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Resumo 

Este artigo tem como objetivo relacionar as interações comunicacionais midiatizadas na 
cibercultura e a produção da subjetividade de forma a vislumbrar possíveis implicações 
desse tangenciamento para a minoria LGBT. Para realização dessa proposta, foi realizado 
um exercício netnográfico do grupo de discussão LGBT Brasil, situado no Facebook, cujo 
foco estará nas interações realizadas entre os sujeitos (interação sujeito-sujeito) e com a 
plataforma (interação sujeito-espaço). Espera-se também entrever, por meio desse caminho, 
como as interações midiatizadas engendram a formação de uma identidade popular sob a 
perspectiva das articulações sociais.  

Palavras-chave: 1. Interações midiatizadas. 2. Produção de Subjetividade 3. Minoria 4. 
Espaço 
 
Abstract 

This article aims to relate the interactions mediatized communicational in cyberculture and 
production of subjectivity in order to discern implications tangency for LGBT minority. For 
realization this proposal it was made a netnographic exercise of the group LGBT Brasil, 
situated on Facebook, whose focus is on the interactions performed between subjects 
(interaction subject-subject) and a platform (interaction subject-space). It is also expected to 
build a sight, through this way, about how the mediatized interactions engender a formation 
of a popular identity by social articulations.  
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O desdobramento das interações midiatizadas na contemporaneidade invocou uma 

nova configuração sócio-político-afetiva que invariavelmente está distante de tudo aquilo 

que a história da sociedade humana nos apresentou. Um dos marcos mais recentes que 

potencializou ainda mais o contraste na forma de interação foi o desenvolvimento dos 

dispositivos técnicos, como celular, tablets e afins, que permitem, por meio da internet, que 

haja interações comunicacionais diversas em espaços variados encurtando dimensões 

geográficas e acelerando a troca de mensagens em formatos distintos e possibilitando 

acesso a uma gama incontável de informações.  

Tais transformações ascendem e pulverizam-se nos estudos da comunicação que 

procuram caminhos para (des)cobrir as nuances, as possibilidades e as reverberações que 

esse novo desenho social provoca na estrutura comunicacional e, por conseguinte, 

(des)construir preceitos criados sob a égide do desconhecimento. Não faz muito tempo que 

filósofos acreditavam, por exemplo, que o “mundo virtual” iria substituir a “realidade” com 

o surgimento da internet, realidade virtual e decorrentes. Hoje sabemos que não se trata 

mais de pensar sob tal perspectiva, mas ainda sim há processos correntes que necessitam de 

atenção para evidenciar as engrenagens comunicacionais do atual.  

Este artigo, que segue por essa linha de pensamento, enfrenta o desafio de articular 

modos de produção de subjetividade e interações midiatizadas no ambiente digital podem 

criar laços sociais, por meio de demandas em comum, entre integrantes de comunidades 

virtuais concretizando na formação uma minoria (SODRÉ). Para realização desse estudo, 

foi analisado o grupo de discussão LGBT Brasil, localizado na plataforma Facebook por 

meio de um exercício netnográfico.  

Antes de dar continuidade, julga-se necessário explicitar a perspectiva de interações 

midiatizadas utilizada neste artigo devido a abrangência tanto da expressão em si como de 

sua raiz: a palavra mídia. Consideramos para os argumentos posteriores “a mídia de 

comunicação técnica, ou seja, os vários tipos de mídia que usamos para expandir nossas 

capacidades de comunicação além do aqui e agora: a televisão, o telefone (móvel), as redes 

sociais e assim por diante” (HEPP, 2013). Portanto, não será considerada mídia em seu 

sentido primário, como a linguagem, ou em sentido generalizado, como dinheiro, poder, etc 

no trato da questão.   
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2 Análise netnográfica do grupo LGBT Brasil  

