Ação em rede e inovação social na esfera pública: Uma análise do Movimento de
Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE)
Carolina Andion1 Rubens Lima Moraes2
Resumo: Este artigo focaliza a trajetória do Movimento de Combate à Corrupção
Eleitoral (MCCE) no Brasil, analisando-a à luz da Teoria do Ator-Rede. Trazendo a
análise deste caso, busca-se compreender como a sociedade civil vem promovendo
inovações sociais na esfera pública, a partir da articulação em rede e em particular por
meio do ciberativismo. Embora a inovação social seja amplamente discutida atualmente,
pouco se sabe sobre como ela ocorre, sobre o seu processo. Pretende-se com esse artigo
trazer algumas pistas a este respeito, através da leitura de um caso emblemático no
Brasil. Trata-se de, com base em uma descrição e análise da trajetória do MCCE,
evidenciar que as inovações sociais emergem não apenas da ação de iniciativas isoladas,
mas resultam de uma rede sociotécnica, na qual esta ação está inserida e que influencia
na emergência, implantação e difusão da inovação social.
Palavras-chave: Inovação Social. Teoria do Ator-Rede. Ciberativismo.
Abstract: This paper focuses on the trajectory of the Movement Against Electoral
Corruption in Brazil (MCCE), analyzing it in the Actor-Network Theory perspective.
Bringing the analysis of this case, we seek to understand how civil society has been
promoting social innovation in the public sphere, from networking and in particular
through cyberactivism. Although social innovation is now widely discussed, little is
known about how it occurs on your process. The intention of this paper is to bring some
clues about this matter, by reading an emblematic case in Brazil. It is based on a
description and analysis of the trajectory of MCCE, to evidence that social innovations
emerge not only from the action of isolated initiatives, but the result of a socio-technical
network, in which this action is inserted and that influences the emergency, deployment
and diffusion of social innovation.
Key-Words: Social Innovation. Actor-Network Theory. Cyberactivism.
Introdução
O ano de 2013 destacou-se pela emergência de diversas manifestações da
população brasileira, demonstrando o seu descontentamento com a política nacional.
Como era comum se ouvir nas ruas durante os protestos: “O gigante acordou”.
Ocorreram diversas manifestações populares por todo o país, que num primeiro
momento surgiram para reinvindicar os aumentos nas tarifas de transporte público, sob
a égide do Movimento Passe Livre (MPL). Num segundo momento, as manifestações
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assumiram uma outra dimensão, com a ampliação do apoio de diversos segmentos da
população brasileira. Esse apoio se intensifica principalmente após de os episódios de
repressão policial contra os protestos, levando a população brasileira a apoiar
massivamente as manifestações. O movimento envolveu 438 cidades brasileiras,
mobilizando cerca de 2 milhões de brasileiros3. Entre as pautas levantadas pelos
manifestantes, apareciam demandas difusas, tais como: não a repressão policial violenta
aos protestos, contra os serviços públicos de má qualidade, em prol da mobilidade
urbana, contra a corrupção política e a impunidade e aos gastos públicos exorbitantes
em eventos esportivos (Copa do Mundo de 2014 no Brasil; Olimpíadas de 2016 no Rio
de Janeiro), entre outras. Esses acontecimentos se caracterizam como uma das maiores
mobilizações no país, comparando-se às manifestações pelo impeachment do então
presidente Fernando Collor de Mello em 1992 (NOBRE, 2013).
Em resposta, o governo brasileiro anunciou, de imediato, várias medidas para
tentar atender às reinvidicações da população brasileira que saiu às ruas e o Congresso
Nacional tirou de pauta ou votou uma série de projetos de lei relacionados às pautas
levantadas. Dentre esses, destacam-se, a aprovação da Lei Complementar 238/2013 que
tornou a corrupção crime hediondo, o arquivamento da chamada PEC 37, uma proposta
de emenda constitucional, que dá poder exclusivo à polícia para realizar investigações
criminais, retirando essa possibilidade do Ministério Público4, e a PEC 43, que deu fim
ao voto secreto em todas as votações do Congresso e dos Legislativos estadual e
municipal, além da medida inicial em várias cidades do país, com a revogação dos então
recentes aumentos das tarifas nos transportes em várias cidades do país5.
As manifestações no Brasil seguiram o mesmo processo de propagação de
protestos em outros países, como a Primavera Árabe, no oriente médio, Occupy Wall
Street, nos Estados Unidos e dos Los Indignados, na Espanha. O ponto de convergência
entre esses protestos e os que ocorreram no Brasil em 2013 é que nessas açãoes
coletivas os que manifestantes utilizam a internet como um instrumento importante de
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ativismo, chamado ciberativismo. Depois do surgimento da Web 2.06, a configuração da
internet se tornou mais colaborativa e tanto o acesso, quanto a replicação de
informações ficaram mais facilitadas nos últimos anos, tornando as redes sociais e a
internet importantes instrumentos de ativismo político 7.
Esse processo evidencia as mudanças sofridas tanto no fenômeno da ação
coletiva, quanto na sua compreensão. Entende-se por ação coletiva, toda a tentativa de
constituição de um coletivo, mais ou menos formalizado e institucionalizado, por
indivíduos que buscam atingir um objetivo partilhado em um contexto de cooperação e
de competição com outros coletivos. As ações coletivas diferem em tempo, de formas
organizacionais, formas jurídicas, mas que tem, em geral, um motivo, um foco, uma
visão que as motivas. Uma ação coletiva, então, é aquela que visa produzir um bem
coletivo (CEFAÏ, 2007). Com a globalização e a informatização da sociedade, as ações
coletivas, em muitos países, inclusive no Brasil e em outros países da América Latina
tenderam a se diversificar e se complexificar. Por isso, as explicações paradigmáticas do
século XX necessitam revisões ou atualizações face à emergência de novos sujeitos
sociais, novas formas de organização e articulação em cenários políticos mais dinâmicos
(SCHERER-WARREN, 2012).
Diante deste contexto, torna-se fundamental compreender melhor como ocorrem
e quais os alcances e limites da configuração atual dessas ações coletivas. Qual o seu
papel na esfera pública? Em que medida estas ações promovem inovações sociais?
Como essas inovações ocorrem e se difundem por meio das redes? Qual a função do
ciberativismo nesse contexto? A partir dessas questões de fundo é que se estruturou esse
trabalho que focaliza um estudo de um caso emblemático, em que o ciberativismo teve
um papel decisivo na consolidação de uma rede de movimento social: o Movimento de
Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE).
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O MCCE foi responsável pela mobilização da sociedade brasileira em favor da
aprovação das duas únicas leis de iniciativa popular anticorrupção no Brasil: a Lei nº
9840/99 “Lei de compra de votos”, que permite a cassação de registros e diplomas
eleitorais pela prática

de compra de votos ou do uso eleitoral da máquina

administrativa, e a Lei Complementar nº 135/2010, popularmente conhecida como a
“Lei da Ficha Limpa”, aprovada pelo Supremo Tribunal Federal brasileiro (STF), a qual
proíbe a eleiçãode políticos condenados pela justiça em decisões colegiadas, cassados
pela Justiça Eleitoral brasileira ou que renunciaram a cargo eletivo para evitar processo
de cassação. (REIS; OLIVEIRA, 2010; ASSUNÇÃO; ASSUNÇÃO, 2010; BREUER;
FAROOQ, 2012). Em 2013, o movimento lançou a campanha “Eleições Limpas”, na
qual consiste em uma proposta de reforma política, pautada em três itens: a extinção do
financiamento privado das campanhas eleitorais, o estabelecimento de um sistema de
dois turnos e o fim das restrições à liberdade de expressão durante as campanhas
políticas.
Trazendo a análise do caso do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral,
busca-se compreender como a sociedade civil vem promovendo inovações sociais na
esfera pública na última década, a partir da articulação em rede e em particular por meio
do ciberativismo, que é a utilização da internet por movimentos politicamente
motivados. A utilização da internet por parte desses movimentos tem como objetivo
poder difundir informações e reivindicações, para buscar apoio e mobilização para uma
causa, além de criar espaços para discussão e troca de informação por meio de ações e
protestos online e offline (SCHWARTZ, 1996; MCCAUGHEY; AYERS, 2003; DI
FELICE, 2012; SHAW, 2013; CASTELLS, 2012). Embora a inovação social seja um
tema amplamente discutido atualmente, pouco se sabe sobre como ela ocorre, sobre o
seu processo, em particular na esfera pública. Trata-se de, com base em uma descrição e
análise da trajetória do MCCE, evidenciar que as inovações sociais emergem não
apenas da ação de iniciativas isoladas, mas resultam de uma rede sociotécnica, na qual
esta ação está inserida e que influencia na emergência, implantação e difusão da
inovação social.
Inovação social na esfera pública
Uma breve incursão no debate sobre a inovação social permite constatar que não
há ainda uma definição que seja unanimidade entre os estudiosos da temática. Num

importante trabalho de revisão de literatura sobre o tema, Bignetti (2011) apresenta um
quadro síntese dessas principais definições (QUADRO 1) e mostra que o conceito
passou por diferentes formulações ao longo do tempo.
QUADRO 1: DIFERENTES DEFINIÇÕES DE INOVAÇÃO SOCIAL
Autor
Taylor (1970)
Dagnino e
Gomes (2000),
In Dagnino et
al, 2004)
Cloultier
(2003)
Standford
Social
Innovation
Review (2003)
Novy e Leubolt
(2005)

Rodrigues
(2006)
Moulaert et al.
(2007)

Mulgan et al.
(2007)
Phills et al.
(2008)
Pol e Ville
(2009)
Murray et al.
(2010)

Definição
Formas aperfeiçoadas de ação, novas formas de fazer as coisas, novas invenções
sociais.
Conhecimento – intangível ou incorporado a pessoas ou equipamentos, tácito ou codificado
– que tem por objetivo o aumento da efetividade dos processos, serviços e produtos
relacionados à satisfação das necessidades sociais.
Uma resposta nova, defi nida na ação e com efeito duradouro, para uma situação social
considerada insatisfatória, que busca o bem-estar dos indivíduos e/ou comunidades.

O processo de inventar, garantir apoio e implantar novas soluções para problemas e
necessidades sociais.

A inovação social deriva principalmente de: satisfação de necessidades humanas básicas;
aumento de participação política de grupos marginalizados; aumento na capacidade
sociopolítica e no acesso a recursos necessários para reforçar direitos que conduzam à
satisfação das necessidades humanas e à participação.
Mudanças na forma como o individuo se reconhece no mundo e nas expectativas recíprocas
entre pessoas, decorrentes de abordagens, práticas e intervenções.
Ferramenta para uma visão alternativa do desenvolvimento urbano, focada na satisfação de
necessidades humanas (e empowerment) através da inovação nas relações no seio da
vizinhança e da governança comunitária.
Novas ideias que funcionam na satisfação de objetivos sociais; atividades inovativas e
serviços que são motivados pelo objetivo de satisfazer necessidades sociais e que são
predominantemente desenvolvidas e difundidas através de organizações cujos propósitos
primários são sociais.
O propósito de buscar uma nova solução para um problema social que é mais efetiva, efi
ciente,sustentável ou justa do que as soluções existentes e para a qual o valor criado atinge
principalmente a sociedade como todo e não indivíduos em particular.
Nova ideia que tem o potencial de melhorar a qualidade ou a quantidade da vida.
Novas ideias (produtos, serviços e modelos) que simultaneamente satisfazem necessidades
sociais e criam novas relações ou colaborações sociais. Em outras palavras, são inovações
que, ao mesmo tempo, são boas para a sociedade e aumentam a capacidade da sociedade de
agir.

Fonte: Bignetti (2011)
Buscando trabalhar as semelhanças entre os autores citados, poderíamos definir
inovação social como uma nova resposta/solução de efeito duradouro (em termos de
relações sociais, procedimentos, práticas e/ou produtos e serviços) que visa a responder
a um problema, situação insatisfatória ou oportunidade social de grupos, comunidades
ou da sociedade em geral (LÉVESQUE; 2002; CLOUTIER, 2003; ANDREW; KLEIN,
2010; MURRAY; CAULIER-GRICE; MULGAN, 2010; BIGNETTI, 2011).

Indo um pouco além, Cloutier (2003, p. 13) destaca outros elementos importantes de
definição:
A inovação social não tem uma forma particular. Às vezes, é processual, por
vezes, organizacional ou institucional. A inovação social pode também
assumir uma forma tangível (por exemplo, tecnologia, produto). Alguns
pesquisadores também definem a inovação social pelo seu processo. A
inovação social é, então, aquela que resulta da cooperação entre uma
variedade de atores. A partir desta perspectiva, a inovação social pode ser
vista como um processo de aprendizagem coletiva e de criação de
conhecimento. Finalmente, para alguns pesquisadores, a inovação social
exige a participação de usuários e, em diferentes graus durante todo o
processo de criação e implementação de inovação social.

No que se refere à inovação social na esfera pública, pode-se afirmar que o contexto
atual da ação púbica se redefine, tornando a inovação social um elemento central de análise.
Vários atores e instâncias podem intervir sobre o mesmo problema público, já que a natureza
das questões socioambientais se torna mais complexa, exigindo cada vez mais uma “inteligência
transversal”. A complexidade dos problemas vai então exigir dos atores a busca de “novas
respostas e soluções” e de “novas formas” de fazer acontecer, buscando a comunicação e a
cooperação, para que se construam soluções inovadoras aos problemas públicos. Como
destacam Schommer et al (2011, p 48), estudar as inovações sociais na esfera pública permite:

entender em mais detalhes de que modo e em que condições são geradas
novas soluções para responder aos problemas públicos, ou seja, como a
sociedade cria novos arranjos institucionais e influencia a criação de suas
próprias regras e convenções, tornando-se, desse modo, mais autônoma
politicamente (BAUMAN, 2000).

Neste trabalho a inovação social na esfera pública é compreendida não como um
processo linear composto por fases sucessivas (pesquisa científica, invenção, inovação,
difusão e adaptação), mas como resultante de uma série de ajustes que mobilizam uma
pluralidade de atores e, portanto, envolvem uma grande dose de incerteza (LATOUR,
1994; LATOUR, 2005). Neste ponto de vista, a inovação é considerada como resultado
de um “processo social” composto por múltiplas associações (LÉVESQUE, 2002).
Neste processo o ciberativismo tem um papel central.
Ciberativismo como estratégia de inovação social na esfera pública
De modo geral, o ciberativismo é “tratado como uma forma de utilização radical
das ferramentas da rede, onde indivíduos e grupos têm suas ações políticas
potencializados pelos ambientes midiáticos e descentralizados pela internet” (ARAÚJO,
2011, p. 3). O termo se origina anos anos 1990, e aparece primeiramente sendo utilizado

pelo movimento neozapatista de Chiapas, no México (DI FELICE, 2011; SCHERERWARREN), o qual Castells (1996) denominou de “a primeira guerrilha informacional”.
Embora não haja consenso do que seja o ciberativismo, seu conceito é plural e
permite múltiplas abordagens analíticas. Vegh (2003) define o ciberativismo como um
movimento politicamente motivado, na qual os ativistas utilizam as tecnologias e
técnicas oferecidas pela internet para atingir seus objetivos tradicionais. Lemos (2003)
define como uma forma de utilizar a internet para dar suporte a movimentos globais e a
causas locais, utilizando as arquiteturas informativas da rede para difundir informação,
promover discussão coletiva de ideias e a proposição de ações, criando canais de
participação. Enquanto Ugarte (2008) afirma que é uma estratégia para formar coalizões
temporais de pessoas que utilizando ferramentas da rede geram a massa crítica
suficiente de informação e debate que transcenda a blogosfera e saia à rua, ou
modifique, de forma perceptível o comportamento de um número amplo de pessoas.
Na análise do MCCE, procura-se investigar como o ciberativismo influenciou na
emergência, implantação e difusão da inovação social. Nesse sentido, parte-se da
premissa que as inovações sociais não emergem apenas de iniciativas isoladas, mas
resultam de uma rede sociotécnica, formada pela associação de humanos e não humanos
(dentre eles o ciberativismo). Portanto, buscaremos analisar o papel do ciberativismo
nesse caso como uma estratégia de inovação social, à luz da Teoria do Ator-Rede, a
qual será brevemente tratada aseguir.
Teoria do ator rede: uma perspectiva analítica para compreensão do ciberativismo
A Teoria do Ator Rede (TAR) tem sua origem em trabalhos dos autores
europeus sobre as ciências e a tecnologia que passam a ser analisadas por eles como
objetos sociocompatíveis (CALLON; LATOUR, 1981; LAW, 1986 ; LATOUR, 2001).
O termo ator-rede (intencionalmente paradoxal) surge na França e mais tarde a
abordagem é traduzida para o inglês como Actor-Network Theory (ANT). Apesar dos
dois conceitos (ator e rede) serem tradicionalmente tratados como contraditórios pela
sociologia tradicional, a teoria prega que, na verdade, os atores são efeitos das redes, pis
nunca agimos sozinhos (LATOUR, 2005; LAW, 1999).
De fato, a crítica a sociologia tradicional é o ponto de partida da ANT. Na sua
obra, Jamais Fomos Modernos, de 1991, Bruno Latour

faz uma crítica à ciência

moderna na qual o mundo social, representado pelos humanos, é dissociados do mundo
natural, representado pelos não-humanos. Segundo ele, fazendo isso a ciência moderna
promove uma “purificação”, uma cisão completa entre natureza e cultura. Porém, para o
autor, na verdade, o mundo científico jamais conseguiu purificar os dois polos distintos
já que ciência é composta por híbridos: mistos de natureza e cultura.
A TAR parte então dessa crítica para propor um novo olhar para o social ou uma
sociologia das associações. Essa teria a tarefa de identificar as novas instituições, os
novos processos e os novos conceitos capazes de coletar e reconectar o social
(LATOUR, 2005). Para a TAR não existe um agregado que podemos chamar de social.
O social é composto por diversas associações de entes em interação (humanos e não
humanos), as quais compõem as redes. O trabalho da sociologia é então o de retraçar
estas redes ou religar essas associações. Ela é definida pelo autor como a “ciência da
vida em comum no mundo” (LATOUR, 2005, p. 2). O foco é passa a ser como as redes
são construídas. Para tanto, faz-se necessário seguir os próprios atores (e seus modos de
existência), pois eles não são apenas informantes, sendo capazes de elaborar suas
próprias teorias.
Portanto a TAR é metodologicamente relativista e empiricamente realista, como
afirmam Alcadipani e Tureta (2009). Metologicamente relativista, pois, defende que não
se deve assumir a priori, uma estrutura/modelo de análise que defina quais são os
actantes (a conjunção de atores humanos e não-humanos) ou os elementos a serem
observados no campo. Empiricamente realista, pois pressupõe que é possível analisar as
redes de atores que desempenham práticas e processos. A Teoria enfatiza o movimento
e não uma visão estática e objetiva da realidade social.
Para tanto, Latour (2005) sugere um caminho metodológico composto de três etapas
principais. Primeiramente, é importante que o pesquisador identifique e desdobre as
controvérsias sobre as associações possíveis. Isso tornará visível a rede e a identificação
dos seus participantes (coletivos) e também das controvérsias (diferentes interesses e
visões) que compõem as redes. Num segundo momento, faz-se necessário mostrar por
quais dispositivos práticos as controvérsias se tornam estabilizadas no espaço e no
tempo, identificando os “mediadores”. Segundo o autor os próprios atores estabilizam
suas incertezas, elaborando formatos, padrões e metrologias (LATOUR, 2005).
Finalmente, será possível para o pesquisador definir procedimentos aceitáveis para

compreender os coletivos, tornando-se úteis aqueles que são objeto do estudo. Isso
implica, segundo o autor, em olhar para aquilo que liga, que dá sentido (ou porque eles
constituem os coletivos de modo tão eficaz): descobrir como os grupos reunidos podem
renovar nosso sentido de existência no mesmo coletivo (LATOUR, 2005).
Callon (1986) destaca outros aspectos metodológicos da TAR que merecem ser
elembrados como: o agnostiscismo do observador, a simetria generalizada e a
associação livre (CALLON, 1986). O primeiro aspecto, afirma que todos os atores
humanos e não-humanos devem ser levadas em consideração na análise, sem que
nenhum ponto de vista seja privilegiado. O segundo refere-se ao fato de que o
observador não deve alterar os registros quando se move dos aspectos técnicos para os
aspectos sociais dos problemas estudados. O terceiro afirma que o observador precisa
abandonar todas as distinções a priori entre eventos naturais e sociais, pois não há
nenhuma fronteira definida que os separe claramente.
Já Alcadipani e Tureta (2009) explicitam com mais clareza o processo de
estabilização das controvérsias que eles traduzem como “translação”. Os autores o
definem como o processo pelo qual diferentes atores partilham um objetivo em comum
e constroem uma rede de relações a fim de que tal objetivo seja alcalçado. As cadeias de
translação referem-se ao trabalho, graças ao qual, os atores modificam, deslocam e
traduzem seus variados e contraditórios interesses. Por meio desse mecanismo os
mundos social e natural, progressivamente, ganham forma. O resultado é uma situação
em que certos actantes controlam outros.
Como base nos pressupostos epistemológicos, teóricos e metodológicos da TAR
abordados brevemente acima é que foi estruturada a análise do caso que será
apresentado a seguir. Trata-se de compreender em que medida o ciberativismo
influenciou na composição da rede sociotécnica do Movimento de Combate à
Corrupção Eleitoral (MCCE) e como contribuiu para a promoção e difusão de inovações
sociais na esfera pública por esse movimento. Para tanto, será inicialmente descrita a
trajetória do MCCE, enfatizando o papel do ciberativismo nas inovações sociais
promovidas assim como na composição da rede. Num segundo momento é apresentado
um desenho dessa rede, explicitando os seus principais atores e coletivos, as
controvérsias e como elas foram estabilizadas, dando lugar ao MCCE.

A trajetória do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE)8
A história que antecede a criação do Movimento de Combate à Corrupção
Eleitoral (MCCE) está na Constituinte, entre 1985 e 1986. Durante o processo de
elaboração da Constituição Federal de 1988 se abriu a possibilidade da apresentação de
emendas populares à Constituição. Neste sentido, decidiu-se convidar a sociedade civil
a participar deste processo: um grupo formado por membros da OAB do Rio Grande do
Sul e da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo (CJPASP) decidiram
coletar assinaturas para propor um determinado dispositivo que permitisse o exercício
de democracia direta. Após coletarem 50.000 assinaturas da sociedade civil, surgiu o
Art. 14 da Constituição Federal de 1988, prevendo mecanismos da iniciativa popular:
plebiscito e referendo. Este pedido foi acolhido pela Assembleia Nacional Constituinte.
Um dos principais nomes deste grupo que mobilizou a sociedade civil em prol do Art.
14 da CF/88 foi Francisco Whitaker Ferreira.
O artigo 14 da CF/88 ficou sem uso durante quase 10 anos, até que em 1996 a
Igreja Católica realizou uma Campanha da Fraternidade, com o slogan “Fé e Política”.
O objetivo era discutir com as comunidades a proximidade entre a cultura cristã e a
política, buscando um possível diálogo existente entre as duas esferas. Além dos temas
gerais, eram produzidos materiais para debate nas comunidades. Um destes materiais
que se decidiu distribuir, relacionava-se aos problemas que as eleições brasileiras
enfrentavam e enfrentam. Passada a campanha, viu-se a necessidade de se fazer algo
concreto com frutos dos debates e das mobilizações desenvolvidas pela comunidade
católica. A Comissão Brasileira de Justiça e Paz (CBJP) decidiu que seriam
encaminhados formulários de pesquisa que foram elaborados com a ajuda da
Universidade Candido Mendes. O objetivo desta pesquisa era identificar quais eram os
maiores problemas das eleições brasileiras. A maioria das pessoas se reportavam a dois
problemas: compra de votos e uso eleitoral da maquina administrativa.
Portanto, com os resultados da pesquisa realizada, decidiu-se utilizar o Art. 14
da Constituição Federal, como um instrumento para criação de uma nova lei de
iniciativa popular. Dessa forma, em 1997, CBJP convida três juristas dos estados de São
8

Esta trajetória está baseada em Reis e Oliveira (2010), Assunção e Assunção (2010); Breuer e
Farooq (2012) e no relato do juiz Márlon Reis em sua palestra na Universidade do Estado de Santa
Catarina UDESC. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=Z49TwGuiQ0w> Acesso em 25
out. 13.

Paulo, Ceará e Distrito Federal para elaborar uma minuta de projeto de lei de iniciativa
popular. Posteriormente, houve uma grande mobilização, por meio das paróquias, para
apoio ao projeto. Chegaram a 500.000 assinaturas físicas na época, porém este número
estagnou durante alguns anos. No final da década de 1990, veio à tona na mídia o caso
de fiscais das subprefeituras de São Paulo que estavam extorquindo comerciantes,
chamada de “A Máfia dos Fiscais”. Com o impulso deste escândalo de corrupção na
imprensa, Chico Pinheiro, jornalista da Rede Globo, ligou para o escritório da Globo em
São Paulo e notificou que existia um grupo coletando assinatura contra a compra de
votos. Chico Pinheiro reportou no Jornal Nacional que quem quisesse ajudar o grupo
envolvido na coleta de assinaturas, deveria ligar para o telefone da CJPASP. Assim,
arregimentaram-se pessoas no Brasil inteiro para continuar a coleta. Eventualmente,
foram 500 mil assinaturas resultantes dessa mobilização. As assinaturas foram levadas
ao Congresso Nacional e em 36 dias entre a data da apresentação e a sanção
presidencial, foi criada a Lei 9.840, de setembro de 1999, a primeira lei de iniciativa
popular no Brasil, a chamada Lei da Compra de Votos.
Em 2002, Francisco Whitaker foi convidado pelo Arcebispo da Diocese de Alto
Parnaíba - MA, Dom Franco Marcedoti, para palestrar sobre a Lei 9.840/99, que
acabava de ser aprovada, e conheceu o juiz eleitoral Márlon Reis. Em 2002, Márlon e
Whitaker concordaram em articular os 30 comitês em defesa da Lei 9840/99 para
criarem um movimento que reunisse uma rede de organizações sociais para trabalhar em
denúncias de compras de voto e evitar que a Lei 9.840/99 fosse alterada, este
movimento recebe o nome de Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE).
Márlon Reis conheceu em 2007, Dom Dimas Lara Barbosa, secretário-geral da
CNBB, que havia sido bispo auxiliar do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, com
milicianos e narcotraficantes comandando as eleições, a Igreja havia iniciado uma
mobilização chamada Eleições Livres, devido a um escândalo que envolveu a filha de
um miliciano que estava presa e foi eleita na eleição de 2004. Neste sentido, iniciaram
uma campanha para proibir a eleição de pessoas condenadas. No mesmo ano, Dom
Dimas entrega para Márlon e para o MCCE a proposta inicial do que viria a ser o Ficha
Limpa. A partir disto o MCCE monta a minuta do projeto de Lei. E em abril de 2008
lança-se a campanha. A campanha coletou 1,3 milhões assinaturas físicas.

Um grande diferencial para o movimento foi a organização AVAAZ, que usa as
petições como ferramenta de ciberativismo, ter procurado o MCCE. Graziela Tanaka
era a responsável pelo escritório do Brasil e resolveu entrar em contato com o
movimento na época da Campanha da Lei da Ficha Limpa. O AVAAZ coletou 400 mil
assinaturas por uma petição online, em prol da Ficha Limpa, em forma de pressão, pois
para os fins da iniciativa popular, as petições ainda não tinham validade jurídica.
Estima-se que na época da campanha, o AVAAZ subiu de 150 mil membros para 600
mil. Em 2013, são mais de 4,8 milhões de assinantes. No dia 29 de setembro de 2009 o
Projeto de Lei da Ficha Limpa foi entregue ao Congresso Nacional junto com as 1,3
milhões de assinaturas coletadas. O projeto tramitou na Câmara dos Deputados e no
Senado, que foi sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia 4 de junho
de 2010, Lei Complementar nº 135/2010, que prevê a lei da Ficha Limpa.
Em 2013, aproveitando a janela de oportunidade gerada pelas manifestações,
que ocorreram inicalmente em junho de 2013, o movimento lançou a campanha
“Eleições Limpas”, na qual consiste em uma proposta de reforma política, que visa
proibir o dinheiro de empresas na política, estabelecer um sistema de dois turnos de
votação para dar mais voz aos eleitores e acabar com as restrições à liberdade de
expressão durante as campanhas políticas. Até 14 de outubro de 2013, apenas as
assinaturas digitais foram contabilizadas, com aproximadamente 180 mil. O futuro desta
possível lei de iniciativa popular ainda é incerto, pois, necessita-se 1,6 milhões de
assinaturas (número que representa 1% do eleitorado brasileiro) para ir ao Congresso e
o Senado.
A Rede Sociotécnica
Com base nos dados da trajetória do MCCE, foi construída a rede sociotécnica
(Figura 1) que contempla os diferentes atores que compõem a rede e suas controvérsias
(expressas pelas cores de fundo que compõem os coletivos), além dos diferentes
momentos de sua constituição. Pode-se notar, que alguns coletivos compõem essa rede:
(i) os membros da Igreja Católica e as instituições ligadas a ela (como as paróquias e a
CNBB) que tiveram um papel importante na estabilização da rede desde a sua origem;
(ii) os experts, juízes, as instituições jurídicas como a OAB e os instrumentos jurídicos
como a constituição federal, as leis de iniciativa popular, os plebiscitos; (iii) os
ciberativistas, a internet e os dispositivos digitais que modificaram a forma de mobilizar

do movimento (tais como a AVAAZ, as redes sociais, entre outros), mas também a
mídia de massa e os jornalistas que tinham um papel decisivo até os anos 1990; (iv) os
políticos corruptos e aqueles que apoiaram o movimento, fazendo a ponte entre esse e a
sociedade política; (v) as organizações sociais e outros movimentos que apoiaram o
MCCE na sua trajetória.
FIGURA 1: Rede Sociotécnica do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral
(MCCE)

Fonte: elaboração dos autores
Considerações finais: ciberativismo como instrumento ou ator chave da inovação
social na esfera pública?
Diante dessa breve reconstituição da trajetória e da rede do MCCE, evidenciamse algumas pistas a respeito do ciberativismo e seu papel na inovação social na esfera
pública. De imediato, pode-se afirmar que o ciberativismo desempenhou diferentes
funções no decorrer da trajetória do MCCE.

Antes mesmo do movimento se

institucionalizar, ao final dos anos 1990, antes da criação da Lei n. 9.840/99, a Lei de

Compra de Votos, o ciberativismo ainda não era um agente da rede sociotécnica. Neste
momento foi a mídia de massa (em particular a televisão) que conseguiu atingir o
público para a campanha de coletas de assinaturas para a referida lei na época, quando o
jornalista Chico Pinheiro divulgou na Rede Globo sobre a coleta de assinaturas que a
Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo estava promovendo. Este fato,
em particular, impulsionou o movimento e com êxito, o projeto de lei atingiu o número
de assinaturas para a existência da Lei de Compra de Votos, posteriormente.
Depois que o MCCE finalmente se institucionalizou, o cenário da internet já
tinha mudado na esfera pública. E na época da campanha em prol da Lei da Ficha
Limpa, o ciberativismo teve um papel importante na campanha de coleta de assinaturas.
Como constata Breuer e Farooq (2012), em 2009, houve um fluxo de 300 mil postagens
na rede social Twitter apenas em um dia. Além disso, a organização AVAAZ procurou
o MCCE e, por meio de uma petição online, a campanha teve uma adesão maior,
coletando cerca de 400 mil assinaturas. Eventualmente, coletaram-se 1,6 milhões de
assinaturas (o número suficiente para a criação de uma lei de iniciativa popular: 1% do
eleitorado brasileiro), sendo que em 2010, a Lei da Ficha Limpa foi sancionada pelo
Presidente da República.
Em virtude do sucesso da campanha da Lei da Ficha Limpa, a campanha
“Eleições Limpas” teve uma postura diferente em relação ao ciberativismo. Antes, na
Lei da Ficha Limpa, o ciberativismo foi utilizado como um instrumento de inovação
social, sendo um meio que atingiu o objetivo de criar a lei de iniciativa popular. E na
campanha “Eleições Limpas”, frente ao sucesso da utilização da internet como forma de
mobilizar a sociedade civil em prol dos projetos do MCCE, utilizou-se o ciberativismo
como ator-chave de inovação social.
A campanha teve como agente principal, a sua página na internet9, com o
objetivo de mobilizar online a sociedade civil, divulgando a proposta de reforma
política eleitoral e também utilizando o mecanismos de assinatura digital, através da
petição do AVAAZ10. Diferentemente da campanha em prol da Lei da Ficha Limpa, a
petição referente ao “Eleições Limpas” agora possui validade jurídica para o Tribunal
Supremo Eleitoral, sendo considerado legítimo para a criação de uma lei de iniciativa
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popular. Com o apoio de aproximadamente 60 organizações sociais, o movimento
oferece alguns métodos de divulgação para o projeto, como o download assinaturas
físicas para coleta de assinaturas, além de banners, cartilhas, folders, etc. Além disso, a
campanha oferece o mecanismo de compartilhamento através das redes sociais online,
como o Facebook, Twitter, entre outros.
No entanto, os efeitos da campanha “Eleições Limpas” não têm sido favoráveis,
diante a ampla divulgação feita pelo MCCE. Até outubro de 2013, a petição online da
campanha conseguiu atingir 187.238 assinaturas após 3 meses de campanha,
representando somente 11,70% do objetivo cumprido para o projeto se tornar uma lei de
iniciativa popular. Sendo assim, mesmo que o ciberativismo na campanha da Lei da
Ficha Limpa tenha representado um instrumento de inovação social para o seu êxito, a
campanha mais recente não teve uma adesão tão grande quanto o projeto anterior. Não
procuramos responder esta questão em particular, pois a campanha ainda está em curso
e seu futuro ainda é incerto. Porém, para perspectivas futuras, pretende-se investigar a
fundo as controvérsias resultantes desta rede em nossa pesquisa em curso, “Sociedade
Civil e Inovação Social na Esfera Pública”, na Universidade do Estado de Santa
Catarina (UDESC).
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Sociabilidade Conectiva: agregações e coletividades do ambiente digital
Marcella Schneider FARIA-SANTOS1

Resumo
A partir de uma breve revisão de contribuições das ciências sociais sobre formas de
análise dos fenômenos da realidade - como a de Edgar Morin (Teoria da Complexidade), de
Bruno Latour (Teoria ator-rede) e de Bateson (conceitos de Mente total) -, que apontam para
o desenvolvimento de uma epistemologia reticular, ao pensar a realidade através de suas
interações não-lineares e com privilégio das evidências de interdependência, este trabalho
destaca a proposta de Di Felice sobre a passagem da perspectiva frontal, no entendimento
social da realidade, para uma nova perspectiva, aquela chamada reticular, baseada numa
concepção ecossistêmica. Nessa dimensão, a metodologia que subsidia o entendimento sobre
as interações ecossistêmicas avança para além da detecção de atores, origens, e hierarquias,
alcançando uma abertura para novos questionamentos acerca da transformação das
sociabilidades e da ação em âmbito das redes. Como por exemplo, as ações e a sociabilidade
do Movimento paulistano Baixo Centro, que se apresenta no ambiente digital como
colaborativo, horizontal, independente e autogestionado que investe na resiginificação dos
espaços urbanos buscando novas formas de experienciar a coletividade na cidade.

