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Resumo 
O trabalho propõe uma abordagem analítica dos significados possíveis da aparente 

migração das formas de enunciação da identidade étnica, de produção de seu ethos e de gestão 
de sua memória coletiva, do espaço físico para o continuum info-temporal. O nosso 
questionamento central diz respeito ao modo pelo qual deve ser apreendido o extraordinário 
fenômeno de proliferação de comunidades étnicas, culturais, nacionais (não estatais), 
confessionais, transculturais e/ou diaspóricas na Internet. E em que medida é possível verter ou 
reconstituir esse tipo de estar-junto comunitário, visceralmente espacial, no tempo cibernético. 
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O presente trabalho pretende tratar de um aspecto bastante peculiar da organização 

mnemônica das comunidades étnicas e sua relação com o substrato comunicacional inerente ao 

atual processo de globalização, principalmente na sua configuração tecnológica cada vez mais 

hegemônica. O nosso questionamento central diz respeito ao modo pelo qual deve ser apreendido 

e analisado o extraordinário fenômeno de proliferação de comunidades étnicas, culturais, 

nacionais (não estatais), confessionais, transculturais e/ou diaspóricas na Internet. Ou seja, como 

se deve compreender a aparente transição das formas de enunciação da identidade étnica, de 

produção de seu ethos e de gestão de sua memória coletiva, do espaço físico para um outro 

continuum cognitivo de natureza predominantemente info-temporal.  

 

Paradigma espacial 

O primeiro termo do paradoxo que nos preocupa é relativo à suposta precedência do 

componente espacial na organização comunitária e na produção da identidade do grupo. O 

princípio, amplamente destacado tanto pelos estudos sociológicos como antropológicos, pode ser 

sintetizado na afirmação de Michel Maffesoli, segundo o qual o espaço local seria o elemento 

fundador do estar-junto coletivo de toda comunidade a caráter cultural, étnico ou confessional; 

no molde da casa da infância que permanece “o paradigma de todas as raízes ou de toda busca 

de raízes” (1984: 54). O espaço seria, ao mesmo tempo, a matéria prima de nossos referenciais 

mnemônicos e a o receptáculo que lhes dá forma, continuidade e coerência.  

Pode-se falar até em aderência da memória coletiva do grupo ao espaço, no substantivo 

trabalho de construção da marca subjetiva individual e/ou comunitária. Nossos processos 

mnemônicos seriam acionados e desencadeados por signos espaciais externos que transformam 

gestos anódinos (como manusear um livro, visitar um monumento, caminhar pela praça) em atos 

simbólicos passíveis de reconstituir a experiência ritualística existencial do grupo de origem, 
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enriquecê-la e religar (não é mais preciso lembrar que, etimologicamente, a religião é um modo de 

religar - religare) as gerações presentes e futuras às antepassadas.  

Nesse sentido, os objetos familiares, o monumento, a praça pública ou o livro em cima da 

estante (mesmo ou, sobretudo depois de lido) dialogam “proustianamente” conosco, impondo 

indiscutivelmente o espaço como a “realidade que dura” e a sua materialidade objetal como prova 

inegável de nossa passagem no tempo. Razão pela qual Maurice Halbwachs insiste que, para uma 

compreensão adequada da questão da memória coletiva, a nossa atenção deve ser voltada para o 

espaço físico material (espaço material / materialidade espacial). Aquele espaço “que ocupamos, 

por onde passamos, ao qual sempre temos acesso, e que em todo o caso, nossa imaginação ou 

nosso pensamento é a cada momento capaz de reconstruir”. É sobre ele que devemos fixar nosso 

pensamento; já que “nossas impressões se sucedem, uma à outra, nada permanece em nosso 

espírito, e não seria possível compreender que pudéssemos recuperar o passado, se ele não se 

conservasse, com efeito, no meio material que nos cerca”.(1990: 143) 

 

Volatilidade info-temporal 

Ora (e é aqui que reside o segundo termo de nossa problemática), com as novas 

tecnologias de comunicação, cristalizadas na Internet, as relações sociais, segundo autores como 

Virilio (1991), se encontram regidas por instâncias desprovidas da dimensão material espacial e 

inscritas na temporalidade vácua de uma difusão instantânea. Assim, ao contrário do livro 

material, na biblioteca virtual (na qual a relação espacial é substituída pela info-temporal) por 

exemplo, em vez de reconstituir a experiência ritualística existencial de enraizamento num 

determinado universo psicológico e imaginário, o sujeito se deixa simplesmente envolver numa 

esfera estética cognitiva abstrata fruto da racionalidade tecnológica moderna-ocidental sem 

relação obrigatória com seu devir comunitário direto.  