O grupo discussão LGBT Brasil está localizado na rede social Facebook e agrega 

84.217 mil membros. Para sua análise foram utilizadas técnicas etnográficas aplicadas a 

comunicação online (BRAGA, 2006) e da metodologia indicada por Recuero (2005) com 

objetivo de observar as interações comunicacionais entre os integrantes. A abordagem 

analítica dessa comunidade virtual foi realizada pela identificação de estrutura, organização 

e dinâmicas de processos. Como base para a interpretação, foi realizada uma observação 

constante do grupo entre os dias 30 de maio de 2016 e 13 de junho de 2016. Embora 

saibamos que o tempo de observação deva ser maior do que o realizado, a amostragem 

adequa-se para as reflexões que este artigo se propõe.  

Para o desencandeamento do processo interpretativo com base as interações 

comunicionais ocorridas do grupo, foi realizado uma descrição densa “na qual é 

interpretada a circulação dos sentidos relacionados a um dado fenômeno” (BRAGA, 2006) 

em forma de diário fruto de observação de forma não-participante, partimos do pressuposto 

de que o grupo funciona como mediador de discursos entre sujeitos em um ambiente 

cibernético que, doravante, propicia um contágio afetivo fruto dessas interações realizadas.  

A princípio, constatou-se que o grupo apresenta uma movimentação constante e 

diária por meio de postagens de seus integrantes, diversidade de assuntos abordados (dentro 

da temática geral do grupo) e aparente organização. O tópico inicial, postado pelo criador 

do grupo, Alcides Ferri II3, tem como título a palavra “Regras” que, além de estabelecer 

norma,  apresenta o objetivo central do grupo: discutir assuntos relacionados à questões dxs 

LGBT4.  
                                                             
3 Os nomes reais dos integrantes do grupo são publicados neste trabalho, pois se trata de um grupo aberto, ou 
seja, todo indivíduo, com uma conta ou não no Facebook, poderá ter acesso ao conteúdo publicado. Portanto, 
entende-se que não há infração ética na utilização dos nomes uma vez que eles já se encontram sem restrições 
de acesso.  

4 Embora as siglas LGBT, LGBTT e LGBTTQ+ e outras variações sejam utilizadas como sinônimos, cada 
uma delas agrega uma letra representante de uma orientação sexual e/ou identidade de gênero como forma de 
abarcar toda a diversidade. Para este trabalho, no entanto, será utilizado a sigla LGBT como forma de 
aproximação ao objeto empírico, cujo nome é LGBT Brasil. Contudo, com isso, o trabalho não menospreza 
todas manifestações, pelo contrário: entendemos que as siglas, mesmo distintas, compartilham o objetivo com 
comum de abarcar a minoria social referida em toda sua complexidade  
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“Grupo aberto aos assuntos do universo LGBT abordados de forma democrática e 
plural. Espaço também para se discutir estratégias para que o Brasil se torne um 
país que respeita a diversidade de seu povo garantindo igualdade de direitos como 
saúde, moradia, segurança, educação e família, combatendo todas as formas de 
discriminação em função das identidades de gênero e orientações sexuais, assim 
como as demais. 
-> LEIA AS REGRAS ANTES DE SOLICITAR SUA ADESÃO AO GRUPO: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=814562951893864&set=gm.6666588
46728685&type=1 
->Nossa comunidade no Orkut: 
www.orkut.com.br/Main#community?cmm=105565488” (GRUPO LGBT 
BRASIL; 2016)  

 

Figura 1. Primeira tela ao acessar o grupo LGBT Brasil 

 

Fonte: LGBT Brasil - https://www.facebook.com/groups/lgbtbr/ 

Baseado na observação, foram elencados dois meios que os sujeitos integrantes do 

grupo têm de interação no ambiente: o primeiro com a plataforma, e o segundo com os 

outros integrantes do grupo. Entendemos que a interação sujeito-espaço acontece quando o 

sujeito age como enunciador e publica ou compartilha um conteúdo dentro do grupo com o 

objetivo de que os outros participantes interajam com esse. As interações decorrentes da 

publicação (comentários), por sua vez, configuram-se como interações entre sujeito-sujeito.  
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Acreditamos que o foco da observação, como lurker (BRAGA, 2006) para este 

trabalho deva focar-se nesses dois segmentos por representarem de forma mais potente as 

interações comunicacionais que acontecem no grupo LGBT Brasil. Não descartamos, 

entretanto, que outros caminhos possam elucidar ainda mais as formas de conexão 

presentes no grupo, principalmente aqueles com viés quantitativo.  