Palavras-chave: sociabilidade conectiva, epistemologia reticular, teoria-ator-rede.
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Abstract
From a brief review of the contributions of the social sciences on how to analyze the
phenomena of reality - such as Edgar Morin ( Complexity Theory ) by Bruno Latour ( actor
network theory ) and Bateson ( Mind concepts of total) - , pointing to the development of an
epistemology reticular , to think of reality through their nonlinear interactions and privilege of
evidence of interdependence , this work highlights the proposed Di Felice on the passage of
the front view , the understanding of social reality for a new perspective , one called reticular ,
based on a design ecosystem . In this dimension , the methodology that subsidizes the
understanding of ecosystem interactions goes beyond the detection of actors , origins , and
hierarchies , reaching an openness to new questions about the transformation of sociability
and action in the context of networks . Such as stocks and sociality Movement paulistano Low
Center , which features in the digital environment as collaborative , horizontal , independent
and self-managed investing in urban spaces resiginificação seeking new ways to experience
community in the city .

Introdução
Este artigo tem como proposta olhar a ação social na sua forma de “sociabilidade”, a
partir do resgate de linhas epistemológicas diversas que trazem a tona o questionamento dos
métodos, dos conceitos, dos dispositivos criados pelo fenômeno da modernidade. Ao fazer
essa breve releitura, buscamos ao mesmo tempo olhar manifestações, agregações conectivas
(Di Felice, 2013) e aplicar o método baseado na perspectiva complexa, não sistêmica que
prevê o agenciamento humano, de tecnologias, da natureza, dos ambientes, linguagens e etc,
para compreendê-la. A conectividade proposta nesta reflexão está ligada principalmente a
forma de interpretar a realidade, produzir conhecimento sobre a realidade e interagir com a
realidade, a partir das características tecnológicas do tecido social.
Vislumbramos sugerir uma forma de interpretar a realidade reticular, pois não espera
que as elaborações teóricas aqui realizadas estabeleçam um “dever ser” ao objeto estudado,
até mesmo porque a epistemologia reticular proposta como metodologia de estudo das
agregações das redes digitais de comunicação, busca ultrapassar as denominações e
separações entre pesquisador e objeto de pesquisa, já citadas por Morin. Nesse sentido
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tomamos algumas características da sociologia compreensiva de Maffesoli (1995), da Teoriaator-rede e ciência das associações de Latour (2005) e Mente total de Bateson (1987).
O interesse pelo estudo das novas formas de agregação do social em conexão com as
redes de internet vem desde o ano de 2005, pois acreditamos que esse fenômeno aponta
principalmente para as deficiências ou simplificações de complexidade que vimos
historicamente como resultado das pesquisas das ciências sociais.
A partir da imersão nos ambientes digitais de comunicação do Second Life 2 e do
Barcamp3, percebemos a necessidade de repensar os pressupostos metodológicos disponíveis
para compreender o tipo e a qualidade dessas agregações. Fizemos uma leitura dos principais
autores e correntes da sociologia e da comunicação e acabamos por perceber que pesquisar
sobre a sociabilidade em termos das redes digitais de comunicação exige ultrapassar óticas
conceituais sobre relações sociais tradicionais, para alcançar um entendimento das relações
sociais num novo universo. Diferentemente da época da comunicação em massa
(emissor/receptor), no ciberespaço acontece uma relação com a tecnologia dentro de um
processo interativo e simbiótico, com consequente diferença na organização e no próprio
sentido do “social”. Notamos que além de fatores relativos ao espaço físico e ao sujeito,
outros elementos inorgânicos passam a interferir no processo de agregação social do
ciberespaço, problematizando a especificidade das relações, que passam a não estarem
somente ligadas à determinação face-a-face e em modelo territorial. O próprio conceito de
sociabilidade explicado como fator de agregação, fundamentado no consumo prévio de
informações sobre tais ambientes (exclusivamente humanos) aparece insuficiente para
descrever as manifestações sociais de agregações coletivas como Barcamp, Baixo Centro,
Casa de Cultura Digital, Catarse, entre outros.
Extrapolando o entendimento da sociabilidade como um mesocosmo (Maffesoli,
1995), à situação de conexão generalizada em que vivemos essa dimensão de comunhão, de
compartilhamento, que potencialmente constrói a conexão, integra pessoas, máquinas,
2

Craido em 2003, pelo Linden Lab (empresa de programação em informática), São Francisco / Califórnia, o Second Life
(SL) 2 é um mundo virtual em gráfico 3D inspirado na cultura cyberpunk . Para fazer parte do Second Life basta se cadastrar
e fazer o donwload do programa em www.secondlife.com ou www.mainlandbrasil.com.br (plataforma com o software em
português e o sistema monetário em real).
3

Barcamp é um evento com discussões, demonstrações e interação direta entre os participantes. Não há lista de palestrantes,
nem programação fechada - o modelo é de desconferência. Trata-se de estar envolvido diretamente em uma estrutura de
conversação horizontal e emergente. O contato é iniciado pela troca de contato via internet. Para fazer parte do Barcamp
basta de cadastrar como membro pelo site: www.barcamp.blaz.com.br.
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natureza e significados e permitem a espontaneidade da ação social a partir do momento que
estas se inter-relacionam.
O social é esse mesocosmo, que desde a filosofia platônica foi entendido como algo
menor, que distanciava o homem da consciência, da essência, da verdade. A sociabilidade
tradicionalmente foi abordada como objetividade científica, e principalmente fundamentada
na estrutura do conflito entre estrutura e individualidade.
A proposta de olhar o real através da sociabilidade denota uma abordagem cognitiva
da forma das ações e não tanto de seu conteúdo. Se “O lugar faz o laço”, como diz Maffesoli,
a técnica faz o laço conectivo, efêmero e potente em sua duração e impacto (interno
principalmente).
É um questionamento da capacidade da pesquisa de gerar descrição das
complexidades, sabendo que a própria descrição elimina a natureza dessa complexidade.
Nesse sentido temos consciência de que a busca pela exatidão não faz parte desse instrumento
de análise. A proposta é olhar a rede-realidade, e buscar unir perspectivas teóricas que
forneçam instrumentos para o próprio questionamento da linguagem analítica, descritiva.
Dessa forma os conceitos de ação, sociabilidade, mídia, tecnologia e a epistemologia que as
reflete, faz parte do universo reticular sobre o qual buscamos experienciar, conhecer.

Considerações sobre a sociabilidade e a crise da epistemologia ocidental
Os limites das interpretações e das narrativas sociológicas sobre o social são
hoje mais evidentes que no passado. Tal visibilidade se deve, pelo
incremento do protagonismo dos objetos que as tecnologias digitais, através
da possibilidade de conexão e de interação entre circuitos informativos e
ecossistemas trans-orgânicos, contribuíram para implementar, alterando as
caraterísticas ecológica dos convívios coletivos, tornando mais visíveis a
participação e a contribuição dos não humanos na construção do social e das
agregações coletivas. A dimensão agregativas do nosso convívio é hoje
visivelmente mais complexa. (DI FELICE, apud LEMOS, 2013)

A ciência social que surge com o objetivo de realizar uma fisiologia social a partir do
método das ciências da natureza, acreditava que a única forma de alcançar o progresso seria
criar um método universal capaz de produzir informações objetivas (imediatas) e, portanto
seguras. Esta mesma ciência social, entra em crise influenciada também por novas
descobertas na área da matemática, física e química. Descobertas que colocaram em questão a
objetividade e o método universal. A concepção sociológica inicialmente e em sua maioria
tomou o tecido social como um corpo mecânico de funcionamento, no qual cada instituição
possuía uma função única, definida, separada, criando a identidade social. A Identidade social
era a identidade individual, o homem era produto do seu meio, já que este meio fora recriado
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justamente com a função de representar o indivíduo, de garantir o laço social, ou
sociabilidade.
A complexidade vista pela ótica da sociologia foi a complexidade exclusivamente
humano, produzida e vivida a partir deste ator social racional e armado do método científico
universal, completamente diferente da proposta metodológica de Morin (2003), que reconhece
a palavra complexidade como problema, no sentido que ela por sua natureza já exprime o não
fechamento.
No fenômeno da modernidade o homem estava preocupado em produzir conhecimento
sobre a realidade para melhor organizá-la. As formas de organização podem ser entendidas na
expressão do colonialismo, do eurocentrismo, do antropomorfismo.
Para o ocidente a “produção científica” funcionou como seu maior discurso, no sentido do
termo (do latim DISCURRERE – coorer por fora – dis = fora / currere = correr). Correr por
fora, denota uma ação distante, que apenas tange o ímpeto central que a motiva, ou seja, a
utilização da palavra discurso tem estreita relação com o que ocorreu no fenômeno da
modernidade, a explicação científica que se colocou como forma de transformação social,
acabou por se preocupar em criar teorias e estruturas de significação que conduzissem o
homem, mas, que aos poucos foi se distanciando da ação sobre o social. A elaboração teórica
a respeito da situação social pós-moderna (pós-Gerras, pós-queda do muro de Berlim),
iniciada por J. F. Lyotard (2002) nos apresenta como uma das suas principais condições a
dissociação entre discurso e ação. E a partir da contribuição crítica de autores como Latour,
Heiddeger, Nietzsche, Maffesoli, Vattimo, Morin, Lévy, Di Felice, entre outros, percebemos
que essa maneira de conduzir a ação a partir teoria científica, ou seja, basear a ação em
significados estabelecidos arbitrariamente por pequenos grupos gerou esse tipo de ação. Essa
é uma herança filosófica ocidental que coloca a razão como forma de aquisição de informação
autônoma e segura sobre o real por natureza.
Excluindo o elemento formante e agregador dos fluxos informativos, a
representação sociológica do social conseguiu narrar apenas uma parte da
complexidade do conjunto de relações perdendo, assim, o dinamismo
ecológico das agregações e não conseguindo avançar na direção de uma
teoria ecossistêmica do ato que reunisse os diversos atores, humanos e não,
envolvidos no agir. Devemos a B. Latour, M. Calon, J. Law, avanços
significativos em tal direção. Superando a teoria clássica da ação social que
circunscrevia o agir às atividades do sujeito-ator, artífice único e principal do
dinamismo social, a teoria do ator-rede recoloca a questão na necessidade de
repensar o próprio estatuo do social a partir de sua vocação agregativas e
dinâmicas. (prefácio)
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Segundo Gianni Vattimo (1995) a sociedade da comunicação tem estrita relação com a
sociedade das ciências sociais – dispositivos de transmissão foram criados nesse período – a
tecnologia mecânica emprestou sua característica de funcionamento para que autores da época
analisassem a situação social a partir da perspectiva mecânica – dos dispositivos de
funcionamento independentes, que continham em si esse funcionamento autônomo, sem a
consciência humana gerindo todas as etapas do processo de significação. A sociedade da
comunicação se faz necessária como forma de propor e agregar o social dissipado
(desmaterializado, desintegrado) pelas condições da pós-modernidade. Perdemos o sentido de
historia devido à emergência da simultaneidade.
A partir do Iluminismo, submeter a realidade humana a análise cientifica não é uma
questão somente de estudo, mas uma questão de transformação da sociedade. Ideal de
autotransparência se torna fértil diante da situação da comunicação generalizada - que reflete
no que Nietzsche afirmou como “transformação do mundo verdadeiro em fábula” (apud
VATTIMO, 1995).
A distinção sociológica entre sociologia e comunidade, a distinção entre “estado de
natureza” versus “estado civil”, são articulações teóricas importantes que marcaram nossas
formas de análise do social.
A sociabilidade pode ser entendida como espaço imaginário, como fluxo informativo
desde o surgimento da sociologia, mas a questão que dificulta o entendimento dos novos tipos
de sociabilidade é que esta foi tratada como realidade concreta, imediata, objetiva e, portanto
científica. Por quê? Porque, de certa forma o imaginário deveria estar estruturado pelos
componentes reguladores do social, as instituições, estas que funcionavam como a garantia da
organização social e consequentemente a guardiã do projeto de emancipação próprios da
modernidade. Como afirma Morin (2003, p. 7) “[...] Também o conhecimento científico foi
durante muito tempo e permanece ainda frequentemente concebido como tendo por missão dissipar a
apa-rente complexidade dos fenómenos a fim de revelar a ordem simples a que obedecem.”
O social da sociologia clássica, possibilitou análises apenas de sua “arbitrariedade” e, portanto
organicidade funcional (corpo humano), o que consequentemente possibilitou uma estruturação
simbólica e espacial centralizadora, fundamentada na estrutura panóptica (conceito desenvolvido por
Jeremy Bentham no final do século XVIII) de controle sutil dos corpos, dos instintos que por sua vez
gerou a possibilidade das estruturas simbólicas serem vividas concretamente. Tal distinção (sociedade
x comunidade) contribuiu para a concepção de política, de Estado, de lei, de direito, de moral e assim
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por diante. Tais valores que entram em crise a partir das aberturas sugeridas pela introdução das
tecnologias na vida cotidiana fora do ambiente do trabalho e da produção de capital. Quando a
tecnologia mecânica das máquinas abre-se para a tecnologia midiática temos uma grande
transformação nas formas de interação social.
As nossas formas de interação com a realidade sempre foram mediadas por diferentes
materialidades, espacialidades, e, portanto poderiam ser interpretadas numa perspectiva ecológica. O
projeto de interação direta (através da racionalidade, da capacidade de julgar com raciocínio) com o
real, que foi o intuito do fenômeno modernidade, torna-se inviável quando Bateson (1987), nos fala
sobre entropia e sistemas abertos. Que nos sugerem um pensamento ecossistêmico.
A necessidade do pensamento complexo não poderia ser justificada num
prefácio. Uma tal necessidade só pode impor-se progressivamente ao longo
de um caminho onde apareceriam em primeiro lugar os limites, as
insuficiências e as carências do pensamento simplificador, depois as
condições nas quais não podemos evitar o desafio do complexo. [...]
(MORIN, 2003, p. 8)

Ambiência digital
O social não é apenas o resultado das trocas simbólicas. Historicamente, as ciências
sociais e da comunicação viram, atribuíram à mídia a função de continuidade do sistema
produtivo econômico e cultural, ao invés de pensar no “como” a forma dessas mídias
interferem nas formas de organização social e do conhecimento (McLuhan, 2006). Não é só
um dispositivo simbólico que conduz o tecido social tecnológico, mas a forma ecológica de
sua existência, de seu entendimento. A estabilidade do real sob a ótica da razão ordenadora,
universal sempre foi a pretensão da ciência moderna. Muda o estatuto do social, este torna-se
transorgânico.
A característica glocal proporcionada pelas redes digitais de comunicação via internet,
é a forma da rede, que por sua vez na interação imprime seu hibridismo, abrindo
possibilidades de atuação, consciência e inteligência coletiva (Lévy) e conectiva (De
Kerckhove).
O estudo dos ambientes digitais como Second life e Barcamp demonstrou com mais
nitidez a emergência do “habitar comunicativo” (Di Felice, 2010). O conceito desenvolvido
por Massimo Di Felice aponta para as arquiteturas informativas do social, que criaram
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geografias e significados diferentes, principalmente pela troca com as tecnologias de
comunicação digitais.
Não significa dizer que o social é apenas resultado do pensamento, da simbolização,
mas que este processo de pensamento, a experiência social é permitido e permeado pelas
trocas com os aparelhos técnicos.
A origem tecnológica da percepção da natureza tem um momento importante
com a invenção do telescópio de Galileu. Desde então a técnica deixou de
ser algo externo ao homem e começou a influenciar a sua forma de perceber
e de habitar, estabelecendo o seu uso uma nova aliança entre o orgânico e o
inorgânico a técnica, a informação e o meio ambiente. [...] Pelo contrário,
numa expressão concisa, poderíamos dizer que sempre fomos pós-humanos.
[...] As tecnologias de comunicação ajudam-nos agora a lembrar que o lugar
do homem no mundo é algo diferente do que definimos a partir do
humanismo e durante toda a modernidade. (Di FELICE e PIREDDU, 2010,
p. 28)

As consequências da utilização de tais conceitos sociológicos é que se mostram
insuficientes para dar conta dos passos futuros. Tais conceitos que carregaram a análise das
mídias, da tecnologia como instrumento, assim como a natureza.
No final da primeira década do século XXI, as tecnologias comunicativas fazem parte
da vida cotidiana nas mais variadas esferas de atuação, transformando constantemente as
significações sobre formas que conhecíamos de sociabilidade, de identidade, de alteridade e
de relação social. Segundo Lévy (2000), a comunicação digital pode ser portadora de outras
possibilidades de agenciamento, interação e significação. No processo social, ela inclui não só
a natureza humana, mas também a natureza tecnológica, resultando numa condição híbrida
e/ou numa relação simbiótica. Nesses termos, o cotidiano passa a acontecer num espaço
tecnológico fazendo com que a sociabilidade pareça mais ligada aos fluxos informativos do
que às geografias ou instituições. Nunca se viveu um período com essas características em
que a velocidade das trocas comunicativas resulta em múltiplos espaços de atuação social,
modificando seus próprios pressupostos. Ao lado da forma presencial, a deslocação das
pessoas passa a se dar em “metageografias informativas” (DI FELICE, 2008, p. 24).

Coletivo Baixo Centro e as possibilidades conectivas do social
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O Coletivo Baixo Centro deriva de um projeto iniciado por um grupo de pessoas que
fazia parte de outro coletivo, a Casa de Cultura Digital (criada em, que entre muitos projetos
estabeleceu um foco temático sobre a produção cultural no Brasil (2010), dificuldade, acertos,
condições, para que assim fosse possível estabelecer redes conectivas de ação da cultura
independente, local. Tudo começa com a observação dos espaços habitados por parte dos
agentes do coletivo e tais observações os fazem refletir sobre o tipo e a qualidade de interação
e experiência urbana possibilitadas pela região que compreende os bairros no entorno do
Elevado Costa e Silva (Minhocão, 1970).4
O coletivo teve início com a vontade de mudar a relação com a cidade, e assim através
de redes de internet conseguiram conectar artistas que pensavam no tema “direito à cidade”.
Fizeram uma chamada pública de projetos, adotaram o termo de “cuidadoria” ao invés de
“curadoria”, queriam evitar a escolha, exclusão, queriam apenas cuidar para que todas as
iniciativas fossem concretizadas.
A primeira intervenção do coletivo para abrir o Festival Baixo Centro, que propôs em
abril de 2012 mais de 500 atividades culturais pelo período de 10 dias, foi jogar 10 litros de
tinta no cruzamento da Av. São João, para colorir o espaço cinza da cidade imersa na rotina
de trânsito e trabalho.
Imagem 1 – Registro da intervenção de abertura do

Imagem 2 - Mapa colaborativo com a programação

Festival Baixo Centro de 05 à 16 de abril de 2012.

do evento.

Local: Av. São João – Centro de São Paulo.

Fonte: http://f5.folha.uol.com.br/humanos/1070289-

Fonte: http://g1.globo.com/sao-

movimento-ocupa-minhocao-com-grama-e-piscinas-

paulo/noticia/2013/04/festival-baixo-centro-comeca-

4

Via expressa elevada que une a região leste à região oeste da cidade de São Paulo, cortando a Av. São João e
todos os prédios que por ali estavam estabelecidos.
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neste-domingo.shtml. Divulgado pelo Portal F5, do

nesta-sexta-feira-em-sao-paulo.html. Divulgado no

Grupo Folha de São Paulo em 01 de abril de 2012.

Portal G1 em 01 de abril de 2012.

A ideia principal dos coletivos interconectados é aplicar a cultura das redes ao
território urbano, como fala Lucas Pretti, no vídeo “Discutindo o Elevado Costa e Silva e o
Movimento Baixo Centro” - do Youtube, sobre o início do movimento. Nesse sentido, as ruas
se tornam parte da rede e estão interconectadas aos circuitos eletrônicos-digitais, humanos, de
linguagens e ambientais. Um assunto leva a outro, falar da cultura leva a falar da situação
econômica do local e do estatuto da arte, por exemplo. A forma de abordar os assuntos é
muito mais próxima da lógica reticular, do que da lógica linear. O objetivo de proporcionar
outro tipo de interação com o espaço urbano, coletivo, inspira-se principalmente no
movimento contracultural PROVOS5, da Amsterdam de 1965. O discurso do “direito à
cidade” impulsionou a prática do coletivo Baixo Centro.
Uma das principais características era

justamente a intervenção artística,
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características dos happenings , nos espaços significados pela função política, econômica e
institucional. Segundo o autor Guarnaccica (2001),
A revolta do PROVOS foi o primeiro episódio em que os jovens, como
grupo social independente, tentaram influenciar o território da política.
Fazendo-o de modo absolutamente original, sem propor ideologias, mas um
novo e generoso estilo de vida antiautoritário e ecológico (embora esta
palavra ainda não existisse naqueles anos). [...] PROVOS nunca foi nem
partido nem movimento, podemos vagamente defini-lo como um conjunto
instável de indivíduos absolutamente heterogêneos que, no ápice do próprio
sucesso, não contava com mais de vinte agitados/agitadores. Capazes de
provocar simpatias e cumplicidades inesperadas, de envolver em suas ações
milhares de pessoas. (GUARNACCIA, 2001, P. 13 - 14)

Os happenings enquanto proposta artística de intervenção sugere essas formas de
interação imersivas, abertas, desde o momento que passaram a compreender a arte como uma
experiência com o ambiente, com o momento do cotidiano, da vida comum.

5

Os PROVOS, foi um movimento social holandês que buscava propor novas formas de vivência coletiva e de apropriação
dos espaços urbanos (GUARNACCIA, 2001).
6

Forma artística proveniente dos EUAS no ano de 1959, que mistura diferentes manifestações artísticas num mesmo
ambiente, nos quais a arte convidava o “público” a interagir com o espaço e as ideias, tonando a relação arte – público, uma
experimentação sensível acima de tudo.
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Um aspecto interessante é que o movimento PROVOS tinha clareza quanto a não
conquista de resultados, as intervenções no espaço público urbano, não tinham um objetivo
linear, ao contrário, alguém começa e sabe-se lá quem ou como a coisa irá continuar.
A forma de agregação do Coletivo Baixo Centro é bastante próxima das formas de
contato do Barcamp, que por sua vez se tornou um dos primeiros agenciamentos nessa
direção. Ambos preocupam-se com a horizontalidade das relações. Todos os agenciamentos
propostos pelo Baixo Centro estão conectados com outros coletivos e plataformas que
experimentam a criação, a valorização da cultura independente e das formas alternativas de
organização, como por exemplo, contam com as plataformas de redes Catarse (plataforma
voltado para o crowdfunding), o Catraca Livre (plataforma de divulgação de programação
cultural gratuita), Casa da Cultura Digital, entre outras.
A temática de atuação do Baixo Centro é o incentivo à Produção Cultural e a tomada
do espaço urbano. A partir do incentivo à cultura independente, o objetivo deste coletivo é
“fazer as pessoas terem experiência de vida em conjunto e com o espaço urbano do cotidiano”
como forma viver coletivamente, de “estar junto na cidade”. De acordo com alguns dos
participantes, o importante é propor conexões, aplicando a forma dinâmica de atuação própria
da cultura das redes para projetos glocais. Cada projeto recebe uma chamada coletiva de
fundos a partir da parceria com a rede Catarse. Ou seja, encontraram uma forma de efetivar os
nós conectivos de ideias que surgem nos encontros da rede digital.
A rede Catarse hospeda projetos variados que estão abertos para receber doações de
quem achar tal ideia interessante. Este tipo de ação se chama crowdfunding (financeiras) e da
disponibilidade e interesse de quem quer ajudar. A qualidade da ação proposta vai na direção
do empreendedorismo e da auto responsabilização.
Considerações finais
A principal direção que este pequeno estudo chegou é que esse tipo de social gerado
por coletivos independentes como o Baixo Centro, não são resultado de arranjo racional,
científico previamente organizado pelas instituições e seus sistemas fechados. O social
emerge das conexões realizadas pelas plataformas de tecnologias da comunicação digital.
A interação acontece conforme o interesse e os estímulos. Ou seja, nessas formações a
sociabilidade é construída no momento da interação. Não existe uma base referencial de onde
se possa extrair a forma de comportamento adequado. Tanto no BC quanto no SL esta
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situação se expressa, não existe uma memória ou uma estrutura que ensina como se comportar
ou sua “função/papel” dentro da comunidade. Em ambas as comunidades, os novatos se
inserem pela observação ou pela amizade de alguém que dê as dicas. A maneira de conhecer a
sociabilidade desses ambientes é fazer parte dele. Nos ambientes virtuais não existem as
tradicionais instituições sociológicas responsáveis por conformar a ordem simbólica, material
e o corpo. Não há uma fonte “original” e legítima que transmita as regras de comportamento.
Os ambientes virtuais são marcados pelo experimentalismo e pelo tempo do efêmero.
Por meio da experimentação momentânea e efêmera, as mudanças se fazem
necessárias, a partir do tempo de cada indivíduo, o ato conectivo, não está baseada nos ideais
da política moderna, organizada cientificamente a partir da lógica da razão instrumental.
Dessa forma a nomenclatura e metodologia reticular propõe a utilização da palavra “ato” ao
invés “ação.
A descontinuidade das ações, a falta de objetivos bem definidos, a não identidade e
hierarquia das relações, fazem do Baixo Centro uma forma de agregação do efêmero contato
conectivo, que justamente por sua efemeridade ganha força ara se metamorfosear em
caminhos não previstos.
A sociologia a partir de suas ferramentas e discurso funcionalista, humanista,
sistêmica, não consegue representar, falar sobre esses tipos de agregações. A simultaneidade
da comunicação digital, a partir da crescente interação com as tecnologias da comunicação
digital, empresta sua especificidade para as interações com o espaço social concreto e
simbólico.
Quase todas as atividades propostas pelo Baixo Centro são filmadas e compartilhadas
pela rede, ou seja, a experiência vivida se mistura as possibilidades tecnológicas de
amplificação das intensões e experiências, estas que por sua vez não são orientadas pelo
sujeito reflexivo, mas pelo sujeito emotivo, reflexivo, midiático que não separa ou privilegia
uma ou outra característica. Ou seja, o social acontece nessas redes de conexão.
Se ficarmos pensando apenas no conteúdo, do baixo centro ou do funk que toca nas
grandes emissoras, apenas como a luta, disputa pelo local de expressão, estaremos com a
mesma lente moderna, que muito determinou as análises das mídias. Olhar com o privilégio
do conteúdo significa sermos modernos. O sujeito é guiado pela estética das experiências
sociais e não tanto pelo seu conteúdo racional, passível de explicação.
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Os coletivos, Casa da Cultura Digital e Baixo Centro, são formados por gente que não
tem medo de tecnologia, gente que não a vê a simbiose da interação tecno-comunicativa como
ausência de razão ou desequilíbrio humanos, as trocas sociais passam pelas trocas com as
tecnologias e isso amplifica as possibilidades da vida, assim como constatado por Galileu
desde a primeira vez que apontou o telescópio para o céu e seu deu conta de que aquela
máquina o expandia para fora de si mesmo, para fora da natureza, o capacitando para a
criação de um tipo novo de conhecimento e interação com o mundo. O resultado dessa
descoberta é a simbiose constitutiva da condição humana (ou melhor, pós-humana). A partir
daqui o homem nunca mais seria o mesmo. O território da ação não é mais geográfico, mas
sim informativo e sensível.
Realizando o cruzamento entre as propostas teóricas aqui apresentadas, podemos
sugerir a adoção de conceitos diferentes, que ao menos não busquem eliminar a
complexidade, mas apenas descrevê-la como, por exemplo: social por coletividade,
sociabilidade por sociabilidade, ação social por ato conectivo, espaços e ambientes por fluxos
comunicativos e ambiências e por fim sociologia por ecologia.
Mais do que uma proposta de definição, nos preocupamos em propor associações
epistemológicas, a escolha do próprio termo “conectiva” para qualificar a sociabilidade das
formas de agregação pós-políticas da atualidade, reflete o método reticular de elaboração, que
percebe o dinamismo vital das agregações coletivas. O social foi visto pela sociologia clássica
como a estrutura que explica as associações, e a proposta de Latour (2006) ao desenvolver a
teoria ator-rede, é justamente perceber que é das associações que emerge o social. Isto
significa uma mudança qualitativa e de perspectiva, pois assim o social não pode mais ser
entendido apenas como o conjunto de regras e instituições. O social emerge comportamento e
apropriação espontâneos, conectados às redes digitais de comunicação.
É nesta perspectiva que a dimensão relacional e comunicativa assume a
dimensão da “forma formantis”, isto é, a dimensão que explicita o poder
criador da conexão que contrariamente à dimensão estrutural funcionalista,
própria da tradição sociologia norte-americana (T. Parsons), descreve o
imprevisível processo de construção das agregações reticulares. O social
deixa, assim, de ser para tornar-se evento, acontecimento comunicativo,
único e a-sistêmico.
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Reflexões sobre infoativismo no contexto da Ciência da Informação.

As circunstâncias que geraram recentes manifestações públicas, no mundo e no Brasil,
provocaram uma série de análises sociais, políticas e de efeitos da comunicação e da
tecnologia. A organização das mobilizações, assim como sua mensagem política
fragmentada, composta por uma multiplicidade de vozes, utilizou como espaço de
propagação as redes sociais e seus ambientes digitais. Neste contexto, mídias
alternativas, mais ágeis que os canais de comunicação tradicionais, surgiram como
mecanismos de disseminação e consumo de informação bruta. Este fenômeno da
comunicação-informação-participação-ação, de impacto internacional e nacional,
suscita também análises pela ótica da Ciência da Informação (CI) e, por isso,
formulamos esta reflexão que pontua condições do processo de informação e sua
relação com a noção de infoativismo.

Ao iniciarmos uma reflexão sobre a noção de infoativismo uma pergunta precisa ser
feita: Que efeito uma informação exerce sobre uma pessoa ou um grupo social? No
âmbito da CI, esta indagação da relação de causa e efeito tem sido estudada na
perspectiva do processo de busca e recuperação de informação. A partir dessas noções
oferecidas pela CI, aqui aplicadas para estabelecer uma análise do poder obtido pela
informação, utilizaremos um raciocínio com o seguinte encadeamento: disseminação,
uso e apropriação de informação modelam o conhecimento e promovem condições de
empoderamento do cidadão para alguma ação.

Para desenvolvimento desse raciocínio, base para introduzir a noção de infoativismo,
alinhamos exemplos do cenário das redes sociais e observações sobre momentos
recentes no mundo e no Brasil. No mundo, as rebeliões e ocupações nas ruas que
eclodiram em 2011, internacionalmente representada pela Primavera Árabe; no Brasil,
seguindo essa onda, as manifestações de junho de 2013, associadas ao Movimento do
Passe Livre, cada qual com motivos, força e ações diferenciadas.