Em vez de constituir uma experiência mnemônica individual/coletiva singular, subtendida 

por uma estrutura simbólica imaginária historicamente construída, o ato social virtual se inscreve 

num “sistema operacional” técnico-tecnológico uniforme e indiferenciado, regido por uma 

instrumentalidade abstrata asséptica, purificada de todo ruído mnemônico ou ressonância 

memorial. Como se sabe, memória, na ordem informática vigente, não passa de um dispositivo de 
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armazenamento (quantitativo) de informações unitárias, sem nexo semântico, social ou histórico 

obrigatório. 

Não se trata de negar a possibilidade de produção de marcas e rastros existenciais tanto 

individuais como coletivos nesse plano literalmente plano, sem relevos identitários ou contrastes 

subjetivos. Mas, há de se perguntar se a nova configuração cognitiva, de natureza a-espacial, 

constitui uma forma diferenciada de suporte à memória coletiva ou se está se estabelecendo algum 

tipo de sociabilidade que, na verdade, prescinde da memória coletiva no seu sentido tradicional.  

O mesmo pode ser dito de todas as formas organizacionais virtuais (empresa, 

universidade, bate-papo, etc.); o que, em termos giddenianos, significa “um enfraquecimento da 

profundidade psicológica” do sujeito e da coletividade, uma “ameaça à sua segurança ontológica” 

e equivale a um “seqüestro da sua experiência pessoal e comunitária”, inclusive mnemônica 

memorial. Já que para Virilio, “doravante, as pessoas não podem ser separadas por obstáculos 

físicos ou distâncias temporais. Com a interface dos terminais de computadores e monitores de 

vídeo, as distinções entre aqui e lá não significam mais nada”. (1991: 12) 

A memória organizacional, neste contexto técnico-tecnológico, como se sabe, se apóia 

mais em sistemas computacionais info-temporais de que na experiência de seus agentes. Não há 

espaço (sem trocadilho fácil) para o exercício da subjetividade diferenciada ou a iniciativa 

fundada na vivência singular de cada um ou nas trocas informais dos membros da organização. O 

que não foi previsto no e pelo sistema (pelos conceptores, designers e programadores – os 

sacerdotes do ciberespaço), simplesmente não existe e não pode ser questionado ou respondido. 

Todo usuário dos equipamentos sociais atuais que se encontra na desconfortável posição de 

reclamante sabe o que isto significa. Algumas empresas proíbem até a consulta de documentos 

externos ou a individualização / socialização do ambiente de trabalho. A abstração e a absoluta 

uniformização são a regra de ouro global. 

O global é, justamente, o principal imperativo desta violenta despersonalização do ato 

social e humano. Sem território geograficamente localizado, sem centro definido, sem pertinência 

nem pertencimento ou pertença possíveis da agência ou da instância, tanto o ato como o ator 

devem se tornar uniformes, sem caráter específico ou peculiaridade suscetível de causar algum 

atrito na “alto estrada do futuro”. Os atendentes telefônicos indianos das empresas americanas 
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deslocalizadas passam por rigorosos treinamentos de ocultação de seu sotaque local de origem, 

produzindo assim um inglês perfeitamente a-espacial, sem história nem teor cultural específico; a 

não ser a cultura da não cultura, a cultura universal desprovida de ancoragem espacial 

determinada e apoiada na vivência mnemônica e memorial da coletividade. 

De fato, a radical transformação existencial dessa emergente experiência significativa da 

condição humana, reside na superação dos modos de vivência locais que constituem a 

perspectiva do espaço real pela nova esfera cognitiva hegemônica incorporada no imediato 

tempo-mundo absoluto e total. Já que o princípio motor da nova ordem tecno-social em 

expansão é a velocidade; fundamento inaugural que se traduz pela imposição de um tempo-

mundo único e universal amnésico, e pela imediatez a-memorial dos modos de regulação das 

relações sociais e de produção.   

