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O artigo apresenta parte das reflexões desenvolvidas no contexto de 

uma pesquisa que buscou identificar as estratégias de interação e de 

comunicação utilizadas por intercambistas em Santa Maria, através dos seus 

usos do site de redes sociais Facebook, partindo do pressuposto de que a 

experiência migratória evidencia processos de construção e vivências de 

identidades múltiplas. 

Como jovens nascidos em diferentes países da América Latina em 

período de intercâmbio em Santa Maria se apropriam das diferentes 

possibilidades de interação e comunicação do Facebook? De que modo o site 

de rede social mais popular dos últimos anos impacta o cotidiano destes 

estudantes intercambistas? Estas são algumas das questões que nortearam o 

trabalho deste artigo, no qual é apresentada parte das reflexões desenvolvidas 

no contexto do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), de Comunicação 

Social – Relações Públicas da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), 

concluído em janeiro de 2013.  

Na pesquisa, desenvolvemos um estudo acerca das identidades de 

migrantes na situação específica de intercâmbio acadêmico. O objetivo era 
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identificar as estratégias de interação e de comunicação utilizadas por 

intercambistas em Santa Maria, através dos seus usos do site de redes sociais 

Facebook, partindo do pressuposto de que a experiência migratória evidencia 

processos de construção e vivências de identidades múltiplas. 

Partimos do diálogo com investigações já existentes a respeito das 

identidades de migrantes, como as de Hall (2003; 2006), Cogo (2008) e Brignol 

(2010). Com base neste referencial, buscamos apresentar uma perspectiva de 

análise voltada para as questões de identificação, pertencimento e interação 

desses indivíduos através de seus usos da rede social online Facebook. De 

maneira complementar, pretendemos identificar o papel da sociabilidade 

através do meio online para a construção identitária cultural e social desses 

indivíduos.  

Fundamentamos teoricamente a investigação nos Estudos Culturais, 

bem como nos estudos a respeito das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs) e nas diferentes teorias sobre o fenômeno das migrações 

como incentivador de construções identitárias. A partir dos conceitos de Stuart 

Hall (2003) sobre as identidades múltiplas em situações de migração, 

buscamos analisar como ocorrem essas multiplicidades e de que forma elas 

transparecem nas interações cotidianas, observadas no site de redes sociais e 

nos contextos off-line, no cotidiano desses intercambistas. 

Através da observação de perfis no Facebook e de entrevistas em 

profundidade com dez estudantes latino-americanos em intercâmbio na UFSM 

durante o segundo semestre de 2012, além de observação de seus locais de 

residência em Santa Maria, foi possível identificar a importância da internet, 

especialmente do site de redes sociais, para comunicação e interação. 

Destaca-se seu papel para manutenção de vínculos com familiares e amigos, 

busca de informação sobre o país de nascimento, aproximação com o contexto 

local de Santa Maria e interação, sobretudo, entre os próprios jovens 

intercambistas. 
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