Como ultima observação, antes da análise propriamente dita, ressaltamos que para esta
reflexão adotamos o conceito de Buckland (1991) de “informação como coisa”, isto é,

um objeto que não está definido apenas pela característica textual nem possui uma
definição restrita ao formato, meio onde está presente, mas se configura por sua
funcionalidade enquanto objeto de informação (algo ou coisa com característica
informativa).

Disseminação
Disseminar implica na transmissão de informações, condição básica para comunicação
humana e a formação de conhecimento. Por definição, para Lara e Conti (2003),
“disseminar informação supõe tornar público a produção de conhecimentos gerados ou
organizados por uma instituição”, bem como por indivíduos ou grupos sociais. Para que
a disseminação ocorra, na sua base existe um produtor que, teoricamente, busca oferecer
informações úteis, levando em conta os aspectos de uso e linguagem. Sendo assim,
disseminar informação está associado à ideia de transferência e, originalmente, baseada
no tradicional esquema de comunicação: emissor-canal-mensagem-receptor.

Com o aparecimento da Internet, este esquema tradicional foi submetido a novos
paradigmas e aos efeitos da tecnologia da informação sobre o homem que,
consequentemente, provocaram desdobramentos no sentido da disseminação. A
sociedade (em rede) lida agora com maior volume de dados, velocidade de acesso e
autonomia do usuário (produtor/disseminador/consumidor) sobre a circulação de
informações. Além disso, como aponta Souto (2010), entre as mudanças ocorridas nos
de serviços de disseminação seletiva podemos listar: integração de recursos
informacionais em diferentes formatos (vídeos, áudios, fotos); uso de novos canais de
disseminação (sites, blogs, fóruns); interação síncrona e assíncrona com usuários
dispersos geograficamente; democratização da ação de disseminar, permitindo que
usuários de informação promovam voluntariamente a disseminação; uso de diversas
tecnologias para entrega de pacotes informacionais (email, RSS, alertas automáticos,
redes sociais); uso de diferentes ferramentas de retroalimentação (enquetes, formulários
e questionários online).

Para ilustrar este efeito da tecnologia sobre a disseminação de informação, podemos
tomar como exemplo as manifestações e rebeliões ocorridas na Tunísia (2010) e Egito
(2011), quando as estruturas de difusão da informação foram expandidas pelo uso de
celulares e redes sociais, criando diferenciais importantes na organização das

mobilizações. Muito embora, como afirma Valeriani (2011), o mecanismo das rebeliões
foram organizações tradicionais (meio acadêmico, partidos políticos e sindicatos) e não
o Facebook. Neste momento, surgiram “comunidades informacionais” na Internet que
se estabeleceram como elementos chaves para dinamizar o fluxo de informação durante
a Primavera Árabe. Este caso é um exemplo claro da evolução do processo/método de
disseminação. Enquanto nas mídias tradicionais o fluxo de informação flui de forma
linear, nas “comunidades informacionais”, constituidas em espaços como Facebook,
Twitter e blogs, o fluxo ocorre online de modo multidirecional e compartilhado,
gerando maior intensidade na circulação e propagação de informações (MACKINNON,
2004). Princípio similar pode ser verificado no fenômeno das manifestações ocorridas
em junho no Brasil; muito embora o papel inicial de organização tenha sido provocado
pelo Movimento Passe Livre, Facebook e Mídia Ninja foram adotados como principais
fontes de disseminação e dialogo entre observadores e participantes das manifestações.

Neste panorama moderno, Capurro e Hjorland (2007) entendem que ocorreu um
deslocamento dos atributos da informação para um estado de relevância, muito mais
difícil de compreender porque precisa ser interpretado em contextos sociais e culturais e
não apenas pela estrutura. Neste novo contexto tecnológico, de interação

e

disseminação por meio das mídias sociais, atingimos mais rapidamente as etapas
posteriores da transmissão: o uso e a apropriação de informações.

Uso
São vários os modelos teóricos que analisam estágios do processo informacional e
definem a fase de uso da informação. Na CI, o ponto de partida desse processo está
baseado em necessidades pessoais e na sua busca por informações para adquirir novos
conhecimentos e realizar ações. Para esclarecer a noção de uso, usaremos o modelo
proposto por Choo (2003) com os principais elementos que influenciam o
comportamento de uma pessoa quando busca e usa informação. Este modelo apresenta
três estágios: necessidade, busca e uso da informação. Para o autor, a necessidade de
informação surge quando uma pessoa, a partir de sua experiência, identifica “vazios”
em seu conhecimento. No estágio da busca de informação, esta mesma pessoa quer,
intencionalmente, encontrar informações que possam mudar a condição de seu estado de
conhecimento. Buscar implica na seleção de informação relevante, que permita mudar a
capacidade de decisão e ações, a partir de um novo conhecimento.

O modelo de Choo (2003) também indica o ambiente onde a informação é buscada:
ambientes interno e externo para processamento da informação. O interno representa o
que está dentro da pessoa e o externo onde ocorre o uso da informação (por exemplo,
ambiente profissional ou social). Neste sentido, o conjunto de elementos cognitivos,
emocionais e situacionais modifica a percepção (da pessoa ou grupo) sobre o valor da
informação.
Para introduzir o sentido de uso, vale pontuar aspectos da noção de relevância que
contribuem para sua compreensão. De acordo com Saracevic (2007), relevância é uma
relação mutável com propriedade e contexto (externo e interno); seus atributos indicam
relação (pessoa e informação), intenção (objetivos e expectativas), contextos internos
(afetivos e estados cognitivos) e externos (tarefas e componentes sociais e culturais),
inferência (avaliação sobre a relação com a informação), seleção (processo que
maximiza ou minimiza resultados), interação (atributos e contexto que podem mudar) e
medida (graus de avaliação da eficiência de uma informação).
Por este conjunto de atributos, podemos entender que a maneira como uma informação
adquire relevância para uma pessoa dependerá de condições cognitivas, emocionais e
sociais. Estes condicionantes dinâmicos do uso definem a utilidade de uma informação
para uma pessoa ou grupo de pessoas. No caso dos protestos populares contra o
aumento das tarifas de ônibus, inicialmente focados em São Paulo, podemos dizer que,
ao promover atributos suficientes de contexto, intenção e interação, as redes sociais
disseminaram informações suficientes (vídeos, áudios, fotos e textos) que adquiriram
relevância para esclarecer, integrar, associar e mobilizar pessoas.
O uso da informação, como fase final desse modelo, permite elucidar um problema,
responder uma pergunta, facilitar a tomada de decisões em situações diversas e
desenvolver a capacidade de agir. Para Choo (2003), o uso positivo (e esclarecedor) da
informação é visto como a ajuda necessária para uma pessoa adquirir confiança e
continuar em sua trajetória de vida. O aspecto negativo, caso a informação não seja útil,
são sentimentos de decepção, frustração e insatisfação.
Sendo assim, supondo que uma informação atenda todos os requisitos positivos de uso,
a pessoa que teve suas necessidades informacionais atendidas atinge a fase de
apropriação.

Apropriação
Reconhecida a possibilidade de uso da informação, a apropriação acontece em uma
relação mais orgânica e direta com o usuário, para Barreto (2006):
A apropriação da informação, fim fundamental de um processo de
conhecimento, revela um ritual de interação entre um sujeito e uma
determinada estrutura de informação, que gera (no sujeito) uma modificação
em suas condições de entendimento e de saber acumulado; a apropriação
representa um conjunto de atos voluntários, pelo qual o indivíduo reelabora
o seu mundo modificando seu universo de conteúdos. É uma criação em
convivência com suas cognições prévias e com sua percepção; é um inicio de
algo que nunca iniciou antes e que resultará sempre em uma modificação
como conseqüência do processo, ainda que possa ocorrer uma volta e
permanência ao seu estado inicial de saber.

Desta forma, a condição de apropriação só ocorre quando o sujeito processar e validar a
informação acessada. Portanto, a mensagem deve ter significado e contexto claros para
a sua compreensão e aceitação. Como exemplo de apropriação de informação em redes
sociais, Moraes e Bellini-Leite abordam o efeito dos “memes”, termo utilizado para tudo
o que é repetidamente utilizado na internet, cujo significado esta baseado é derivado de
uma pessoa, vídeo, imagem, frase, ideia, música, mensagem de blog ou Twitter que
adquirem popularidade entre usuários e se espalham pela rede atingindo milhares de
pessoas. Para os autores, os memes que surgiram durante as manifestações populares de
junho funcionaram como despertador do interesse de jovens para participação política.
Em analogia ao sentido de apropriação, podemos dizer que os memes disseminados nas
redes, em função dos microdiscursos dos manifestantes, foram validados pelo conteúdo
emocional de expressões como: “vem pra rua”, “não é só pelos R$ 0,20”, “O Brasil
acordou”, “primavera brasileira”, “saímos do Facebook”. Extratos de informação que
foram apropriados e, por isso, capazes de alterar de modo significativo o cotidiano de
um cidadão e gerar novas informações (CARVALHO, 2011).

Informação é Poder
De forma abreviada, podemos dizer que a expressão “informação é poder” teve seu
significado ampliado no contexto da sociedade da informação. A posse de informações
tornou-se um fator determinante na obtenção de vantagens, força e controle. Segundo a
concepção weberiana, o poder permite a uma pessoa impor sua vontade sobre o
comportamento de outra pessoa ou grupo de pessoas, isto é, a capacidade de adquirir e
exercer poder permite que grupos ou indivíduos imponham suas vontades a outros para
atingir determinados objetivos. Este poder poderia se concentrar, por exemplo, na esfera

científica, quando ocorre o domínio de especialidades e a produção de informações
científicas; na política, pelo sistema representativo vigente, assim como pela dinâmica
da troca de informações privilegiadas entre governos e partidos de apoio; na atividade
econômica, estabelecida por estratégias de competitividade, controle de mercados e
domínio de propriedades intelectuais; nas camadas sociais, pela formação de grupos de
elite privilegiados por sólida educação e apropriação exclusiva de informações e
tecnologia. Em síntese, poderíamos dizer que as teorias do poder estabelecem estruturas
de relacionamento entre condicionantes de ordem econômica (riqueza / recompensa /
dinheiro), de caráter informacional (saber / persuasão / inteligência) e de caráter
político-decisório (força / coação). (SILVEIRA, 2000)

Estas condições estão presentes no campo de interesse do cidadão comum. Entretanto,
para atuar nestas relações de poder, a participação do cidadão precisaria acontecer de
forma proporcional aos grupos dominantes, permitindo a ele acreditar em sua própria
voz e ter canais adequados para manifestação. Por esta lógica, se consideramos: o
acesso à informação promovido pelo uso das Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC), a crescente influência das redes sociais e o uso de mecanismos de
comunicação livres de controle ou condicionamento editorial (como blogs, Facebook e
Twitter); este conjunto de condições nos parece favorável ao surgimento de vozes
suficientes que, inseridas nas relações de força, poderiam gerar e exercer poder
informacional de convencimento e apoio para participação política, a exemplo das
manifestações populares de junho que exigiram a redução das tarifas de ônibus. Silveira
(2000) acrescenta que as transformações obtidas com uso da Internet e a comunicação
em tempo real ofereceriam ao poder um novo ambiente informacional, valorização do
conhecimento e mecanismos de controle político por meio de recursos tecnológicos.
Porém, estas novas tecnologias seriam igualmente úteis como ferramenta de controle
político sobre a sociedade.

Para Castells (1999), considerando este novo ambiente, o
termo informacional indica o atributo de uma forma específica de
organização social em que a geração, o processamento e a transmissão da
informação tornam-se as fontes fundamentais de produtividade e poder
devido às novas condições tecnológicas surgidas nesse período histórico.
[...] Contudo, outros componentes da “sociedade informacional”, como
movimentos sociais ou o Estado, mostram características que vão além da
lógica dos sistemas de redes, embora sejam muito influenciadas por essa
lógica, típica da nova estrutura social.

Feita esta curta consideração sobre o poder a partir da informação, iniciamos a última
parte desta reflexão que trata do uso da informação para ação.

Informação é ação: Infoativismo
Neste ponto da reflexão, a relação imediata que precisa ser feita é: informação é poder
para ação. E o que seria esta ação? Morin (2011) responde esta questão dizendo que:
Ação é estratégia. [...] A estratégia permite, a partir de uma decisão inicial,
prever certo número de cenários para a ação, cenários que poderão ser
modificados segundo as informações que vão chegar no curso da ação e

segundo os casos que vão se suceder e perturbar a ação.
A estratégia luta contra o acaso e busca a informação.

Por este encadeamento, que pode ser expresso por informação-poder-estratégia-ação,
inserimos a primeira característica do infoativismo.

Pela definição da organização internacional Tactical Technology Collective, fundada
em 2003, “infoativismo significa o uso efetivo de informação e práticas de
comunicação para engajamento e defesa de causas”, em tradução livre. Os princípios
que orientam a organização, bem como definem suas estratégias de treinamento, tem
como base a informação para ação. Segundo Joyce (2010), o termo infoativismo foi
cunhado pela organização e está apoiado no conteúdo, diferentemente do ativismo
digital cuja relação imediata é com a infraestrutura (hardware e software). A autora
menciona também que pela definição de Dirk Slater, ativista e colaborador da
organização, o infoativismo pode ser entendido como uso estratégico e deliberado de
informações em campanhas. Sem necessariamente ser digital ou com base na Internet e
podendo ocorrer com uso de impressos, por exemplo, cartazes ou folhetos, ou até
mesmo boca-a-boca. Neste sentido, o escopo das práticas de infoativismo vai além dos
limites estabelecidos pelo ativismo digital e, portanto, o termo é de emprego amplo e
não exclusivo.

Apresentada esta noção, é preciso ressaltar que a literatura indica que não há consenso
na terminologia utilizada para práticas de ativistas em contexto digital. Muitas são as
derivações encontradas: ativismo digital, netativismo, ativismo online, cyberativismo
etc. No entanto, para melhor entendimento, precisamos estabelecer um contraponto
(aproximação e distanciamento) da noção de “ativismo digital” com o termo

“infoativismo”. Em seguida, utilizaremos exemplos de táticas propostas pela
organização Tactical Technology Collective, que esclarece sentido e aplicação do
infoativismo e se relacionam com a linha de raciocínio proposta inicialmente:
disseminação, uso, apropriação, poder e ação.

Segundo Joyce (2010), o contexto que define o ativismo digital está fortemente apoiado
na infraestrutura tecnológica (redes, aplicativos e dispositivos) existente para prática do
ativismo e nos fatores sociais, políticos e econômicos que diferenciam o uso da
tecnologia pelos ativistas. Muito embora possa variar, nacional ou internacionalmente e
de região para região, a infraestrutura tecnológica suporta e facilita a transmissão de
informações (imagens ou sons) e elimina distâncias; por exemplo, um vídeo no Youtube
que contém alerta de um ativista na África e sensibiliza estudantes no Brasil; ou ainda, a
utilização do Facebook para criar grupos contra corrupção que, ao mesmo tempo,
integram pessoas identificadas com o tema e divulgam informações que estão visíveis
em qualquer parte do mundo com acesso à Internet. Estes objetos de informação podem
ser compartilhados com qualquer pessoa e estão apoiados no poder da linguagem
tecnológica, presente em softwares e aplicativos utilizados em diversos dispositivos
eletrônicos. Qualquer fonte tecnológica pode ser aplicada, seja ela aberta (software
livre) ou fechada (Facebook), desde que possa ser repensada para prática do ativismo e
adotada como ferramentas de apoio. Desta forma, o que caracteriza e define o ativismo
digital é a presença permanente de uma base tecnológica como meio para ação.

Por esta percepção, se referenciados pela forma de atuação, podemos dizer que existe
uma diferença de foco e ocorre um grau de distanciamento entre os dois termos.
Enquanto

no

infoativismo

o

meio

para

ação

se

concentra

no

conteúdo

(informação/mensagem), no ativismo digital o meio de ação está concentrado na
ferramenta tecnológica. No entanto, nenhuma das duas práticas é excludente, ou seja,
entendemos estes aspectos apenas como nuances que não justificam a dissociação da
construção de conteúdos em plataformas digitais, nem do uso de informação aplicada
por tecnologia.

Infoativismo: disseminação, uso e apropriação de informação
Chegamos ao ponto final desta reflexão. Podemos dizer que todos os aspectos da CI
abordados no processo de informação (disseminação, uso e apropriação) são elementos
de analogia, essenciais para entendimento de um ativismo cotidiano que se apóie na
informação. Por reciprocidade, a noção de infoativismo também nos parece importante
para estudos da CI.

Para construir uma ponte entre teoria e prática, vale observar as estratégias criadas pela
organização internacional Tactical Technology Collective. Reduzidas para 3 pontos
principais, a organização reúne esforços para disseminação, uso e apropriação de
informações com os seguintes objetivos:

Explorar a verdade [usar dados e informações de acesso aberto para criar
transparência sobre assuntos esquecidos ou mal analisados ou que prescreveram
pela lógica do Estado e não da sociedade]

Mobilizar para ação [encontrar parceiros para compartilhar dados e ideias, seja
de forma presencial (local) ou pela rede (em qualquer lugar)]

Expor o ridículo de uma situação [informações com tom humorado, irônico ou
satírico que chamem atenção para o contexto real, dificuldades e problemas]

Este modelo de aplicação de informações em favor das causas humanitárias é
estruturado para oferecer poder de convencimento e formas de ação. Sua versão
expandida de estratégias (com 10 táticas) explora o uso de informação para: mobilizar e
estimular pessoas; gerar testemunhos e registro de dados; elaborar novas formas de
visualização de informação; construir de redes de contatos; usar de dados abertos e
informações públicas; coletar e compartilhar informações relevantes para mudança do
estado de conhecimento de uma pessoa.

Também analogamente, podemos enxergar a essência dessas táticas no caso das
mobilizações e manifestações de protestos ocorridos no Brasil, que se configuraram
quase como um modelo espontâneo e desordenado de infoativismo. Por estes eventos,
percebemos novas abordagens sobre políticas informacionais, acesso democrático e

consumo ativo de informações pelo cidadão, que promovem ações concretas da
sociedade civil. Neste contexto geral, fica evidente o poder esclarecedor e agregador das
informações que, como mecanismo de ativação da ação, parece favorecer a resposta da
primeira questão feita: Que efeito uma informação exerce sobre uma pessoa ou um
grupo social?
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Redes de interação subjetiva na internet
Marcos NICOLAU 1

Resumo
A sociedade da informação nos proporcionou a comunicação em rede, com uma promessa
de emancipação comunicacional e liberdade de expressão. E muitos autores viram no
potencial tecnológico da internet a oportunidade da interconexão de uma inteligência
humana que poderia nos levar à inteligência coletiva. O que se evidencia, porém, é um
grande aparato mercadológico que faz da internet um sistema automatizado e
“antidemocrático” de informação. Estaria a inteligência coletiva longe de se concretizar
devido a supremacia das redes de interação objetiva ou haveria formas de inteligência
coletiva não dissimulada manifestando-se na rede? Acreditamos ter encontrado indícios de
redes de interação subjetiva através das quais as pessoas desenvolvem um modus faciendi
que projeta suas experiências pessoais para o campo das experiências coletivas.
Palavras-chave: Redes de interação. Inteligência coletiva. Modus faciendi.
Abstract
The information society has provided a network communication, with a promise of
emancipation and freedom of speech communication. And many authors saw in the
technological potential of the internet a chance of the human intelligence interconnection
that could lead us to the collective intelligence. What is evident, however, is a great
merchandising apparatus that makes the Internet an automated and "undemocratic"
information system. Was the collective intelligence far from concretize due to the
supremacy of interaction networks objective, or was forms of collective intelligence would
not dissimulate, manifesting itself on the network? We believe have found evidence of
subjective interaction networks through that which people develop a modus faciendi,
projecting their personal experiences to the field of collective experiences.
Keywords: Interaction networks. Collective intelligence. Modus faciendi.

Introdução
A internet mostrou-se, desde a sua popularização, bastante propícia para livre
compartilhamento de ideias e opiniões, cultura participativa irrestrita e consequente
consolidação de uma democrática comunicacional que viria libertar as sociedades
contemporâneas do imperativo dos meios de comunicação de massa.
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Mais do que um simples avanço nas tecnologias da informação e da comunicação
com todo o seu aparato midiático, havia a ideia promissora de que a inteligência humana
em rede contribuiria para uma ordem superior de pensamento, de conhecimento e de
consciência “internetizada”. Essa “Era” de promessas, segundo Cébrian (1999, p. 18), não
apontava apenas para a interconexão de tecnologias, mas, para a interconexão de seres
humanos pela tecnologia, a fim de combinar suas inteligências, conhecimentos e
criatividade em prol do desenvolvimento social.
Além de considerar que o então curso dos acontecimentos, com a rede mundial de
computadores, convergia para a constituição de um novo meio de comunicação, de
pensamento e de trabalho para as sociedades humanas, Pierre Lévy (1998), já anunciara
que a invenção de novos procedimentos de pensamento e negociação seria necessária para
que pudéssemos fazer emergir verdadeiras “inteligências coletivas”, cuja proposta seria
descobrir ou inventar um além da escrita, um além da linguagem, de forma que o
tratamento da informação fosse distribuído e coordenado por toda parte, não se tornando
propriedade ou condição de órgãos sociais separados, mas se integrando naturalmente a
todas as atividades humanas e voltando às nossas mãos.
Estávamos diante de um aparato tecnológico que, além de possibilitar essa
interconectividade do pensamento e da Inteligência humana, influenciando sobremaneira
as nossas práticas comunicacionais, poderia ser regida e direcionada por nossas ações
cotidianas. Para Manuel Castells (2003, p. 10): “Como nossa prática é baseada na
comunicação, e a Internet transforma o modo como nos comunicamos, nossas vidas são
profundamente afetadas por essa nova tecnologia da comunicação. Por outro lado, ao usála de muitas maneiras, nós transformamos a própria Internet”.
Passadas quase duas décadas desses comentários otimistas e depois de inúmeras
inovações tecnológicas voltadas para o relacionamento e para a usabilidade de aplicativos
diversos, o que se evidencia hoje com a internet é uma rede de interação objetiva muito
bem articulada com sistemas mercadológicos de comércio eletrônico; mecanismos de
busca de informação e conhecimento que selecionam e manipulam seus resultados; redes
sociais que se integram aos serviços de e-mail para direcionar relacionamentos e catalogar
dados de milhões de usuários. Cenário que já havia sido motivo de alerta de Dominique
Wolton (2008, p. 150), para quem a internet não passava de um sistema automatizado de
informação, apesar do considerável trânsito de mensagens digitais existente no mundo
inteiro: “São os planos culturais e sociais de interpretação das informações que contam,
não o volume ou a diversidade dessas informações”.
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De outro modo e não menos incisivo, é a constatação de Barabási (2009), em seu
projeto de mapeamento da Web, sobre a falta de democracia e de equidade nesse ambiente
de rede, uma vez que pequena quantidade de nós altamente conectados, chamados de hubs
e provenientes de sites como Amazon.com, Yahoo!, domina sua arquitetura.
Acrescentamos a esses exemplos o Google que responde hoje por 25% do trânsito na
internet2.
Estaria a conexão das inteligências humanas mediada pela rede fadada a uma
conformação algorítmica e a inteligência coletiva seria somente uma utopia? Não haveria
nenhuma possibilidade de se criar redes de interação mais significativas para as nossas
inteligências do que essa interação manipulada pelos sistemas de buscas e
relacionamentos, direcionados por grandes conglomerados que hoje loteiam a internet?
Para responder a esses questionamentos, investigamos os indícios da existência de
redes de interação subjetiva na internet, que parecem funcionar por sobre as redes de
interação objetiva, mas em outro nível de comunicação. Os participantes dessas redes
inconsistentes, ora prolongadas ora efêmeras, percebem que podem transitar facilmente por
diferentes aplicativos, criando interações simultâneas com muitos outros usuários. Atuam
em mais de uma rede social e usam variados e-mails, às vezes em múltiplas conversações;
fazem remixagem3 de mensagens, ideias e produtos e criam suas formas significativas de
comunicação.
Ao estabelecerem essa personalização na internet, tais participantes estão por criar
um modus faciendi, uma dimensão de compartilhamento que leva em conta a
subjetividade, mas que usa elementos comuns e significados subjacentes para o
relacionamento na rede. Essa premissa constitui o objetivo principal do presente artigo:
investigar os indícios do funcionamento de redes de interação subjetiva na internet e as
possibilidades comunicacionais de seu desenvolvimento espontâneo através de um modo
de fazer pessoal que contribua para a interconectividade da inteligência humana. Em que
essas redes subjetivas são diferentes ou que nível diferenciado de relacionamento elas
usam é o cerne da questão.

1 Fundamentos da comunicação em rede na internet
2
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A sociedade da informação tem como principal substrato a comunicação em rede,
um processo que serve de base para todos os fenômenos da cibercultura, entre eles, a
internet. É nesse ambiente formado pela rede mundial de computadores que vivenciamos a
virtualização das relações humanas. Portanto, a formação de redes é um conceito chave
que requer a devida compreensão por constituir um novo paradigma comunicacional
responsável pelas profundas mudanças de ordem social e econômica que vivenciamos.
Segundo Lemos e Lévy (2010), a sociedade da informação transformou a sociedade
industrial em três de seus pilares, assim compreendidos: 1) a estrutura em rede baseada na
informação e na comunicação; 2) as redes sociais, que envolvem o outro, as relações
sociais e a comunicação; 3) a globalização, em seu processo de desterritorialização e de
mundialização.
Nesse sentido, a comunicação em rede, que se estabeleceu sobre a comunicação de
massa pertence a outro paradigma, que nos impõe novas perspectivas, conforme Castells
(2007, p. 113): “...o paradigma da tecnologia da informação não evolui para seu
fechamento como um sistema, mas rumo a abertura como uma rede de acessos múltiplos.
É forte e impositivo em sua materialidade, mas adaptável e aberto em seu desenvolvimento
histórico”.

1.1 A evolução do conceito de redes e a formação antidemocrática da Web

Para Vaz (2001), o termo rede passou por uma transformação semântica entre os
anos de 1960 e 1990, por causa do surgimento da internet. De fenômeno localizado tornase a base de uma nova compreensão da sociedade contemporânea. Por definição básica,
uma rede é constituída por nós e conexões dois a dois entre estes nós, que podem ser
diretas ou indiretas, intermediadas por outros nós. Da definição decorre uma singularidade
maior na rede: o número de nós pode ser finito e, contudo, a rede é ilimitada, constituindose como uma infinita encruzilhada.
A dimensão de estudos recentes chamados de “teoria das redes” foi proposta por
Albert-László Barabási, com uma abordagem matemática e física, a partir da concepção da
teoria dos grafos, apresentada por Euler, em 1736. O grafo é a representação de uma rede,
constituído de nós e arestas que conectam esses nós. Um aglomerado de nós formam os
clusters. Temos, então, a ideia de que a rede é composta por pontos e por interações entre
esses pontos.
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Trazendo essa estrutura para a rede mundial de computadores, percebe-se que a
arquitetura da Web é resultado de dois substratos significativos: o código e as ações
humanas coletivas que se aproveitam do código. Barabási (2009, p. 154) diz que o código
pode ser regulado por tribunais, governos, empresas, mas as ações humanas não podem ser
enquadradas por nenhum usuário ou instituição, afinal a Web não tem um planejamento
central porque é auto-organizada: “Ela se desenvolve a partir das ações individuais de
milhões de usuários. Como resultado, sua arquitetura é muito mais rica do que o somatório
de suas partes. A maioria dos traços realmente importantes e das propriedades emergentes
da Web deriva de sua topologia auto-organizada em grande escala”.
Entretanto, o cenário que se mostra até então, deveria representar o modo como a
sociedade passou, como havia demonstrado Castells (2003, p. 8), de um sistema de cadeias
de comando e controle verticais racionalizados, para um sistema muito mais flexível e
adaptável de tomada de decisão coordenada e execução descentralizada, de expressão
individualizada e comunicação horizontal. E isso deveria permitir uma igualdade de
interação e visibilidade para todos.
Mas, na prática não é exatamente isso que ocorre devido ao fato de que, apesar de
fazermos escolhas individuais bastante imprevisíveis, costumamos, em grupo, seguir
padrões rigorosos, como constatou Barabási (2009) em seu estudo sobre a internet. O dado
elementar na sua pesquisa é que, quando os usuários precisam decidir com quem se
conectar na Web, quando se trata, por exemplo, de escolher entre mais de uma página, uma
com mais links que as outras, cerca de o dobro dos usuários acessa a página mais
conectada.
Tal estudo constata que as redes não são formadas de modo aleatório, como, aliás, já
havia sido comprovado por Granovetter (1983) em seus estudos sobre a criação de laços
fortes e laços fracos nas relações humanas e levados em consideração agora. No caso da
internet, segundo Barabási (2009) existe uma ordem dinâmica de estruturação e
crescimento das redes que ele denominou de “rich get rich”, que se traduz como “ricos
ficam mais ricos”, com intuito de mostrar que, quanto mais conexões um nó possui,
maiores as chances desse nó ter novas e crescentes conexões.
Essa perspectiva de como a Web desenvolve-se no âmbito da rede mundial de
computadores traz à tona as questões cruciais que nortearam a abertura do presente artigo,
quando foram expostos, de um lado, o novo paradigma comunicacional de
compartilhamento e liberdade de expressão da sociedade em rede; e de outro, os aspectos
de controle e manipulação que se registra por parte dos aglomerados empresariais do
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mundo virtual. A topologia da Web, segundo o autor do estudo, seria desfavorável à
democratização da internet, apesar da liberdade de expressão que a coloca como fórum
máximo da democracia, como acreditam alguns:
Se a Web fosse uma rede randômica, eles estariam certos. Mas não é. O
resultado mais curioso de nosso projeto de mapeamento da Web foi a completa
falta de democracia, de equidade e de valores igualitários nela. Descobrimos que
a topologia da Web não nos permite perceber senão uma mera parcela dos
bilhões de documentos nela existentes. (BARABÁSI, 2009, p. 51)

A explicação para este fenômeno vem da própria condição da sociedade, na qual,
como se sabe, alguns poucos conectores conhecem ou se relacionam com um imenso
número de pessoas. E na Web não parece ser diferente, uma vez que uma pequena
quantidade de nós altamente conectados domina sua arquitetura. Esses tipos de nós,
chamados de hubs, podem ser exemplificadas pelas empresas já citadas: Yahoo!,
Amazon.com, Google. Segundo Barabási (2009, p. 52), para onde quer que nos
direcionemos, sempre existe outro link apontando na direção desses hubs: “Na rede que se
encontra por trás da Web, muitos nós não populares ou pouco percebidos, que possuem
apenas um pequeno número de links, são sustentados por esses poucos sites da Web
altamente conectados”.
Significa dizer que, apesar de todos os usuários poderem criar sites, blogs e
disponibilizá-los livremente na Web, fica a questão se essa página será percebida
facilmente pelos demais internautas. Isso seria mais fácil se a Web fosse randômica, como
disse Barabási; porém, páginas conectadas por uns poucos documentos são imperceptíveis
na vasta extensão das conexões, porque até mesmo os mecanismos de busca não
conseguem rastreá-las quando estão à procura de novos sites. Esses mecanismos são
movidos por algoritmos que privilegiam os sites mais conectados por hubs.
Percebemos, assim, que a estrutura da internet, com suas redes de interação objetiva
são extremamente favoráveis ao sistema de algoritmos que estabelece o modus operandi
das empresas de mecanismos de buscas, dos portais de informação, das redes sociais
digitais – enfim, de todo o mercado de comércio eletrônico, contribuindo para um sistema
de funcionamento “antidemocrático”.

