, p. 56-80, 1990.

GERBAUDO, Paolo; TRERÉ, Emiliano. In search of the ‘we’ of social media activism: introduc-
tion to the special issue on social media and protest identities. Information, Communication e 
Society, Reino Unido, v. 18, n. 8, p. 865-871, mai. 2015.

HABERMAS, Jürgen. Mudança estrutural da esfera pública. São Paulo: Editora UNESP, 2011.

KAVADA, Anastasia. Creating the collective: social media, the Occupy Movement and its consti-
tution as a collective actor. Information, Communication e Society, Reino Unido, v. 18, n. 8, p. 
872-886, mai. 2015.

MAIA, Rousiley. C. M. Redes cívicas e internet: do ambiente informativo denso às condições da 
deliberação pública. In: EISENBERG, José; CEPIK, Marco (Orgs.). Internet e política – teoria e 
prática da democracia eletrônica. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002. p. 46-72.

MELUCCI, Alberto. Um objetivo para os movimentos sociais? Lua Nova, São Paulo, n.17, p. 49-
66, 1989.



PARTE III: processos, narrativas e linguagens do midiativismo

697

MELUCCI, Alberto. Challenging codes: collective action in the information age. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1996a.

MELUCCI, Alberto. The playing self: person and meaning in the planetary society. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1996b.

MELUCCI, Alberto. Acción colectiva, vida cotidiana y democracia. México: El Colegio de Mé-
xico, 1999.

MELUCCI, Alberto. A invenção do presente: movimentos sociais nas sociedades complexas. Pe-
trópolis (RJ): Vozes, 2001.

POLLETTA, Francesca; JASPER, James. M. Collective identity and social movements. Annual 
Review Sociology, Estados Unidos, v. 27, p. 283-305, 2001.


