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A colaboratividade dos usuários de Instagram para a construção da arena 

digital de mobilização social e a ação dos ninjas da informação:  

uma análise sobre a hashtag #SoSamapá1 
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RESUMO: A presente pesquisa buscará demonstrar como, atualmente, o poder de penetração 
social e o potencial colaborativo das redes sociais, a exemplo do Instagram, criam estratégias 
para utilizar favorável ou desfavoravelmente a opinião pública manifestada on-line para 
atingir objetivos específicos ou simplesmente ganhar apoio ou recusa a determinadas causas. 
Em 2020, um movimento em particular, nesse sentido, chamou nossa atenção. A hashtag 
#SoSAmapá movimentou o país quanto à crise energética que ocasionou um apagão total na 
cidade por mais de quatro dias, ainda em meio à pandemia da covid-19. Nossa hipótese é a de 
que perfis colaborativos, como @MídiaNinja e @CasaNinjaAmazônia, funcionam como 
agenciadores em uma contraofensiva que configura as ferramentas da Big Tech como um 
novo espaço de resistência no meio digital. Para isso, utilizaremos a Teoria Ator-Rede, de 
Bruno Latour (2005), e, o método da netnografia (Kozinets, 2014), por meio dos quais 
poderemos observar o engendramento de uma subjetividade polifônica constituída pelos 
integrantes da rede de usuários que compõem a comunidade virtual do Instagram na internet. 
Palavras-chave: colaboratividade, mobilização social, #SOSamapá. 
 

INTRODUÇÃO 

Com a introdução das novas tecnologias nas formas de sociabilidade contemporâneas, é 

possível observar a reconfiguração da comunicação mediada (MARTÍN-BARBERO, 2003) 

em função da possibilidade de conexão/desconexão na internet. Em 2020, principalmente 

após o alcance global da pandemia gerada pelo novo coronavírus e com o contexto do 

Governo bolsonarista no Brasil, observamos uma nova reconfiguração nas sociabilidades 

humanas, por meio da necessidade de se priorizar processos comunicacionais não presenciais, 

ou seja, mediados pela tecnologia.  

Surge, então, a importância da colaboratividade social, que, de maneira excepcional, neste 

século, toma proporções gigantescas e faz da tecnologia uma forma tanto de controle como de 

resistência e libertação. A existência em rede torna-se irreversível. 
                                                 
1 Trabalho apresentado no GT1 – Mídia, Políticas e Comunicação para a cidadania, no VIII Seminário 

Internacional de Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
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Neste cenário, o ativismo digital em redes sociais se fortalece e penetra cada vez mais na 

sociedade atual.  

Uma das hahstags de mobilização social que vimos surgir no universo digital durante esse 

período chamou nossa atenção pelos desdobramentos que obteve para além da rede social e 

que poderá bem exemplificar o que queremos demonstrar. A #SOSAmapá sensibilizou o país.  

Tomando como foco de nossa atenção o Instagram, veremos que a tag ganhou espaço e o 

apoio dos mais diversos públicos, colocando em jogo variados interesses que mobilizaram 

organizações não governamentais, ciberativistas, população, mídia e grupos políticos, na 

hipótese de que, por meio de perfis colaborativos, como @MídiaNinja e 

@CasaNinjaAmazônia, funcionou como uma contraofensiva de “resistência” digital. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Entendemos que a imagem na internet é um objeto complexo de significação que se forma de 

um “espelho”, o qual reflete tanto elementos de realidade (aqueles que de fato existem no 

mundo off-line), quanto elementos de projeção (que são criados para a existência 

exclusivamente on-line) da representação virtual em questão. Aqui, passamos a falar da 

construção de uma imagem do que realmente existe e do que se vê por meio de representações 

virtuais.  

Para isso, entram em cena conceitos como identidade e alteridade. Estes, acrescidos do 

potencial de interatividade existente na rede, também trazem para discussão a ocorrência da 

colaboratividade por parte dos usuários da internet, que, como integrantes de determinada 

rede, também atuam para construir, corroborar ou refutar a imagem projetada virtualmente. 

Vislumbramos, assim, neste cenário, um importante campo de produção de sentido que traz 

para destaque as redes sociais, as quais, fundamentadas em suas características singulares, 

moldadas pela tecnologia e pela comunicação mediada , geram significações próprias ao meio 

e uma nova maneira de informar socialmente aos mais diversos públicos.  