2.1 Estrutura, organização e dinâmica de processos 

De acordo com a observação realizada, o grupo de discussão LGBT Brasil tem sua 

estrutura5 fundamentada em dois pilares: o primeiro deles é a heterogeneidade de opinião 

apresentadas sobre o mesmo e o segundo é a violência com quem os integrantes tratam seus 

pares.  

Entre os posts analisados, todos continham algum comentário de discordância ou 

questionamento não importando o quão a perspectiva do assunto tratado parece estar 

alinhado com uma causa fundante da comunidade virtual. A hegemonia é vista, porém 

sempre questionada no grupo. Uma segunda constante é o tom agressivo utilizado tanto em 

postagens, principalmente em texto de interação sujeito-sujeito. Situações como essa são 

recorrentes no grupo, principalmente em casos que alguém discorda da maioria. Nesses 

casos, o agente questionador não raramente é alvo de comentários irônicos e depreciativos.  

Quando um integrante questionou o uso da bíblia em manifestação de rua, por exemplo, 

recebeu uma série de não amigáveis, uma inclusive questionava se havia algo dentro de seu 

cérebro. 

Figura 2. Exemplo de interação violenta sujeito-sujeito no grupo LGBT Brasil 

                                                             
5 Como aponta Recuero “a estrutura é aquilo que um grupo social tem de mais permanente, ou seja, implica 
em sua sedimentação”. 
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Fonte: LGBT Brasil - https://www.facebook.com/groups/lgbtbr/ 

Notou-se também um modus operandi no grupo: mesmo com opiniões contrárias e 

divergência sobre o conteúdo, há sempre uma “maioria” de opiniões inclinadas para o 

mesmo ponto. Esse aspecto nos levou a crer que os laços sociais entre os integrantes grupos 

são existentes, fortes por reforçarem uns aos outros.  

Dessa forma, os laços assumem simbolicamente uma força (capital social). Entende-

se que o capital social “refere-se à conexão entre indivíduos - redes sociais e normas de 

reciprocidade e confiança emergem dele” (RECUERO apud Putnam, 2000, pág. 19). E, 

para identificá-lo no grupo foram observadas as relações e conteúdos das mensagens. Por 

meio dessa observação, notamos que o grupo, depois de anos em atividade, promoveu 

milhares conexões (laços sociais) e organizou-se em torno de regras promovendo um 

ambiente seguro para seus integrantes opinaram e se expressarem.  

Um exemplo da confiança consta no diário de observação que ilustra a opinião: “No 

entanto, minha atenção voltou rapidamente para uma das fotos que continha um homem nu, 

de costas, usando sapatos de salto alto e uma calcinha. A foto tinha a seguinte legenda: 

“Quem disse que homem não pode usar calcinha?”. A repercussão não foi tão grande (9 
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reações/curtidas e 2 comentários, sendo dois 2 deles positivos), o que acham atenção é o 

fato de o integrante se sentir à vontade para publicar um imagem tão intimida e de cunho 

político (a princípio, pelo menos, e considerando a legenda a foto tinha um viés relacionado 

questão de gênero)”.  

