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INTRODUÇÃO:

Para a geografia, o território é a instância mais ampla de ocupação humana, tudo acontece no

território e por meio dele. Quando a humanidade se movimenta abrem-se os caminhos e as

percepções de mundo. A mudança de território muda as pessoas, assim como as pessoas mudam os

territórios, os apropriam, os recriam, e os re-territorializam a partir de novas tecnologias que servem a

novas necessidades, interesses e desejos de uma geração. Na contemporaneidade, os novos

aparatos digitais são instrumentos importantes de construção e reconstrução de territórios e

territorialidades, já que ele permite com que sejam criadas e estabelecidas novas redes e que se

movimentem novos fluxos, conectando ideias, serviços e pessoas.

Este projeto tem como grande objetivo pesquisar os usos na internet de um dos grupos mais

inseridos no meio digital: as juventudes. Tendo como referência o conceito de Novas Cartografias

(GIRARDI, 2019) propôs-se identificar e analisar como as juventudes se apropriam das tecnologias

digitais, principalmente das redes sociais e, neste caso, especialmente a rede social “Instagram”,

mapeando as cartografias que estão sendo produzidas neste espaço, dando forma a territorialidades

específicas. Entendendo que o ambiente digital tornou-se um dos principais espaços de expressões

juvenis e criação de redes de identificação, onde as juventudes emergem suas subjetividades por meio

de imagens, vídeos, textos e diversas outras representações que geralmente não tem espaços para

serem desenvolvidas nas cidades ou não são valorizadas.

Ou seja, as juventudes acabam por apropriar os instrumentos e as técnicas digitais como forma

de empoderar-se de suas próprias identidades, produzindo novas territorialidades na internet, que

atuam como forma de enfrentamento contra a suas invisibilizações, criando então os seus lugares no

mundo, ultrapassando o território das redes e tecendo múltiplas-territorialidades.
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METODOLOGIA:
A organização deste projeto teve como referência uma pesquisa bibliográfica inicial sobre o

conceito de juventude, ou juventudes (como adotamos), culturas juvenis e condição juvenil no Brasil,

para que fosse possível delimitar os recortes necessários, assim como compreender o conceito e se

aprofundar nele. A partir desses referenciais buscou-se entender quais são os elementos que

traduzem o que são as juventudes (gênero, etnia, idade, renda…) e como elas estão inscritas no

território brasileiro.

Visto a necessidade de compreender o que é a construção de novos territórios no meio digital,

fez-se uma pesquisa bibliográfica sobre o conceito de território, multiterritorialidades e novas

cartografias, buscando estabelecer um referencial teórico sobre o tema, apoiando-se na discussão

para tecer novas considerações acerca das produções, expressões e representações cartográficas das

juventudes.

Assim, pesquisamos dentro da rede social “Instagram”, perfis que demonstrassem articulações

juvenis através de manifestações culturais como músicas, escritos, desenhos, colagens e demais

expressões artísticas, dentro dos recortes estabelecidos após a revisão bibliográfica sobre o conceito

de juventudes, elencando os seguintes elementos: narrativas de jovens idealmente na faixa etária de

15 a 29 anos, o mesmo intervalo adotado pelo Estatuto da Juventude (Lei No. 12.852), pois

entende-se que é de extrema importância localizar este grupo social dentro das políticas públicas,

principalmente jovens de classes populares, onde o processo de precarização material do território é

intenso fazendo com que “desterritorializações” e “reterritorializações” sejam mais frequentes e

violentas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

A primeira escolha essencial tomada por esta pesquisa foi a definição do que se entende por

juventude, e, após intensa leitura de referências bibliográficas sobre o tema, chegou-se a definição

que consideramos a mais coerente: juventudes (no plural), como um conceito sócio-histórico, que inclui

critérios etários mas não ao ponto de a colocar em um reducionismo biopsicológico que homogeiniza,

ao contrário, valoriza as práticas territoriais e particulares de vivências daquilo que é inerente a todos,

como gênero, sexualidade, raça, trabalho, escola, e lazer, por exemplo.

Tendo definido os recortes do grupo social a ser pesquisado, nos debruçamos em conhecer sua

situação no território brasileiro, principalmente em relação ao respeito aos direitos humanos. Segundo

Scherer (2013) “se por um lado observa-se um crescimento de diversas expressões da questão social

vivenciadas pelas juventudes, por outro, analisa-se ainda uma frágil construção de direitos para esse

segmento social.” (p.2) Ou seja, há um cenário de intensa desproteção social, onde as juventudes se

constituem como um dos grupos mais vulneráveis à ação de violências físicas e simbólicas. O

processo de invisibilização institucional, cultural, política e histórica das juventudes acontece
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justamente pela não garantia de direitos fundamentais. É a partir desse cenário de violências que as

juventudes criam meios de subverter os estigmas e estereótipos impostos a elas, fazendo emergir

suas próprias territorialidades no plano físico das cidades mas também no meio virtual, ou seja,

emergem múltiplas territorialidades.