No que diz respeito às formas contemporâneas da comunicação, é preciso pensar nos novos 

cenários propostos pela conectividade. A possibilidade de conectividade em rede e a presença 

da tecnologia cada vez mais arraigada às sociabilidades humanas indicam a ocorrência de 

transformações intensas e crescentes nos modos de relacionamento atuais.  
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A internet, como lugar mediador, redimensiona práticas desde as individuais até as de 

conjunto e de grupos de indivíduos. Nesse contexto, “a relação de dualidades e verticalidades 

que marca a comunicação massiva é deslocada para um conjunto de pontos que se articulam 

como fluxos em uma dinâmica de circulação com participações múltiplas” (SOUSA, p. 56, 

2009). 

Aí, as redes de relacionamento digitais do ciberespaço (LÉVY, 1999) tornam-se canais de 

múltiplas inserções e flexibilizam as posições antes muito bem delimitadas de 

emissor/receptor do ato comunicacional. Todas as formas de comunicação, portanto, 

absorvem o potencial da mediação tecnológica e ganham inúmeros significados no ambiente 

das redes de relacionamento, o que nos leva a voltar o olhar para a comunicação digital.  

Segundo Nassar (2009), as práticas de autoprojeção produzidas na área de comunicação com 

objetivos persuasivos ou influenciadores adquirem ou consolidam a identidade quando 

estabelecem relações com as suas alteridades, que são também produtoras de conteúdos. 

Neste ambiente relacional enredado, todos são coparticipantes do processo comunicativo 

expresso por redes formais e informais, fluxos de informação, interconexões entre emissores, 

receptores, meios e outros elementos.  

Tal conceito traduz um complexo sistema de comunicações e inter-relações existente num 

agrupamento. Ao selecionar a internet e as redes sociais digitais como um dos canais para a 

veiculação de opinião, o público estabelece diálogo aberto entre si e com as mais variadas 

instâncias para a discussão política, social e cultural.  

A possibilidade de conectividade, portanto, não apenas permite que o indivíduo possa se 

inserir no processo de comunicação como emissor e receptor de informações, mas também 

abre caminho para interações diversas, como com outros membros da sociedade (LATOUR, 

2005).  

Está posto aqui o potencial colaborativo da comunicação mediada. E, ao recorte das 

tecnologias digitais de informação e comunicação aplicadas aos processos e às ações da 

comunicação em ambientes de conectividade, chama-se comunicação digital. A autora 

Elizabeth Corrêa (2009) apresenta um modelo de apoio ao posicionamento estratégico de uso 

da comunicação digital. A pesquisadora aponta também que o ciberespaço, suas ferramentas e 

interfaces têm papel transformador para os processos e produtos da comunicação.  
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Segundo Corrêa, assistimos atualmente ao predomínio dos sistemas em rede que produzem 

“relações operativas complexas, controles menos hierarquizados, fluxos de trabalho e de 

comunicação colaborativos e formas de relacionamentos inovadoras” (2009, p. 170). Dessa 

forma, no ciberespaço, o processo de comunicação se reconfigura baseado em conceitos como 

colaboração, participação, recomendação e expressão, condicionados por termos como: 

interatividade (a possibilidade do usuário de interagir com a informação 
disponibilizada no meio digital); multimedialidade (capacidade, outorgada 
pelo suporte digital, de combinar na mesma mensagem pelo menos um dos 
seguintes elementos: texto, imagem e som); e hipermedialidade (capacidade 
de interconectar diversos textos digitais entre si). (CORRÊA, 2009, p. 170). 

Assim, as redes sociais digitais de relacionamento se tornam fundamentais para a constituição 

de espaços-informação e contribuem para a materialidade expressiva das ações de 

comunicação digital com forte potencial colaborativo, a depender do posicionamento 

estratégico de quem comunica ante o seu envolvimento no ambiente digital. No que diz 

respeito à estratégia de presença digital, Corrêa (2009) destaca duas possibilidades: “o 

posicionamento 1.0, que denota uma comunicação digital mais informativa, e o 

posicionamento 2.0, que reflete uma estratégia mais participativa” (CORRÊA, p. 178). 

O que se espera de uma comunicação digital baseada em uma estratégia de colaboratividade, 

então, é a construção de “mensagens baseadas em experiências e formulações de opiniões 

projetadas para causarem reações” (CORRÊA, 2009, p. 180), a serem potencializadas e 

propagadas para outros grupos de pessoas por ação do próprio usuário/receptor daquela 

informação, o que, nas redes sociais, se denomina compartilhamento, viralização.  

Nesse conjunto dialógico e polifônico, observa-se também a “ruptura do predomínio do polo 

de emissão; a criação de canais de informação e comunicação independentes das fontes 

formais; um alto grau de envolvimento e personalização por parte dos usuários; e de 

articulação coletiva” (CORRÊA, 2009, p. 181).  

