
REDES SOCIAIS: ESPAÇOS DE LUTA, RESISTÊNCIA E EQUILÍBRIO DO PODER 

 

RESUMO – As Redes Sociais (RS) não são um fenômeno recente, embora as Redes Sociais Digitais 
(RSD) tenham potencializado o alcance comunicativo das primeiras. Em um processo que pode ser 
bastante bem compreendido como uma luta pela afirmação de narrativas não oficiais, as RSD 
apresentam-se envolvidas em um paradoxo: se, de um lado, permitem um maior exercício da 
democracia, dando voz aos sem voz, por outro, abalam os mesmos alicerces dessa democracia 
quando servem para propagar desinformação, preconceitos, radicalismos ou outras manifestações 
de violência. Analisar e tentar entender as redes sociais, atualmente, como uma trincheira de lutas e 
resistência, permite desvelar novas facetas da dinâmica do poder – que tem seu centro em toda e 
nenhuma parte – e como esse espaço (das RSD) pode favorecer a construção de mecanismos e 
estratégias de equilíbrio desse mesmo poder. 
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Introdução 

Historicamente, as redes sociais existem há mais de dois mil anos, quando os seres humanos usavam 
ferramentas de interação social, é o que afirma Tom Standage, autor do livro Writing on the Wall - 
Social Media, The first 2.000 Years, na tradução livre Escrevendo na Parede - Mídias Sociais, Os 
primeiros 2 mil anos. 

O autor afirma que Facebook, Twitter e Tumblr podem ser encarnações de uma prática que começou 
por volta do ano 51 a.C., na Roma Antiga, quando Marco Túlio Cícero, filósofo e político romano, 
junto a outros membros da elite romana, teria sido o precursor do uso de redes sociais. Standage 
relata que Cícero usava um escravo como seu escriba para redigir mensagens em rolos de papiro 
que eram enviados a uma espécie de rede de contatos. Estas pessoas, por sua vez, copiavam seu 
texto, acrescentavam seus próprios comentários e repassavam adiante. 

Há quem defina rede social como qualquer meio que proporcione a comunicação entre as pessoas. 
Oliveira (2016) avalia que a comunicação começou na Idade da Pedra Lascada, muito antes dos 
aparatos tecnológicos que dispomos hoje, quando os hominídeos passaram a viver em pequenos 
grupos. A primeira forma de comunicação era através de gritos, gestos, símbolos e sinais, pelo fato 
de que os hominídeos não dominavam a fala. 

Com o advento da tecnologia, diversas outras mídias de interação e comunicação foram surgindo e 
se estabelecendo, até os dias atuais, com a internet, comumente chamada de “rede”, nascida no início 
dos anos 90. 

Na última década, a internet se tornou solo fértil para o surgimento de redes sociais e provocaram a 
transição de considerável parte do público da mídia de massa, para a mídia digital. E os que ainda 
não se adaptaram às plataformas digitais, lentamente estão sendo atraídos para esse modelo. 

Com a disseminação das novas tecnologias da informação e da comunicação (NTICs), estima-se que, 
embora ainda persistam grandes diferenças regionais, boa parte da humanidade tenha acesso à 
internet e, por conseguinte, utilizem as mídias sociais.  

É importante entendermos a diferença entre mídia social e rede social. Para Schwinghel (2017), 
doutora em Comunicação e Jornalismo Digital, ainda que exista relação direta entre esses serviços, 



a primeira é a utilização de tecnologias para tornar interativo o diálogo entre pessoas, enquanto a 
segunda se configura numa estrutura social formada por pessoas que, em plataformas digitais, 
compartilham informações, imagens, vídeos, arquivos de áudio, dentre outros de interesses 
similares. 

Beling (2020), no portal Oficina da Net, aponta que as mídias sociais mais populares, nas sociedades 
ocidentais, são o Facebook, Whatsapp, YouTube e Instagram. 

Utilizando as NTICs e, em decorrência, facilitando a conexão entre as pessoas e a ampliação da 
interação do diálogo, as (RS) abriram espaço para a conscientização sobre questões sociais e políticas. 
A partir de então, elas se tornaram essenciais na mobilização da população para movimentos sociais 
como o das Diretas Já, o Impeachment de Fernando Collor e os Movimentos dos Trabalhadores 
Rurais. Nesse sentido, elas são de extrema importância para conscientizar a população de que o seu 
adequado uso é fundamental para o sucesso dos movimentos e para promoção de uma sociedade 
mais justa. 