Figura 3. Exemplo de interação sujeito-plataforma no grupo LGBT Brasil 

 

Fonte: LGBT Brasil - https://www.facebook.com/groups/lgbtbr/ 

Com relação à organização, Recuero enumera, seguindo afirmações de Primo (1998 

e 2003), que há dois tipos de interação mediadas por computador. A primeira delas é a 

interação mútua, construída por “relações interdependentes e processos de negociação, em 

cada integrante participa da construção inventiva e cooperada da relação” (RECUERO 

apud PRIMO, 2003) e, a segunda é interação reativa, que é “limitada por relações 

deterministas de estímulo e resposta (RECUERO apud PRIMO, 2003).  

Como o grupo LGBT Brasil está situado em uma plataforma online que admite 

possibilidade de resposta por meio de comentário podemos afirmar que as interações 

realizadas nesses meios são exclusivamente mútuas. Essas interações mútuas são as que 

estabelecem e formam um grupo e suas consequências geram resultados diversos já 

supracitados.  
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Recuero começa a trabalhar o conceito de dinâmica de uma rede social afirmando 

que são frutos das interações totais e, por isso, dependem da organização e podem 

influenciar a estrutura. Estabelece, dessa forma, um elo entre essas três categorias utilizadas 

para a netnografia. Em seguida, a autora pontua os aspectos que contribuem para tornar 

visível a dinâmica da rede social, em nosso caso de comunidades virtuais, quais sejam:  

- Processos de Cooperação: “atuação em conjunto de um grupo ou de indivíduos”. Nesse 

âmbito notou-se, como já citado anteriormente, que os integrantes do grupo utilizam de 

interação comunicacional em prol de estabelecer conhecimento e discussão, mesmo que 

não seja de maneira consciente, sobre questões políticas ligadas à comunidade LGBT. 

Embora tenhamos notado interações contrárias a cooperação, entendemos que a presença 

no grupo de uma minoria social com pautas sólidas declaradas no tópico organização já 

estabelece uma interação cooperativa entre os integrantes.  

- Processo de Competição: nesse ponto Recuero ressalta que “é resultado das diferenças 

entre desejos e aspirações e a capacidade de provê-los ou ainda, a inadequalibidade desses 

recursos para toda população”. Nesse caso, notamos que a competição acontece 

frequentemente em interações sujeito-sujeito no momento em que há discussão. Pelo tom 

de agressividade notado e pelo recurso da ironia, nota-se que há um conforto de desejos 

similares: estar certo.  

- Processo de conflito: “é diferente da competição a medida que envolve hostilidade e 

pessoalidade”. Como foi notado, há diversas manifestações hostis em interações sujeito-

sujeito.    

- Rupturas e agregações: os conflitos geram uma cisão entre integrantes que podem levar à 

saída do grupo e criação de outro. Na observação realizada, não foi possível notar esse 

acontecimento.  

- Comportamento Emergentes: “envolve o aparecimento de padrões de comportamento em 

larga escala”. Como exemplo em redes sociais na internet, a autora cita a propagação de 

memes, por exemplo.  

3 A produção da subjetividade na cibercultura: interações, espaço e minorias 
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Todos os integrantes do grupo LGBT Brasil manifestam no ambiente virtual, 

dedicado a discussão de estratégias políticas para, a priori, garantir a igualdade de direitos, 

características de sua subjetividade. Esse ambiente é entendido aqui como parte daquilo que 

se denominou como cibercultura. Em relação ao termo, recorre-se à conceituação de Pierry 

Levy veicula um elo com o conceito espaço.   

O termo [ciberespaço] especifica não apenas a infraestrutura material da 
comunicação digital, mas também o universo oceânico de informação que ela 
abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo. 
Quanto ao neologismo ‘cibercultura’, especifica aqui o conjunto de técnicas 
(materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de 
valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço 
(LÉVY, 1999, p. 17). 