Na análise do conceito de colaboratividade nas ações de comunicação digital empreendidas 

por perfis como o @MídiaNinja e o @CasaNinjAmazônia no instagram, por exemplo, por 

meio da estratégia do uso de hashtag, conforme se propõe essa pesquisa, pode-se observar a 

participação da massa de usuários na produção e na disseminação de conteúdos gerados a 

partir de diálogos e de conversações espontâneas, bem como os compartilhamentos e as 
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interações que dependem muito mais do nível de percepção social dos usuários sobre a causa 

e como se identificam com ela. 

Santaella (2007, p. 78), sobre essa perspectiva, define a internet e as redes sociais como 

“tecnologias da inteligência”, conceito – originalmente abordado por Lévy (1993) – que 

abrange todas as novas mídias oportunizadas pelo universo web, este entendido como espaço 

aberto, também o espaço da inclusão, no qual são tênues as fronteiras entre produtores e 

consumidores, emissores e receptores. Assim, a noção de colaboratividade engaja “não apenas 

indivíduos, mas comunidades inteiras, que projetam suas existências nas redes por meio de 

agenciamento coletivo” (SANTAELLA, 2007, p. 79).  

No que se refere à construção de sentido por meio da mobilização digital com a tag 

#SoSAmapá, podemos observar o engendramento de uma subjetividade polifônica ou 

coletiva, conceito de Guatarri (1992), citado por Santaella (2007, p. 87), uma vez que esta 

imagem é multiplamente constituída pelos integrantes da rede de usuários que compõem a 

comunidade virtual do instagram na internet.  

Tal cenário indica o quanto a comunicação mudou (ou pode mudar) diante das possibilidades 

criadas pela comunicação digital, fazendo “surgir novas arenas e formas de diálogo, 

caracterizadas por interatividade, instantaneidade, fortalecimento e multiplicação dos 

públicos, todos críticos, informados e em permanente conexão” (DUARTE, 2011, p. 71). 

Nessa nova arena, o intermédio da imprensa já não é indispensável para conferir visibilidade a 

determinados conteúdos. O próprio público pode ser protagonista na disseminação de notícias 

e influenciador de opinião.  

 

METODOLOGIA 

Entendendo que grupos sociais específicos, na contemporaneidade, também buscam 

empoderamento para se fazerem representados no universo on-line, pretendemos empreender 

revisão bibliográfica e observação prática com base em exemplos explicativos coletados no 

objeto escolhido para análise. 

Mostraremos que a rede social Instagram se configura como novo espaço para o surgimento 

de novas formas de sociabilidade com vistas a atingir objetivos estratégicos por meio da força 

da opinião pública em interação com a tecnologia, principalmente na conjuntura da pandemia 
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deflagrada no ano de 2020, rompendo o monopólio da fala (SODRÉ, 2001) por meio de 

recursos multimídia. 

Para esse entendimento, será realizada a observação prática com base em exemplos 

explicativos coletados no objeto de estudo escolhido para análise. Então, dentro do nosso 

corpus, a saber todos os posts públicos marcados com a referida hashtag no Instagram, 

faremos um recorte naqueles reverberados pelos “ninjas” da informação, principalmente 

naqueles que convocam a participação popular na construção de sentido e representatividade 

ou que claramente explicitam as manifestações dos próprios amapaenses sobre a situação 

vivenciada, para fazermos uso da Teoria Ator-Rede, de Bruno Latour (2005). 

Além da análise quantitativa, avaliamos tais posts de maneira qualitativa para saber como a 

manifestação do público pode ter colaborado para amenizar a crise, baseados no método da 

netnografia (Kozinets, 2014). 

 

RESULTADOS 

Não podemos ignorar o surgimento de movimentos culturais e sociais no Instagram a partir de 

uma abordagem que o entenda como fenômeno comunicacional próprio do ambiente digital 

no contexto contemporâneo, uma vez que a pandemia exacerba os acessos à rede e a torna 

espaço de socialização virtual, já que o isolamento social físico, nesse momento, é uma 

premissa de sobrevivência.  

Observamos, portanto, que, cada vez mais pessoas, criadores e empresas se juntam por meio 

desta rede social para ajudar um ao outro, claro que cada qual a partir de diferenciados 

interesses, compartilhando recursos e visando por meio deles gerar mudanças reais, isto é, que 

extrapolam o universo on-line. Em outras palavras, é uma ferramenta criativa para expressar e 

comunicar que, ao ter o poder de alavancar posicionamentos e opiniões, inspira 

comportamentos verdadeiramente orgânicos, consolidando-se cada vez mais como mídia 

alternativa e colaborativa.  