 

Redes Sociais Digitais e a Democratização da Sociedade 

Falar de uma sociedade justa leva a falar de uma sociedade que promove os direitos e liberdades de 
seus cidadãos, dentre eles, os direitos básicos de ir e vir, de manifestação de pensamento, de reunião, 
de comunicação, em geral, de proteção de sua integridade... Serão direitos como esses que permitirão 
aos cidadãos discutirem suas condições de vida e reivindicarem aquilo que consideram justo e digno 
para sua existência e de seus pares. 

Essa compreensão de sociedade justa está na base da democracia e do Estado Democrático de 
Direito. Segundo Streck e Morais, um Estado que se ampare em leis e apresente, em sua estrutura 
de governo, a tripartição de poder, nem por isso pode ser considerado, automaticamente, como um 
Estado de Direito pleno uma vez que pode atuar segundo um modelo de Estado Legal. O Estado de 
Direito terá três estruturações, conquanto se destaque pelo apoio aos anseios dos indivíduos, grupos 
ou a comunidade de iguais, afigurando-se, assim, como um Estado Liberal de Direito, Estado Social 
de Direito ou Estado Democrático de Direito. 

No Estado de Direito é de grande importância a sociedade civil organizada, ou “terceiro setor” (que 
se distingue do governo e das empresas). Norberto Bobbio apresenta três acepções de sociedade 
civil: 

1. Uma primeira acepção: são as várias formas de associação, existentes antes do Estado, que 
os indivíduos formam entre si para a satisfação dos seus mais diversos interesses, associações 
às quais o Estado se superpõe para regulá-las, mas sem jamais vetar-lhes o ulterior 
desenvolvimento e sem jamais impedir-lhes a contínua renovação. 

2. Uma segunda conotação, axiologicamente positiva, passa a indicar o lugar onde se 
manifestam todas as instâncias de modificação das relações de dominação, formam-se os 
grupos que lutam pela emancipação do poder político, adquirem força os assim chamados 
contrapoderes. 

3. Em uma terceira compreensão, “sociedade civil” representa o ideal de uma sociedade sem 
Estado, destinada a surgir da dissolução do poder político. 

Para os objetivos que nos propomos discutir, a segunda concepção de sociedade civil é a que mais 
interessa; até mesmo porque o mesmo Bobbio vai afirmar que nela “[...] surgem e se desenvolvem 



os conflitos econômicos, sociais, ideológicos, religiosos, que as instituições estatais têm o dever de 
resolver ou através da mediação ou através da repressão.” E, também, é ela que “[...] ocupa o espaço 
reservado à formação das demandas (input) que se dirigem ao sistema político e às quais o sistema 
político tem o dever de responder (output).” 

Por causa dessas suas características é que a sociedade civil vai abrigar e, ao mesmo tempo, expressar 
aquilo que se pode entender como opinião pública: o conjunto das mais variadas expressões e 
reivindicações dos grupos e setores que integram a sociedade civil, envolvendo dissenções e 
consensos. Tais várias manifestações são legítimas, enquanto manifestação de grupos que se 
encontram na sociedade; porém, será a forma de deliberação ao redor dessas manifestações e 
reivindicações, e o processo de decisão em favor das mais impositivas (em termos de relevância para 
o bem-comum e a promoção da dignidade da pessoa), que demonstrarão o lastro democrático da 
sociedade onde tais manifestações se dão. 

É nesse contexto de facilitação da expressão de vontades e demandas que emergem as RSD como 
uma arena de lutas legítimas e necessárias à própria consagração de uma sociedade que se quer justa 
e democrática. 

Se se quiser considerar que em um país se vive sob um regime democrático, há, por força do exposto 
anteriormente, que se admitir que um de seus princípios básicos é a garantia dos direitos de 
expressão e de acesso às informações, onde é fundamental o papel dos meios de comunicação para 
garantir e manter o exercício desses direitos. 

De acordo com a Constituição Federal, em seu Art. 5º,  

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
IX - É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença; 
X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 
violação; 
XIV - É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, 
quando necessário ao exercício profissional; 

 

Dentre as várias mídias, a internet é vista como uma importante ferramenta para democratização 
das informações, uma vez que permitiu a muitos indivíduos passarem do status de receptor para o 
de emissor, no processo comunicativo, abrindo-lhes um leque de opções maior do que as outras 
mídias. 

Para Ribeiro (2019, p. 28), esses espaço remetem ao conceito – controverso, todavia – de “lugar de 
fala”. Tal conceito foi moldado “no seio dos movimentos sociais, muito marcadamente no debate 
virtual, como forma de ferramenta política e com o intuito de se colocar contra uma autorização 
discursiva”. 