2 Laços pessoais, agenciamentos e subjetividade nas redes sociais da internet
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Os parâmetros utilizados até então para se compreender os aspectos intrínsecos aos
relacionamentos mediados por computador têm como base estudos anteriores, envolvendo
relações sociais e recorremos aqui a dois deles.
Considerado por Barabási (2009) como um dos trabalhos mais influentes de
sociologia já escritos, o artigo The strength of weak ties, do sociólogo Mark Granovetter,
publicado em 1973 e revisto em 1983, sobre redes sociais trouxe a noção de laços fortes e
laços fracos no âmbito dos vínculos de relacionamentos.
Para Granovetter, as redes sociais constituídas por laços fracos mostraram-se
fundamentais para a disseminação de novidades, uma vez que nelas estão indivíduos com
experiências e formações diversas. Nas redes sociais de laços fortes há uma identidade
comum entre seus integrantes. As interações geradas nesse contexto não se estendem muito
além do grupo.
Trazendo as observações desse primeiro estudo para o âmbito das redes sociais na
internet, Kaufman diz que as relações baseadas em laços fortes definem a configuração dos
nós da rede de conexões entre os indivíduos no ciberespaço, de modo que as relações de
laços fracos funcionam como pontes (bridges) desses grupos (clusters). Nesse caso, quanto
menos relações de laços fracos houver numa sociedade estruturada em grupos, menos
pontes e menos inovação virá de fora: “A nova arquitetura informativa digital propiciou
um crescimento exponencial das redes de laços fracos, com a formação das chamadas
‘Comunidades Virtuais’, (...) e explodiram depois de 2004 com as redes sociais”.
(KAUFMAN, 2012, p. 208)
O segundo estudo que consideramos de significativa importância para compreensão
da dinâmica das redes sociais é apresentado por Manuel DeLanda e devidamente
explicitado por Santaella e Lemos (2010). DeLanda estuda a teoria das redes no contexto
dos agenciamentos, cujas bases vêm de Deleuze e Guattari. É uma teoria que, mesmo
sendo aplicada a uma variedade de conjuntos, pode ser aplicada a entidades sociais, tais
como, redes interpessoais e organizações institucionais, governos, cidades e nações.
No desenvolvimento de sua teoria das redes DeLanda recupera as menores unidades
analíticas que se pode estudar nas ciências sociais: as impressões, as ideias, os hábitos, as
habilidades etc. Isso porque as pessoas emergem desses componentes subpessoais. Trata-se
de um modelo ontológico botton up (de baixo para cima), no qual o sujeito emerge na
medida em que relações de exterioridade são criadas entre os conteúdos das experiências
através de sua subjetividade, conforme explicam Santaella e Lemos (2010, p. 15):
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A noção de subjetividade, que pode ser trabalhada dentro da teoria dos
agenciamentos é tomada como seu ponto de partida, ou seja, o sujeito ou pessoa
que emerge do agenciamento de tais componentes subpessoais (impressões,
ideias, atitudes proposicionais, hábitos, habilidades) apresenta as capacidades
necessárias para agir tanto pragmaticamente, isto é, para combinar meios e fins,
quanto socialmente. É capaz de selecionar fins para uma variedade de razões
habituais ou costumeiras que não precisam envolver qualquer decisão
consciente. Por outro lado, uma vez que os processos que produzem
agenciamentos são sempre interativos, quer dizer, eles sempre cedem passagem
às populações, consequentemente os aspectos da subjetividade que emergem da
interação entre as pessoas devem ser considerados.

É a partir da subjetividade que o ser humano constrói seu espaço relacional em
interação com os demais membros da espécie. São relacionamentos que se inscrevem no
contexto das esferas de representação social, permitindo que cada indivíduo desempenhe
diversificados papéis conforme os ambientes e as situações com as quais precisa lidar no
âmbito da sociedade. E os componentes subpessoais de que fala DeLanda estão
impregnados dessa subjetividade, aparecendo em todos os tipos de relacionamentos,
inclusive no âmbito das redes sociais da internet.
A ideia de subjetividade, embora guarde um sentido histórico demarcado 4, é
comumente usada para caracterizar o mundo interno do ser humano, composto por
emoções, sentimentos e pensamentos em relação com a realidade exterior. Nas redes
sociais digitais ela encontrou um ambiente propício às manifestações pessoais peculiares.
Sobre as redes sociais, Recuero (2012, p. 121) explica que, com o surgimento delas,
as conversações na internet passaram a gerar outros impactos, espalhando-se pelas
conexões instauradas nessas ferramentas e, através delas, sendo amplificadas para os
demais grupos: “São centenas, milhares de novas formas de trocas sociais que constroem
conversações públicas, coletivas, síncronas e assíncronas, que permeiam grupos e sistemas
diferentes, migram, espalham-se e semeiam novos comportamentos. São conversações em
rede”.
Interessa-nos perceber, então, que a internet é o ambiente propício à interação
disseminada entre laços fracos, a partir dos agenciamentos subsidiados pela subjetividade
que permeia a dinâmica das relações nas redes sociais virtualizadas.

3 Redes de interação subjetiva na internet
4

Historicamente, no âmbito da Sociologia e da Filosofia, o conceito de subjetividade foi tratado por
Descartes e principalmente por Hegel na sua Filosofia do direito. No sentido de pertencente ao eu ou ao
sujeito do homem aparece inicialmente nas palavras dos escritores alemães do século XVIII; e no final do
século XIX passa a ser explorado pela Psicologia, mais precisamente pela Psicanálise. Nas últimas décadas
do século XX o conceito ganha aspectos históricos, sociais e políticos. (TOLEDO, 2003), (LIMA;
FERREIRA NETO; ARAGON, 2010)
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O discurso das mídias interativas, diante dos seus serviços de relacionamentos, tem
procurado anunciar um espaço de ação cada vez mais autônomo para que os internautas
possam criar seus perfis e compartilhar suas ideias, opiniões e produções – se não sem
restrições, dentro de uma “liberdade aceitável”. Embora as ofertas desses espaços e ações
gratuitos tenham intuito reconhecidamente mercadológico, por permitir o trânsito e coleta
de dados e informações valiosos de bilhões de prováveis consumidores, acabam por se
concretizar sobre a internet, como disse Castells (2003), como uma ágora de grandes
dimensões, que parece corresponder à possibilidade de uma inteligência coletiva, conforme
anunciara Lévy (1998): uma inteligência distribuída por toda parte, constantemente
valorizada e coordenada em tempo real, resultando em uma mobilização de competências.
Em certa medida, a internet tem um papel fundamental na construção dessa
inteligência coletiva que, por sua vez é fator essencial à ideia de cibercultura. Nesse
contexto, cabe-nos ressaltar que, aos três princípios que regem a cibercultura, tais como
descentralização dos polos de emissão, conectividade e reconfiguração de práticas
midiáticas (LEMOS, 2005), acrescentamos um aspecto importante para a visão das redes
de interação subjetiva na internet: o discernimento humano baseado na consciência de
pertencimento a uma cultura de efetiva participação por parte das pessoas.
Antes de tudo, percebemos na internet a representação de uma imensa rede de
interações objetivas com sua imensurável troca de informações provenientes de todos os
recantos do planeta. Mas, também conseguimos identificar a quantidade considerável de
expressividades que são compartilhadas: conhecimentos, opiniões, ideias; produções
transitadas em constantes diálogos e que jamais seria possível não fosse a internet. Estas
trocas de efetiva representação do espírito humano fazem parte de redes de interação
subjetiva, cujas existências são voláteis por serem espontâneas, dado o grau de
voluntariedade delas.
Uma rede de interação subjetiva é formada por um conjunto de mensagens que
determinados usuários enviam e recebem, por diferentes canais digitais e cujo conteúdo
tem um singular significado para o momento de suas vidas, provocando-lhes repercussão
emocional e afetiva. Ao participarem de vários ambientes e situações comunicacionais,
como serviço de e-mails, redes sociais, blogs, games e sites diversos, usando os recursos
midiáticos de computadores, notebooks, tablets e smartphones, os usuários criam e
recriam, produzem e reproduzem mensagens que são repassados a pessoas de seu interesse,
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a partir do discernimento que elas têm sobre a provável importância ou impacto de seus
conteúdos.
As mensagens que integram esses relacionamentos podem ser simples ou complexas
e provocam diferentes efeitos junto às pessoas que as recebem; podem causar pequenas
impressões ou podem sensibilizar e provocar impressões fortes – as pessoas podem
guardar para si e podem também repassar para outras pessoas escolhidas no âmbito das
suas interações. Torna-se muito difícil saber a extensão do impacto e mesmo do alcance
dessas mensagens depois de deflagradas. Tal qual uma pedra jogada na água, pode
provocar ondas de superfície e de profundidade cujo alcance depende de vários fatores
situacionais.
Em uma rede de interação objetiva, quando definimos os conteúdos das mensagens
de caráter funcional, delimitamos para quem enviar e com que propósito, podendo, as
repercussões, ultrapassar o esperado ou não. Nas redes de interação subjetiva, suas
características demonstram um grau de instabilidade permanente, porque envolvem fatores
como: a inconstância dos fluxos de comunicação, uma vez que os usuários não mantêm
uma frequência para enviar suas mensagens; a diversidade de tipos de conteúdos
imagéticos, verbais e sonoros; e a variedade de opções de canais proporcionada por muitos
aplicativos de relacionamento.
Ressalte-se, então, o aspecto subjetivo dessas redes interativas, que pode ser
percebido nas analogias e metáforas que constituem as mensagens trocadas. Trata-se de
uma dimensão da percepção humana que está além dos interesses da comunicação
informacional, pois representam, em sua essência, sentimentos mais abstratos e mais sutis
junto ao espírito humano de comunhão, congraçamento, da vontade de rir ou perceber
juntos, aquilo que não se diz racionalmente.
O relacionamento aqui se dá no sentido comunicacional, conforme Sousa (2004),
mesmo que não haja informação. Quando enviamos um poema ou uma foto esteticamente
expressiva para alguém, quando por sobre uma imagem escrevemos uma mensagem
risível, quando fotografamos um momento efêmero e compartilhamos com pessoas dos
nossos contatos, não queremos transmitir especificamente nenhuma informação, mas
participar da interconexão de inteligências e sabedorias impregnadas pela nossa
subjetividade. E com isso, acabamos por construir ou alcançar, até mesmo pela recorrência
dos compartilhamentos, um nível de comunicação normativa pelo que está implícito nas
relações e nas mensagens.
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A comunicação, no contexto das interações humanas, tem uma natureza dual que se
distingue entre informação e produção de significados, de modo que, na concepção de
Sousa (2004), a informação é funcional no processo de interação e de relação, mas a
comunicação tem significado no contexto dos laços sociais. Nesse sentido, para termos
informação é preciso comunicação, mas a comunicação existe sem a informação.
Compreendemos melhor essa relação processual com a perspectiva de Wolton, ao
afirmar que há uma mistura inextricável entre as duas dimensões na situação
comunicacional, sendo uma “normativa” e outra “funcional”, que podem ser vistas como
um modelo em “dupla hélice”: “A dimensão normativa remete ao ideal da comunicação:
informar, dialogar, compartilhar, compreender-se. A dimensão funcional, como seu nome
indica, ilustra o fato de que, nas sociedades modernas, muitas informações são
simplesmente necessárias para o funcionamento das relações humanas e sociais”.
(WOLTON, 2006, p. 150)
Desse modo, por entre o trânsito diário que os internautas fazem de mensagens
generalizadas para o exercício da comunicação virtual, trafegam simultaneamente os
conteúdos, tanto das redes de interação objetiva, quanto das redes de interação subjetiva.
Embora estejamos sujeitos a esse sistema de hubs que rege todo o processo de
comunicação funcional das redes de interação objetiva, é pela segunda que conseguimos
estabelecer um nível de comunicação normativa, cuja dimensão metafórica é própria da
percepção mental humana.
As variações de particularidades entre as duas redes podem ser melhor visualidade
no quadro abaixo:
Quadro 1- Diferenças entre as duas redes de interação na internet

REDES DE INTERAÇÃO OBJETIVA

REDES DE INTERAÇÃO SUBJETIVA

1 Seleção planejada e deliberada de
conteúdos compartilhados. Mensagens
funcionais e informacionais.

1 Seleção intuitiva e oportuna de
conteúdos aleatórios compartilhados sem
nenhuma preocupação de informar.

2 Caráter referencial de mensagens em
contextos já demarcados e delimitados.

2 Caráter metafórico das mensagens em
contextos demarcados no momento.

3 Participação de grupos previamente

3 Participação de grupos constituídos na
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definidos diante de interesses conhecidos.

ocasião, diante de conteúdos emergentes.

4 Tratamento de conteúdos regido por
critérios de entendimento coletivo
convencional. A mensagem não deixa
dúvidas das intenções informacionais,
mesmo quando estão nas entrelinhas.

4 Tratamento de conteúdos a partir de
percepções simbólicas, pessoais e
subjetivas. Composição livre com vistas a
suscitar percepções e impressões diversas,
sem intenções predeterminadas.

5 Canais estabelecidos e aprovados para o
trânsito padrão de informações. Exemplo:
interação com pessoas por canais que
todos convencionam como consolidados
para tais conversas.

5. Canais espontaneamente escolhidos
para oportuno relacionamento pessoal.
Exemplo: interação com pessoas por
quaisquer canais, convencionais ou não,
que se façam oportunos no momento.

Fonte: o pesquisador

Na construção dessa maneira de estabelecer um relacionamento particularizado pela
subjetividade, as pessoas acabam por imprimir um modus faciendi às suas práticas
interativas na internet. Ao escolherem, dentre tantos conteúdos disponíveis diariamente,
aqueles que se coadunam com suas formas de pensar ou comungam com seus princípios,
ao darem o tratamento e fazerem as escolhas para quem e através de que canal enviar, as
pessoas exercitam o seu modo pessoal de dizer; personalizam ou impregnam as mensagens
com uma maneira particular, ou seja, com o modo como querem lidar com os outros.
Nesse modus faciendi entra o discernimento humano, a capacidade de ler nas
entrelinhas, de construir mensagens de conteúdo metafórico, de iniciar conversações da
maneira certa e no momento certo, usando os elementos do contexto da vida do outro que
somente esse discernimento pode perceber. Até mesmo porque as relações não são
definidas claramente: os interesses pessoais, amorosos, afetivos são muito sutis e instáveis,
oscilam o tempo todo de acordo com o desenrolar dos relacionamentos.
O que diferencia as redes de interação subjetiva das redes de interação objetiva é o
caráter volátil, efêmero, constituído por um conteúdo subjetivo, que se rege pelo
discernimento humano de congraçamento momentâneo. E aqui entram dois processos
comunicacionais relevantes e próprios do contexto das mídias na cibercultura: a
remixagem e a multiconversação5. Ambos representam muito bem a conquista do modus
faciendi que se estabelece pela subjetividade de conteúdos com que se articula a

5

A multiconversação, segundo Recuero (2012), ocorre quando um único usuário, chamado por ela de “ator”,
mantém diversas conversações, em diferentes contextos e com atores variados.
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operacionalidade das redes de interação subjetiva, frente ao modus operandi das redes de
interação objetiva.

Considerações finais

A radiografia que temos da internet após esta explanação é de um sistema
comunicacional coletivo, realmente aberto e disponível para a participação efetiva e
autônoma de qualquer pessoa no mundo, que possua acesso à rede. Mas, também de um
sistema grandioso demais para que as empresas e os governos o deixem deliberadamente
nas mãos de comunidades inteiras, sem vigilância e controle, manipulação ou
direcionamento.
Sobre essa situação contraditória, Tim Wu (2012) alerta-nos para o fato de que não
podemos ter a certeza da natureza aberta e acessível da internet, uma vez que temos uma
trajetória de monopólios históricos no decorrer da civilização, formados pelos poderosos
conglomerados da telefonia, do cinema, do rádio e da televisão. Afinal, informação e
conhecimento são dois bens universais que sempre estiveram no centro dos grandes
domínios humanos, com ciclos quase inevitáveis de construção de impérios.
As duas forças, portanto, que se digladiam para a construção da internet são: o
movimento de auto-organização emergente da participação deliberada de cientistas da
computação, hackers e usuários comuns que almejam o ideal de comunicação emancipada
e livre versus a ação articulada de interesses econômicos e políticos que procuram
direcionar as produções e os usos dos recursos da internet para fins mercadológicos
lucrativos e de controle ideológico inerente aos regimes capitalistas contemporâneos.
O que podem as simples redes de interação subjetiva representar nesse contexto de
batalha tão desigual, senão uma prática espontânea que almeja vida própria? Uma rede
dentro da rede que ganha consciência de sua capacidade autônoma de existir e que se
alastra para o vetor máximo da inteligência humana: seu poder de criar e compartilhar
ideias; de reconfigurar e difundir tudo o que pode ser benéfico e libertário para a espécie
humana; de transcender as diferenças culturais e participar dos valores e princípios
universais que nos fizeram caminhar até aqui, em busca de uma almejada ciberdemocracia.
Trata-se, portanto, de uma negociação constante, mas que deve estar às claras, entre
a capacidade que temos de gerir nossas vidas e nossas práticas sociais utilizando também
todos os recursos de comunicação virtual e as vias de progresso e desenvolvimento que as
forças econômicas e políticas querem nos impor.
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Poder discutir isso e poder compartilhar todas as questões que afligem a nossa
existência individual e coletiva, através da própria rede mundial de computadores já é, por
si só, um grande trunfo da internet. E as redes de interação subjetiva seriam um rasgo de
demonstração de que é possível uma comunicação para além do padrão objetivado pelos
sistemas computacionais: uma representação de significados que somente os seres
humanos disponibilizarão através do universo subjetivo e intrínseco de suas mentes.
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O CONFRONTO POLÍTICO DE CIBERATIVISTAS DO MOVIMENTO SOCIAL
ESTUDANTIL EMOCIONAL #YOSOY132 DURANTE AS ELEIÇÕES
PRESIDENCIAIS MEXICANAS DE 2012
Gabriel Alexandre Bozza1

RESUMO

Esse trabalho analisa o movimento social estudantil emocional #YoSoy132, criado em maio
de 2012, durante as eleições presidenciais do México. A hashtag foi criada por universitários
em apoio espontâneo aos estudantes da Universidade Iberoamericana, que protestaram contra
o então candidato à Presidência Enrique Peña Nieto. Existe uma demanda de pesquisa em
relacionar movimento social e eleições, pois as tentativas de aliá-los têm mostrado pouco
êxito (McADAM, TARROW, 2010, p. 532; McADAM, TARROW, 2011, p. 21-22). O
objetivo principal é a partir disso, mapear as oportunidades, restrições e repertórios utilizados
por ciberativistas do #YoSoy132 durante o período eleitoral para confronto político e
comunicação. Assim como o Zapatista, teve engajamento cívico pela internet. O auxílio das
redes sociais digitais configurou-se como espaço estratégico para ações e táticas inovadoras.
Palavras-chave: Comunicação e confronto político; movimento social estudantil emocional
mexicano; #YoSoy132.

ABSTRACT
This paper analyzes the social movement student emotional #YoSoy132, created in may 2012,
during the presidential elections in Mexico. The hashtag was created by university students in
spontaneous support from Universidad Iberoamericana, who protested against then
presidential candidate Enrique Peña Nieto. There is a lack of research in the social movement
and relate elections because attempts aliyah them have shown little success (McADAM,
TARROW, 2010, p. 532; McADAM, TARROW, 2011, p. 21-22). The main purpose is from
this, map the opportunities, constraints and repertoires used by cyber-activists of #YoSoy132
during the election period for contentious politics and communication. Like the Zapatista had
civic engagement online. The aid of digital social networks configured as a strategic actions
and innovative tactics.
Keywords: Communication and contentious politics; social movement student emotional
mexican; #YoSoy132.
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CONFRONTO POLÍTICO, MOVIMENTOS SOCIAIS E ELEIÇÕES
As plataformas de veiculação de conteúdos digitais, a heterogeneidade de novos
sujeitos sociais e novas formas de sociabilidade com a globalização resultam em complexos e
dinâmicos movimentos sociais. Os atores possuem ambições, valores socialmente comuns e
desejos partilhados para construção de um imaginário coletivo, mas necessitam de constante
envolvimento e engajamento para que as atuações coordenadas resultem num cenário
transformador. As distintas formas de mobilização por atores sociais protagonistas de ações
coletivas na sociedade civil com traços específicos e amálgama identitária tornam-os de difícil
interpretação.
Os atores de movimentos sociais estão engajados em conflitos políticos ou culturais
na busca ou oposição de projetos de transformação ou de utopias comuns de mudança social
(DELLA PORTA, DIANI, 2006, p. 21). O confronto político ocorre quando as pessoas obtêm
recursos para escapar da submissão, por senso de justiça e fazer frentes às autoridades e
opositores. Os atores políticos se engajam nesses confrontos quando os padrões de
oportunidades – dimensões que encorajam pessoas ao engajamento no confronto político e
expõe aliados e fraquezas de inimigos –, e restrições – fatores para desencorajar o confronto –
são alterados ao empregar um repertório de ação coletiva (TARROW, 2009, p. 38-39).
Assim os movimentos sociais se constituem em torno de oportunidades ou ameaças,
projetos ou utopias, adversários ou opositores e identidade ou identificação. Os membros
podem “começar os movimentos sociais para levantar questões, para redirecionar o poder
político e social, para ser crítico de qualquer e todos os poderes constituídos” (ALEXANDER,
2010, p. 118). No auxílio as oportunidades, a internet é “um espaço que acaba se tornando um
campo de treinamento para ação e reação” (CASTELLS, 2009, p. 301).
O confronto político expõe uma expansão de ocasiões, com questões na agenda as
quais as pessoas se identificam, criando incentivos para mobilização. Nesse ponto, o
repertório de confronto auxilia na confrontação. Ele é um conceito ao mesmo tempo
“estrutural e cultural, envolvendo não apenas o que as pessoas fazem quando estão engajadas
num conflito com outros, mas o que elas sabem sobre como fazer e o que os outros esperam
que façam” (TARROW, 2009, p. 51, grifos do autor).
Esses momentos de grande confronto geram eixos emocionais e norteiam a futura
direção do movimento (TARROW, 2009, p. 145). Assim, os conflitos são parte da definição
de que “os movimentos sociais são formados por mensagens comunicativas de raiva e
esperança” (CASTELLS, 2009, p. 301). Eles revelam atos de comunicar que podem ajudar na

mobilização de atores. “Algumas emoções como o amor, lealdade e reverência são claramente
mais mobilizadoras do que outras como desespero, resignação e vergonha” (TARROW, 2009,
p. 145). Por sua vez, “algumas como a raiva, são “vitalizadoras” e é mais provável que
estejam presentes na deflagração de atos de resistência, enquanto que outras, como a
resignação ou depressão (...) nas fases de desmobilização” (TARROW, 2009, p. 145).
Os movimentos sociais geridos principalmente pelos mais jovens são espaços
encontrados por eles para atendimento de suas demandas, espontâneos e por vontade
emocional gerando “os novos movimentos emocionais” (WALGRAVE, MANSSENS, 2000;
WALGRAVE, VERHULST, 2006 citados por LAER, 2010, p. 412). Os movimentos
emocionais acontecem sem organizações do movimento e clivagem clara para mobilização,
atraindo um grupo muito diversificado e amplo de cidadãos (LAER, 2010, p. 412).
Um exemplo de movimento emocional é o movimento mexicano #YoSoy132 com
apoio espontâneo de jovens aos objetivos centrais e outras causas heterôgeneas. O mesmo
pode ser observado na “revolta dos 20 centavos” no Brasil. As manifestações levaram milhões
de pessoas as ruas, em junho de 2013, durante a Copa das Confederações da FIFA, em
protesto contra as altas tarifas do transporte público. Entretanto, os atos absorveram outras
demandas sociais, como problemas de ineficácia de serviços públicos, na área de saúde,
educação, segurança, contra a corrupção, classe política e partidos. Os espaços públicos foram
tomados por cartazes com difusas mensagens emocionais de raiva e esperança.
Nessa conexão entre confronto político e movimentos sociais que consideramos
como sendo emocionais, um terceiro eixo, o das eleições, necessita ser compreendido.
McAdam e Tarrow consideram existir estudos paralelos de eleições e movimentos, áreas de
pesquisa separadas e que pouco dialogam. Existe uma demanda por compreender como os
movimentos afetam as eleições e vice-versa (McADAM, TARROW, 2010, p. 532;
McADAM, TARROW 2011, p. 24). Nos processos eleitorais são perceptíveis mutações com
a construção de novas imagens no decorrer das campanhas e as atitudes dos diversos atores
coletivos são influenciados por fatores como de oponentes (não-) institucionais e aliados.
Alguns movimentos sociais optam por confrontar partidos ou adversários poderosos
e adotam táticas não-institucionalizadas no emprego de esforços de mobilização nas eleições.
No processo eleitoral eles podem influenciar quem estará no poder (DELLA PORTA, DIANI,
2006, p. 211-212). Para Doug McAdam e Sidney Tarrow (2011) é preciso ver as eleições
como oportunidades ou ameaças para os grupos de movimentos, como catalisadoras das
atividades dos mesmos e como forma de mudar o rumo de decisão dos eleitores (McADAM;

TARROW, 2010, p. 533; McADAM; TARROW, 2011, p. 22). As campanhas eleitorais são
uma forma de repertório e afetam a opinião pública.
A facilidade de organizar a opinião pública em sistemas representativos e de
encontrar canais legítimos para que ela se expresse induz muitos movimentos a
recorrer às eleições. A dinâmica é mais ou menos assim: um movimento organiza
demonstrações públicas de massa em favor de suas reivindicações; o governo
permite e até facilita sua expressão continuada; o crescimento numérico tem um
grande efeito direto ao eleger candidatos; a partir daí o movimento se transforma
num partido ou entra em um partido para influenciar suas políticas (TARROW,
2009, p. 115)

A expansão do acesso as oportunidades “é expressa de forma mais imediata através
de eleições (...) uma espécie de guarda-chuva, sob o qual frequentemente se formam novos
desafiantes” (TARROW, 2009, p. 107). Elas levam as pessoas ao confronto contra oponentes
com a instabilidade eleitoral. Podemos considerar para isso cinco processos de confronto
político aliados aos movimentos e eleições (McADAM, TARROW, 2011, p. 24):
(...) eleições como uma tática do movimento, mobilização eleitoral pró-ativa e
reativa por grupos de movimento, impacto a longo prazo de mudanças em “regimes
eleitorais” sobre padrões de mobilização e desmobilização dos movimentos sociais,
e aquilo a que chamamos de “polarização partidária induzida por movimentos”
(McADAM; TARROW, 2011, p. 24, grifos dos autores)

O primeiro eixo de confronto político é as eleições como tática do movimento, isto é,
os movimentos como formas de ação não-institucionalizadas funcionam como alternativa
não-institucionalizada às eleições. Assim, as táticas e estratégias incluem a opção eleitoral,
sendo que “campanhas eleitorais costumam oferecer guarda-chuvas sob o qual os movimentos
sociais legitimamente mobilizam e aplicam formas de ação coletiva e quadros que têm
crescido fora das maiores interações conflituosas” (McADAM; TARROW, 2010, p. 533).
As táticas são componentes das estratégias dos movimentos. Elas são adotadas como
protestos ao causar perturbações, permitir concessões, e aplicadas a ideia militar da arte de
tirar o maior rendimento das armas em combate (BONANATE, 1998, p. 432; JENKINS,
FORM, 2005, p. 342). As táticas usadas por movimentos sociais formam repertórios com
características específicas e representam a forma de aplicação da estratégia do militarismo
(BONANATE, 1998, p. 432; TARROW, 2009, p. 137). O movimento americano pela
esperança no século XIX adotou tática eleitoral: faziam pesquisas, petições, pediam votos,
votavam, rezavam, cantavam, vigiavam pesquisas, marchavam em salões, em paradas, em
demonstrações, iam em reuniões, convenções e mandavam circulares. (TARROW, 2009, p.
137).
Nos movimentos sociais podemos destacar o reconhecimento de sucesso parcial com
vantagens aparentes em curto prazo de tempo, como os ganhos sobre direitos de voto, em

representantes eleitos, o aumento de participação dos eleitores, debate público e tematização
(DELLA PORTA, DIANI, 2006, p. 232; OBERSCHALL, 2010, p. 189). Os movimentos
sociais têm objetivos coletivos a serem obtidos, tais como reformas, mudanças na legislação e
regimes, assim como têm contribuído para a criação de novas arenas para o desenvolvimento
de políticas públicas (DELLA PORTA, DIANI, 2006, p. 234; OBERSCHALL, 2010, p. 187).
O segundo processo de confronto é a mobilização eleitoral pró-ativa. Ela “ocorre
quando grupos de movimentos tornam-se mais ativos no contexto de uma campanha
eleitoral”, como no caso do Tea Party nos Estados Unidos (McADAM; TARROW, 2011, p.
27). Já na mobilização eleitoral reativa existe uma série escalar de protestos coordenados na
sequência de uma eleição contestada, com intimidação de eleitores e fraudes eleitorais
(McADAM; TARROW, 2010, p. 534). A mobilização reativa bem sucedida depende de pelo
menos algum nível de mobilização pró-ativa. (McADAM; TARROW, 2011, p. 28-29).
Um terceiro eixo de análise, para McAdam e Tarrow (2011, p. 29), a ser considerado
é o entendimento da “combinação temporal da atividade de um movimento com um momento
antes ou depois de uma eleição programada”. É possível perceber aspectos mobilizadores e
descontinuidades nas tendências eleitorais. Ou seja, é preciso entender os ciclos de
mobilização de um movimento, estratégias e ações realizadas durante e/ou depois de uma
eleição. Isso pode levar a polarização partidária, em movimentos que são originados dentro de
partidos ou organizações, pelas divisões dentro dos partidos políticos. Todavia entendemos
que podem abranger movimentos sem interferência partidária. A seguir, analisaremos o
movimento eleitoral #YoSoy132.

O SURGIMENTO DO #YOSOY132
O #YoSoy1322 surgiu em meio à campanha eleitoral presidencial do México, como
resultado de uma visita do presidenciável do Partido Revolucionário Institucional (PRI),
Enrique Peña Nieto, ao campus da Universidade Iberoamericana (UIA), em 11 de maio de
2012. A tentativa do então candidato de expor o seu programa de governo aos estudantes do
ensino superior no foro “Buen Ciudadano Ibero” teve desfecho inesperado quase ao final de
sua explanação. Alguns estudantes o questionaram sobre o massacre policial ocorrido em
2006 no caso de San Salvador Atenco, Estado do México, quando o candidato era governador.
A ação policial resultou na morte de dois jovens, 26 estupros de mulheres e 206 pessoas
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lesionadas e torturadas, alguns menores de idade. Foram violados dez direitos humanos a 209
pessoas3. Os acusados não foram punidos. Peña Nieto respondeu aos estudantes:
Antes de concluir, ainda que já fizesse, o havia feito, vou responder a este
questionamento sobre o tema de Atenco, fato que vocês conheceram e que sem
dúvida, deixo muito claro, a firme determinação do governo, de fazer respeitar os
direitos da população do estado do México, que quando se viram afetados, por
interesses particulares, tomei a decisão de empregar o uso da força pública para
restabelecer a ordem e a paz e que no tema, lamentavelmente houve incidentes que
foram devidamente solucionados e que os responsáveis dos fatos foram consignados
diante do poder judiciário, mas reitero, reitero, foi uma ação determinada
pessoalmente, para restabelecer a ordem e a paz, e no legítimo direito que tem o
estado mexicano, de fazer o uso da força pública, como devo dizer-lo, foi validado
pela suprema corte de justiça da nação. Muito obrigado. (PEÑA NIETO, 2012)

As declarações de Enrique Peña Nieto causaram revolta em vários estudantes de
diferentes cursos, se unindo espontaneamente ao protesto nos corredores da universidade pela
insatisfação com as respostas dadas pelo candidato. Esses protestos marcam o início do
confronto político. O presidenciável precisou de escolta para deixar a Iberoamericana, a
universidade mais elitizada do país.
A repercussão das manifestações dos jovens ganhou proporção, a ponto de modificar o
discurso eleitoral de Peña Nieto. Ele passou a focar uma fala mais amena com vistas à
conciliação com este público, mas com ideias genéricas. Nesse mesmo tempo, desmentindo as
acusações feitas por Enrique Peña Nieto de que o protesto na Ibero seria uma armação da
oposição, 131 estudantes gravaram um vídeo em que apresentam as carteiras universitárias
com os seus números de matrículas. Eles dizem no vídeo que “ninguém os treinou para nada”.
A produção de 11 minutos intitulada “131 Alunos da Ibero respondem”4 foi postada no
YouTube e viralizou, obtendo mais de 1 milhão de visualizações em poucos dias.
O grupo criou também um site chamado Más de 1315 que utiliza do slogan “A verdade
nos fará livres”, no qual exigiu dos candidatos, instituições e meios de comunicação um
processo democrático limpo. Reivindicou ainda liberdade de expressão e democratização dos
meios de comunicação durante as eleições. Outro objetivo era convocar os mexicanos para
participarem do processo eleitoral, em um país onde o voto é facultativo, e votar informados.
A hashtag #YoSoy132 foi criada simbolizando a adesão de outros atores coletivos às causas
defendidas.
O movimento tornou-se um dos assuntos mais comentados nas redes sociais pelo
mundo. Segundo o Google Zeitgeist 20126, entre as dez notícias mais buscadas no país no
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referido ano, o tema “eleições” ficou em segundo lugar, o movimento “#YoSoy132” ocupou o
nono lugar e em décimo ficou “Enrique Peña Nieto IBERO”. “A qualidade substantiva do
#YoSoy132 reside na conversação do diverso. A mais radical diversidade contida é a de
reunir em um mesmo espaço jovens de origem popular e das elites econômicas” (ARIAS,
2012).
#YOSOY132 E O CONFRONTO POLÍTICO PELAS REDES NAS ELEIÇÕES

Os ciberativistas mexicanos do movimento #YoSoy132 empregaram táticas
inovadoras como repertório de ação coletiva. Um repertório pôde ser observado no viral que
surgiu pela visita do candidato Enrique Peña Nieto a Ibero, uma oportunidade de confronto
político pela internet. Durante os 51 dias da campanha eleitoral, diversos eventos foram
realizados. O grupo apresentou traços de insurgência política na exposição do
descontentamento com a candidatura de Enrique Peña Nieto, contra o regresso do PRI, o
Instituto Federal Electoral (IFE), instituição responsável pela organização e execução das
eleições, e os meios de comunicação, como as redes Televisa e TV Azteca, para gerar nessa
interação uma mudança social.
O #YoSoy132 organizou estratégias de confronto político contra esses adversários,
pelas redes sociais digitais, e definiu ações coordenadas mistas entre o oflline e online durante
as eleições. As ações do #YoSoy132 foram criadas sem uma organização e líderes envolvidos.
Alguns recursos com o emprego da tecnologia, que geram novas oportunidades, foram
criados. “Estes vão desde reuniões temporárias de desafiantes até redes sociais informais,
sucursais, clubes e células do tipo militar” (TARROW, 2009, p. 160). As redes sociais são
redes de comunicação, e “cada comunicação cria pensamentos e significados, os quais dão
origem a outras comunicações, e assim toda a rede se regenera” (CAPRA, 2008, p. 23).
A internet em relação às formas tradicionais impressas constitui-se como uma forma
de “rede de comunicação que oferece acesso irrestrito ordinário aos cidadãos e habilidade de
dar voz a sua agenda política na audiência global” (TEDESCO, 2004, p. 510). As plataformas
digitais facilitam a mobilização e participação por vários repertórios, como manifestações de
rua em massa, pela efetiva e rápida difusão da comunicação e esforços de mobilização, e
criam ligações e redes online (LAER, 2010, p. 406; WARD et. al, 2003, p. 655).
As redes sociais são a base para o confronto político, dispondo de relações
interpessoais sustentadas, oportunidades, restrições e redes transnacionais de ativismo.
Configuram-se como espaços políticos no qual atores negociam e atuam, sejam de maneira

formal ou informal, com diversos significados, como os sociais, políticos e culturais unidos
em torno de um objetivo (KECK, SIKKINK, 1998, p. 3; TARROW, 2009, p. 236-237). Além
disso, facilitam a participação em atividades culturais e sociais, constituindo-se como redes de
comunicação que envolvem restrições culturais, relações de poder e linguagem simbólica
(CAPRA, 2008, p. 22; DELLA PORTA, DIANI, 2006, p. 117).
O #YoSoy132, por exemplo, fez o uso de células do tipo militarizadas no espaço
virtual, no site oficial, e com a criação de perfis em redes sociais. Redes articuladas pela
internet em todos os estados mexicanos. No Twitter e Facebook os perfis, chamados de
células, integravam 31 entidades federativas, centenas de canais locais e outras 52
representações nos cinco continentes, compostas pelos cidadãos mexicanos residentes, por
exemplo, em Londres, Barcelona, Madri, Washington, Quebec, e representantes em países
como China e Austrália, Argentina, Chile e Colômbia.
Identificamos algumas ações, táticas e repertórios adotados a partir de estratégias
elaboradas pelo movimento #YoSoy132 pela internet como base e suporte:
1) Críticas a não transmissão em cadeia nacional de televisão do primeiro debate,
pressão para transmissão do segundo debate eleitoral em cadeia nacional, e organização de
debate eleitoral inédito.
As reivindicações dos jovens componentes do movimento #YoSoy132 ajudaram eles
a promover, pela primeira vez na história eleitoral do país, um debate eleitoral chamado
#Debate132. O modelo adotado pelo grupo diferiu dos debates organizados pelo IFE, entidade
similar ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no Brasil. Os debates são veiculados em cadeias
nacionais de rádio, televisão e na internet. A legislação eleitoral prevê a não obrigatoriedade
de transmissão dos debates pela mídia.
O #Debate132, transmitido pelo site e redes sociais digitais do grupo, foi realizado
no Distrito Federal, durou duas horas e reuniu três dos quatro candidatos. Apenas Enrique
Peña Nieto não compareceu, afirmando não haver condições de neutralidade, nem
imparcialidade por o movimento se declarar anti-Peña. O modelo resultou num debate aberto
a variadas temáticas sem ofensas de estudantes ou entre candidatos. O movimento contou com
auxílio técnico do Google México para videoconferência com dez estudantes conectados pelo
país, que fizeram perguntas aos candidatos no bloco inicial. O evento inédito transmitido ao
vivo pelo YouTube teve picos entre 90 e 97 mil visualizações. Houve transmissão de
televisões, sites e rádios.