No caso da tag que buscamos analisar, por exemplo, a ação midiática que suscitou a 

mobilização nacional para chamar atenção à situação de calamidade pública que se instalou 

no Amapá, partiu da própria rede social, no momento em que seus usuários viralizaram a 

“voz” dos amapaenses para o resto do país.  
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Figura 1: Post marcado com a tag #SoSAmapá que convoca colaboratividade na internet. 

 

Fonte: Perfil @CasaNinjaAmazônia no Instagram. 

 

Por isso, nos perguntamos: por que a tag #SoSAmapá, em meio a tantas outras no 

ciberespaço, teve o efeito desejado (a saber, sensibilizar a população brasileira e chamar 

atenção das autoridades nacionais para solucionismos imediatos em relação à crise lá 

vivenciada)? Na nossa avaliação, foi porque tratou-se de um movimento que não poderia ter 

um lado oposto. Quem poderia manifestar uma tag contrária a que pedia atenção ao povo que, 

em meio a uma pandemia, ainda precisava sofrer com as consequências de um apagão 

energético?  

Relatos em redes sociais evidenciaram também a falta de água potável, ausência de alimentos 

nos mercados, superfaturamento de produtos básicos para sobrevivência, etc. 
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Figura 2: Recortes de relatos de moradores com a tag #SOSAmapá  

 

Fonte: perfil @MídiaNinja no Instagram. 

 

Notícias publicadas na grande mídia chamam atenção ao fato de que a “Eletrobrás não teve 

relação direta com o incidente (...). Mas, diante da situação de calamidade pública, o Governo 

Federal deu aval para a Eletronorte, subsidiária da estatal, atuar para o restabelecimento do 

serviço”. Em janeiro de 2020, o Governo já havia divulgado uma lista que previa o leilão de 

64 projetos estatais, incluindo aeroportos, rodovias, ferrovias e parques nacionais, dentre os 

quais a distribuidora de energia. Diante da crise, o Congresso adiou a votação sobre a estatal. 

Figura 3: Postagem com a tag #SOSAmapá que questiona a privatização. 

  

Fonte: perfil @CasaNinjaAmazônia no Instagram. 
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Com o argumento dos amapaenses de que “também somos brasileiros”, a voz da região Norte 

foi amplificada e alavancada por diversos movimentos sociais presentes na web, como 

ativistas de meio ambiente, indígenas, militância sociopolítica, etc.  
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Figuras de 4 a 7: Exemplos de colaboratividade na produção de conteúdo que reverbera  

a voz dos amapaenses. 
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Fonte: Postagens e repostagem dos perfis @MídiaNinja e @CasaNinjaAmazônia no Instagram. 

 

Assim sendo, podemos comprovar a ação digital coletiva, ou seja, a colaboratividade do 

público por meio das redes sociais para a amplificação da opinião pública, entendendo o 

instagram como novo espaço propício para tal, onde a expressão individual e/ou de grupos 
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sociais ganha a força da audiência para reverberar nacional e, em alguns casos, 

internacionalmente.  

Nesse contexto, a arena digital do Instagram passa a ser um território comum em que a 

distância física não mais importa e os modos de comunicar/contar/viralizar se reinventam a 

cada atualização do aplicativo pelo smartphone, possibilitando a aproximação entre as 

regiões, as pessoas, os coletivos, o compartilhamento de esforços por causas comuns ou de 

outrem, mas que merecem atenção geral e/ou globalizada. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A tag #SOSAmapá ganhou espaço e o apoio dos mais diversos públicos de redes sociais, 

colocando em jogo variados interesses que mobilizaram organizações não governamentais, 

ciberativistas, população, mídia e grupos políticos, a fim de pressionar o Governo na tomada 

de decisões para solucionar a crise, amenizar as consequências dela e planejar o futuro do 

setor energético não somente no Estado, como também em todo o Brasil. 

A discussão em torno desse tema, no Instagram, gerou um “espetáculo”, marcado pela disputa 

de poder para a detenção da opinião pública no sentido de agregar forças e, assim, fazer com 

que minorias ganhassem voz e lugar de fala para enfrentar o sistema e o status quo.  

Assim, concluímos que, historicamente, grupos marginalizados dos espaços da mídia de elite, 

agora, usam as hashtags de redes sociais para promover contra-narrativas, impedir o giro 

político e construir diversas redes de dissidência (JACKSON, BAILEY, WEELS, 2020), o 

que nos oferece percepções essenciais sobre as formas de ativismo e o futuro da governança 

(TUFEKCI, 2019), na contemporaneidade. 
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