A autora entende que, dessa forma, todas as pessoas têm lugares de fala, pois se referem à localização 
social. E, portanto, é possível debater e refletir criticamente sobre os mais variados temas presentes 
na sociedade. 



Para a autora (2019, p. 38), mesmo com todos os limites, o espaço virtual tornou-se lugar de disputas 
de narrativas, onde “pessoas de grupos historicamente discriminados encontraram aí um lugar de 
existir, seja na criação de páginas e sites, seja em canais de vídeos e blogs”. 

Críticas ao conceito tentam apontar que o conceito, ao reivindicar uma relação social democrática e 
inclusiva, na verdade instaura um como que “fascismo identitário”, conforme discute o antropólogo 
Antônio Risério em seu livro Sobre o relativismo pós-moderno e a fantasia fascista da esquerda identitária. 
Na análise de Risério, a admissão de um “lugar de fala” levaria a uma interdição dos debates 
verdadeiramente democráticos porque deslegitimaria vozes que não fossem, originalmente, de um 
determinado grupo e autorizado por membros desse mesmo grupo. Ou seja, um não negro não 
poderia se manifestar a respeito do racismo sofrido por negros; um não homossexual não teria 
autoridade para discutir sobre a discriminação e violência homoafetivas etc. 

Por outro lado, seria justamente a abertura a esse debate a contribuição das RSD, desde que se 
mantendo princípios de civilidade e abertura ao diverso, ao contraditório, à oposição. Só que, para 
que ocorra um debate consistente, faz-se necessário, justamente, o respeito ao outro, mesmo que 
identificado sob o título de adversário. E aí se manifestam alguns desafios: um, diz respeito à 
redução do discurso do especialista a mera opinião; outro, diz respeito a que toda opinião pode 
assumir posições de discurso especialista. 

Assim, num território em que todo mundo parece saber tudo sobre muita coisa, Chauí (1981) 
escreveu que o pior efeito colateral da “Ideologia da Competência” é a emergência de falsos 
especialistas, os dominantes, incentivados pela comunidade dos pretensos incompetentes, os 
dominados. 

A autora comenta que num determinado momento, quando da soltura de um criminoso famoso, 
deu luz a uma legião de especialistas em direito constitucionalista. Da mesma forma, a pandemia do 
novo Coronavírus fez surgir uma legião de “doutores” em transmissão viral. Assiste-se, por outro 
lado, a um surgimento daqueles que querem destituir o verdadeiro conhecimento especializado e 
científico de seu status de validez e imposição lógica. 

Ingressamos, então, na busca pelo controle da narrativa, como veremos a seguir. 

 

Controle de Narrativa e Busca de Poder 

A disputa pelo poder no território criado pelas redes sociais tem-se mostrado cada vez mais 
acirradas. Se, antes, surgiram com o propósito de dar voz a quem não era ouvido, hoje, grande parte 
das redes sociais está sendo usada para manipular os indivíduos. 

Simultaneamente, aproximou e empoderou indivíduos e organizações com pensamentos e atitudes 
semelhantes, oportunizando também o alastramento dos discursos de ódio ou de interesses 
corporativos nesse meio. 

Existe nesse espaço uma disputa de narrativa, mas ainda aquém do ideal por conta 
das barreiras institucionais que impedem o acesso de vozes dissonantes. Como 
expressar-se não é um direito garantido a todos e todas – ainda há a necessidade de 
democratização das mídias e rompimento de um monopólio –, a discussão sobre 
liberdade de expressão também não pode ser pautada unicamente no direito – não 
absoluto – de expressar opiniões. Friso que mesmo diante dos limites impostos, 
vozes dissonantes têm conseguido produzir ruídos e rachaduras na narrativa 



hegemônica, o que muitas vezes, desonestamente, faz com que essas vozes sejam 
acusadas de agressivas por lutarem contra a violência do silêncio imposto. O grupo 
que sempre teve o poder, numa inversão lógica e falsa simetria causada pelo medo 
de não ser único, incomoda-se com os levantes de vozes. Entretanto, mesmo com 
essas rachaduras, torna-se essencial o prosseguimento do debate estrutural, uma vez 
que uma coisa não anula a outra, definitivamente. Ribeiro (2019, p. 38). 

 

Nessa nova concepção de poder, o saber surge como condição imprescindível para o seu exercício, 
pois, segundo Foucault, “não há relação de poder sem constituição de um campo de saber, como 
também, reciprocamente, todo saber constitui novas relações de poder”. Para o autor, o poder é uma 
prática social construída historicamente, sem estar alojado em nenhum ponto específico da estrutura 
social. Funciona como uma rede de dispositivos ou mecanismos sem limites ou fronteiras, o poder 
é algo que se exerce, funciona e se efetua nas relações. 