Esses processos de territorialização que acontecem no ambiente digital por meio das

juventudes foi entendido a partir do conceito de “multiterritorialidades” do geógrafo Rogério Haesbaert.

Para se territorializar não há, necessariamente, deslocamento físico. Com os novos aparatos digitais a

movimentação de fluxos e o estabelecimento de redes pode acontecer através de conectividades

virtuais, onde grupos “se territorializam na conexão flexível de territórios-rede multifuncionais,

multi-gestionários e multi-identitários” (HAESBAERT, 2004, p.8) Neste caso, as juventudes que, na

medida em que são “desterritorializadas” dos espaços públicos e privados das cidades, se

“reterritorializam” nas páginas das redes sociais.

Assim, após a primeira etapa teórica de aprofundamento dos conceitos centrais da pesquisa ,

fez-se a escolha de dois perfis na rede social Instagram. O primeiro denominado “Funkeiros Cults”,

com 273 mil seguidores, tendo como sua principal linguagem as colagens, retratando jovens e seu

hábito por leitura. O segundo, denominado “PauloBruno_Art” é um perfil com 27 mil seguidores, onde o

autor da página retrata cenas do cotidiano do seu território através de quadrinhos. Ambos os perfis

nascem da região norte do país, Funkeiros Cults em Manaus e PauloBruno_Art no Ceará, retratando

as vivências jovens e periféricas, alcançando outras regiões brasileiras e causando identificação com

aquilo que é representado em suas manifestações artísticas.

Analisando diariamente as atividades das páginas, foi possível observar questões importantes

para o desenvolvimento desta pesquisa. É importante ressaltar que no início deste trabalho entramos

em contato com os responsáveis pelos perfis, enviamos a eles o projeto de pesquisa e esperamos as

respostas positivas para dar continuidade com o acompanhamento das

postagens.

Uma das características que se sobressaem nesses perfis é o

sentimento de solidariedade estabelecido entre o “seguido” e os “seguidores”,

construindo uma comunidade a partir da identificação e se tornando um espaço

de trocas de conhecimento, acolhimento, e inspiração. Além dos temas

específicos de cada postagem, alguns elementos tangenciam todas as

manifestações, como por exemplo a valorização do cotidiano e a valorização da

sua própria figura, e consequentemente, de seus semelhantes. Ou seja, a

valorização de grupos periféricos que apesar de serem diversos e dispersos no

país, se identificam com significados comuns.

É possível notar como as juventudes estão buscando valorizar suas

ancestralidades e fortalecer a “família”, não necessariamente as de relações de

parentesco (essas também), mas a constituição de laços que sustentam a vida, demonstrando como

os espaços periféricos, ao contrário do que é retratado por grandes mídias, como sendo perigosos, são
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espaços de afetos e de incentivo a valores comunitários. Ou seja, além das páginas em questão serem

instrumentos de entretenimento e identidade, também são instrumentos de

denúncia do preconceito e da desigualdade.

A articulação dos jovens envolvidos nos perfis faz com se criem espaços

estratégicos de visibilidade, organizando comunidades tão grandes (como

Funkeiros Cults, perfil com mais de 200 mil pessoas) fazendo com que seja

impossível permanecer na invisibilidade, em um não reconhecimento.

A poética do cotidiano desses novos espaços expande percepções e

perspectivas, abordando de forma sensível conhecimentos importantes que

auxiliam na garantia da proteção desses grupos e de outros, dentro e fora do

ambiente virtual. As manifestações pelas diversas linguagens cartografadas

nesses perfis criam um “território-rede” que conecta juventudes de todo o país.

Mais do que “navegar pelas redes sociais”, identificar-se com esses grupos, é, de certa forma,

empenhar-se na construção de uma nova narrativa onde as juventudes possam sonhar juntas e viver

com dignidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

As juventudes constituem o grupo social que mais bem se apropria e domina os novos aparatos

tecnológicos, sendo estes instrumentos potentes de construção e reconstrução do espaço. Por meio

das redes sociais as juventudes inscrevem as manifestações de suas subjetividades e identidades

criando territórios-rede capazes de conectar pessoas diferentes de todo um país, mas que comungam

de mesmos significados. Imagens, vídeos, músicas, textos, e fotografias cartografam jeitos de ser e de

estar que ora foram marginalizados no território usado das cidades e agora emergem nas redes

sociais, subvertendo estereótipos.

As articulações juvenis incentivadas pela criação de comunidades virtuais atuam como

estratégia de proteção contra as violências físicas e simbólicas que as atingem intensamente, visto a

invisibilização histórica deste grupo por meio da desproteção social e sua frágil construção de direitos.

Ao se re-territorializar, as juventudes criam territorialidades específicas, construindo uma psicosfera1

que é fortalecida pelo ambiente virtual, mas o ultrapassa.
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