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Relações líquidas, política e redes sociais

Visualizamos que o Facebook tem se tornado um
importante espaço de discussão sobre conteúdos políticos.
Todavia, este espaço virtual imerso numa torrente de
informações, não escapa dos problemas enfrentados pela
sociedade, e nos debates sobre política observados, deixam
transparecer violência e liquidez. Por outro lado, embora
tenha-se na internet essa realidade esgarçada, no momento em
que as pessoas estão interagindo, a discussão é real e relevante,
uma vez que ela mobiliza as forças políticas representadas na
sociedade.
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A fragilidade, a fluidez e a transitoriedade são a marca de todas
as espécies de vínculos humanos na modernidade liquida, e tais
relações líquidas são ainda mais visíveis nas redes sociais, em que
cada um pode conectar-se e desconectar-se conforme vontade.
(Bauman, 2007)

Desde 2014, o Facebook tem sido palco de grandes discussões
acerca de conteúdos políticos, e poderia ser a versão contemporânea
da Ágora na Grécia Antiga, que antes era o espaço de discussão dos
cidadãos.

A história do Brasil é assolada por violência, torturas e
conflitos, apesar de raramente usarmos o termo “guerra civil”.
Temos uma natural resistência ao pacifismo e ao mesmo tempo,
apesar de não reconhecermos, possuímos um ódio generalizado.

- Nos apoiaremos nas ideias de Zygmunt Bauman e
catalogaremos alguns discursos com conteúdo politico dos
usuários da rede social.

- Utilizaremos a netnografia para analisar e categorizar
as postagens selecionadas.

- Com isso, pretendemos obter dados que levem à
reflexão acerca da modernidade liquida, mais
especificamente nas formas de comunicação constituídas a
partir das redes sociais.
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presente na exclusão de amizades, na formação de

grupos, na mudança de ideologias e de engajamento
político nas redes sociais, especialmente a partir do
período eleitoral de 2014.

Investigar a fluidez das relações e até que ponto está