Para Foucault, “o poder funciona e se exerce em rede”. Não há um único poder, mas múltiplos 
mecanismos de poder diluídos nas práticas sociais, institucionais e familiares. Os mecanismos de 
poder exercem controles muito sutis, produzindo formas de saber, enquanto o saber também cria 
efeitos de poder. Há discursos de verdade que são expressos por meio do exercício de poder, de 
modo a manter e legitimar tal controle. 

Ao afirmar que “em qualquer sociedade, o corpo está preso no interior de poderes muito apertados, 
que lhe impõem limitações, proibições ou obrigações” (FOUCAULT, 2004, p. 126), ele deixa claro 
que micropoderes perpassam todo o corpo social, transformando e modificando condutas nos 
indivíduos. 

As fake news são exemplos claros de estratégias utilizadas para exercer o poder e influenciar os 
indivíduos para mudar sua opinião, manipuladas por pessoas ou profissionais que desempenham 
nas mídias a função de opinar sobre assuntos relacionados à política, literatura, música, teatro, 
comportamento humano etc. 

O alastramento deliberado de fake news tornou emergenciais ações para combater à disseminação de 
informações falsas no ambiente digital devido ao seu reflexo no mundo real. 

Nos últimos anos, foram muitos os registros de casos em que fake news e boatos em redes sociais 
terminaram em agressões físicas, danos à imagem e integridade de cidadãos, ameaças e até casos de 
morte. Ao compartilharmos uma fake news, colaboramos para disseminar a violência física e moral. 

Contudo, a inércia da população com relação às fontes de informação a torna propensa a ser 
manipulada pelas notícias falsas, enfraquece as manifestações sociais, alterando a realidade e 
estimulando movimentos com ideais nocivos ao bem-estar coletivo. 

Foucault (1996) vê o discurso como algo material, aquilo que pode ser construído e que traz em si 
perigos e poderes. Pode-se supor que em toda a sociedade a produção do discurso é ao mesmo 
tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que 
têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua 
pesada e temível materialidade. (FOUCAULT, 1996, p. 8). 

Mesmo com toda a manipulação que podemos observar e os perigos contidos nas redes sociais, que 
podem nos colocar como alvos de criminosos ou como vítimas, o meio nos permite ter acesso aos 
mais interessantes conteúdos, fazer novas amizades, ter voz ativa e nos tornar produtores de 



conteúdo. Reconhecer as potencialidades de poder que se encontram imersas nas RSD faz com que 
haja um alento: Ainda que o espaço seja repleto de armadilhas, fake news, falsas promessas políticas, 
campanhas de ódio, agressões verbais, assédios e preconceitos, podemos afirmar que a ampla 
participação opinativa nas redes sociais permite maior liberdade para denunciar os problemas 
vigentes da sociedade.  

O fato é que as redes sociais permitiram uma relativa democratização da comunicação e viabilizaram 
diversos tipos de ativismos fora dos circuitos institucionalizados pela ação política. 

 

Espaço de Luta, Resistência e Equilíbrio de Poder 

A internet, assim como todas as mídias de comunicação e assumiu, também a função de alertar a 
sociedade sobre artifícios desonestos de empresas, erros dos governantes, entre outros, despertando 
o sentimento de mudança da população. Um exemplo é o site Anonymous, grupo de hacker 
americano, que expõe injustiças e erros praticados pelos governos mundiais. 

Zuboff (2019) relembra que muitos já caíram nas armadilhas da tecnologia, uma vez que “na era 
moderna, esses interesses são os dos capital, e em nossos dias, é a capital da vigilância que comanda 
o meio digital e orienta nossa trajetória para o futuro”. 

Para ela, 

[...] o indivíduo tende a ser guiado pela comparação social. É uma presa fácil em 
potencial para manipulação, pois tem poucas defesas contra a pressão social e outras 
formas de influência social. O sistema de crenças fixo de um grupo estabelecido pode 
muito facilmente preencher esse vazio interior do indivíduo e substituir o trabalho 
de autoconstrução por uma identidade tirada de fora. (Zuboff, 2020). 

 

Essa situação provável, que poderá se tornará cada vez mais comum, nos assusta e expõe a 
vulnerabilidade da democracia no mundo virtual. E o mais preocupante é que nenhum país pode se 
considerar isento desse tipo de manipulação. 