Vale insistir que a revolução organizacional implicada pela vivência dessa velocidade 

exponencial supera de longe, todas as mudanças estruturais experimentadas pela humanidade até 

hoje. Essa velocidade e seu correlato amnésico, negador de todo referencial histórico ou espacial 

perene, não são apenas fatores de mudança social ou política, mas sim uma mudança radical em 

si. A sua importância estrutural é constitutiva do sistema social, econômico e político global em 

curso de auto-instauração, e não uma qualidade externa que vem a ele se agregar a posteriori. A 

“faculdade” de esquecimento, de pasteurização da memória, se torna vital para a manutenção da 

margem de manobras psicológicas e (a-?) históricas necessárias para a nova máquina social, 

veloz, volátil e volúvel.  

 

Interpelação teórica 

Como se pode constatar, a questão das comunidades étnicas estabelecidas parcial ou 

exclusivamente na web constitui uma inevitável interpelação teórica e um incontornável 

questionamento de construtos epistemológicos bastante consensuais. É conhecido o corpo teórico 

(geralmente apoiado em abundantes pesquisas de campo) que vai no sentido da 

imprescindibilidade do quadro existencial espacial para a enunciação de qualquer subjetividade 

comunitária ou a preservação da identidade de todo grupo social - a fortiori no caso dos grupos e 

comunidades a caráter étnico! Reconhecidas são as teses relativas à suposta pregnância da 
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memória espacial do grupo, à transmissão inter-geracional de um habitus sócio-espacial e a uma 

noção elaborada pelo próprio autor, denominada homotetia psicospacial ou espacio-subjetiva 

que diz respeito à existência de uma equivalência entre panos da subjetividade do indivíduo ou do 

grupo e certas composições formais e espaciais incrustadas na sua memória coletiva. 

Porém, teses relativas à convergência dos meios de comunicação sustentam que o 

processo de globalização, antes dele ser econômico ou político, é de natureza info-temporal e 

tecno-organizacional, na medida que a particularidade da época contemporânea reside na 

rearticulação das relações sociais e de produção em torno das novas tecnologias de 

comunicação. A especificidade dessas tecnologias, por sua vez, consistiria no manifesto 

deslocamento das instâncias de mediação política, econômica e social da dimensão espacial para 

a temporal, e a instituição do princípio de instantaneidade e de imediatez como base de regulação 

de nossa experiência significativa.  

Assim, a globalização diria respeito ao modo de inscrição das relações de sentido num 

novo quadro conceptual, marcado por uma temporalidade tecnológica e informacional inédita, 

cujos desdobramentos estruturais não seriam apenas de ordem organizacional, mas antes 

civilizacional, comparáveis às mutações decorrentes da Renascença ocidental. O trabalho de 

edificação desta nova semiose se daria, principalmente, através das novas tecnologias e redes 

computacionais que prefiguram novas fronteiras, não mais físicas, mas sim eletro-cognitivas ou 

cogni-computacionais, e uma nova esfericidade do mundo, não mais geométrica, mas sim 

epistemológica e cognitiva.  

Por outro lado, não dispomos de subsídios teóricos claros capazes de apreender, analisar 

e explicar de modo convincente os mecanismos de elaboração de quadros mnemônicos coletivos 

(principalmente no caso comunitário étnico – confessional - nacional) virtuais e seu impacto sobre 

as formas de enunciação de subjetividades singulares e produção de identidades diferenciadas. 

Não conseguimos ainda superar o seguro paradigma espacial para desenhar estruturas simbólicas 

eficientes de sustentação das formas tradicionais de memória coletiva. Não podemos prever, por 

conseqüência, o que essas comunidades perdem e o que elas podem ganhar, em termos de 

mnemônicos, com as novas formas organizacionais. 
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Mas, não há como não perceber a gritante oposição (senão total incompatibilidade) entre 

as noções de tempo/espaço técnico eletrônico e social histórico e os seus desdobramentos 

mnemônicos a todos os níveis da vida comunitária. Mesmo que a web seja usada apenas como 

ferramenta complementar, como “simples” (sic!) meio de comunicação, não podemos nos 

contentar de uma abordagem positivista que prega ingenuamente a suposta neutralidade dos 

meios ou a sua simples instrumentalidade. Pelo contrário, nossos questionamentos devem ser 

direcionados no sentido de analisar as correlações sociais, políticas e históricas entre a utilização 

de uma determinada tecnologia (enquanto semiose) e as formas organizacionais e existenciais do 

grupo usuário e receptor. Não é necessário lembrar o papel do meio usado na modelagem do 

discurso e da realidade construída através dele! 