2) Exposição do movimento em meios massivos, como em programa de televisão da
Televisa, com discurso de exigência de democratização dos meios de comunicação e
convocação para novas marchas.
Os meios de comunicação são considerados as restrições impostas para êxitos de
curto e médio prazo. A crítica do movimento #YoSoy132 é que os meios de comunicação
ajudavam Peña Nieto. Duas pesquisas de intenção de voto divulgadas quatro dias antes do
pleito, Buendia & Larento para o El Universal e BCG para o Excelsior, apontavam a vitória
do candidato com margem entre 16% e 17,4% para o candidato das esquerdas, números
similares as primeiras pesquisas de opinião. Nas eleições, a diferença de Peña Nieto para
Andrés Manuel López Obrador do Partido da Revolução Democrática (PRD) foi de 6%.
Esse favorecimento é comprovado na pesquisa realizada pelo grupo Comunicação
Eleitoral da UFPR. O candidato Enrique Peña Nieto obteve imagem favorável pelos cinco
principais veículos de jornalismo impresso do México, com divulgação online, que mostraram
o discurso de projeção do candidato como futuro vitorioso e necessidade de mudança
(PANKE, BOZZA, 2013, p. 247).
3) Realização de dois espetáculos musicais com artistas mexicanos, sem fins
lucrativos.
Os eventos contaram com expressivo apoio popular para confrontar politicamente o
candidato Peña Nieto e com a intenção de serem pela paz, democracia e voto informado. O
primeiro concerto chamado Molotov foi realizado em 16 de junho de 2012 e contou com
artistas como Julieta Venegas e Natalia Lafourcade. O segundo concerto chamado
#Concierto132 foi realizado no dia 23 de junho de 2012. Ambos em Zócalo, na Cidade do
México. Diversos artistas estavam engajados com os estudantes mexicanos. Os eventos foram
transmitidos ao vivo pela internet.
4) Depoimentos de familiares e de personalidades midiáticas gravados e divulgados
em rede social digital para enaltecer a figura do movimento. Muitos confrontando a situação
do país e o candidato Enrique Peña Nieto.
Um dos elementos característicos de mobilização eleitoral pró-ativa no #YoSoy132
são as diversas personalidades artísticas, intelectuais, políticos e professores que declararam
apoio ao movimento pelos meios tradicionais ou digitais. Alguns jovens músicos com sucesso
no país escreveram canções para o #YoSoy132 em ritmos que variam do rock, pop, cumbia ao
metal7. Depoimentos de familiares de integrantes do movimento e de outras personalidades
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artísticas foram divulgados nos sites de redes sociais para demonstrar apoio. Alguns
adolescentes sem direito ao voto apoiaram o movimento com a criação do #YoSoy1338.
5) Demonstrações públicas empregando táticas silenciosas em vagões de metrô.
A tática de vozes plurais são usadas para legitimar o movimento, mas o silêncio
também é um recurso eficaz. Podemos destacar esse uso em junho nas ações coletivas
chamadas de brigadas informativas através de performances, representações teatrais
silenciosas em vagões e estações de metrô. Os manifestantes do #YoSoy132 vestiam caixas
de papelões na cabeça com cores chamativas no formato de televisão que os identificavam. A
intenção era despertar atenção dos usuários do transporte coletivo da necessidade de
democratização dos meios de comunicação ao mostrar o manifesto contra a Televisa, que
segundo os manifestantes alienava os cidadãos mexicanos9. As ações foram organizadas pela
internet.
6) Encenações em quatro protestos pré-eleitorais, marchas anti-Peña Nieto e contra
os meios de comunicação.
A mobilização eleitoral pôde ser verificada com os protestos e marchas realizadas ao
longo do período eleitoral, para visibilidade das ações coletivas do movimento, organizadas
pela internet. Essas táticas de protesto convencional com demonstrações públicas nãoconfrontacionais foram contra a candidatura de Enrique Peña Nieto e as emissoras de
televisão Televisa e TV Azteca. Os protestos por um México mais democrático tiveram
adesão de cidadãos mexicanos residentes em outros países. Eles foram transmitidos em tempo
real, via streaming, e pelas redes sociais. Durante as marchas e protestos no México, dois
grupos de ciberativistas com pouca expressão surgiram contra o #YoSoy132 nos sites de
redes sociais: o #GeneraciónMX e o Anti132. Logo esquecidos.
Algumas demonstrações não-confrontacionais ocorreram no México. Dentre elas
podemos citar alguns casos cronológicos. No dia 18 de maio de 2012, o primeiro protesto em
frente às emissoras da Televisa em Santa Fé e San Ángel. No dia seguinte, uma marcha antiPeña Nieto convocada pelo Facebook e Twitter reuniu mais de 46 mil pessoas na Cidade do
México, e milhares em outras cidades mexicanas. No dia 13 de junho foi realizada a noite a
“Festa pela luz da verdade” em frente a Televisa Chapultepec. Os manifestantes levaram velas
e no muro da emissora foram projetadas imagens do início do movimento, massacre de
Atenco, outubro de 1968, imagens da maior fraude eleitoral considerada, a de 1988, para
alertar que era preciso acender a luz da verdade frente aos meios de comunicação e seu
8
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silêncio. No dia 17 de junho em frente ao IFE foi entregue um pedido para transparência nos
resultados eleitorais preliminares. Em 24 de junho a terceira marcha informativa anti-Peña.
Seis dias depois ocorreu uma grande marcha com velas simbolizando a vigília ao voto.
7) Atuação como observadores eleitorais nas eleições. Houve vigília desde o dia
anterior e publicização dos resultados de fraudes nos perfis nos sites de redes sociais.
O movimento #YoSoy132 definiu por meio de suas assembleias interuniversitárias
atuar como observadores eleitorais, uma das táticas inovadoras do movimento. Os jovens
conseguiram a autorização do IFE em razão dos constantes pedidos. Ao todo, mais de três mil
pessoas se registraram no site do #YoSoy132 para fiscalizarem as eleições. Os integrantes
verificaram no dia do pleito indícios de intimidação de eleitores e fraudes no processo, como
a compra e coação do voto, que foram denunciadas ao organismo eleitoral, imprensa e
divulgadas pelo movimento nas redes sociais digitais pós-eleição. Essa é a mobilização
reativa, dependente de algum traço da mobilização pró-ativa que contempla a soma de
protestos anteriores.
No dia 3 de agosto, o #YoSoy132 apresentou às instituições 2.700 irregularidades
eleitorais em 108 páginas (CIOBANU, 2012, p. 108). Cerca de 97% das irregularidades foram
atribuídas pelo movimento ao PRI. O candidato das esquerdas López Obrador também
entregou diversas provas em cinco caminhões na sede do IFE. Apesar disso, a vitória do
candidato Enrique Peña Nieto foi confirmada. Os resultados oficiais deram 38,21% contra
31,59% do candidato das esquerdas. No pleito de 2006 também houve suspeita de fraudes na
vitória de Felipe Calderón. Não comprovadas.
A deficiente segurança pública e as constantes agressões e ameaças a integrantes do
movimento durante as eleições levou a Anistia Internacional à pedir proteção a todos os
integrantes do movimento estudantil, que se assumiu como defensor dos direitos humanos. O
movimento estava alarmado e preocupado com as intensas agressões cometidas e ameaças
que integrantes do movimento têm sofrido. Agora defendem os direitos fundamentais de
liberdade de expressão.10
Há quem aproxime a atual onda de confronto estudantil com os protestos de Maio de
1968, que, no México, ganhou os campi universitários para criticar o governo de Gustavo
Díaz Ordaz do PRI – e exigiu transparência e democratização dos meios de comunicação. O
#YoSoy132 permite relembrar da mesma forma o movimento Zapatista de Chiapas em 1994.
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O primeiro caso reconhecido mundialmente de movimento com notável engajamento público
encorajado pela internet e com transnacionalização das suas causas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O movimento social estudantil emocional #YoSoy132 trouxe ao debate a relação
possível entre confronto político, movimentos sociais e eleições, demanda de pesquisas
acadêmicas. Mesmo com os vários manifestos eleitorais do #YoSoy132, o resultado de vitória
de Enrique Peña Nieto foi confirmado, apesar das suspeitas de fraudes eleitorais. O objetivo
em curto prazo, da não-eleição do candidato priísta, não foi atingido, mas houve ganho de
participação eleitoral e debate político. A médio e longo prazo poderemos ter influências
desse novo movimento mexicano pelo ciclo de reivindicações confrontacionais e o potencial
de nova mobilização. É essencial destacar que esse grupo nasceu na instituição mais elitista
do território mexicano e conseguiu unir jovens de camadas sociais e níveis educacionais
diferentes e sociedade civil organizada. Da mesma forma como os Zapatistas que utilizaram a
internet, o #YoSoy132 usa células articuladas nos sites de redes sociais.
Segundo levantamento do Cepal com dados de 2011, o México é o segundo pior país
na América Latina quando avaliada a liberdade de participação política e de expressão entre
os jovens. Apenas 15% dos jovens mexicanos dizem que existe liberdade para participar da
política e outros 20% de liberdade de expressão. Apenas 20% deles disseram não estar
dispostos a apoiar os movimentos sociais no país. Na América Latina, 49% dos jovens entre
16 e 29 anos dizem não ter preferência partidiária e outros 51% dizem possuir.
Apesar desses esforços para compreender o movimento #YoSoy132, entendemos a
necessidade de aprofundar a teorização da prática do movimento #YoSoy132 nas próximas
produções e do confronto político em redes digitais. Pois o esforço epistemológico
empreendido por Doug McAdam e Sidney Tarrow é um esforço inicial para compreender o
nosso movimento originado no período eleitoral. Ele não opera como os de justiça global, que
atuam em eleições desde os anos 2000. Esse é um próximo passo para as pesquisas.
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Privacidade, liberdade e criptografia:
a tríade essencial para uma nova cultura habitativa1
Giovanna, ABREU2
Marcos NICOLAU3

Resumo

O modo como a internet é estruturada, monitorada e usada, atualmente, tem sérias
implicações nos processos comunicacionais, na organização política, econômica,
cultural e em quase todas as áreas da vida. Formas de resistência pululam no ambiente
digital, expressando um novo tipo de ação social que resulta de interações entre diversos
“actantes” e apresenta-se como a expressão de uma nova cultura habitativa expressa
através de formas complexas de interdependências. A proposta deste artigo, então, é
analisar as recentes mudanças sócio-políticas e comunicacionais ambientadas
inicialmente na internet, das quais os cypherpunks são representantes significativos,
para compreender sob que perspectiva a privacidade, a liberdade e a criptografia
formam uma tríade essencial para uma nova cultura habitativa.

Palavras-chave: Privacidade na internet. Criptografia. Cultura habitativa.

Abstract

Nowadays, the way internet is structured, monitored and used has serious implications
in the communication processes, in the political, economical and cultural organization
and in almost every aspect of everyday life. Resistence is everywhere in the virtual
environment, expressing a new kind of social action as a result of the interaction among
various “actants” and it presents itself as the expression of a new inhabitable culture
expressed through complex forms of interdependences. So, this article’s proposal is to
analyze the recent socio-political and communicacional changes that initially occur in
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the internet, from which the cypherpunks are significant representatives, to comprehend
under what perspective privacy, liberty and cryptography form an essencial triad to the
inhabitable culture.

Key words: Internet privacy. Cryptography. Inhabitable culture.

Introdução

É certo que a sociedade contemporânea, ao se apropriar das tecnologias digitais
do ciberespaço, modificou seus hábitos e desenvolveu novas práticas.
Não é exagero concluir que todos os processos políticos, econômicos, sociais,
comunicacionais e inúmeras outras demandas, relativas às mais diversas áreas da vida
humana, tornaram-se, no mínimo, mais céleres desde então. A miríade de pensamentos
compartilhados, as interações, os fluxos e a transnacionalização das culturas, assim
como as instabilidades, os protestos e a reformulação – ou ampliação - de antigos
conceitos como privacidade e liberdade são apenas algumas questões imanentes a esse
universo híbrido, que vem alterando o conceito de espaço, o significado de habitar e
contribuindo, consequentemente, para uma concepção pós-urbana do mundo.
As redes digitais intensificam o movimento de superação das fronteiras entre o
interno e o externo, o sujeito e o ambiente. Como em uma mistura indissolúvel, a “rede
corpo” e a “rede ambiental” não se separam, impedindo que os indivíduos consigam
distinguir claramente o perímetro do seu corpo e a distancia dos objetos em volta (DI
FELICE, 2009). Está cada vez mais difícil dissociar vida on line e off line.
A superação desssa dicotomia, portanto, tem gerado vultosos desafios. Pensar
que fotos, emails trocados, dados bancários, páginas visitadas e toda sorte de atividade
de qualquer integrante dessa intricada rede chamada internet é monitorada e armazenada
por empresas como Google e Facebook, nos faz questionar a inexistência de políticas
sólidas de privacidade e liberdade on line. Para um tipo muito particular de
ciberativistas, os cypherpunks, a internet está sendo transformada em um perigoso
facilitador de totalitarismo, e a criptografia é a forma radical de ação direta (ASSANGE,
2013).

À medida que grupos como esse militam pela privacidade nas comunicações
pessoais e pelo fim do controle de governos e corporações na rede, colocam-se também
como protagonistas de uma história que vem mudando os rumos de como a internet é
usada.
Diante do exposto, a proposta do presente artigo é analisar as recentes mudanças
sócio-políticas e comunicacionais ambientadas inicialmente na internet, das quais os
cypherpunks são representantes significativos, para compreender de que formas a
criptografia pode contribuir para preservar a diversidade e o potencial democrático da
internet; e sob que perspectiva a privacidade, a liberdade e a criptografia formam uma
tríade essencial para uma nova cultura habitativa.

Uma Nova Cultura Habitativa
A globalização, concomitantemente à maturação e à convergência tecnológica,
tem redimensionado a atuação dos meios de comunicação e afetado intensamente as
relações entre os atores sociais contemporâneos.
É nesse contexto que se desenvolve o processo no qual as tecnologias, formas e
linguagens das mídias passam a agir sobre os mais variados ambientes sociais. Em uma
intricada relação comunicativa entre sujeito, território e mídia, hibridizam-se espaço,
corpo e informação em uma concepção ecossistêmica e simbiótica que molda a
experiência habitativa (DI FELICE, 2009). .
É certo que a relação entre o ver, o perceber e o habitar é assaz antiga, e que a
técnica provoca alterações na percepção sensorial, modificando, inclusive, a cognição e
a cultura. As formas comunicativas do habitar, isto é, as formas tecnológicocomunicativas foram, então, ordenadas por Di Felice (2009) em três categorias: o
habitar empático, o exotópico e o atópico.
O habitar empático está situado no tempo da escrita. O homem habita o território
segundo sua imagem, significado e estilos de vida. A centralidade do homem e do ser
nas teorias filosóficas obscureceu os interesses sobre o ambiente, transformando
o pensamento em um processo contínuo de dominação sobre a natureza, marco das
relações entre o sujeito e a paisagem ao longo da história do Velho Mundo.

A forma exotópica, por sua vez, difundiu-se através da relação do homem com
eletricidade e as mídias de massa que corresponde, de modo geral, à experiência das
metrópoles modernas. Eletrificado e animado pelas imagens do cinema, o território se
torna múltiplo e autônomo. No entanto, permanece separado do sujeito, que continua a
se relacionar com o ambiente de maneira opositiva e externa. O território é visto como
algo móvel, transitório, multiforme, dinâmico, que parece independer da intervenção
humana, sobrepondo-se a ela. A mediação é, então, o diferencial. A mídia de massa traz
a mudança de um habitar natural para um habitar tecnológico.
Para o autor, o habitar contemporâneo é exotópico, repleto de imagens
publicitárias e paisagens informativas que acabam conduzindo o sujeit à metapaisagens
e ecossistemas informativos. Os meios decomunicação de massa trazem consigo, ainda,
outra importante característica do habitar exotópico: o advento de uma pluralidade de
visões de mundo. Surgem, então, diversas subculturas que vão encontrar suas
expressões nas identidades e significados múltiplos do habitar contemporâneo.
A terceira categoria das formas tecnológico-comunicativas foi cunhada por Di
Felice (2009) habitar atópico cujo início se dá como resultado desse processo de
introdução dos meios de comunicação de massa, e ganha novos contornos com a
comunicação digital. A possibilidade da circulação instantânea de informações que a
internet trouxe, elimina a separação entre emissor e receptor dentro do processo
comunicativo. Vivemos uma verdadeira transformação nas formas de interação,
sociabilidade e organização social entre indivíduos.

O que caracteriza o habitar na época das redes digitais é, portanto,
não apenas a perda do sentido de lugar, mas o fim do território e o
desencadeamento de uma ulterior transformação da relação entre o
sujeito, espaço-informação, marcada pelo surgimento de uma
forma simbiótica e interativa. (...) A atopia, então, é entendida, não
como um “não-lugar”, mas como uma localidade on-demand,
plural e tecno-subjetiva (DI FELICE, 2009, p.227, 229)

Este tipo de habitar só é possível através de interações com interfaces,
constituindo ecossistemas informativos. Assim, a atopia como prática comunicativa do
habitar pressupõe a superação das fronteiras entre sujeito e território, passando de uma
relação opositiva para uma relação em rede. O sentido único do lugar é superado,

adquirindo, a partir de então, uma “aura” tecnológica e múltipla, fruto da continuidade e
inseparabilidade entre os sujeitos, as mídias, os circuitos informativos e os territórios.
Trata-se de uma resignificação da experiência urbana. As formas comunicativas
do habitar apontam para um caminho multidisciplinar que mescla filosofia, sociologia,
cibernética, ciências exatas e comunicação, colocando a mídia em um lugar privilegiado
neste diálogo.
É inegável, portanto, o poder que a mídia tem de iluminar fatos, permear os
discursos sociais e influenciar as decisões dos indivíduos. O discurso constrói um real
próprio do campo midiático, que se traduz, também, no atual modelo de presença do
sujeito no mundo. Há uma ética, advinda dos movimentos sociais, ecológicos, das lutas
pelos direitos dos negros, das mulheres, dos desfavorecidos e injustiçados que infunde
força, coesão e validade aos discursos midiáticos.
Se isso é verdade no campo da circulação de informação por empresas
jornalísticas ou pessoas comuns, o mesmo acontece com a dimensão política dos
movimentos sociais que usam as ferramentas da Internet. Não há líderes, nem partidos
políticos, não há comitês ou salas físicas de reuniões, mas há constituição de multidões
engajadas que usam as novas tecnologias para fazer circular informações e ideias, como
em uma ampla conversação. Nesse processo, novas vozes surgem e se agregam,
disseminando ideais, sentimentos, protestos, reivindicações e, não raro, difamações,
injúrias, notícias falsas e injustiças, também. Não se sabe exatamente de onde ou como
as mensagens surgem, garante-se, apenas, a circulação rápida, de forma viral.
Reputando a continuidade entre os territórios físicos e as arquiteturas
informativas, é evidente que a associação entre as tecnologias comunicativas e a
experiência do habitar proporcionou ao indivíduo maior exposição, além de mais força e
poder dos discursos, mas possibilitou, também, que novos ilícitos fossem praticados,
causando, por vezes, prejuízos incalculáveis, visto que a extensão do dano pode ser
muito maior quando praticada nesse ambiente atópico.

Criptografar para que?
A revolução da tecnologia da informação modificou a realidade social,
penetrando em todas as esferas da atividade humana, gerando, inclusive, novas relações
ainda sem qualquer tipo de regulamentação.
A cibernética vem se tornando, então, uma das áreas de defesa mais importantes
deste século. Tanto para países e territórios, em suas mais diversas esferas, quanto para
pessoas comuns, temas como privacidade digital, netativismo, anonimato digital,
segurança em rede, criptografia e cibercrimes já são corriqueiros.
O risco de um indivíduo, uma entidade privada ou pública ter a privacidade
violada, atualmente, é imenso. É certo que a necessidade de sigilo na comunicação
escrita é tão antiga quanto a própria arte de escrever. Tadavia, o que vem aumentando
ao longo do tempo, com a evolução da tecnologia e dos meios de comunicação, é a
complexidade exigida para ocultar a mensagem.
Diversas técnicas são empregadas com esse intuito, e a criptografia é apenas
mais uma. A palavra derivada de dois vocábulos gregos, kryptos, que significa oculto, e
graphein, que quer dizer escrita, é o nome dado a um conjunto de regras que visa cifrar
a informação de maneira que só o emissor e o receptor consigam decifrá-la. É
importante perceber, contudo, que a criptografia não esconde a existência da mensagem,
apenas oculta o seu significado, ou seja, mesmo que a mensagem seja interceptada, ela
não será compreendida, visto que o remetente e o destinatário, em princípio, através de
um acordo prévio, são os únicos que detêm as cifras que dão sentido às
correspondências trocadas.
A criptografia pré-computacional era formada por um conjunto de métodos de
substituição e transposição dos caracteres de uma mensagem. O surgimento de
máquinas especializadas e, posteriormente, dos computadores ocasionou uma evolução
significativa das técnicas criptográficas, mas foi a internet e a consequente facilidade de
transmissão de dados que fez da criptografia um recurso essencial em nossa vida diária.
Hoje, grande parte dos dados, representados por bits4, é digital. O processo de
criptografia, então, é basicamente feito por algoritmos que embaralham os bits a partir
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Bit (simplificação para dígito binário) é a menor unidade de informação que pode ser armazenada ou
transmitida.

de uma determinada chave5, ou par de chaves, dependendo do sistema criptográfico
escolhido.
Amplamente utilizada na web, a técnica tem um papel importante nas áreas de
segurança, pois viabiliza a autenticação dos usuários para lhes fornecer acesso, proteção
de transações financeiras e participação em redes de comunicação. O código do internet
banking6 e a assinatura eletrônica do cartão de crédito são apenas dois exemplos triviais
da enorme penetração criptográfica.
Recentemente, a criptografia voltou ao centro dos debates. Páginas como o
Anonymous e o Wikeleaks ocuparam os principais espaços da mídia tradicional.
Movimentos como a Primavera Árabe e os escândalos recentes envolvendo o programa
de monitoramento do governo dos Estados Unidos fortaleceram o diagnóstico de que
a criptografia vem ganhando força e espaço, levando o movimento das redes digitais
para as ruas, conquistando relevância, inclusive, como forma de articulação social e
política.
Se a internet fundiu-se de tal forma à vida cotidiana, reconfigurando ambientes,
promovendo uma digitalização do mundo e alterando a lógica dos relacionamentos com
sua vocação devoradora de tempos e espaços, certamente as técnicas de
compartilhamento de informações também tiveram que se amoldar à realidade dessa
nova cultura habitativa. A velocidade e o instantâneo, binômio que rege as tecnologias
informáticas e as telecomunicações, sugerem profundas implicações na experiência
cotidiana, na construção das subjetividades e nos relacionamentos sociais e afetivos
(SIBILIA, 2008).
Na intenção de navegar contrariamente ao sistema imposto, ou seja, “em
oposição ao consenso vigente que é a favor da identificação online e pró-Facebook”,
como afirmou Christopher Poole7, criador do 4chan8, fazendo uma referência a uma das

5
Chave Criptgrafica é definida como um pedaço de informação ou um valor secreto que controla a
operação de um algoritmo de encriptação.
6
Internet banking, e-banking, banco online, online banking, às vezes, também banco virtual, banco
eletrônico ou banco doméstico (do inglês, home banking), são termos utilizados para caracterizar transações,
pagamentos e outras operações financeiras e de dados pela Internet por meio de uma página segura de banco.
7
Entrevista concedida por Christopher Poole ao repórter Alexandre Matias para o jornal Estadão.
Disponível em: http://blogs.estadao.com.br/link/foi-dificil-sair-do-anonimato-diz-moot/. Acesso em: 28 set.2013.
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empresas privadas que tem interesse em contribuir para uma suposta dominação
econômico-político-militar, aqueles que se valem do anonimato consideram-no uma
peça vital para a preservação das liberdades civis e políticas. Fala-se em não contribuir
para o crescimento dos bancos de dados de empresas que monitoram as atividades de
seus usuários com o objetivo de melhorar a eficácia da publicidade dirigida. Execra-se a
ideia de fornecer informações a governos que se valem da necessidade de combater
crimes para controlar a dissidência política. Busca-se, visceralmente, defender a tríade
privacidade, anonimato e segurança.
A natureza platônica da internet, das ideias e dos fluxos de informações, é
degradada por suas origens físicas. Elas fundamentam-se em cabos de fibra
óptica que cruzam oceanos, satélites girando sobre nossa cabeça, servidores
abrigados em edifícios de Nova York a Nairóbi... O novo mundo da internet,
abstraído do velho mundo dos átomos concretos, sonhava com a
independência. No entanto, os Estados e seus aliados se adiantaram para
tomar o controle do nosso novo mundo – controlando suas bases físicas... O
Estado se agarraria como uma sanguessuga às veias e artérias das nossas
novas sociedades, engolindo sofregamente todo relacionamento expresso ou
comunicado, toda página lida na internet, todo email enviado e todo
pensamento buscado no Google,... E passaria a minerar incontáveis vezes
esse tesouro, o produto intelectual coletivo da humanidade, com algoritmos
cada vez mais sofisticados, enriquecendo o tesouro e maximizando o
desequilíbrio de poder entre os interceptores e um mundo inteiro de
interceptados (ASSANGE, 2013, p.22-23).

Trata-se, de fato, de um status fecundo e poderoso, que põe em jogo interesses,
desejos, utopias e ideais, que revela futuros e perfura poços de sentido na aparente
incoerência de uma ausência física, ou no mínimo virtual, imediata. Fortalece-se, então,
um eu interiorizado e opulento, excessivamente significante, que se enche de força e
destemor, certo de que apenas encobrir o rosto não seria suficiente. Esse precioso cerne
pessoal busca proteger sua identidade sob todos os aspectos possíveis.
Mas nós fizemos uma descoberta. Nossa única esperança contra o domínio
total…O universo acredita na criptografia... Notamos que seria possível
utilizar essa estranha propriedade para criar as leis de um novo mundo. Para
abstrair nosso novo reino platônico de sua base composta de satélites, de
cabos submarinos e de seus controladores…Para criar novos espaços
fechados àqueles que controlam a realidade física, porque a tarefa de nos
tópicos). Uma vez atingido o montante, as mensagens antigas são apagadas. Outro ponto relevante deve-se ao fato de
que o site vive do anonimato, além de todas as imagens publicadas virarem domínio público.

seguir nesses lugares demandaria recursos infinitos (ASSANGE, 2013,
p.23).

É a luta por um ideal libertário, travada nas fronteiras da nova internet, que
enxerga a criptografia como a arma secreta capaz de proteger os direitos individuais
como a soberania e a independencia dos países, a solidariedade entre grupos com uma
causa comum e o projeto de emancipação global.
Privacidade, liberdade e criptografia: o ideal cypherpunk
Não tardará e será possível afirmar que até nas regiões mais remotas da Terra há
internet9. Isso significa que um número ainda mais expressivo de pessoas realizará as
suas diversas operações como parte integrante desse fluxo frenético de informações que
já tomou o controle de todas as esferas sociais.
Empresas como Google e Facebook monitoram todas as atividades de seus
usuários, em princípio, com o objetivo de melhorar a publicidade dirigida. Qualquer
simples vestígio da nossa presença na rede, portanto, pode resultar em revelações muito
pessoais. Fica fácil concluir, então, que os perigos de um mundo onde os dados privados
dos cidadãos são sistematicamente coletados e livremente acessados colocam as nossas
liberdades civis e políticas em grave risco (ASSANGE,2013).
Para um tipo muito particular de ciberativistas, os cypherpunks, a forma mais
eficiente de proteger a individualidade e permitir as transações anônimas na rede foi
escrever códigos de criptografia que inibissem o controle dos dados trafegados. Esse
recurso foi capaz de delimitar espaços particulares e reservados, fora da vista dos órgãos
reguladores.
Influenciados pela cultura hacker, o grupo cujo nome é uma derivação de
cypher, escrita cifrada, e punk, formou-se a partir de uma lista de contatos on line que
compartilhavam o ideal de, através de sistemas anônimos, devolver ao indivíduo o
controle sobre a sua própria liberdade em ambientes de rede. Em 1993, os cypherpunks
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comerciais, para levar a Internet até o solo dasregiões mais remotas da Terra, a velocidades semelhantes
ou superiores às das atuais redes 3G. Com isso, mais de quatro milhões de pessoas sem acesso,
atualmente, ficarão on line.

publicaram um manifesto no qual afirmavam que a privacidade é indispensável para que
se constitua uma sociedade aberta na era eletrônica.
Embuidos desses mesmos ideais e hasteando as mesmas bandeiras, surgiram,
recentemente, figuras como Julian Assange e Edward Snowden publicando documentos
secretos e divulgando informações que, não apenas reacenderam, mas inflamaram o
debate sobre os segredos que são compartilhados e os dados que podem ser obtidos
através do uso que fazemos da internet.
As possibilidades de aplicação de tecnologia em sistemas de monitoramento e
vigilância aumentam a cada dia. Assange (2013) afirma que estamos diante de uma
guerra invisível na qual governos e corporações vasculham a internet e a vida dos
ususários, salvaguardados pela justificativa de preservação da segurança nacional. Do
outro lado da trincheira estão os cypherpunks, ativistas e geeks10 desenvolvendo
códigos, tentando influenciar as políticas públicas e conscientizar a sociedade.