Redes sociais como Twitter e Facebook desempenharam importantes papeis em eventos como 
a Primavera Árabe, permitindo uma rápida coordenação e troca de informações entre os cidadãos 
para a organização de protestos contra seus governos. As revoltas populares ocorridas durante a 
Primavera Árabe mostraram como a população pode ser informada por meio das mídias alternativas 
e, dessa maneira, adequar seu comportamento. 

Ao nos referimos às redes de movimentos sociais, concordamos que, “[...] mesmo neste tipo de redes, 
há distintas formas e intensidades de poder, visto que os centros de poder são democratizados, mas 
ainda assim pode haver elos mais fortes, com maior poder de influência e decisão” (SCHERER-
WARREN, 2006). 

O autor os compara com a metáfora “profetas do presente”, personagens que exercem influência 
não por força de equipamentos, mas pelo poder da palavra, anunciando o início de mudanças. 

As redes possuem relações de poder que são expressas em disputas e assimetrias 
nas esferas de comunicação e cultura. A partir daí, compreende-se que a forma como 
o poder se apresenta e é exercido tem relação com o modo como as relações se 



estruturam e com a intensidade e tipos de participação dos indivíduos na rede. 
(COGO – BRIGNOL 2011). 

 

Marilena Chaui, em seu livro A Ideologia da Competência, argumenta que 

programas televisivos, jornais e programas de computação, ao engendrar nas 
subjetividades a compressão espaço temporal, produz a intimidação dos sujeitos-
consumidores, que, absortos no narcisismo ou na depressão, confiam aos 
profissionais competentes que aparecem na mídia o poder de decidir sobre a 
política, a economia, a cultura, a sexualidade, a educação dos filhos, a vida 
profissional, o lazer etc. Em outras palavras, sob a imagem da “sociedade de 
conhecimento” que viria para alargar a liberdade de pensamento dos indivíduos e 
fortalecer os processos de democratização nos âmbitos nacional e internacional, a 
indústria cultural contemporânea, dominada por um oligopólio de poucos 
consórcios internacionais, instaura um processo de controle nacional e internacional 
de internautas e telespectadores que, fascinados com o “mundo virtual”, lutam por 
sua servidão como se estivessem lutando por sua liberdade. (CHAUI, 1981) 

 

No mesmo sentido, SHERER-WARREN (2005) argumenta que para compreensão dos movimentos 
sociais contemporâneos necessitamos entender como os indivíduos se transformam em sujeitos de 
seus destinos pessoais e atores políticos por meio de seus envolvimentos em redes. 

 

Conclusão 

Mesmo com todos os benefícios gerados pelas tecnologias digitais, é crescente a preocupação com 
os problemas sociais e comportamentais que afetam a sociedade. O uso excessivo dessas tecnologias 
tem acarretado problemas como isolamento social, a ilusão de que tudo é possível, depressão, 
ansiedade, dependência etc.  

Este artigo buscou levantar alguns aspectos relacionados às redes sociais, de maneira geral, bem 
como alertar a sociedade para os perigos produzidos pelas poderosas agências que controlam 
grande parte das informações que circulam pelo mundo. 

Ainda que essas mídias tenham aberto espaço para todos, muito do que fazemos nesse meio tem 
sido utilizado para capitalizar ainda mais as grandes empresas, a partir da identificação das nossas 
necessidades e desejos e da manipulação das nossas atitudes com relação ao consumo de bens e 
serviços. 

Como resultado disso, podemos destacar as implicações afetivas, principalmente nas relações 
familiares, sociais e políticas, alterando a capacidade de um posicionamento consciente e autônomo 
diante de situações e necessárias tomadas de decisão. Afinal, como decidir acertadamente se os 
pressupostos para tais decisões não são plenamente conhecidos? 

Deve-se principiar pelo reconhecimento de que uma sociedade democrática não é um apanágio dos 
deuses ou de líderes iluminados e bem intencionados; ao contrário, essa sociedade é resultante de 
um embate diuturno entre opiniões diferentes, de modo que aquela com maior capacidade de 
convencimento e de impactos positivos sobre a vida da maioria das pessoas se mostre como as mais 
valiosas. A existência de opiniões divergentes na esfera pública, na sociedade civil é um imperativo; 



as arenas democráticas e verazes de discussão, idem; a vitória de demandas baseadas na força dos 
argumentos, mais ainda. O que vai contra essas premissas, ainda que pareça legítimo, apenas 
demonstra o nível de totalitarismo a que uma sociedade está sendo alçada. É contra isso que as RSD 
devem se atentar. 
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