A globalização das relações de sentido (práticas de organização simbólica, de produção 

social de sentido e de relacionamento com o real) se traduz, na verdade, pela ameaça de 

achatamento de todo relevo social ou cultural. A substituição dos “aí”, “ali” e “lá” reais, por um 

único e despótico “aqui” virtual, total, absoluto e generalizado, repetitivo e clônico, onde no 

melhor dos casos, o outro não passa de “anacronismos do mesmo universalizado”. A dinâmica da 

globalização que estamos vivendo é antes de nada, como já destacamos, um processo de 

desespacialização (portanto necessariamente amnésico) das relações sociais e de instauração 

progressiva de um tempo universal e despótico, que impede a multiplicação e a diversificação da 

experiência histórico em tempos locais e variados. A imediata conseqüência (lógica e até 

previsível) desta desordem semântica é a crescente tensão entre a vontade de enraizamento 

comunitário, característica dos particularismos étnicos e culturais, e a força centrípeta do abstrato 

universalismo mercantil. O que constitui, hoje, uma das principais linhas de ruptura tanto nas 

teorias sociais como nos próprios projetos existenciais de toda organização social. 

Globalismo e localismos, de fato, são as duas faces do mesmo fenômeno e processo 

histórico que vem transformando as coordenadas político-econômicas e socio-culturais de nossa 

realidade contemporânea. Como se pode observar em todas as regiões do mundo, a dinâmica da 

globalização provocou e continua provocando reações abruptas, muitas vezes violentas, por parte 

das culturas e das identidades singulares ameaçadas pelo trator nivelador do “Pensamento Único” 

e “do Todo Mercado”. Reações que vão dos mais cruéis e sangrentos enfrentamentos, até as 
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mais diversas revoluções moleculares e estratégias micropolíticas de reterritorialização, 

reformulação e reapropriação de territórios existênciais e espaços públicos ou comunitários.  

Com efeito, não há como ignorar que, ao mesmo tempo que assistimos à interconexão 

das diferentes partes do planeta no já real “sistema-mundo” e à transnacionalização de certos 

aspectos das culturas locais, se elevam vozes cada vez mais insistentes e mais sintonizadas para 

discordar da suposta inelutabilidade do processo e propor novos modos e novas modalidades de 

reenraizamento na diferença de seus respectivos “aqui e agora”. Vemos, assim hoje, florescer em 

todo o mundo, novas instâncias de produção de subjetividade e de enunciação das singularidades 

cujo principal objetivo é resistir à força devassadora do “todo lugar” que de tanto usar de 

“lugares comuns” se revela nada mais do que “lugar nenhum”. Terra de ninguém onde a confusão 

só pode gerar a não-fusão, onde a identidade não passa de paralelismos distorcidos pela lente da 

onivisão, por falta de ângulo e de perspectiva particulares. 

Se pode até se perguntar, por exemplo, se a exacerbação e radicalização das aspirações 

identitárias e comunitárias não devem ser entendidas enquanto reflexos de resistência a esse 

processo de desespacialização das relações sociais devido à excessiva velocidade do curso da 

História. Já que sabemos que o principal objetivo dessas comunidades (principalmente de cunho 

religioso integrista ou fundamentalista) é, justamente, a restauração de um tempo memorial, um 

espaço ou um espaço-tempo eterno (divino ou ancestral) cujo sentido é direcionado rumo ao 

momento original fundador do mito primeiro e da primeira comunidade.  

Se a resposta for positiva, como explicar, então, a corrida para o ciberespaço por parte 

desses mesmos grupos, histórica e psicologicamente movidos pela vontade gregária de (re) 

conquista do espaço fundador de seu estar-junto ancestral? Será que se trata de um simples 

modismo, a instrumentalização de uma tecnologia que vem agregar funcionalidade e praticidade a 

um modus operandi complexo já existente, Ou será que o próprio estudo da memória coletiva e 

da identidade de grupo que deve ser revisado à luz da irreversível hegemonia das novas 

tecnologias? 
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Questionamentos 

É nesse contexto teórico geral de profunda assimetria paradigmática que se impõe a nós a 

problemática da (aparentemente) paradoxal presença de comunidades étnicas, culturais, nacionais 

(não estatais), confessionais, transculturais e/ou diaspóricas no mundo virtual. 