Considerações finais

A atual arquitetura da rede e o crescente avanço tecnológico facilitam a troca de
dados, alterando completamente os conceitos de público e privado, de lícito e ilícito e,
até, o senso ético.
Com a explosão no volume de informações disponíveis e a facilidade de acesso,
o poder das organizações não provém apenas do ativo contábil, mas do capital
intelectual, da identificação, aquisição e do processamento das informações relevantes,
do uso sistemático do conhecimento, da racionalização dos processos e do alinhamento
das tecnologias às suas estratégias, gerando, assim, vantagens competitivas.
As organizações, agora, existem em um ambiente repleto de interrelações e
constantemente mutável. Nesse contexto, informação e conhecimento constituem-se em
premissas para prever, compreender e responder às mudanças. Para serem eficazes,
então, as empresas e governos precisam ter seus processos decisórios e operacionais
alimentados com informações relevantes, oportunas, completas e exatas, obtidas de
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forma eficiente e devidamente adaptadas às suas necessidades, mesmo que para obter
tais dados, o método usado flerte com a amoralidade.
Os cypherpunks propõem uma transformação irruptiva, isto é, uma mudança
significativa no sistema vigente, no modo de operar, de se comunicar e de atuar na rede.
De forma impestuosa e súbita, os netativistas, dos quais os cypherpunks são
representantes significativos, buscam uma revolução, em especial no que envolve
umbilicalmente formas práticas de apropriação social, cultural, política, econômica, de
tecnologias e redes digitais. A transformação em jogo não é qualquer, de praxe, como se
óbvia, passível de, pela saturação de mudanças, não ser questionada. Trata-se, de fato,
de uma questão mais enevoada, confusa por vezes, e, geralmente, invisível aos olhos do
senso comum.
Como o próprio conceito de transformação sugere, esse grupo busca algo que se
equaliza em âmbito histórico. Em um processo complexo, marcante e de grande vulto,
no qual se conjuminam, muitas vezes, violência e dor em escala coletiva e que, por isso,
nada permite que reste “liberado”, tudo arrastando para o seu cadinho de força.
Sob a égide da criptografia, os cypherpunks engendram as bases do futuro que
desejam construir. Empunham a bandeira da resitência, defendem o esclarecimento da
população, desejam a mobilização das massas e enxergaram nessa atual cultura
habitativa ambientes propícios para lutar pela superação do existente e pela
emancipação da espécie, abrangendo contemporaneidade e posteridade.
À primeira vista de uma forma até utópica, esses paladinos da justiça exigem
privacidade para os cidadãos e completa transparência para o Estado. O fato é que, de
forma liberadora e emancipadora para algumas categorias sociais, sorrateira e insidiosa
para outras, uma transformação desse porte, na modalidade de um processoacontecimento, repercutiria, vivamente, na estrutura dinâmica do social-histórico,
contribuindo para uma nova relação tanto com o político, em alcance global e aberto,
quanto com os valores morais de filigrana, operados, como espinha dorsal do social, no
cotidiano.
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Título: Net-ativismo e a noção antropológica de “agência”: primeiras incursões teóricas
Autores: Rodolfo Eduardo Scachetti1 e Nancy Ramacciotti de Oliveira-Monteiro2

Resumo:
Alguns autores têm defendido que a pós-modernidade, apesar de sua face ultratecnológica,
estaria trazendo de volta com força dimensões mágicas ou primitivas. Em meio a esses
debates, o Net-ativismo pode ter destaque como encontro da arte, da técnica e da política, tal
como manifesto em sua vertente brasileira nos acontecimentos que irromperam em junho de
2013. O que pretendemos neste trabalho é propor incursões teóricas que busquem levar a
esse universo formulações em torno da noção de “agência”, cujo mistério desperta cada vez
mais interesse, e seguir com alguns desdobramentos que denotam seu alcance e possíveis
limites.
Palavras-chave: net-ativismo; protestos no Brasil em 2013; agência.

Abstract:
Some authors have been defending that post-modernity, despite its ultra-technological profile,
would be intensely bringing back magical or primitive dimensions. Within these debates, netactivism could be highlighted as an encounter of art, techniques and politics, like we could
observe in its Brazilian face expressed in the events that erupted in June 2013. What we
intend to do here is to propose theoretical incursions with the objective of taking to this
universe formulations related to the notion of “agency”, whose mystery is attracting much
more interest every day, and to follow some developments that denote its reach and possible
limits.
Keywords: net-activism; protests in Brazil in 2013; agency.
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1. Introdução ao problema da ação social em rede

A noção de rede vem, há alguns anos, ganhando uma gigantesca importância nas ciências
humanas e sociais, tendo sido peça articuladora de muitos esforços inter, trans e
multidisciplinares de pesquisa.
Depois da crise do sujeito nas ciências humanas e sociais, a ideia de ação vem voltando à cena
de modo renovado e agora mais especificamente ligada à ação em rede, como ocorre, por
exemplo, no livro recente organizado por Massimo di Felice, Juliana C. Torres e Key H.
Yanaze Redes digitais e sustentabilidade: as interações com o meio ambiente na era da
informação. Através desse trabalho, somos levados a um outro patamar de discussão sobre
questões políticas, científicas e socioambientais, particularmente através do destaque da
dimensão reticular como algo onipresente no panorama epistemológico contemporâneo. Mais
do que um papel de relevo, a noção de rede parece ter tido seus usos e sentidos amplificados,
extrapolando o campo das ciências da vida, estendendo-se sobre outros domínios, e assim
fomentando combinações com tom, por vezes, até então insuspeitável. Nesse sentido, vemos
como exemplar desse deslocamento - espécie de ampliação no campo da própria teoria do
conhecimento, já que novos problemas são pensados através de um cruzamento de fronteiras o próprio título do livro acima mencionado, em que as redes são ligadas ao digital e à
sustentabilidade, mesmo efeito que geram outras combinações também em voga, tais como
“ecossistemas comunicativos e informativos”.
Para começarmos a participar desse debate em torno do problema da ação, especialmente em
sua dimensão social, em conjunto com a amplificação da noção de rede, ousemos dizer, no
pensamento científico contemporâneo em geral, podemos partir para acompanhar, dentre os
muitos autores que têm voltado às teorias sociológicas, o próprio Di Felice em outros
trabalhos. Sua reconstrução da questão em artigo recente sobre Net-ativismo, ainda que
bastante breve, é muito útil a todos que estiverem interessados pelo tema. Em linhas ainda
mais gerais e de certa forma traduzindo e transfigurando Di Felice, poderíamos dizer então
que haveria, dentro das concepções sociológicas mais conhecidas, três modos fundamentais
para pensar a ação social: as ações “empáticas”, as ações “exotópicas” e as, por assim dizer,
“interações”.
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No primeiro grupo, a ação vista como “empática” envolve a transferência da “razão do sujeito
para fora dele em direção ao território externo e ao meio ambiente social, procurando
transformar ambos à sua imagem” (DI FELICE, 2012, p. 37). De maneira à primeira vista
surpreendente, mas não sem razão, Di Felice coloca autores como Max Weber e Jünger
Habermas nesse grupo, tendo relevância temas relacionados à ação social que perpassam a
obra de ambos, como a questão dos valores, da finalidade, das emoções, da tradição, das
normas, do diálogo, da comunicação, dentre outros. Valeria enfatizar aqui que a experiência
empírica demonstra que tais entendimentos sobre ações sociais continuam extremamente
populares nas sociedades contemporâneas do Ocidente, que seguem reforçando muitas das
representações que propõem que os sujeitos humanos encarnam e detêm os fundamentos da
ação; para reforçar essa impressão, basta buscarmos, por exemplo, por verbos de ação no
universo de qualquer campanha publicitária atual e observarmos os referentes fundamentais
que seguem sendo distribuídos através do binômio 'sujeito ativo – objeto passivo'. Tomando o
universo das campanhas ecológicas, para quantos de nós as frases “eu respeito o meio
ambiente”; “uma simples atitude pode salvar o planeta” e “pense bem antes de jogar fora”,
comumente relacionadas a campanhas de preservação ambiental, parecem algo incomum?
Não é consenso que são nossas ações que devem mudar nesse terreno da problemática
ambiental? Não falamos tanto de consciência ecológica como necessidade de desenvolvermos
um comportamento adequado em relação à nossa ação no mundo? Esses seriam casos
exemplares que poderíamos reunir neste primeiro grupo.
Partindo agora para o segundo grupo, Di Felice define como “exotópica” a ação social
“externa ao sujeito, estranha e imposta a ele” (Ibid., p. 38). Também de modo arrojado, Di
Felice reúne aí Mikhail Bakhtin, Platão, Émile Durkheim, Talcott Parsons, Hannah Arendt,
Jean Baudrillard, Mario Perniola e o brasileiro Eugenio Trivinho. Ainda que as perspectivas
desses autores sejam muito diversas, tampouco nesse caso é difícil acompanhar a démarche
de Di Felice. Mas seria possível e desejável, dada a elasticidade desse raciocínio, acrescentar
outros nomes relevantes ao belo, corajoso e impressionista quadro produzido pela união
desses “autores da ação exotópica”, como, por exemplo, o dos representantes da Escola de
Frankfurt3, uma vez que talvez tenham sido os pioneiros dessa tentativa de pensar a relação
entre meios de comunicação de massa e ação; ou, para sermos mais precisos, alien-ação, pois
o que estava em questão em muitos dos escritos frankfurtianos era a fragmentação do sujeito e
3

Di Felice faz isso, de certa forma, em outros de seus trabalhos e entrevistas, referenciados neste artigo. Nossa
intenção aqui é sintetizar em um só documento tal argumentação.

3

a atuação do inconsciente, em uma revisita dos escritos de Karl Marx à luz de Sigmund Freud
e de sua teoria psicanalítica. Se, por um lado, Durkheim e Parsons podem até destoar um
pouco, aos olhos dos cientistas sociais mais ortodoxos, nesse agrupamento, a descrição de Di
Felice do que seria, em termos baudrillardianos, um “'estupro' da percepção” (Ibid., p. 39)
parece decorrer com certa naturalidade da linhagem mais marcante dos frankfurtianos. Assim
como ocorre com o primeiro grupo, também podemos encontrar leituras recentes com essa
matriz, e os três últimos nomes de autores mencionados como integrantes desse agrupamento
são bastante contemporâneos.
Por fim, no terceiro grupo, Di Felice considera que o que está em jogo é uma “redefinição da
própria natureza da teoria da ação social” (Ibid., p.40). É quase como se Di Felice mudasse
sua análise, nesse ponto, de patamar, voltando-a para um contexto em que já foram
revolucionados mais uma vez os meios técnicos de comunicação e, como veremos,
informação. Preocupado em investir, do ponto de vista teórico, no tema do net-ativismo, Di
Felice avança para pensar as ações em rede, ou, como propusemos antes, as interações, que,
de modo análogo à alien-ação, podemos considerar propriamente inter-ações. Nenhuma
relação mais estreita aqui com o interacionismo simbólico da Escola de Chicago. Nesse, por
assim dizer, último grupo, encontramos Joshua Meyrowitz, Michel Serres, Gilles Deleuze,
Félix Guattari, Bruno Latour, Manuel Castells e o próprio Di Felice.
Sem sombra de dúvidas, é esse terceiro grupo que nos interessa mais a partir de agora. Como
nosso foco também são as ações em rede, o net-ativismo, para chegarmos por fim à
emergência de sua face brasileira manifesta nos acontecimentos que irromperam a partir de
junho de 2013, partiremos desse ponto em que Di Felice termina seu texto. Mais uma vez
promoveremos uma intervenção a partir desse oportuno artigo acerca dos aspectos teóricos do
net-ativismo. E isso se dará com o acréscimo progressivo de alguns intercessores, em um
contexto em que a ação aparece cada vez mais ligada a um novo “morfema”: 'inform'.

2. Ação, comunicação e informação

É possível considerar que grande parte das diferenças entre as formulações em torno da ação
social dos grupos dois e três acima descritos aparece assentada na necessidade de análise da
4

ligação incontornável, no mundo contemporâneo, da comunicação com um novo padrão de
informação, a saber, a inform-ação digital. Nesse início de século XXI, cada vez menos a
palavra “comunicação” aparece separada da palavra “informação”. Após a chamada virada
cibernética, que esteve na base das condições de possibilidade de emergência das atuais
Tecnologias de Comunicação e Informação (TICs), muitos já destacaram que a ideia de
informação se espalhou de modo muito intenso por todas as esferas da vida, do trabalho e do
conhecimento. Com a mudança do paradigma termodinâmico para o informacional, mais uma
vez sendo processado o mesmo movimento de transposição de influências das ciências
naturais e exatas sobre as ciências humanas, as principais metáforas, inclusive na linguagem
corrente, têm indicado uma espécie – nos termos de Hermínio Martins – de dominância de
uma metafísica amplamente informacional, em que humanos e não-humanos são vistos como
processadores de informações. Se concordarmos com Martins acerca da importância da
informação, vale dizer, em seu padrão digital, no mundo contemporâneo, no sentido em que
ela se torna uma espécie de entidade ubíqua, nossa tarefa de compreender como as ações
sociais ocorrem e, mais do que isso, como ocorrem em rede deve necessariamente considerar
a recente revolução informacional. Não vivemos mais exclusivamente um contexto de
dominação das mídias tradicionais, pensadas como unidimensionais - bem como os próprios
sujeitos assim foram por vezes considerados em sua relação com esse tipo de sociedade à qual
esses meios de comunicação respondiam -, e tais mídias parecem agora confrontadas por um
cenário em que, sobretudo através da Internet, os movimentos de comunicação e de fluxos de
informação se complexificam. Essa complexificação gera arquiteturas reticulares de difícil
hierarquização, transfigurando a aparentemente estável geometria de algumas das certezas
ontológicas sobre as quais o pensamento moderno construiu suas verdades, como exemplo
máximo, a separação entre o sujeito e o objeto, em relação à qual muitas outras dicotomias
podem ser referidas, tais como aquelas entre o masculino e o feminino, o humano e o animal,
o natural e o cultural, o civilizado e o primitivo. Portanto, se nosso foco aqui são as ações
coletivas, mas em um momento de aceleração dos processos tecnológicos envolvendo
comunicação e informação, o que nos interessa agora, após essa breve contextualização, é
incorporar ao nosso objetivo de pensar a ação social em rede em um contexto de grande
disseminação de TICs aquilo que se apresenta no título deste trabalho e que tem participado
desse universo de questões: a noção de agência.
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3. Agência

Em um primeiro momento, o insight sobre a potencialidade da noção – mais forte, vale dizer,
no campo da antropologia – de agência para o debate envolvendo a ação em rede e os
acontecimentos de junho de 2013 no Brasil parte da lembrança do polêmico livro de Alfred
Gell Art and agency: an anthropological theory. Mas as primeiras perguntas que se
impuseram foram: qual a relevância de passarmos do problema da ação ao problema da
agência? Qual é a diferença entre ação e agência? E, na sequência, uma nova série de questões
começa a surgir, quase como os pop-ups da internet, figurando assim uma espécie de pauta de
pesquisa: será que a ação diria respeito ao mundo físico, fenomênico e regido por leis frias e
constantes, enquanto a agência aludiria a uma espécie de intencionalidade inerente às próprias
coisas? Seria essa uma pauta de pesquisa aceitável do ponto de vista científico? De um lado,
um mundo passivo e, de outro, a projeção da intencionalidade sobre as coisas?
Se uma enorme série de questões começa a surgir, muitas das quais bastante polêmicas,
também surge rapidamente, de modo sintomático diante do modo de proceder nas pesquisas
contemporâneas, um conjunto de materiais relacionados ao problema da 'agência' através das
redes digitais. A própria consulta bibliográfica segue os fluxos mais típicos e a velocidade das
TICs, e logo pudemos nos perceber às voltas com um rico material relacionado a alguns
aspectos nada negligenciáveis para qualquer aspiração que tenhamos em reunir elementos
para uma espécie de teoria social contemporânea da ação (ou agência) em rede. Desse
material reunido, cuja gênese remonta então ao livro de Gell, vale apresentarmos a seguir
alguns destaques, promovendo um dos itinerários possíveis a partir das principais linhas de
força que pudemos percorrer e que talvez figure mediações interessantes aos problemas que
introduzimos acima e de modo mais geral neste artigo.
Comecemos por um texto recente de Erick Felinto que promove uma aproximação entre a
visão sobre os objetos nos trabalhos de Walter Benjamin e Bruno Latour. A aproximação é
perspicaz, pois nos parece ser justamente Benjamin quem melhor poderia ser visto como o
pensador “na passagem” entre aqueles dois últimos grupos envolvendo a ação social que
mencionamos no início. Se a teoria crítica de Max Horkheimer e Theodor Adorno se elevava
contra a reificação ou coisificação das relações sociais na esteira do pensamento marxiano, é
possível acompanhar Benjamin através das lentes de Felinto como precursor do movimento
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que inverte o padrão de pensamento: interessa menos na atualidade a coisificação do social do
que a dimensão social (ou mesmo vital, como veremos adiante) das coisas. O curioso é que as
coisas, fazendo parte dos jogos sociais para valer, introduziriam justamente, nos termos de
Márcio Goldman (2008), uma antropologia pós-social, no sentido da superação de uma ideia
habitual de sociedade4: aquela associada a um agregado de indivíduos humanos5 vistos como
anteriores às relações que estabelecem ou, no limite, um agregado de insetos sociais – limite,
até então, poucas vezes transposto por nossa capacidade de imaginação sobre agremiações de
seres diferentes.
Para promover essa associação Benjamin-Latour, Felinto recorre a Freud e projeta o resultado
disso como reação contra o fracasso do projeto moderno de promoção de nítidas separações
entre humanos e não-humanos :
De fato, a sensação de inquietante estranheza (Unheimliche) descrita por Freud (1919;
1976) – evocada, por exemplo, a partir da incerteza sobre uma coisa ser animada ou
inanimada, viva ou morta – se manifesta como um sintoma de que algo não funcionou bem
nesse projeto de demarcação. Pois a literatura dos modernos tematizou constantemente a
ultrapassagem de fronteiras entre o vivo e o não-vivo. E não se pode negar que o recente
interesse pelas coisas parece indicar a ascensão de um 'novo materialismo', um fascínio
pelos objetos e pela materialidade do mundo (FELINTO, 2012, p. 11).

Mas o fato de descobrirmos esse encontro entre Benjamin e Latour não garante que tenhamos
assim asseguradas desde já as bases de um novo pensamento acerca das coisas e de sua
capacidade de agência em tramas sociais. A forte mistura, demonstrada por Felinto através de
sua pesquisa, entre técnica e esoterismo 6 nas obras de Benjamin não raras vezes é alvo de
duras críticas; e isso não espanta, uma vez que a ciência contemporânea tem suas bases
fincadas no projeto e pensamento modernos que promoveram as partilhas.
Dentre os críticos desses tipos de associações entre técnica e magia, objetos e agência,
poderíamos citar Howard Morphy. Com efeito, sua crítica, voltada especificamente contra o
trabalho de Gell, pode ser entendida como uma posição mais geral, uma vez que suas frases
têm uma coloração nada sutil envolvendo o problema da agência. É bem verdade que o livro
de Gell admite muitas ressalvas, mas veremos que algumas nos parecem melhor colocadas do
que outras, como aquelas presentes no artigo de Caleb Faria Alves.
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O grande alvo de Morphy se manifesta já no título de seu trabalho: “Arte como um modo de
ação: alguns problemas com Art and Agency de Gell”. Como o próprio Morphy relembra,
Gell defende que a arte é antes um sistema de ação, muito menos do que algo que pretenda
produzir sentenças simbólicas sobre o mundo. É verdade que nosso ponto aqui é menos a arte
do que a ação, mas é interessante notar a ligação que Gell promove entre a arte, que podemos
considerar um domínio tradicional dos objetos inclusive nas culturas ocidentais, e a ação. Em
suma, a questão contra a qual Morphy se dirige é a proposição de Gell sobre a ação (ou, mais
provocativamente, a agência) dos objetos em detrimento de sua capacidade de represent-ação.
Segundo Morphy:
De modo geral, objetos não modificam a si mesmos. Embora seja possível imaginar a
existência de objetos agentivos no ciberespaço e no reino da robótica e da inteligência
artificial, não são esses os casos a que se refere Gell. O que os seres humanos pensam que
um objeto é capaz de fazer precisa ser separado daquilo que verdadeiramente é sabido que
os objetos fazem. Minha intuição é de que os objetos agentivos de Gell, por mais que a
ideia possa parecer sedutora a princípio, é o caso de uma analogia que foi longe demais e
cujo tratamento ele teria mudado nas reescritas subsequentes do livro (MORPHY, 2011,
s/p).

Nossa pretensão não é ingressar a fundo nessa polêmica, mas de modo abreviado podemos
dizer que há uma série de passagens no artigo de Morphy que nos deixam em dúvida sobre
qual teoria do conhecimento está sendo mobilizada. No trecho acima, parece que o ser
humano é um entrave à essência dos objetos, àquilo que é sabido que eles podem fazer (já
que, afinal de contas, são objetos!), ao mesmo tempo em que, mais ao final de seu texto,
Morphy afirma que “objetos (…) são criados para serem usados em contextos particulares.
Para compreender como um novo objeto é criado, é necessário concentrar-se na agência
individual inserida dentro dos sistemas de conhecimento e em relação a fatores históricos e
contextuais” (Ibid., s/p). Nesse sentido, se Morphy tiver pretendido se referir à agência
individual humana, o que parece ter sido o caso, uma vez que ele se refere ao uso dos objetos
e na sequência menciona os sistemas de conhecimento, sem dúvida estará em questão uma
visão bastante tradicional do processo criativo, na qual um sujeito ativo projeta sobre uma
matéria passiva uma forma. Em outros termos, a gênese dos objetos se explicaria em relação
ao mundo humano, mundo da cultura e da criação que se opõe à natureza, que seria aqui
facilmente entendida desde Aristóteles como matéria inerte.
Vários dos trabalhos que se debruçam sobre o ensaio de Gell lidam com essa questão de como
está ocorrendo no mundo contemporâneo a volta da materialidade, da matéria, justamente em
um momento em que é premente a necessidade de pensarmos sobre a agência dos objetos em
8

um contexto de expansão do ciberespaço, que costuma ser associado ao domínio do imaterial.
Como mencionamos antes, há no artigo de Alves (2008) ressalvas interessantes ao trabalho
fundador de Gell, e gostaríamos de destacar um aspecto que nos projeta adiante em nosso
itinerário. Alves atenta para uma perigosa “ontologização do objeto” (ALVES, 2008, p. 335)
que pode rodear as análises de Gell, e chega a citar Ruth Cardoso alertando contra os perigos
que uma volta ao concreto pode promover, no caso de uma tonalidade positivista ser
novamente reavivada. Reificar os sujeitos pode conduzir ao risco de fomento de atitudes
prescritivas acerca de como proceder para libertá-los; por outro lado, ontologizar os objetos
talvez possa mesmo significar retirá-los de seus agenciamentos, tentar isolá-los das redes de
relações das quais participam, dando-lhes vida própria e autônoma, sendo que, vale dizer, na
cultura ocidental isso não raro significa sua individualização, que não pode ser confundida
com sua individuação pensada em termos simondonianos7.

4. Ação em redes e redes em ação

Como dissemos, a crítica de Alves a Gell gera movimentos que são produtivos e nos fazem
avançar quanto ao problema geral da agência. Tratando do papel da antropologia, Alves
afirma que cabe ao antropólogo “...analisar interações sociais (e nisso estou de pleno acordo
com Gell, embora pense que ele tenha se equivocado quanto ao que compõe a relação)”
(ALVES, 2008, p. 330).
Essa nos parece uma daquelas formulações tão simples quanto excepcionais; mas, no nosso
entendimento, não encontraremos no próprio Alves a melhor resposta sobre o que comporia a
interação social. Nesse grande quebra-cabeça em que aparecem com frequência os termos
matéria e forma, objeto e sujeito, o que está em jogo no final das contas é como se operam as
relações. Em suma, como podemos pensar as inter-ações e, mais do que isso, como pensá-las
em um contexto em que justamente se trata de considerar também, e cada vez mais, aqueles
objetos mencionados por Morphy – objetos que povoam o ciberespaço. Nesse ponto, o
encontro com um artigo de Tim Ingold é esclarecedor em função das referências que ele
7

Não teremos muito espaço aqui para apresentar e discutir amplamente o pensamento de Gilbert Simondon, ao
qual ainda faremos referência mais adiante.
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mobiliza e da forma como o faz, afastando-se de alguns imbróglios que têm se tornado
comuns e nos conduzindo a formas avançadíssimas de pensamento sobre as interações sociais
entre humanos e não-humanos. “Bringing things to life: creative entanglements in a world of
materials” demonstra sua força desde o título. Apesar de ser o de Bruno Latour um dos nomes
mais populares envolvidos na discussão sobre as redes e a ação no mundo contemporâneo, o
que faz Ingold parece fugir do padrão estabelecido pela grande influência da chamada teoria
do ator-rede, de cuja promoção Latour é um dos principais artífices. Visto com frequência
como herdeiro do pensamento de Deleuze e Guattari, Latour acaba aqui praticamente sendo
colocado ao lado daquilo que Ingold critica a partir justamente do trabalho da dupla.
É difícil não notar as ligações entre a sociologia associativa de Latour e o debate sobre a
noção de agência tal como ela aparece nessa literatura com a qual interagimos aqui. Nos
títulos do segundo e terceiro capítulos de Reassembling the social: an introduction to
actor-network-theory, podemos ler: “objetos também têm agência” e “a ação está superada”.
Não consideramos que seja possível negar os avanços na teoria social que a teoria do atorrede trouxe, especialmente nos estudos no campo da sociologia e da antropologia das ciências
e das tecnologias. Entretanto, parece-nos que a argumentação de Ingold demonstrando os
limites do pensamento sobre a agência acaba por nos conduzir a uma direção ainda mais
radical na discussão sobre ações e interações sociais, e isso dado que temos a sensação de que
ela se conecta com outras formulações de modo espontâneo – em suma, talvez o que se opere
através de Ingold seja uma espécie de encontro entre pensamentos.
Ingold inicia seu artigo apresentando sua agenda de cinco proposições a serem desenvolvidas.
Em função do espaço, vamos nos ater em alguns aspectos delas, promovendo aqui um novo
arranjo em relação à ordem em que o antropólogo expõe seus argumentos. O primeiro ponto
que desestabiliza tudo o que podemos pensar a respeito da temática das ações e interações
entre humanos e não-humanos é que Ingold figura um ambiente sem objetos. Ele afirma:
As coisas são vivas, como eu já destaquei, pois elas escorrem. A vida em um ambiente sem
objetos não estará contida, mas aderente à própria circulação de materiais que
continuamente dão origem às formas das coisas, mesmo quando elas anunciam sua
dissolução. (…) Pensar em uma pipa como um objeto é omitir o vento. (…) Com efeito,
converter a vida das coisas em agência dos objetos significa efetuar uma dupla redução das coisas a objetos e da vida à agência. Creio que a fonte dessa lógica reducionista não
reside em outro lugar senão no modelo hilemórfico (INGOLD, 2010, p.7) – grifos no
original.

É bastante interessante notar que Ingold passa por Martin Heidegger e Deleuze e Guattari para
avançar em seu argumento de que coisas não são objetos, devolvendo assim as primeiras à
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vida. A grande diferença que aqui faz toda a diferença é que não se trata, na esteira de
Deleuze e Guattari, de dar, de modo ingênuo, vida aos objetos, pois isso a ficção científica e a
literatura populares, além do cinema, já fizeram com graus diferentes de sucesso. Trata-se de
devolver à vida as coisas, e como podemos notar a ‘crase’ muda toda a angulação da questão.
Ora, não é por acaso que Ingold encontre Deleuze e Guattari nesse ponto, já que sua filosofia
lhe ajuda a pensar não “um mundo material, mas um mundo de materiais, de matéria em
fluxo” (Ibid., p.8). É desse mundo que participamos não apenas estabelecendo relações
“entre” as linhas ou redes vitais, mas “ao longo” delas (Ibid., p.12), o que nos faz avançar
menos rumo à ação em rede do que rumo às redes em ação – vale notar que Ingold tem
restrições sobre o emprego da noção de rede, e prefere outras soluções das quais não
trataremos aqui. Em nosso entender, a rede em ação é também sinônimo daquilo que é vivo,
vital.
Esse pensamento sobre a variação é um pensamento sobre os processos de transformação,
sobre processos dinâmicos que envolvem muito menos seres individuais interagindo do que
linhas de criação e de morte que tratam de formas emergentes e de sua dissolução, em
processos cujas forças parecem perfeitamente “capturadas” pelo termo que Ingold utiliza em
sua descrição: as coisas, para ele, escorrem, talvez como tenha tentado nos mostrar o
recentemente wikileaks no campo da política e, em outros tempos através de algumas de suas
obras, Salvador Dalí no campo da estética. Parece-nos que Ingold captou através da
linguagem esse mesmo movimento afirmando: “materiais não estão no tempo. Eles são o
estofo (stuff) do próprio tempo” (INGOLD, 2012, p. 439).
Caminhamos para o nosso “fechamento” enunciando o seguinte: a volta da agência no
pensamento contemporâneo contribuiu muito enquanto durou para reativar o que estava
condenado a ser inerte, mas a volta do fluxo da vida parece abrir agora um caminho mais
promissor. Como dissemos, parece-nos que o pensamento de Ingold encontra tal percurso de
modo espontâneo; dessa forma, buscando devolver não apenas as coisas, mas também o
pensamento, ao fluxo vital, algo para o qual Gregory Bateson já havia alertado com sua
tentativa de mostrar que a mente escorre (Ibid., p.13), não espanta que em seu artigo mais
recente intitulado “Toward an ecology of materials” Ingold encontre precisamente o
pensamento da individuação de Simondon. Podemos arriscar avançar com Ingold-Simondon:
se há algo a se ontologizar, não seriam nem os objetos, nem as coisas e tampouco os sujeitos,
mas as próprias relações, processos ontogenéticos.
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5. Considerações finais

Há um enorme trabalho ainda a ser feito agora, e por isso as considerações finais aqui são
muito mais uma abertura a outros escritos do que propriamente um fechamento. Levar esse
itinerário sobre a ação social, a ação em redes, a agência e, principalmente, as considerações
sobre a matéria-fluxo da grande rede da vida em ação ao universo de acontecimentos no
Brasil em junho de 2013 será feito a seguir de modo diferente do habitual em um artigo. Mais
do que aplicar discursivamente os avanços do percurso feito aos acontecimentos, deixaremos
o convite para que o próprio leitor o faça através de um disparador. A seguir apresentamos a
imagem que nos parece fruto de um desses verdadeiros encontros entre humanos e nãohumanos, entre política, estética e técnica como fenômeno emergente em um campo de
relações em que os modos e processos de existência fazem alguma justiça à palavra criação.
Fruto de um momento singular em que as linhas de dentro e de fora das redes digitais nos
encantaram a todos, trata-se de um testemunho de que o fluxo da matéria encontra uma
resolução momentânea que não pode ser expressa através do modelo da imposição de uma
forma à matéria. Instante de descoberta coletiva, comum, vemos a vida pulsando no
Congresso Nacional.

