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Proposta inicial
Compreender a presença na rede no contexto da 
cibercultura; tecer considerações sobre as 
possibilidades de resistência ao usarmos as redes 
para promover articulação política e mobilização social; 
refletir sobre possibilidades de tensão e ação.
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Reconhecimento: meu lugar de fala
Comunicadora e educadora; Mestre em Semiótica e Doutora em Educação;
Ativista da educação e da comunicação como direitos;
Atuação profissional como: (1) comunicadora de organizações, coletivos e 
movimentos; (2) educadora na área da comunicação; (3) consultora de processos 
participativos envolvendo articulação de redes; comunicação e desenvolvimento 
organizacional;
Rede como prática e objeto de reflexão;
Ativista slow: crítica da velocidade e consciência temporal.
Base de formação política: educação popular e articulação em rede. 
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Alguns pressupostos 
iniciais 

AÇÃO EM REDE



REDE
Relações

Tecnologias 
digitais 

(capazes de 
rede)

Pessoas
(Grupos, etc)

Ferramental

Simbólico

Estrutural

Mercadológico

Instituições

Rede social
Metáfora tecnológica da vida 
e das dinâmicas sociais: 
curtir, comentar, mencionar, 
compartilhar, bisbilhotar, etc

Contexto e 
conteúdos / 
narrativas



Rede 
social

Os algoritmos reproduzem dinâmicas sociais 
de trocas (simbólicas); 
A tecnologia potencializa a rede (de relações 
humanas).
>> Tempo. Espaço. Determinismos.



A cibercultura como contexto da ação política na 
contemporaneidade: “mind set” do programa político precisa 
reconhecer as dinâmicas invisíveis, mas concretas que 
regem a política na sua relação com as tecnologias.



CIBERCULTURA

cultura
contemporânea

relações entre as tecnologias 
informacionais de comunicação e 
informação e a cultura, 
emergentes a partir da 
convergência informática / 
telecomunicações na década de 
1970. LEMOS, Andre.



CIBERCULTURA
Não se trata apenas da cultura que acessamos quando estamos 
engajados em uma ferramenta que promove mediação 
tecnológica; 
A experiência humana é híbrida, pois a cultura das tecnologias 
está incorporada, mesmo quando estamos supostamente 
desconectados de um dispositivo.
Aspecto tecnológico e cultural.

>> velocidade. 
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Uma cultura de época
sensorium (Benjamin); entorno (Barbero).

- aparatos tecnológicos digitais e capazes de rede (computador, celular, 
tablets, etc.);
- estruturas tecnológicas (como a internet), meios ou canais (como sites e 
blogs) e produtos a eles relacionados (como softwares, games, etc.);
- narrativas, repertórios (conteúdos e valores produzidos e que circulam nas 
redes e sobre as redes);
- universo institucional que os produz (empresas e instituições relacionadas ao 
mercado de tecnologia); e
- modelo mental e modos de percepção.
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A cibercultura é inescapável? 
Contexto social, econômico, político, cultural, tecnológico e 
informacional imperativo na contemporaneidade.

Quais as possibilidades de se relacionar com 
esse contexto?
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Perspectivas 
1: Fissuras e experimentação
2: Uso crítico e consciente 

Limites da tecnologia; acesso e formação para os usos; 
potencializam a ação das organizações, grupos e movimentos. 

Hibridismos. Não existe rede de pessoas (articulação política e 
mobilização social) sem enredamento tecnológico. Existe uma 
‘rede glocal’.  
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Resistir na cibercultura: 
reconhecer as relações e seus potenciais

Tensões e possibilidades dizem 
respeito aos usos.

Ainda que as tecnologias não 
sejam neutras, elas são potência.

Que potência aflora em cada 
contexto?
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Tecnologias

Pessoas
(Grupos, etc)

Contexto e 
conteúdos / 
narrativas



a cibercultura como campo

Tensões e possibilidades da ação em rede | Michelle Prazeres | michelleprazeres@gmail.com 

Quem são seus agentes?

Quais são as instituições que a sustentam?

Quais os valores em jogo?

Reconhecer as relações...



Valores da cibercultura

Engrenagens da cultura digital como a colaboração, a ação 
em rede, a experimentação, o engajamento, a inovação, a 
inclusão, a interatividade, a conectividade, a mobilidade, 
a visibilidade e a flexibilidade são alguns dos aspectos que 
podem se converter em sentidos práticos para a política, 
quando realizada em ambientes digitais.
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Valores da cibercultura
Convergência; participação; inteligência coletiva.

1. fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de 
mídia;
2. cooperação entre múltiplos mercados midiáticos;
3. comportamento migratório (ou nômade) dos públicos dos 
meios de comunicação, que vão a quase qualquer parte em 
busca de experiências de entretenimento que desejam.

JENKINS, Henry
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                              >>>> descolonização
Da vigilância à segurança e privacidade;
Da velocidade à lentidão e ao tempo giusto;
Da exclusão ao acesso universal; à formação; à leitura crítica;
Da concentração à liberdade (tecnológica e de circulação de 
conhecimento);
Da liberdade mercadológica à regulação;
Do controle à colaboração.
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Reconhecer as relações...



Redes de poder

Tecnologias Pessoas
(Grupos, etc)

Ferramental

Simbólico

Estrutural

Mercadológico
Contexto e 
conteúdo

Redes de contrapoder

Experimentação Comunidades Significados
(narrativas)

CASTELLS, Manuel



A cibercultura é a ambiência (política, social, simbólica, 
econômica, cultural e tecnológica) da AÇÃO EM REDE que requer:

Domínio técnico (ferramentas e instrumentos)

Repertório simbólico (conteúdos / narrativas)

Visão crítica (dos contexto e das estruturas políticas e de 

mercado)

Uso consciente: reputação e rede
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Algumas aplicações práticas 
baseadas nas possibilidades de uso das tecnologias para a 
informação e a comunicação orgânicas na política

● Comunicação institucional (sites, mídias próprias, publicações, incidência na 
‘mídia’, etc);

● Comunicação de causa (comunicação como estratégia de divulgação x 
comunicação como prática orgânica à política); observatórios e campanhas;

● Mobilização social (redes, grupos, eventos); e articulação de redes;
● Comunicação como direito (políticas, conteúdos e estruturas);
● Informação pública e esfera pública ampliada (transparência e dados 

públicos).
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Usar tecnologias com consciência e temperança; saber reconhecer 
suas potências e seus limites; (muitas vezes, este uso será resistência 
em alguns aspectos, mas contribuirá para reproduzir a cibercultura como 
violência simbólica).

Além de usar, é possível tensionar o uso a partir de um propósito e de 
um contexto; usar reconhecendo, questionando (e muitas vezes, 
subvertendo) as regras da cibercultura (e dos agentes, instituições e 
corporações envolvidos).

Provocações finais
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A REDE É DE PESSOAS,
enredadas com as tecnologias

relações, afetos, narrativas mediados por algoritmos (e as relações com 
as instituições que os constroem e disseminam)

Desnaturalizar >> Descolonizar >> Questionar
(Re)Conectar >> (Des)(Re)Engajar 

Afetar (ativação emocional)

Provocações finais
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Reconhecer…

Limites da ação política “tradicional”

Sujeitos >> Práticas >> Narrativas emergentes

Provocações finais
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Obrigada!
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