Assim como uma conversa realizada no espaço físico os sujeitos estão à mercê de 

seus próprios desejos que são, assim como no espaço físico, exteriorizados por meios 

diversos, como linguagem, gestos e, no caso específico do grupo, por meio de imagens e 

links. Ora, ao compartilhar um link com uma matéria jornalística que crítica, por exemplo, 

a opinião de Jair Bolsonaro contra a legalização do casamento entre pessoas do mesmo 

sexo com uma legenda criticando a opinião do deputado federal, o sujeito está 

demonstrando manifestando não só sua opinião, mas seu desejo político em relação à 

sociedade. É parte do seu eu. Mas de qual eu e de qual subjetividade estamos falando? 

No decorrer da história da humanidade, com enfoque na cultura erudita ocidental, a 

filosofia se preocupou em definir o que seria subjetividade e, consequentemente, o sujeito. 

Nessa longa trajetória, observa-se, rapidamente, que Sócrates convocava a conhecer a ti 

mesmo na Antiguidade; Santo Agostinho afirmava que todos são iluminados por uma luz 

divina e Descartes propunha seu sujeito pensante. As passagens históricas-acadêmicas que 

contemplaram estudos sobre a subjetividade vão além dessa citadas, obviamente; no 

entanto, as enaltecemos para ilustrar como diferentes forças que correspondem a 

acontecimentos específicos de cada período histórico guiavam a determinada concepção 

sobre o assunto.  

Este trabalho toma a concepção de subjetividade pelo o prisma da produção e faz 

uso do conceito de Guattari que, entre várias afirmações acerca do conceito, alega que a 

subjetividade deve ser entendida pelas perspectivas de instâncias individuais, coletivas e 
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institucionais e como “uma matéria-prima viva e mutante a partir da qual é possível 

experimentar e inventar maneiras diferentes de perceber o mundo e de agir nele” 

(MANSANO, 2009). Para além disso, Guattari ressalta que, diferentemente das acepções 

propostas por autores do passado, o contexto contemporâneo convoca um olhar plural; que 

retira de determinações estruturais (sejam elas psicanalíticas, marxistas ou afins) alçando 

para uma perceptiva rizomática6. Nesse sentido o autor afirma:  

Os diferentes registros semióticos que concorrem para o engendramento 
da subjetividade não mantêm relações hierárquicas obrigatórias, fixadas 
definitivamente. (...) A subjetividade, de fato, é plural, polifônica, para 
retomar uma expressão de Mikhail Bakhtine. E ela não conhece nenhuma 
instância dominante de determinação que guie outras instâncias segundo 
uma causalidade unívoca. (Guatarri, 1992, pag. 11) 

A pluralidade encontrada na produção da subjetividade para o filósofo advém de 

várias forças que agem na subjetividade humana modificando-a, transformando-a. É a 

experiência do afeto vivenciado pelos sujeitos e exercido por essas máquinas que promove 

agenciamentos de enunciação7 para a produção de subjetividade. Essas máquinas, vale 

ressaltar, têm caráter extra individual e assumem um caráter social, o que decentraliza a 

subjetividade de uma construção baseada exclusivamente em instâncias intrapsíquicas. 

Especificamente sobre a comunicação, Guatarri elucida que “as máquinas tecnológicas de 

informação e de comunicação operam no núcleo da subjetividade humana, não apenas no 

seio de suas memórias, da sua inteligência, mas também da sua sensibilidade, dos afetos, 

dos seus fantasmas inconscientes” (GUATTARI, 1992). Uma das formas dessa operação 

citada pelo autor pode ser realizada por meio das interações comunicacionais midiatizadas 

entre sujeitos e entre os o sujeito e espaço, como a base analítica proposta por este artigo.  