Imagem das sombras no Palácio do Planalto sem título. Autoria desconhecida. Acesso em 05 out. 2013.
Disponível em: http://loungeempreendedor.com.br/2013/06/22/qual-e-o-seu-grito/
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D@niel na cova dos leões: MÍDIA NINJA no programa RODA VIVA
Claudio Cardoso de Paiva1
RESUMO
A informação compartilhada pela Mídia Ninja (e circuito FORA DO EIXO) tem gerado
“surpresas” para o jornalismo tradicional, ameaçado pelo seu modus operandi (ação
direta, liberdade e resistência do grupo). A divulgação dos protestos urbanos e da
repressão policial, junho 2013 – em tempo real – concedeu evidência ao grupo ativista.
E a entrevista com seus mentores (Bruno Torturra e Pablo Capilé) no programa Roda
Viva (TV Cultura) reforçou a visibilidade do fenômeno, que exige um olhar crítico,
analítico, problematizador, pois mobiliza questionamentos no campo do jornalismo e da
comunicação. Propomos uma interpretação do significado e da qualidade do fenômeno
Mídia Ninja, observando a entrevista, e sua repercussão nas matérias monitoradas no
site Observatório da Imprensa, referência básica para a pesquisa em comunicação.
Palavras chave: Mídia Ninja; Programa Roda Viva; Observatório da Imprensa
ABSTRACT
The information shared by the Mídia Ninja (and Fora do Eixo circuit) has generated
“surprises” for traditional journalism, threatened by their modus operandi (direct action,
freedom and endurance of the Group). The dissemination of urban protests and police
repression, at June 2013 – in real time – gave evidence to the activist group. And the
interview with their mentors (Bruno Torturra and Pablo Capilé) in Roda Viva program
(TV Cultura) has strengthened the visibility of the phenomenon, which requires a
critical eye e analytical, because mobilizes questions in the field of journalism and
communication. We propose an interpretation of the meaning and quality of Media
Ninja phenomenon, watching the interview, and its impact in the areas monitored on
site Observatório da Imprensa, basic reference for research in communication.
Key words: Ninja Media; Roda Viva Program; Observatório da Imprensa website
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INTRODUÇÃO
A informatização, a internet, as redes sociais e a comunicação colaborativa
implicam mutações radicais nas esferas da economia, política, arte, educação,
entretenimento, e de forma marcante no jornalismo. O ciberespaço alterou os modos de
produção, as formas de circulação, as estratégias de consumo e compartilhamento da
informação. Mais do que isso, a engenharia da informação distribuída pelas
inteligências coletivas conectadas – como no caso Mídia Ninja2 (e sua base logística e
operacional no circuito Fora do Eixo3) – tem gerado “surpresas”. A Pós-TV, como uma
expressão do “neojornalismo” (sem editoria, sem pauta, sem patrão) enfrenta o
monopólio das empresas jornalísticas, que parecem ameaçadas pelo modus operandi da
nova mídia (ação direta, liberdade radical, resistência e ocupação).
Apostamos no ethos comunitário que norteia as ações das mídias livres (Ninjas),
dos circuitos alternativos (Fora do Eixo) e do jornalismo colaborativo (Pós-TV).
Os protestos no Brasil, em junho de 2013 - filmados e distribuídos pela Mídia
Ninja - ficarão na memória social pelas imagens do despertar do “gigante adormecido”,
projetadas em cartazes na rua e narrativas da internet. As multidões protestam em rede
contra os abusos do Estado e do Capital, e a Mídia Ninja compartilha as suas imagens e
vozes, ampliando o espectro da indignação e as estratégias de luta pela liberdade.
Essa experiência, de matizes sociotécnicos e ético-políticos sem precedentes,
concedeu evidência às táticas do grupo Mídia Ninja e a notícia se irradiou pelas
capilaridades midiáticas, imprensa, internet, redes sociais (Facebook, Twitter,
YouTube). Entretanto, a ação afirmativa Mídia Ninja adquiriu mais popularidade (no
Brasil e no mundo) após a entrevista no programa Roda Viva, da TC Cultura.
O enfoque do programa Roda Viva é importante, pois flagra o momento em que
a Mídia Ninja penetra no espaço blindado da “mídia corporativa”. E registra o instante

2

MÍDIA NINJA (Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação), grupo de mídia formado em 2011. Sua
atuação é conhecida pelo ativismo político e como alternativa à imprensa tradicional. As transmissões da
Mídia Ninja são em fluxo de vídeo em tempo real, pela internet, usando câmeras de celulares e unidade
móvel montada em um carrinho de supermercado. A estrutura da Mídia Ninja é descentralizada e faz uso
das redes sociais, especialmente o Facebook, na divulgação de notícias. O grupo teve origem por meio da
Pós-TV, mídia digital do circuito Fora do Eixo. Wikipedia, 2013. Disponível em:
<http://migre.me/gnS4S>. Acesso em: 24.10.2013
3
FORA DO EIXO, originalmente Circuito Fora do Eixo, é uma rede de coletivos atuando na área da
cultura em todo o Brasil, mais alguns países da América Latina. Iniciada em 2005, por produtores e
artistas de estados brasileiros fora do eixo Rio-São Paulo, inicialmente focava no intercâmbio solidário de
atrações e conhecimento sobre produção de eventos, mas cresceu para abranger outras formas de
expressão como o audiovisual, o teatro e as artes visuais, ainda que a música ainda tenha uma maior
participação na rede. Disponível em: <http://migre.me/gnSXP>.
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em que a mídia radical se transforma em notícia, multiplicada por todas as outras
mídias, escancarando o momento histórico, quando o povo invade as ruas e o debate
sobre a economia, a política e a narrativa da mídia global é colocado na ordem do dia. 4
Para entender a Mídia Ninja é preciso compreender o sentido da comunicação
colaborativa e o estado da arte do jornalismo, na era da conexão e da mobilidade. Logo,
interessante escutar os argumentos de seus mentores (Bruno Torturra e Pablo Capilé),
que causaram espécie, rebuliço, solidariedade e inquietação na entrevista do Roda Viva.
O método que norteia esta reflexão parte de uma arqueologia das notícias em
circulação na internet. Recorremos às reportagens, comentários e críticas sobre a
participação dos Ninjas no programa Roda Viva, uma escolha gratificante, pois o evento
se irradiou como vírus pelos sites, blogs, redes sociais. Mas é preciso prestar atenção na
qualidade da informação. É necessário separar o conteúdo e a embalagem da notícia
porque a internet é um terreno fértil, mas poluído. Assim, capturamos os dados na rede,
relativos à Mídia Ninja e a entrevista no programa Roda Viva, e rastreamos as matérias
publicadas e monitoradas no site Observatório da Imprensa, um ambiente privilegiado
para o exercício da pesquisa em comunicação, jornalismo, mídia, cultura e política.
Visão e vertigem do programa Roda Viva
São estratégicos os usos e apropriações das tecnologias colaborativas pelos
ativistas, pois estes atualizam - de modo semiótico, cognitivo e político – os protestos e
manifestações sociais históricas, revigorando as estratégias de mediação, interação e
colaboração, como a Mídia Ninja, o circuito Fora do Eixo e a Pós-TV.
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Em 05.08.2013 estiveram no programa Roda Viva o jornalista Bruno Torturra e o produtor cultural
Pablo Capilé, ambos idealizadores do grupo Mídia Ninja. O projeto ficou conhecido por transmitir em
tempo real os principais protestos que eclodiram pelo Brasil. O jornalismo é feito com ativismo, mas sem
ligações diretas com partidos políticos. Eles criticam a imprensa convencional pela falta de
imparcialidade e dizem que a ideia é disseminar essa nova forma transmitir a notícia – segundo eles, sem
filtro: “Um dos objetivos é se tornar desnecessário”, diz Capilé. Sobre os rumores de ligação com partidos
políticos, o produtor afirma: “Não somos organizados por partidos, não somos financiados por partidos e
não nos encontramos apenas com o PT”. Pablo explica que procuram diálogos com representantes
dispostos a ouvi-los. Nas mãos, um celular potente, na mochila, um notebook para servir de bateria e a
cara e a coragem de ir atrás da informação: assim trabalha um "Mídia Ninja". O trabalho dos jornalistas
independentes ainda é visto com receio na mídia tradicional e Torturra diz que acha curioso as pessoas
questionarem se o que fazem é jornalismo. “O que pode ser discutido é a forma como ele é feito”. O
coletivo pretende agora ampliar o alcance e conseguir mais estrutura para trabalho. Estiveram na bancada
de entrevistadores Suzana Singer, ombudsman da Folha de S. Paulo; Alberto Dines, editor do site e do
programa Observatório da Imprensa; Eugênio Bucci, colunista d’O Estado de S. Paulo e da revista
Época; Wilson Moherdaui, diretor da revista Telecom; e Caio Túlio Costa, professor da ESPM e consultor
de mídia digital. O programa foi conduzido por Mario Sergio Conti e contou com a participação fixa do
cartunista Paulo Caruso. In: site da TV Cultura – Roda Viva, 02/08/13.
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A inserção da Mídia Ninja, no âmbito dos protestos urbanos, ocorreu desde a
Marcha pela Legalização da Maconha (2011), mas teve como estopim o Movimento
Passe Livre, em junho de 2013. O fenômeno Ninja se tornou o foco das atenções, após a
participação de Torturra e Capilé, no Roda Viva. Isto é algo como um “choque entre
dois mundos”, uma “mudança importante no estado da arte da comunicação (e do
jornalismo), um momento de passagem e de transição.
O Roda Viva é apreciado pelo público de várias camadas sociais, ideológicas e
goza de prestígio entre os jornalistas, professores, estudantes, políticos, profissionais de
várias áreas. Muitos dos seus participantes já foram ativistas, militantes e conhecem os
meandros da mídia alternativa, a resistência e a contracultura.
Os entrevistadores estão naturalmente dispostos a provocar um debate de
qualidade, sabem que este é um acontecimento histórico: é uma espécie de confronto
entre os rebeldes do passado (hoje, mais conformados) e os rebeldes do presente
(utópicos, inconformistas, querendo mudar o mundo).
O programa sabiamente se empenha na arte de promover controvérsias, flagrar
contradições e arrancar confissões dos entrevistados, fisgando o interesse (e a audiência)
do “grande público”. Tem-se assim a modelação de uma esfera pública midiatizada, um
espaço crítico, cuja característica principal é interrogar os entrevistados, numa arena
conversacional giratória, em que as perguntas vêm de varias direções, o que impõe
dinâmica, movimento e vitalidade ao formato do programa.
É um produto consagrado pelas entrevistas com celebridades nacionais e
estrangeiras, convidados ilustres, formadores de opinião

5

. Isto lhe confere a

legitimidade enquanto um prestigiado “lugar de fala”, de produção de discurso e de
sentido que – virtualmente – pode esclarecer os telespectadores.
Os compromissos financeiros, publicitários, políticos, ideológicos não obliteram
o seu importância nos espaços intelectuais, no debate econômico, político e cultural.
Com efeito, a aproximação de fronteiras entre o Roda Viva e a Mídia Ninja não deixa
de causar formidáveis discussões no âmbito da crítica da economia política da mídia.
Os interesses, as intenções, a filosofia e o modus operandi são distintas para a
velha e a nova mídia e é preciso discerni-las, reconhecendo as virtudes e defeitos de
cada uma, respeitando as suas limitações e apreciando os seus avanços.

5

Cf. Compilação no livro do ex-apresentador, Paulo Markun, O melhor do Roda Viva (2005).
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Antecedentes do Movimento Passe-Livre
É sempre a experiência vivida, em carne e osso, que informa os pesquisadores
em mídia, sociedade e política (a salvo em seus laboratórios). Contudo, há um novo
dado na espessura sociocultural, um ethos midiatizado (SODRÉ, 2002), que imprime
um novo sentido aos movimentos sociais. Esta experiência dos grupelhos em rede,
exercício de micropolítica, desde o pós-68, retorna com força no século XX 6.
Com efeito, as manifestações em redes e em tempo real, aquecem a temperatura
social e têm influência direta nas rotinas do mercado, da política, da educação e demais
estruturas da vida cotidiana.
Considerando que o Movimento Passe Livre (jun.2013) parece ser o pivô das
contestações, convém listar alguns exemplos de luta similares que os precederam, no
Brasil, para compreendermos o significado dos protestos mais recentes:
Revolta do Buzu (Salvador, 2003); Revolta da Catraca (Florianópolis,
2004/2005); Fórum Mundial Social (POA, 2005); Encontro Nacional Movimento
Passe Livre (S. Paulo, 2006); Luta contra o Aumento Transporte (BSB, 2008);
Aprovação Passe Livre Estudantil (BSB, 2009) / Ocupação Secretaria de
Transportes (SP, 2009); Luta contra Aumento Transportes (SP, 2010); Luta
contra aumento em SP e outras capitais (2011); Lutas na região metropolitana de
São Paulo / Jornadas de Junho conquistam revogação do aumento em mais de
cem cidades (2013).
In: Cidades Rebeldes, 2013, p. 18.

Guardando as especificidades locais e históricas, esses eventos têm em comum o
fato de se realizarem em rede. Isto é, mediados pelos equipamentos interativos
(celulares, câmeras, notebook) conectados às redes telemáticas de distribuição. Não têm
lideranças no sentido clássico do termo, seus objetivos são difusos, não se restringem a
uma única causa, mas enredam-se com outras formas de contestação. São movimentos
pacíficos, mas freqüentemente atravessados pelas ondas violentas dos grupos radicais e
agentes da repressão infiltrados, que invertem o sentido democrático das manifestações.
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MICHEL MAFFESOLI (entrevista). ‘Vejo esses movimentos como Maios de 68 pós-modernos’.
In: Jornal O Globo, 22.06.2013. Disponível em: http://migre.me/gmsmh Acesso em: 21.10.2013
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Imprensa alternativa e mídia radical: encontros & confrontos
O jornalismo alternativo, historicamente, tem se empenhado nas formas de
resistência aos regimes autoritários, como a ditadura de Vargas, a ditadura militar e os
protestos (na Nova República e na era Collor). Seja como militância ou como sátira,
tem atuado na desmontagem e reconstrução do sentido, mostrando as formas opressivas
e violentas, a exemplo da cultura dos memes, hoje em fluxo nas redes sociais. Em
tempo, caberia citar o livro recente, As Capas da História (Ricardo Carvalho, 2013),
compilando as capas dos jornais alternativos, que podem sinalizar os caminhos
estratégicos, as raízes e antenas dos protestos, para as novas gerações rebeldes.
É justo citar os periódicos de resistência, primeiramente para mostrar que os
jornalistas têm uma tradição de participação nas lutas sociais, mesmo invisíveis na
construção midiática da realidade; depois, para mostrar como os atores sociais sempre
foram sensíveis às narrativas do cotidiano, permanentemente em tensão e conflito;
finalmente, para mostrar como a Mídia Ninja sofre hoje as mesmas críticas que os
jornalistas engajados veteranos e as proezas deste grupo netativista, já fazem parte do
imaginário coletivo e da história da cultura política nacional 7.
O Programa Roda Viva: o Espaço Público Eletrônico
Dentre os programas de TV, no âmbito da grande mídia, o Roda Viva se destaca
pela atitude interativa e democrática, e sua dinâmica favorece a configuração de um
estilo singular de programa de entrevistas; consiste numa mesa redonda eletrônica, ágil,
crítica e questionadora, uma modalidade rara de telejornalismo, no ar desde 2002 8.
Na atual cultura de convergência, quando os jornais, revistas, programas de
rádio, TV, mídias impressas e audiovisuais migram para o ciberespaço, cria-se uma
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A existência do (circuito) Fora do Eixo, e por conseqüência da Midia Ninja, está atrelada a
transformações por que passamos nos últimos anos com o surgimento de novas formas de comunicação
pela internet. Está longe de ser um fenômeno no qual se esgote a possibilidade de compreensão e os
rumos que pode tomar. Mas, é importante frisar, o FdE, com a Mídia Ninja, é fruto de um momento em
que está em pauta uma nova maneira de se provocar debates no nível da cultura e no fluxo das notícias.
Mas me parece claro que, como fenômeno de mídia, estamos diante de uma situação que coloca em xeque
a maneira habitual com a qual lidamos com a comunicação de massa. Na era das redes sociais, para o bem
e para o mal, o alcance de uma notícia, de um acontecimento contornável, está além do que qualquer
canal de comunicação antes podia sonhar, até a Rede Globo. Cf. In: site Fora do Eixo, 21.08.2013.
8
O cenário (do programa Roda Viva) é circular, com três bancadas em terços de círculo, separadas por
três corredores relativamente estreitos. Atrás das três bancadas, outras três em um nível mais alto
completam o palco da ação – na forma de dois círculos concêntricos, em meio aos quais ficará o
convidado, em uma cadeira giratória, de modo a poder voltar-se rapidamente para qualquer ponto desse
panóptico, de onde lhe virá a próxima questão. A referência ao panóptico não é casual – o convidado é
visto por todos os lados e não sabe de onde será assestada a próxima pergunta. Cf. BRAGA, 2006.
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hipermídia que concorre para a elucidação dos acontecimentos, com novos olhares.
Pode-se apreciar melhor a atuação das mídias livres, ao se reconhecer que estas abrem o
caminho para a liberação das vozes e imagens ocultas, historicamente reprimidas, e para
a articulação dos sistemas mentais e tecnológicos de resposta do coletivo.

A Mídia Ninja no Roda Viva e a mediação do Observatório da Imprensa
“Os Ninja, capazes de entender o conceito de renovação, poderão dar sentido e
direção a uma mídia engessada e baratinada”. DINES, OI, 20/08/2013.

O desafio de separar as verdades e ilusões no que respeita à reportagem dos
protestos se coloca, de maneira crucial, para jornalistas, pesquisadores e especialistas,
considerando-se a atuação das manifestações por todo o país, em 2013, às vésperas de
um ano excepcional, devido à realização da Copa do Mundo no Brasil e as eleições.
Para decifrar o fenômeno, é preciso dissipar as nuvens de dados, fazer uma
depuração nos arquivos e se eleger um dispositivo de monitoramento das notícias em
circulação, atento aos movimentos sociais, aos protestos e, ao comportamento ético da
imprensa, dos jornalistas e profissionais de mídia, incluindo as mídias livres.
Nessa direção se destaca a atuação do Observatório da Imprensa, que serve de
mediador entre as diversas camadas de informação acerca da Mídia Ninja no programa
Roda Viva. Primeiramente, porque em sua ambiência comunicacional circulam as
notícias, narrativas e conversações que atualizam o imaginário político nacional; depois
porque os comentários e análises dos fenômenos jornalísticos passam pelo crivo da
crítica rigorosa, avaliação coletiva dos conteúdos e monitoramento dos especialistas.
Jornalistas, educadores e profissionais – em rede – formam uma massa cognitiva
conectada que legitima o Observatório como vigoroso dispositivo mediador.
A aparição dos Ninjas na TV, após as manifestações de protesto, em mais de
cem cidades no Brasil, catalisou a vontade geral de saber acerca dos acontecimentos de
junho, pelas vozes das multidões, veiculadas pelos Ninjas, testemunhos oculares da
indignação social. Os Ninjas no Roda Viva consiste num acontecimento marcante, pois
representa o encontro dos jovens jornalistas engajados com os grandes arcanos do
jornalismo brasileiro, numa entrevista inflamada e de duração relativamente longa.
A título de avaliação recolhemos uma lista na internet, sublinhando as dez frases
mais marcantes nas falas dos entrevistados, que podem esclarecer o significado da
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experiência Mídia Ninja e sua atuação no Roda Viva, que atingiu altos índices de
audiência, gerando milhares de micronarrativas, de cunho ativista, nas redes sociais.
“A gente faz jornalismo sim. Acho até curioso que ainda é uma dúvida se o que a
gente faz é ou não jornalismo.” (Bruno Torturra, respondendo se o Mídia Ninja
faz jornalismo ou não); “O PSDB tem como política não dialogar com os
movimentos sociais” (Pablo Capilé, sobre os apoios de partidos); “Dependendo
do partido é cartel, dependendo do partido é quadrilha” (Pablo Capilé, sobre a
postura da grande mídia); “Seria mais honesto se ela assumisse uma
parcialidade” ( Pablo Capilé, sobre a imparcialidade da grande mídia); “Não
acredito que exista um arauto da imparcialidade” (Pablo Capilé, sobre o mesmo
assunto); “A grande mídia precisa entender que a nova objetividade vem da
transparência” (Bruno Torturra, sobre a objetividade); “Não somos organizados
pelo PT. Não somos financiados pelo PT” (Pablo Capilé, sobre o suposto apoio
do PT); “É uma pauta que a mídia não tem coragem ou não tem estudo
suficiente para entrar como deveria” (Bruno Torturra, sobre a postura da mídia
frente ao assunto drogas); “A mídia, em geral, tem muito medo de assumir a
obviedade do fracasso da guerra às drogas” (Bruno Torturra, sobre o mesmo
assunto).

In: site AdNews, 06.08.2013.

Mídias velhas, novas mídias e o velho mito da imparcialidade
A Mídia Ninja tem sido vista como um processo que traduz uma nova
modalidade de jornalismo, pois cumpre a função de reportar o acontecimento, informar
a opinião pública e criar quadros de referência para os telespectadores formarem juízos
de valor e tomarem decisões. Entretanto, há o problema da credibilidade das fontes, há
ausência de pautas e falta de elaboração da notícia, como na clássica redação de jornal.
E há também a questão da “imparcialidade”, uma das mitologias das empresas
jornalísticas, cujas intenções se mostram democráticas, mas são reféns dos interesses
dos patrões, dos anunciantes, do Estado ou dos grupos ideológicos que o apóiam. Ou
seja, não há imparcialidade. O comunicólogo Mauro Wolfe, em suas Teorias da
Comunicação (2001), formula uma crítica do “mito da imparcialidade”, através dos
conceitos de “agenda setting”, “news making” e “gate keeper”, que revelam as
estratégias corporativas de “agendamento”, “fabricação” e “blindagem” das notícias.
Cobraram a “imparcialidade” dos Ninjas e do Grupo Fora do Eixo. Aliás, a
maior parte da crítica, no que respeita à entrevista, referiu-se justamente à insistência
dos entrevistadores em bater na tecla do financiamento do projeto Fora do Eixo pelas
instâncias governamentais, colocando em dúvida a sua suposta autonomia.
Com efeito, não pouparam os Ninjas quanto às ligações com o PT e os poderes
instituídos, buscaram ainda vincular suas ações às experiências complexas, como a
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defesa da “legalização da maconha”. Buscaram apontar as contradições entre o projeto
utópico de autonomia e liberdade, encampado pela Mídia Ninja e pelo Fora do Eixo.
Todavia, é forçoso se reconhecer a qualidade do programa, na medida em que
instiga o debate no espaço público eletrônico. Mas os Ninjas foram corajosos
enfrentando os temas-tabus, e sobretudo, falaram com desembaraço e perspicácia.
Contudo, o programa perdeu a chance de problematizar o fundamental: as novas
estratégias operacionais e discursivas no âmbito do jornalismo colaborativo, o novo
empoderamento da esfera pública através das mediações tecnológicas que favorecem a
ampliação da inteligência coletiva e politização da comunidade conectada.
Os jovens jornalistas Bruno Torturra e o produtor cultural Pablo Capilé, fundadores
da rede de jornalismo independente Mídia Ninja, realmente deram olé nos
entrevistadores. Começaram dando um corte perfeito à pergunta que o mediador
Mario Sergio Conti fez se o que eles fazem é jornalismo. Destaque para a resposta
que deram à eterna armadilha da imparcialidade que a mídia os acusa de não ter,
como se algum veículo no Brasil fosse imparcial. Expuseram na cara da ombudsman
da Folha a parcialidade da Folha e de Veja no tratamento do escândalo dos trens do
Metrô e confrontaram Conti com a parcialidade da TV Cultura no episódio da
demissão do Heródoto a mando do PSDB. Há outros pontos que responderam bem,
como a questão do vandalismo durante as manifestações. Demonstraram o fracasso
da grande imprensa em tentar entender os manifestantes que fazem o quebra-quebra
durante os protestos. Conseguiram a todo momento fugir da lógica Fla x Flu a que
eram empurrados a responder.

Luis Nassif (blog), 06.08.2013.

Os depoimentos e conversações em rede instigam reflexões maduras, lançando à
esfera do debate ético uma temática tradicionalmente restrita às seções do jornalismo
policial, aos estudos clínicos e terapêuticos, e às revistas sensacionalistas. Logo, a
entrevista historicamente significa elevação da qualidade do debate público na TV.
A Mídia Ninja é considerada uma forma legítima de jornalismo por muitos
profissionais de respeito, conforme se pode depreender dos argumentos que se seguem:
O modelo tradicional de jornalismo anda abalado pelo desenvolvimento da web,
que veio bem antes dos ninjas e que mudou, de forma drástica, a maneira como
nos informamos. Na web, todo cidadão pode ser, em tese, fornecedor de notícias.
O mérito da Mídia Ninja é reunir alguns desses cidadãos num projeto comum,
oferecendo-lhes o canal para chegar ao público; é juntar debaixo do mesmo teto
virtual fabricantes de conteúdo que, antes, se espalhavam pelas mídias sociais,
dando-lhes, de quebra, a oportunidade de mostrarem o que vêem em tempo real.

Cora Ronái, O Globo – Cultura, 22.10.2013
A entrevista dos ativistas do Fora do Eixo e Mídia Ninja, Pablo Capilé e Bruno
Torturra, no Roda Viva desta segunda-feira (05), demonstra com pouca margem
à dúvida o total descompasso entre uma parte significativa dos velhos jornalistas
da velha mídia e a nova realidade que se apresenta nas ruas e nas mídias,
construída através de luta, coletividade e protagonismo popular.
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Jornalismo B (on line), 05.08.2013.
A disposição de Torturra para abrir o coração em público é, além de inspirador,
algo bonito e desconcertante. O debate acentuou em mim a convicção de que o
melhor jornalismo anda lado a lado com o compromisso social. Foi assim com os
grandes jornais, em especial o Jornal do Brasil e o Estado de S. Paulo, que
souberam aliar a qualidade jornalística com a escolha do lado mais inglório
durante o regime militar: o lado dos que se opunham ao arbítrio imposto pela
força e pela tortura. Ou com a variada e criativa imprensa alternativa que
floresceu sobretudo nos anos finais da ditadura. Ou com a Folha de S. Paulo dos
anos 70 e 80, que, primeiro, levou pluralidade e inteligência para as páginas de
opinião e, depois, a audácia de se engajar no movimento pelas diretas-já, também
na contramão do poder. O Brasil de 2013 é um poderoso convite para que todos
nós – jornalistas, veículos e profissionais de comunicação em geral – lembremos
que jornalismo é, acima de tudo, serviço público. Quando o público começa a
botar fogo nos carros das empresas em que trabalhamos ou a nos hostilizar com
palavras e gestos, é porque, apesar dos nossos melhores esforços (porque ô
turminha que rala…), o nosso show não está agradando. Por que será?

Congresso em foco (site), 06.08.2013

Entretanto cumpre estabelecer aqui os termos de uma abordagem do tema, Mídia
Ninja no Roda Viva, reconhecendo a complexidade do objeto. Lançamos um olhar
sobre o fenômeno, percebendo que este traduz os depoimentos dos jovens empenhados
na publicização e compartilhamento das imagens dos protestos, e confrontos policiais,
de maneira direta, sem a mediação das empresas jornalísticas e deste modo, fundam um
novo modo de “ver” e de “mandar ver” (FAUSTO NETO, 2006).
Como eles próprios afirmam, são vetores de novas narrativas midiáticas, que vão
fundo nas tensões e conflitos da vida social. Mais do que isso, suas ações comunicativas
são performativas, isto é, levam os atores sociais a pensar, falar e agir, indicando-lhes o
caminho seguro e a metodologia de ataque. Os Ninjas geram redes de comunicabilidade
e encorajam as biolutas, resistências e ocupações, cuidando de defender a segurança dos
manifestantes, dando-lhes voz e visibilidade, o que propicia a emergência de novas
reflexões, narrativas e ações afirmativas que enfrentam os poderes opressivos.
É exemplar, neste sentido, o compartilhamento do vídeo do Ninja no camburão,
preso arbitrariamente, durante o protesto, em São Paulo, e em seguida liberado, graças
ao apoio popular estimulado pelas imagens da Pós-TV e da Mídia Ninja.
Não é muito fácil compreender o sentido da Mídia Ninja, principalmente porque
sua base ideológica operacional – o circuito Fora do Eixo – está ligada a uma polêmica
que envolve aspectos legais, financeiros, ideológicos e políticos pouco claros; além
disso, há a questão controversa da sua proximidade com os Black Blocs (vistos pela
grande mídia como “vândalos” e “baderneiros”, o que merece uma análise particular).
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No contexto geral da experiência política atual, há várias camadas de sentido,
multiplicidade de interesses e ações controversas, no plano da ética, do Direito, da
cognição e da política. Neste sentido, a filosofia e ciência da linguagem, formulada por
Mikhail Bakhtin (1995), pode nos ajudar a elaborar uma hermenêutica (uma
interpretação) para apreendermos o sentido da “atual complexidade histórica”, pelo viés
de um “princípio dialógico”. Há pluralidade com relação aos efeitos de verdade que nos
chegam através das várias mídias e mediações sociais; há uma “polifonia de vozes”.
Os fatos envolvem as noções de público e privado, subjetividade e objetividade,
vontade e legislação, liberdade e neoliberalismo, direitos e deveres. E o expediente
hermenêutico pode nos orientar e ajuda a repensar a reportagem dos acontecimentos
pelas mídias livres e mídias tradicionais, assim como as relações entre a comunicação
atrelada ao mercado e a comunicação empenhada na justiça social.
Quanto à Mídia Ninja como um novo estilo de jornalismo, aí se faz necessário ir
mais fundo, discutindo dialeticamente (dialogicamente) o papel histórico do jornalismo.
Ou seja, ao mesmo tempo, como um braço do capitalismo e extensão da gestão política
vigente, e como um canal da liberdade de expressão, reivindicação, ocupação e protesto.
E quanto ao Roda Viva, não se pode negar a legitimidade de um discurso, que,
historicamente, tem sido responsável pela manutenção do princípio democrático.
É preciso avaliar o programa Roda Viva, respeitando a sua história como uma
referência importante no imaginário político nacional. O que não nos exime de fazer a
sua crítica - por exemplo - no que respeita à sua falta de visão acerca do empoderamento
coletivo gerado pela Mídia Ninja. Mas é preciso também discutir como as novas mídias
tentam superar as antigas limitações jornalísticas, tais como as hierarquias, o
clientelismo, as linhas editoriais, a mercantilização da notícia, o dead line e o
desequilíbrio na divisão social do trabalho. Os Ninjas articulam uma linguagem ágil,
instantânea, em duração contínua, assegurando a captura dos fatos em tempo real.
É preciso enfrentar o estado atual da crise do jornalismo (no tocante à economia,
à política e à linguagem), e simultaneamente, reconhecer o valor das novas técnicas e
linguagens jornalísticas se desenham com as novas mídias móveis e interativas. Isto tem
sido feito pela Mídia Ninja, que – economicamente – se estrutura a partir de outra
matriz organizacional (criativa, independente, comunitária).
A Mídia Ninja desafia o poder do Estado e seus aparelhos ideológicos, pois se
recusa a dar espaço às mídias capitalistas. Mas libera espaço, voz e visibilidade às
narrativas populares e às multidões nas ruas, além de defendê-los da violência policial e
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dos grupos extremistas, pois – usando as telas e redes compartilhadas - revela o mapa
dos conflitos, alertando para as zonas de perigo e de segurança pública.
O fato de a TV Cultura trazer os “rebeldes” para o centro da cena já implica
numa situação política favorável aos movimentos alternativos, pois, segundo Foucault
(Microfísica do Poder, 1985), dar voz e visibilidade já é conferir poder, mesmo que as
intenções e estratégias dos entrevistadores – de algum modo – possam a prejudicar a
imagem, o significado e a qualidade do trabalho da Mídia Ninja.
Enfim, a Mídia Ninja no Roda Viva é uma experiência de valor jornalístico,
cognitivo e ético-político, porque face ao debate gerado na ambiência conversacional,
durante a entrevista, brotam camadas de sentidos reveladoras, a partir das próprias
controvérsias que envolvem a experiência política dos protestos e sua midiatização.
Para concluir
É preciso perceber a importância da transparência que resulta das guerras e
divisões de linguagem travadas na praça pública (em níveis presenciais e virtuais). As
visões compartilhadas – pelas mídias e redes sociais – do comportamento dos
manifestantes, do Estado e das forças repressivas constituem um fato inédito na história
da comunicação e da cultura política. As telas e redes totais, instantâneas, ubíquas e
virais, forçam o agenciamento político de respostas dos poderes públicos às
reivindicações – por mais que estas se manifestem dispersas e difusas. É importante
perceber a positividade resultante das convergências sociais e tecnológicas: as
mediações feitas pelas mídias clássicas e as ocupações do espaço público pelas redes
alternativas, conjuntamente transportadas para o domínio efervescente do Observatório
da Imprensa, permitem-nos acessar um rico material que se oferece à interpretação,
distinguindo os níveis de qualidade das experiências, em seus matizes éticos, políticos,
cognitivos e comunicacionais. Deste modo, vale a pena ver, rever, desmontar e remontar
as imagens e vozes das mídias livres, como a Mídia Ninja, dentro e fora do Roda Viva.
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Manifestos, projetos e piratas informáticos de uma geração à rasca:
ações net-ativistas nas redes digitais portuguesas
Marina Magalhães1
Resumo
O artigo proposto apresenta os primeiros resultados de uma pesquisa de doutorado sobre as ações
ativistas exercidas nas redes digitais portuguesas. A partir de uma pesquisa exploratória das redes
digitais mais populares no país, foram selecionados quatro exemplos de natureza e formas de
interação distintas: Manifesto para uma Esquerda Livre, Geração à Rasca, LulzSec Portugal e Prove.
Os grupos ativistas selecionados, nos quais os seus membros elaboram, divulgam e retroalimentam
questionamentos e respostas sobre a atual crise econômica portuguesa, foram analisados segundo a
tipologia das dinâmicas atópicas de interações em rede, elaborada pelos sociólogos Massimo Di
Felice e Bragança de Miranda. Os exemplos de colaborações frontais, imersivas, dialógicas e
ecossistêmicas devem, portanto, contribuir para uma compreensão da realidade digital portuguesa e
para a sua inserção em um observatório internacional sobre o net-ativismo.