Surpreendentemente, são dezenas de milhares de endereços web entre sites, grupos de discussão 

e chats relacionadas às mais diversas comunidades e minorias de natureza cultural, confessional, 

étnica ou nacional (não estatal) espalhadas pelo planeta (Ainos, Inuits, Bahais, Parsis, Peuls, 

Kurdos, Bascos, Armênios, Ciganos, Berberes, povos indígenas das Américas, etc...)!  

O que significa essa explosão identitária no mundo virtual? Será que se trata de um 

prelúdio à democracia universal racial on-line? Ou são, apenas, as primeiras faíscas da detonação 

global que está ameaçando a ordem sócio-política (inter) nacional herdada da época moderna? A 

pletora de vozes clamantes da diferença expressa a emergência de uma esfera pública mundial 

onde os bens simbólicos podem ser trocados numa base igualitária e pluralista? Ou o incentivo da 

diversidade não passa de um sutil subterfúgio para reforçar a eterna meta-narrativa discursiva 

hegemônica? São numerosas as lições que podemos tirar desta exacerbação das identidades 

específicas e a proliferação de movimentos transnacionais de resistência cultural ou étnica. 

A teoria da globalização, através de seus principais formuladores, não deixou de chamar a 

atenção sobre a correlação dialética existente entre o processo de globalização e a tendência 

generalizada de reterritorialização e de reenraizamentos locais; dinâmica definida como 

“glocalismo” por Robertson (1992), por exemplo. A mesma teoria é, com certeza, bastante 

prolixa quanto ao “iminente” enfraquecimento do Estado-Nação, sua “extinção” anunciada, o 

ressurgimento de antigos e arcaicos tribalismos e a formação de novas bacias de subjetividades 

emancipadas do peso afundante dos localismos. O papel das novas tecnologias de comunicação 

como base estrutural dessas transformações organizacionais também é, muitas vezes, lembrado; 

ainda que, a nosso ver, não responde a interrogações essenciais como as relativas à questão da 

memória coletiva e o processo de desespacialização que ela enfrenta. 

Assim, uma abordagem perspicaz não deve se limitar à análise das origens e/ou 

conseqüências dessas tensões culturais e identitárias no quadro sócio-político geral da 
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globalização ou no contexto civilizacional pós-moderno de deslegitimação de todas as grandes 

narrativas. Tampouco deve se contentar de um estudo restrito aos agrupamentos eletrônicos ou 

às chamadas comunidades virtuais típicas dos movimentos de Cibercultura (canais IRCs por 

exemplo) sem ancoragem espacial. 

Interessante seria a elaboração de uma ferramenta teórica-empírica capaz de apreender o 

problema conceitual de encontro entre paradigmas organizacionais de ordens divergentes e até 

opostas. Ou seja, a utilização de técnicas e tecnologias cuja principal característica é o despejo 

das diferentes categorias de relações sociais de seu quadro concreto espacial e o seu 

remanejamento na abstrata e movediça estrutura info-temporal, justamente, pelos grupos mais 

sensíveis à configuração espacial, na qual eles não apenas se inscrevem formal e materialmente, 

mas antes, projetam seu ethos e ordenam seu ser-no-mundo. 

O que nos obriga a reexaminar e tentar redefinir o próprio conceito de comunidade à luz 

de teorias mais atentas a essas novas temporalidades e espacialidades, aos novos modos de 

produção de subjetividade, aos agenciamentos maquínicos, às possíveis linhas de fuga e às 

dinâmicas de desterritorialização e reterritorialização dentro de espaços tanto políticos e 

econômicos como subjetivos e existenciais. Tal análise, porém, não deve escamotear a questão 

mnemônica dos grupos minoritários étnicos, culturais, confessionais e nacionais-não-estatais ou 

considerá-la secundária para a compreensão do fenômeno global. Pelo contrário, a questão da 

memória coletiva, sua relação com o espaço e as conseqüências de sua imersão no ciberespaço 

deve servir de norte para a apreensão e o possível entendimento do funcionamento dos 

mecanismos identitários na Atualidade. 
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