3.1 As interações midiatizadas e o espaço 

As interações midiatizadas na atualidade, como afirma Braga, cresceram e 

alcançaram novos espaços com os dispositivos midiatizados provocando uma 

                                                             
6 O conceito de rizoma foi desenvolvido por Deleuze e Gutarri na obra “Mil Platôs” (1995) e faz referência e 
“consiste em um enfrentamento à visão de mundo eminentemente universalista e dicotômica, marcante no 
mundo ocidental” (SOARES, 2016) 

7 Guatari explica o conceito da seguinte maneira: “o agenciamento coletivo de enunciação une os fluxos 
semióticos, os fluxos materiais e os fluxos sociais, muito aquém da retomada que pode fazer dele um corpus 
linguístico ou uma metalinguagem teórica”. (GUATARRI, 1992) 
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reconfiguração nas formas de interação sócio-comunicacionais. Esses processos 

interacionais mediatizados engendram potencialidades múltiplas e heterogêneas à medida 

que se entrelaçam a paradigmas comunicacionais inéditos fomentados por um amálgama do 

posicionamento de receptor e enunciador. Não à toa, pesquisas em comunicação debruçam-

se sobre esse assunto com o objetivo de desvelar as aberturas das interações entre sujeitos. 

Nesse sentido, Braga ainda afirma:  

O que parece relevante, em perspectiva macrosocial, é a teoria de que a 
sociedade constrói a realidade social através de processos interacionais 
pelos quais os indivíduos e grupos e setores da sociedade se relacionam. 
(BRAGA, 2006, pag.3) 

Para Braga, a construção dessa realidade social está intimamente atrelada à 

mediatização de nossa sociedade. Um processo tão robusto que foi teorizado pelo autor 

como processo em vias de se tornar interacional de referência; que “dá o tom aos processos 

subsumidos – que funcionam e passam a funcionar segundo suas lógicas”. Considerando tal 

perspectiva, as interações midiatizadas podem a vir ter um posicionamento hegemônico da 

sociedade, embora já assumam um lugar abrangente. Faz-se importante ressaltar que, 

mesmo estando em vias de se tornar referência, a mediatização não exclui ou substitui 

outros processos, como a escrita.  

Essa realidade social citada por Braga é construída nos espaços em que as interações 

midiatizadas se efetivam em sua multiplicidade. Ao atrelarmos essa concepção à relação 

que Guatarri faz sobre a influência do espaço na produção da subjetividade temos uma 

oportunidade de evidenciar que o espaço no qual o sujeito está inserido influencia em sua 

produção de subjetividade, ou seja, na forma com se vê e opera a si mesmo no mundo.  

 “O alcance dos espaços construídos então bem além das estruturas 
visíveis e funcionais. São essencialmente máquinas de sentido, de 
sensação, máquinas abstratas funcionando como o ‘companheiro’ 
anteriormente evocado, máquinas portadoras de universos incorporais que 
não são, todavia, Universais, mas que podem trabalhar tanto no sentido de 
um esmagemento uniformizador quanto no de uma re-singularização 
liberadora da subjetividade individual e coletiva. (GUATTARI, 1992. pag. 
158)  

 

3.2 Minorias e as possibilidades de formação de demanda pelas interações 

midiatizadas na cibercultura 
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Uma vez apresentado o objeto deste artigo e comentários resultantes de observação 

e interpretação ao longo de um período, faz-se necessário ressaltar aspectos políticos-

ideológicos que, além de justificarem sua escolha, esclarecem a urgência do debruço sobre 

essa classe social como meio de estabelecer relação de igualdade entre sujeitos livre de 

normas patriarcais e heternormativas.  

Para circunscrever o que é minoria, convocamos Muniz Sodré, que em seu texto 

“Por um Conceito de Minoria” promove uma bela, embora breve, elucidação sobre o 

conceito. Para o estudioso, em uma perspectiva prática, a noção contemporânea de minoria 

“refere-se à possibilidade de terem voz ativa ou intervirem nas instâncias decisórias do 

Poder aqueles setores sociais ou frações de classe comprometidos com diversas 

modalidades de lutas assumidas pela questão social” (SODRÉ, 2009). De outro lado, o 

autor completa sua acepção de minoria ao afirmar que essa em um lugar (no sentido 

topológico) “em que produz um fluxo de discursos e ações com o objetivo de transformar 

um determinado ordenamento fixado no nível das instituições e organizações” (SODRÉ, 

2009). São citados como exemplos negros, homossexuais, mulheres, povos indígenas, os 

ambientalistas, entre outros.     

