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Resumo:
O individualismo metodólógico weberiano permite que se acentue, de modo exagerado e no plano das
ideias, uma ou mais perpectivas, através do encadeamento de fenômenos, com o objetivo de se formar
um quadro de pensamentos relativamente coeso que, no entanto, nunca correspondeexatamente à
realiadade empírica. Levando-se em conta que a sociabilidade, a política, as relações sociais e mesmo o
pensamento têm sido, de modo significativo, mediados pelos programas , aplicativos, sistemas de
interface, pelo campo de possibilidades oferecido pelas tecnologias digitais, este trabalho de pesquisa em
andamento visa construir, no plano das ideias, o "ciberativista" como sujeito da contemporaneidade.
Nesta perspectiva, o ciberespaço aparece como lugar de representações simbólicas constituído pelo
atravessamento de tecnologias, informações, emblemas, valores, associados a novas condições de
existência, pertencimento, produção de conhecimento e comportamento político. No entanto, a pesquisa
não toma as técnologias como determinantes das relações sociais. Longe de considerar a cultura como
epifenômeno do desenvolvimento tecnológico, as tecnologias digitais são compreendidas de modo
impressionista como um dos componentes, associado a outros, que contribuiem para configurar a cultura
política contemporânea e, neste âmbito, o sujeito político.
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