Vítimas de tratamento desigual, as minorias encontram-se em situação vulnerável 

perante a organização social vigente e além disso, ainda segundo Sodré, assimilam os 

seguintes aspectos: (1) Vulneralbilidade jurídico-social; (2) Identidade in statu nascendi 

(condição de identidade em formação que se alimenta da força nascente); (3) Participam de 

luta contra-hegemônica e (4) Estratégias discursivas (passeatas, gestões simbólicas, 

manifestações)8.  

No caso dos LGBT, há um outro enfretamento da ordem do simbólico que os afasta 

ainda mais da normatividade imposta.  Ao tomarmos a concepção de Rodrigues (1979) 

sobre sociedade, na qual o antropólogo a define como uma construção do pensamento e de 

construções simbólicas envolvendo crenças, valores e expectativas, inferimos que os LGBT 

quebram com o alicerce maral-ético-estético pré-estabelecidos por ela. Victor Turner 

                                                             
8 Ver mais detalhes sobre esses aspectos em “Por um Conceito de Minorias”, de Muniz Sodré, no livro 
“Comunicação e Cultura das Minorais”, pág. 13.  
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(Rodrigues apud Turner, 1979, p. 15) aponta que “qualquer cultura está destinada a 

enfrentar eventos que desafiam os seus limites interiores e exteriores, bem como seus 

princípios e as definições que estes princípios estabelecem” e, aos sujeitos que representam 

essa incompatibilidade, Mary Douglas (Rodrigues apud Douglas, 1979, p.15) destrincha 

em duas vertentes: a coisa anômala, aquele que não está de acordo com o conjunto de 

regras estipulados e a coisa ambígua que, como nome adianta, possibilita interpretações 

distintas. Não há mediação de sentido nesses dois casos por parte de sujeitos incapazes de 

negociar sentido produzido por outros que apresentam uma performance ético-estética 

desviante do que acreditam ser “natural”. Assim, os LGBT são empurrados para margem da 

sociedade tornando-se alvo de violência verbal e física.   

Considerando as afirmações supracitadas, entende-se que a minoria LGBT na busca 

por criar discursos e narrativas que corroborem com a normatização de seu existir em 

sociedade de forma igualitária tendem a se agrupar, seja em espaço físico ou digital, por 

meio da criação de laços sociais que contribuam com o deslocamento da percepção alheia 

seja como coisa anômola, seja como coisa ambígua. Nesse contexto, o grupo de discussão 

LGBT Brasil, no Facebook, apresenta-se com um espaço que propicia interação entre em 

sujeitos e, consequentemente, viabiliza a constituição desses laços. 

A noção de laços sociais é aprofundada por vários filósofos e sociólogos. Entre eles, 

optamos por trabalhar com a concepção de Ernesto Laclau que, em sua construção de 

conceitos e relações para refletir sobre o populismo, define que a demanda social é a 

unidade básica e definidora de para a constituição de um povo, ou seja, é por meio delas 

que sujeitos se aproximaram e criaram laços afetivos-políticos baseado em uma aspiração 

comum. Dessa forma, estabelecem aquilo que ele chama de articulação de equivalência, ou 

seja, há um paralelismo entre o desejo de dois ou mais indivíduos sobre determinada 

questão social que provoca uma aproximação entre eles.  

Essa articulação, como dito é base para a criação do populismo que, entre outros 

fatores, é uma força contra a instituição, que “nunca são entidades neutras; ao contrário, 

representam a cristalização de relações de força entre os grupos, uma situação de equilíbrio 

temporário entre eles” (LACLAU, 2013). Quando as demandas não atendidas se acumulam, 
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o sistema institucionalizado começa a enxergá-las de modo diferenciado e assim nasce a 

relação de equivalência entre elas.  

À pluralidade de demandas que podem e surgem de um determinado grupo de 

pessoas por meio dessa articulação de equivalência, o autor denominou demandas 

populares. Essas demandas populares levam indivíduos da sociedade a se reunir de maneira 

a desenvolver estratégias para que os possibilitem, por meio de mobilização política, a 

institucionalização de suas demandas. Embora concepção do autor seja mais desenvolvida e 

pormenorizada que isso, nos ateremos aos aspectos circunscritos nas expressões demandas 

social e demanda populares para o presente texto.  

Assim nascem as identidades populares e, por conseguinte, a constituição de um 

povo, segundo a lógica populista descrita pelo autor. Entre as minudências do conceito, 

destacamos abaixo um trecho que mostra que, embora a identidade popular seja ligadas por 

articulações de equivalência, há internamente dissonâncias de opinião inerentes a ela: 

A demanda que cristalizada a identidade popular está internamente 
dividida. Por um lado, ela continua sendo uma demanda particular; por 
outro lado, sua própria particularidade passa a significar algo muito 
diferente de si mesma: a totalidade da cadeia das demandas de 
equivalência. (Laclau, 2013, p. 153) 

Nesse contexto, a comunidade virtual LGBT Brasil mostra-se com um local em que 

o sujeito, por meio das interações possibilitadas por aquele espaço, conseguem expressar 

suas subjetividades e também ser afetado pelos desdobramentos de suas interações (seja 

interação sujeito-espaço ou sujeito-sujeito), de maneira a estabelecer laços com seus pares, 

seja por meio de diferença ou da equivalência, criando, dessa maneira, uma forma 

incipiente daquilo que Laclau chamaria de “povo”. 

4 Conclusão 

O estudo de um grupo de discussão com viés político de uma minoria por meio de 

suas interações midiatizadas mostra que, mesmo que os integrantes tenham sido levados a 

participar dele por assumirem demandas sociais-subjetividades em comum, há uma 

heterogeneidade nas relações que são evidenciadas por meio interações que acontecem 

dentro do grupo. A análise netnográfica mostrou também o grupo está ligado a movimentos 
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hegemônicos internos que, sob uma perspectiva comparativa, replicam um sistema 

combatido pelo grupo.  

 Essa análise, contudo, só foi possível devido a observação das interações 

midiatizadas exercidas pelos sujeitos. Tal situação implica não apenas em condições 

específicas para exercer o contato por meio de dispositivo sócio-técnicos, mas fatores como 

a espaço (estar localizado dentro do Facebook, por exemplo) com especificidades que 

exercem influência sobre cada um dos sujeitos e deles como um todo.  

 Essas influências, vistas sob a perspectiva do agenciamento de enunciação provoca, 

do nosso ponto de vista, a produção da subjetividade dos integrantes do grupo. Em um jogo 

de linhas de forças, que se cruzam, se interpelam, se repelem, o grupo continua a se 

deslocar, movido pelas interações de seus integrantes e, assim, gerando um dispositivo de 

potência múltipla para a construção de subjetividades. Dessa forma, giram em torno de 

demandas que estabelecem articulações sob perspectivas de equivalência, as quais não 

trilham também pelo caminho da dissonância. Esse fato, no entanto, não contrária a 

constituição de uma identidade popular sob a perspectiva de uma minoria social.    

 É certo que este estudo precisa de vasto aprofundamento maior para chegar à 

conclusões alinhadas com seu propósito principal: relacionar as interações midiatizadas e a 

produção da subjetividade. No entanto, esta tentativa mostra que há uma conexão entre os 

conceitos a serem explorados e que os resultados do aprofundamento das relações desses 

dois podem, talvez, dizer algo mais profundo sobre a importância dos agenciamentos de 

enunciação para uma minoria e para o estabelecimento.  
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