Abstract
The proposed paper presents the first results of a PhD research on the activist actions performed on
Portuguese digital networks. From an exploratory research on the most popular digital networks in
the country, we selected four examples of nature and different forms of interaction: Manifesto para
uma Esquerda Livre, Geração à Rasca, LulzSec Portugal and Prove. These selected activist groups,
in which its members prepare, share and provide feedback and answer questions about the current
Portuguese economic crisis, were analyzed according to the typology of atopic dynamic interaction
network, developed by the sociologists Massimo Di Felice and Bragança de Miranda. Examples of
collaborations front, immersive, dialogical and ecosystem should therefore contribute to an
understanding of the Portuguese digital reality and for their inclusion in an international observatory
on net activism.
Dos cravos às redes digitais
Nos tempos que se sucederam à ditadura Salazarista2, maior expoente do regime autoritário
denominado Estado Novo (que durou de 1933 a 1974), os cravos simbolizavam respostas a uma
revolução que trouxe a democracia ao povo português3. Em tempos digitais, os computadores,
celulares, ipads, tablets e demais mídias de conectividade surgem como símbolos e suportes
tecnológicos para uma nova forma de revolução que não mais se limita ao presencial e ao frontal
como o modus operandi dos movimentos sociais característicos das décadas anteriores.
1Doutoranda em Ciências da Comunicação - Linha de Pesquisa Cultura Contemporânea e Novas Tecnologias, da
Universidade Nova de Lisboa, sob orientação do Profº. Dr. José Bragança de Miranda. É bolseira da Fundação para
a Ciência e Tecnologia (FCT) e pesquisadora vinculada ao Centro de Estudos de Conunicação e Linguagens (CECL)
e ao Centro de Pesquisa em Comunicação Digital Átopos. Email: marinamagalhaes@msn.com.
2Antônio de Oliveira Salazar comandou Portugal de 1933 a 1968, quando foi tirado do poder por “incapacidade” de
saúde, gerada por uma queda de uma cadeira na qual sofreu lesões cerebrais. Em susbstituição, Marcelo Caetano
comandou o país até 25 de abril de 1974, altura em que foi deposto pela Revolução dos Cravos.
3O cravo vermelho tornou-se o símbolo da revolução de abril de 1974. Segundo contam os portugueses – e a mídia
repercute – foi uma florista de Lisboa que iniciou a distribuição dos cravos pelos populares, que por sua vez
ofereceram aos soldados. Estes colocaram os cravos nos canos das espingardas, simbolizando o 25 de abril como a
“Revolução dos Cravos”.

Resignificadas, no mundo digital contemporâneo, as novas ações sociais em prol de mudanças
estruturais no país passaram a ser desenvolvidas em um contexto reticular dialógico, imersivo e
ecossistêmico.
Os questionamentos e as motivações individuais e coletivas também sofreram
transformações desde o histórico 25 de abril de 19744. Naquele ano, portugueses de todo o país
apoiaram – inicialmente, de suas casas, com medo de sofrerem represálias por parte dos censores e
da Polícia Internacional e de Defesa do Estado; mais na frente com cravos, entregues nas ruas aos
revolucionários – um golpe de estado militar conduzido pelo Movimento Forças Armadas5, que
resultou em uma modificação das estruturas nacionais no âmbito político, econômico, social e
cultural através da implantação de um regime democrático e de eleições legislativas, ocorridas dois
anos depois. Até 25 de abril de 1976, o país era comandado por representantes políticos nomeados
por uma Junta de Salvação Nacional, em um período caracterizado por intensa agitação social,
política e militar conhecido como Processo Revolucionário em Curso (PREC), que chegaria ao fim
com as eleições e a vigência de uma nova Constituição, conforme retratado em livros de História e
filmes como Capitães de Abril (1997), da atriz e realizadora portuguesa Maria de Medeiros.
A crise no cenário contemporâneo já não envolve a liberdade de expressão, a luta pela
justiça e contra a postura de isolamento e defesa do país no contexto global (o mito do
“orgulhosamente sós”) como ocorreu há quatro décadas. Pelo contrário, os manifestantes
atualmente em exercício apropriam-se das novas formas de democracia online para organizarem-se
e denunciarem as dificuldades econômicas provocadas por corruptas administrações e, mais
recentemente, pelo endividamento nacional junto à Troika 6 . É nesse contexto de aumento
desenfreado de impostos, reduções salariais, cortes nas aposentadorias públicas, nos investimentos
em Saúde e Educação e de um crescente desemprego no setor privado que os portugueses voltam-se
para as redes e para as ruas como forma de se posicionarem contra as medidas de austeridade
impostas pela Troika e seguidas pelo governo. Uma postura natural de indivíduos em busca de

4Na noite do dia 24 para a manhã de 25 de abril de 1974, a Rádio Renascença transmitiu uma canção proibida,
“Grândola, Vila Morena”, de Zeca Afonso, como um dos sinais programados do golpe de estado militar para que as
tropas tomassem os quartéis. Uma ação que viria a mudar, definitivamente, o destino de Portugal e das suas antigas
colônias na Àfrica e no Timor Leste.
5Movimento inicialmente relacionado à reivindicações corporativistas, como a luta pelo prestígio das Forças Armadas.
Entretanto, com a insatisfação da população frente ao regime ditatorial em vigor na época, acabou por se consolidar
também como um movimento político, envolvendo desde capitães que participaram da Guerra Colonial, oficiais
milicianos até estudantes universitários, muitos deles recrutados. Com a adesão em massa d apopulação, a
resistência ao regime foi praticamente inexistente, o que contribuiu para uma revolução pacífica (com apenas quatro
mortes registradas, provocadas pelas baladas da Direção Geral de Segurança, encarregada de perseguir os opositores
do regime do Estado Novo).
6Antiga expressão russa para designar um comitê de três membros, que originalmente remetia a um carro puxado por
três cavalos alinhados lado a lado ou, mais frequentemente, um trenó puxado por cavalos. Em 2010, o termo passsou
a ser utilizado para denominar a equipe constituída por responsáveis da Comissão Europeia, do Banco Central
Europeu e do Fundo Monetário Internacional que negociam as condições de resgate financeiro na Grécia, no Chipre,
na Irlanda e em Portugal.

adaptação e sobrevivência em um sistema em crise:
Se um sistema não estiver em equilíbrio, se apresenta um comportamento dinâmico,
significa que está passando por um processo transformador e tende a buscar um rearranjo
interno. Daí decorre que, à medida que muda o ambiente que os circunscreve, os sistemas
buscam adaptar-se – eles se transformam a fim de sustentarem o seu funcionamento, porém
em condições diversas de organização e interação. (DI FELICE, 2011-2012:70)

Com os avanços das novas tecnologias da comunicação ao longo desses últimos quarenta
anos, as formas de organização e interação entre os atores sociais transformaram-se
qualitativamente no compasso da revolução comunicativa, que teria chegado ao seu quarto estágio
(da escrita à impressão, da impressão à eletricidade, da eletricidade ao digital), segundo Di Felice
(2010: 88). Embora se desenvolvessem em canais de comunicação distintos, os meios analógicos (a
televisão, os livros, jornais e demais publicações impressas, o teatro, o cinema e a televisão)
ofereciam um mesmo modelo de comunicação unidirecional – no máximo bidirecional ou frontal –
no qual existia um transmissor de informação e um público receptor da mensagem, como acontecia
na época da Revolução dos Cravos, na década de 1970.
A partir do advento da Internet, o processo comunicativo e informativo passou do modelo
frontal para o de uma sociedade em rede (CASTELLS, 2002), rompendo com a hierarquia de
transmissão de informações, substituindo-a por um novo paradigma no qual todos os membros de
uma rede podem distribuir informações de modo imediato (instantâneo), de uma forma
hipertextualizada (utilizando-se recursos de vídeos, fotos, texto, som, animação, etc) e livre das
barreiras espaço-temporais (LÈVY, 1999). Modelo de comunicação que, somado ao contexto social
da crise europeia, teria propiciado novas formas de ação social:

O agir humano ganhou novas potencialidades no momento em que sobre o mundo dividido
e conflitual dos países e dos impérios se instalaram as redes digitais. Ao criarem um espaço
físico que se estende sobre toda a terra, as redes criaram a base para novas formas de agir. É
nesse contexto que o chamado activismo em rede ganha uma relevância muito particular.
(BRAGANÇA DE MIRANDA, 2010: 251).

Dentro da revolução das redes digitais, experimentamos um modelo de rede distribuído, por
meio do qual a comunicação é feita de todos para todos, independente da posição geográfica ou da
condição social. Isto é, qualquer utilizador pode criar uma mensagem, modificá-la, repassá-la de
acordo com o seu próprio repertório cognitivo e com o seu ponto de vista sobre determinado
assunto. Sendo assim, com o fim dos pontos de vista centrais e das visões inquestionáveis, antes
restritos às instituições tradicionais (Igreja, escola, Estado, academia etc), conforme abordou
Zygmant Bauman (2003),

surge uma tomada coletiva de palavra nas redes – criadas para a

interação entre os indivíduos e logo apropriadas para as suas expressões acerca de tudo o que os
rodeiam e os transformam.

No cenário desta nova ecologia (DI FELICE, 2011-2012), que remete a um novo modelo de
interação entre os seres humanos e os não humanos (o meio ambiente, os territórios e as tecnologias,
sobretudo os dispositivos de conectividade), também emerge uma maneira diferente de se fazer
ativismo: digital, anônima, anárquica, atópica. Em decorrência da crise e na busca de melhor se
adaptar ao que está em volta, os atores sociais contemporâneos são chamados a construir a
sociedade em que vivem, seja no âmbito ecológico, político, econômico, mercadológico, social ou
cultural, como tem acontecido nas redes digitais do Brasil, da Espanha, dos países do Oriente Médio
e de diversas partes do mundo, a exemplo das redes digitais portuguesas sobre as quais se refere o
presente artigo.

Portugueses em rede e os net-ativismos

Portugal tem 10,5 milhões de habitantes, segundo dados do último Censo, realizado em 2011.
Deste contingente populacional, 62,8% dos habitantes com mais de 15 anos utilizam a Internet, o
que demonstra um crescimento em dez vezes no número de usuários no período de 1997 a 2012, de
acordo com as informações do estudo7 “Os Portugueses nas Redes Sociais”, realizado pelo Grupo
Marktest. Dentre os utilizadores da rede mundial de computadores em Portugal, pelo menos 95%
possuem perfil no Facebook. Outros 15% acessam as suas redes de predileção assim que acordam, o
que origina uma média de 88 minutos por dia de utilização das redes digitais para cada português
digitalmente conectado, segundo informações do mesmo estudo.
Diante desses números, cresce naturalmente o interesse em investigar qualitativamente os
casos de net-ativismo exercidos pelos tecnoatores portugueses, isto é, os movimentos de ação direta,
com práticas sociais e comunicativas específicas. Em sua actual concepção, as novas formas de
ativismo são marcadas pela difusão de informações na rede com finalidades diversas, desde coibir o
consumo de determinados produtos até organizar ocupações, manifestações e protestos ligados aos
direitos humanos, civis e ambientais.
Na visão de Bragança de Miranda (2010), estamos perante tecnologias de movimento de
transmissão e de envio, de circulação que enformam a técnica contemporânea, que em seu conjunto
podem ser denominadas de transdução. Para o autor, não se trata de instrumentos ou de suportes,
mas de uma tecnologia de ligação que associa dinamicamente máquinas, signos e atos de forma
nova e que abre novas possibilidades, ao mesmo tempo em que também suscita novos perigos.
Outro teórico a observar no net-ativismo o potencial de suporte a movimentos globais e a causas
locais é André Lemos (2003), para o qual os processos de ativismo online não se resumem à simples

7Realizado através de 826 entrevistas a invidivíduos com idades entre 15 e 64 anos, residentes em Portugal Continental
e usuários de redes digitais. As informações foram coletadas em setembro de 2012.

incorporação da Internet aos processos comunicativos do ativismo, mas sim de transformar seus
conceitos de participação, espaço democrático, identidade colectiva e estratégia política, ao implicar
em uma mudança significativa nas formas de ação social por parte dos movimentos net-ativistas –
possibilitadas por uma interacção fecunda entre sujeitos, grupos e entidades com as tecnologias de
informação, as redes informativas e as diversas interfaces utilizadas.
O maior potencial deste novo tipo de ativismo midiático é o uso das novas tecnologias de
comunicação como um instrumento valioso para o fortalecimento das organizações, tanto local
quanto globalmente. Em um mapeamento iniciado entre as redes digitais mais populares no país
onde se realiza o presente estudo, observa-se um panorama de interações com diferentes métodos e
propósitos: de um lado, manifestantes digitalmente organizados por um posicionamento político
apartidário; do outro, piratas informáticos revelam dados secretos de empresas e instituições
governamentais como forma de protesto; em um ponto não muito distinto, uma geração reduzida a
salários tão baixos quanto a perspectiva de crescimento profissional mobiliza-se nas redes e nas ruas
contra a corrupção política, por mais empregos e melhores salários; em todo o país, agricultores
reúnem-se em um projeto de venda digital de produtos desenvolvidos em suas próprias hortas,
como alternativa a uma crise que desemprega 16,5%8 dos seus compatriotas.
“Manifesto para uma Esquerda Livre”, “LulzSec Portugal”, “Geração à Rasca” e “Prove”
são grupos que confundem-se ou distanciam-se em seus métodos e propósitos; porém,
compartilham de uma dimensão além do contexto político-econômico vivido por milhões de
portugueses. Através das redes digitais, seus membros refletem e buscam novas formas de agir
motivados por uma insatisfação coletiva frente ao cenário de crise política e socioeconômica
existente no país.
Selecionados por meio de uma pesquisa exploratória realizada como primeira etapa da
pesquisa internacional Net-ativismo e ações colaborativas em redes digitais, esses quatro casos de
net-ativismo português foram descritos e analisados quanto à qualidade das suas ações e níveis de
interatividade das arquiteturas informativas. Os primeiros resultados das análises, fundamentada na
tipologia das dinâmicas atópicas de interações em rede elaborada pelos sociólogos Massimo Di
Felice e Bragança de Miranda, serão apresentados a seguir.

Procedimentos de análise

Com a proposta de comparar os resultados alcançados pelos pesquisadores do net-ativismo
no Brasil, na Itália, na França e em Portugal, Massimo Di Felice e Bragança de Miranda
desenvolveram uma tipologia das dinâmicas atópicas de interações em rede, que propõe a
8Segundo levantamento realizado em Agosto de 2013 pela Eurostat (Direção geral de Estatística da Comissão Europeia).

aplicação de quatro tipos de divisões resultantes das dinâmicas de trocas e fluxos tecnoinformativos.
O primeiro tipo seria o das colaborações frontais, caracterizadas pelas interações mínimas,
como assinaturas de abaixo assinados virtuais ou colagens de mensagens em murais, a exemplo das
campanhas que acontecem em sites e no Facebook, como o Manifesto para uma Esquerda Livre.
Em seguida, estariam as interações imersivas, que acontecem nas redes, mas configuram um perfil
mais ativo, como as ações dos hackers do LulzSec ou dos Anonymus de todo o mundo e os seus
ataques cibernéticos, conforme o demonstrado no documentário We are Legion – A História dos
Hacktivistas (2012, Brian Knappenberg). O terceiro grupo de ações propostas estaria ligado às
interações dialógicas, que se desenvolvem simultaneamente nas redes e nas ruas, a exemplo das
passeatas da Geração à Rasca, organizadas virtualmente e que, depois de ganhar as ruas, voltam a
repercutir nas redes sociais. E, finalmente, as ecossistêmicas representariam as formas de interação
que superam as dinâmicas opinativas para constituir uma forma colaborativa de transformação
social realizada através das redes digitais, como o caso do grupo Prove, que resultou em um projeto
de economia sustentável para pequenos agricultores portugueses, como veremos de forma mais
detalhada nas análises dos próximos tópicos.
Em soma às tipologias propostas, as formas de net-ativismo encontradas através do
mapeamento das redes portuguesas também devem ser analisadas no que diz respeito aos seus
níveis de interatividade das arquiteturas informativas. As análises tentarão responder às seguintes
perguntas, também sugeridas por Di Felice: há interatividade ou apenas fornece conteúdo pronto?
Existe uso de arquitetura informativa que permite a interatividade (espaço para comentários,
enquetes, fotos, eventos)? A arquitetura informativa existente permite colaboração na construção
dessa mesma arquitetura, além da colaboração de conteúdo?
Fundamentado na tipologia proposta pelos dois autores e nas questões apresentadas acima,
demonstraremos os primeiros resultados da pesquisa.

Colaboração frontal
Como exemplo do primeiro tipo de divisão resultante das dinâmicas de interações
tecnoinformativas, isto é, qualificado como colaboração frontal, temos o grupo Manifesto para uma
Esquerda Livre. Com página criada no Facebook em 14 de Maio de 2012, com cerca de 1.239
“curtidas”9, o grupo também dispõe de um site (http://www.paraumaesquerdalivre.net), no qual se
apresenta sob a seguinte descrição10:
Esta é uma iniciativa política de pessoas livres, unidas pelos ideais da esquerda e pela

9Visualizações contadas até 18 de Julho de 2013.
10As mensagens analisadas serão reproduzidas conforme a escrita original nas redes digitais analisadas.

prática democrática. Aberta a todos os cidadãos, com ou sem partido. Acreditamos que
apenas a expressão de uma forte vontade cívica, por parte de cada um de nós, poderá dar a
resposta adequada aos problemas do nosso tempo.

A página no Facebook11, que convoca os atores sociais por meio do chamado “Por uma
esquerda mais livre, um Portugal mais igual, uma Europa mais fraterna”, traz um abaixo-assinado
no qual os participantes do grupo – ou, no caso, as pessoas direcionadas diretamente para o site por
meio de um link publicado na página – interagem de forma mínima, como se demonstrassem apenas
a sua concordância com o conteúdo do Manifesto.
Para uma esquerda livre
Portugal afunda-se, a Europa divide-se e a Esquerda assiste, atónita.
As raízes desta crise estão no desprezo do que é público, no desperdício de recursos, no
desfazer do contrato social, na desregulação dos mercados, na desorientação dos governos,
na desunião europeia e na degradação da democracia.
Em Portugal e na Europa, a direita domina os governos, as instituições e boa parte do
debate público. A direita conserta-se com facilidade, tem uma agenda ideológica e um
programa para aplicar. A direita proclama que o estado social morreu e que os direitos, a
que chamam adquiridos, são para abater.
Em Portugal e na Europa, a esquerda está dividida entre a moleza e a inconsequência. Esta
esquerda, às vezes tão inflexível entre si, acaba por deixar aberto o caminho à ofensiva
reacionária em que agora vivemos, e à qual resistimos como podemos. Resistir, contudo,
não basta.
É necessário reconstruir uma República Portuguesa digna da palavra República e construir
uma União Europeia digna da palavra União.
É preciso propor aos portugueses, como aos outros europeus, um horizonte mais humano de
desenvolvimento, um novo caminho para a economia e um novo pacto de justiça social.
É possível fazê-lo. Uma esquerda corajosa deve apresentar alternativas concretas e
decisivas para romper com a austeridade e sair da crise, debatidas de forma aberta e em
plataformas inovadoras.
A democracia pode vencer a crise. Mas a democracia precisa de nós.
Apelamos a todos aqueles e aquelas que se cansaram de esperar – que não esperem mais.
É a nós todos que cabe construir:
UMA ESQUERDA MAIS LIVRE, com práticas democráticas efetivas, sem dogmas nem
cedências sistemáticas à direita, liberta das suas rivalidades, do sectarismo e do feudalismo
político que a paralisa. Uma esquerda de cidadãos dispostos a trabalhar em conjunto para
que o país recupere a esperança de viver numa sociedade próspera e solidária.
UM PORTUGAL MAIS IGUAL, socialmente mais justo, que respeite o direito ao trabalho
condigno e combata as injustiças e desigualdades que o tornam insustentável. Um país
decidido a superar a crise com uma estratégia de desenvolvimento económico e social, com
uma economia que respeite as pessoas e o ambiente, numa democracia mais representativa
e mais participada, com um Estado liberto dos interesses particulares que o parasitam.
UMA EUROPA MAIS FRATERNA, à altura dos ideais que a fundaram, transformada pelos
seus cidadãos numa verdadeira democracia. Uma Europa apoiada na solidariedade e na
coesão dos países que a formam. Uma Europa que ambicione um alto nível de
desenvolvimento económico, social e ambiental. Uma União que faça do pleno emprego
um objetivo central da sua política económica, que dê um presente digno aos seus cidadãos
e um futuro promissor às suas gerações jovens.

Aos utilizadores que acessam a página, é solicitado que, se concordam com o conteúdo do
Manifesto para uma Esquerda Livre e querem tornar-se um dos seus subscritores, apenas preencham
um formulário e enviem-no. São tornados públicos apenas o nome, profissão e localidade dos
assinantes, sendo as demais informações destinadas a uso exclusivo dos promotores da iniciativa,
11Disponível em <https://www.facebook.com/pages/Manifesto-para-uma-Esquerda-Livre/382639938453513?fref=ts> .

recolhidas sob a justificativa de facilitar futuros contactos.
A lista, que não dispõe de atualização automática, soma 3.183 inscrições12, dentre estas,
assinaturas de personalidades da cena artística e intelectual portuguesa, a exemplo dos músicos
Sérgio Godinho e Vitorino, dos professores e sociólogos Boaventura Sousa Santos e Elísio Estanque,
da atriz Ana Bola ou dos escritores Ana Luísa Amaral e Mário de Carvalho.
Este tipo de ação em rede exemplifica a tipologia da colaboração frontal por requerer uma
interação mínima por parte dos assinantes. A estes usuários não é exigida a colaboração através da
geração de conteúdo online, não é permitida a colaboração na arquitetura informativa da rede nem
configura necessariamente uma ação dialógica entre a rede e a rua, como veremos no próximo
exemplo a ser apresentado. Ainda assim, o site do Manifesto para uma Esquerda Livre traz outras
seções a serem exploradas pelos utilizadores, a exemplo da Agenda, com convocatórias para
encontros presenciais, manifestações e outros eventos; a divulgação de notas por parte dos usuários
que queiram colaborar com conteúdo e um clipping de notícias publicadas na mídia sobre e de
interesse do grupo, além da indicação de um contato oficial (manifesto@paraumaesquerdalivre.net).
Por fim, se analisarmos este grupo, lançado em maio de 201213 com o objetivo de fomentar
um apelo à discussão (e não de criar um novo partido político), no que concerne aos “níveis de
interatividade das arquiteturas informativas” podemos constatar que a arquitetura informativa
permite a interatividade, com espaço para comentários, fotos e eventos; entretanto, em quase sua
totalidade, o conteúdo divulgado é pronto. Embora exista espaço para comentários ou publicação de
conteúdo de usuários colaboradores, esta interação não é automática, precisa ser enviada e
publicada pelo editor da página, no caso do site (pois no grupo do Facebook é possível publicar na
Linha do Tempo sem passar por um moderador). Em relação à arquitetura informativa, também
podemos avaliar como restrita aos gestores ou administradores da página, uma vez que não permite
a colaboração dos utilizadores na construção dessa mesma arquitetura.

Colaborações imersivas

Em consonância ao que foi descrito como colaboração imersiva dentre as divisões
resultantes das dinâmicas de interações tecnoinformativas proposta na tipologia adotada pela
presente pesquisa de doutorado, observamos as ações dos piratas informáticos do LulzSec Portugal.
A exemplo dos Anonymous e de outras ramificações hackers, a atuação deste grupo apresenta um
12 Ainda que a lista esteja desatualizada, considerando que a última atualização divulgada foi em 7 de Novembro de
2012, às 19 horas, segundo constava no próprio site em julho de 2013 .
13Um ano após a primeira intervenção da Troika em Portugal, altura em que os dados do crescente desemprego já
assustavam: 14,9% segundo o Instituto Nacional de Estatística, que ainda revelou 36% de desemprego jovem.
Pesquisa divulgada em 16 de Maio de 2012.

perfil mais ativo e está restrita ao ambiente das redes. Isto é, para a colaboração ser desenvolvida o
usuário precisa estar conectado, ainda que as ações possam trazer implicações que ultrapassem as
fronteiras virtuais e que sejam repercutida pelos media tradicionais.
Em entrevista ao site de notícias Tugaleaks14, o LulzSec Portugal se define apenas como um
grupo de autodidatas descontentes com as medidas do Governo e com a corrupção em geral. “Há
quem nos chame de ‘hackers’, embora não nos consideremos como tal. (…). Os defaces servem
para nos expressarmos, no fundo é o nosso protesto”.
De todas as redes digitais, o grupo está presente no Twitter15 (sob o perfil a Caravela dos
Lulz: http://lulzsecportugal-2012.tk), com 2.388 Tweets e 6.466 seguidores – seguindo outros 55
perfis16 –, e no Youtube (youtube.com/lulzsecportugal). O canal de comunicação mais utilizado
pelos internautas deste grupo, entretanto, ainda é o Internet Relay Chat (Irc), uma das primeiras
redes digitais criada em 1988 para fins de bate-papo e troca de arquivos, que permite a conversa em
grupo ou privada, elementos básicos, mas fundamentais para a organização dos “ataques”.
No primeiro ataque realizado pelo LulzSec, registrado em 5 de setembro de 2011, vários
sites de instituições portuguesas foram invadidos e retirados do ar: Instituto da Defesa Nacional –
IDN

(http://www.idn.gov.pt/index.php),

Serviços

de Informações

de

Segurança

(http://www.sis.pt/index.html), Centro de Gestão da Rede Informática do Governo –

–

SIS
Ceget

(http://www.ceger.gov.pt), Partido Social Democrata – PSD (http://www.psd.pt/), Partido Popular –
CDS (http://www.cds.pt/), Partido Socialista – PS (http://www.ps.pt), Bolsa de Valores
(http://bolsa.sic.pt) e o site do Parlamento (http://www.parlamento.pt).

Em substituição às

informações padrão exibidas nas páginas virtuais dessas instituições, foi veiculado um vídeo de
apresentação do grupo hacker, transcrito a seguir.
Olá, mundo! Somos o Lulzsec Portugal. Bem-vindos a nossa caravela. Embarquem conosco
para uma nova era dos descobrimentos. Vamos conquistar uma terra que desconhecemos a
quem pertence. Portugal, nosso país. Um país onde se envenena a água das torneiras com
fluoreto de cálcio. Onde se abafam a cura para certas doenças porque é lucrativa a
dependência de químicos. Um país sob escutas. Um paraíso fiscal, onde se lava dinheiro
internacional. Um país onde os políticos favorecem empresas privadas e quando perdem o
seu cargo político tornam-se presidentes das mesmas. Um país que tem um presidente na
comissão europeia a assumir com orgulho ter sido eleito em segredo. Um país governado
por corruptos, adormecido pela negligência da comunicação social. Estás zangado?
Revoltado? Não fiques... Somos mais de 10 milhões em Portugal. Eles são meia dúzia de
gatos pingados. E eles temem-vos a todos. Temem a liberdade. Temem a organização legal
e pacífica segundo o artigo 45 da Constituição da República Portuguesa. Vivemos numa era
onde podemos fazer alguma coisa ao fim de tantos anos. LulzSecPortugal encoraja os
anónimos a seguir o planPT. Encoraja o movimento Zeitgeist Portugal, que promove uma
economia baseada em recursos. Encorajamos um milhão de portugueses a sair à rua pela
demissão da classe política. Encorajamos todos os jornalistas, advogados, professores,
desempregados, todos os ativistas e todos os hackers. Cada blogue, cada fórum, todas as
14Esta foi a única entrevista registrada encontrada durante a pesquisa e foi concedida ao jornalista Rui Chagas em 1 de
setembro de 2012, ao site http://www.tugaleaks.com/nomes-da-maconari.html.
15Última atualização em dezembro de 2012.
16Dados levantados no dia 18 de julho de 2013.

instituições, movimentos e todas as formas de luta contra a corrupção. Está na hora de sair à
rua manifestar a nossa liberdade de expressão. Encorajamos o povo a fiscalizar os fiscais. A
vigiar os vigias. A estudar a história, e os factos da corrupção. A tirar notas. A tirar fotos.
Criar vídeos. A espalhar informação e juntarmo-nos todos em todas as manifestações que
partilhem os mesmos ideais. Estamos unidos e somos cada vez mais fortes. Só assim
podemos reconquistar o nosso país. Temos um apelo a todos os organizadores: unifiquemse e apoiem-se, pois é a altura de fazermos algo todos em conjunto. E quando dizemos
todos, incluímos-te a ti, a nossa equipa internauta. É um esforço além-fronteiras e a
consequência de todos os movimentos em uníssono. Vamos provocar comichão aos
governos online e mostrar-lhes o que é um choque tecnológico quando nos privam dos
nossos direitos, da nossa privacidade e até mesmo da nossa humanidade. É por isso que
temos como alvo as primeiras instituições corruptas a conhecer as nossas frotas e vão estar
sobre ataque nos próximos dias. Pelas ilegalidades que cometem ao nosso povo e pela
destruição gradual da Constituição da República Portuguesa. Mas a revolução nas ruas,
depende de ti, e dos teus. A revolução não passa na televisão. Levantar âncoras, içar velas,
desfazer as amarras. Junta-te a esta viagem. Por um Portugal Livre. Forte abraço.
LulzSecPortugal.

Os resultados dessa colaboração imersiva, anônima, anárquica e horizontal, qualificada pela
imersão dos net-ativistas na própria rede, envolvidos na concepção de um projeto de ataque virtual
coletivo, na geração de conteúdo próprio e na alteração das próprias arquiteturas informativas, foi
amplamente divulgado nas redes digitais e nos media tradicionais.
Conforme anunciado no vídeo de apresentação, várias ações sucederam o ataque informático
das páginas das instituições. Um dos mais relevantes foi a divulgação, no dia 31 de agosto de 2011,
de uma lista com mais de 1.900 nomes de pessoas ligadas à Maçonaria, incluindo figuras públicas,
como jornalistas, empresários, políticos e policiais. Quando acusados pela Maçonaria de terem se
infiltrado no sistema informático do grupo, os hackativistas negaram a informação no Twitter do
LulzSec, questionando se “agora o jornalismo passa pelo ‘possíveis’ ataques informáticos. Baseiamse em palpites estes profissionais?”.
No Twitter do grupo, os hackers explicam que não são maçons nem estão contra a
Maçonaria. Informam ainda que houve a divulgação de dados no dia 1 de agosto sobre o e-mail
“Lista de nomes pertencentes a lojas maçónicas do GOL” que demonstram ter recebido no dia 25 de
junho de 2012 anonimamente (com falhas nos caracteres e) com as informações que causaram
perturbações sobre os reais propósitos de quem o enviou. No dia 31 de agosto pronunciaram-se
contra os jornais locais, alegando que não houve ataque informático, mas sim uma fuga de
informação interna. O grupo se expressou através da seguinte mensagem:

Irmãs e Irmãos, seres universais semelhantes a nós e a todos.
Os segredos da eternidade não são segredos na era da informação, mas sim senso comum
quando há bom senso.
A árvore da vida liga-nos a todos do mesmo modo e mesmo sem mestres, rituais ou
iniciações nós atingimos estes conhecimentos e todo! O conhecimento nos é acessível
através do estudo, da experiência e da meditação profunda.
Somos do povo, verdadeiramente autodidactas.
(In)felizmente não temos nome, nem mestres, nem líderes..Somos livres.
Viemos por este meio transmitir uma mensagem aos Maçons portugueses: não temos medo
que a nossa identidade seja revelada, mas de livre vontade nos daremos a conhecer a

público se para isso acabassem as sociedades secretas, secretismo governamental e
empresarial, pois numa sociedade democrática nada disso faz sentido. Só abre portas para
que a corrupção interna ao mais alto nível saia ilesa. (reminding Sabu). Talvez esteja na
altura de acabar Todo o secretismo e todos nós tirarmos as máscaras.“Não há nada
escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar? conhecido".
(Mateus 10.16b).

Ainda no seu comunicado, os LulzSec Portugal fazem notar que consideraram irrelevante a
informação recebida, por não provar nem ter meio de comprovar corrupção e o tráfico de
influências do Governo dentro da Maçonaria, “(que ‘toda a gente’ sabe que existe.. Ora Durão
Barroso foi eleito em segredo, não foi? por exemplo)”. Os hackerativistas chamam a atenção que a
prova de corrupção está na forma como os dados foram divulgados, visto ser um trabalho apenas
possível de ser feito por um “profissional” ao longo de anos de dedicação à missão.
Em setembro de 2011, foi a vez do grupo LulzSec revelar os nomes, postos, números de
identificação, locais de trabalho e cargos desempenhados, números de telefone e contatos de e-mail
de 107 policiais da esquadra de Chelas, da Guarda Nacional Republicana, em Lisboa. Segundo o
Jornal Público, os dados foram obtidos após um ataque à Rede Nacional de Segurança Interna, que
integra os dados de todas as corporações de segurança e proteção civil que são tuteladas pelo
Ministério da Administração Interna (MAI).
Elogiados por alguns – que afirmam que este grupo move-se por um desejo de aumento da
transparência e da democracia – e criticados por outros – que afirmam que os meios utilizados pelo
grupo desrespeitam as leis internacionais e põem em causa a segurança da internet, a delegação
portuguesa do LulzSec conseguiu, ao longo de quase dois anos, acessar a informação confidencial e
promovê-la nos órgãos de comunicação social como forma de manifesto, tendo como ferramenta a
grande rede e uma tipo de colaboração imersiva, pois exige conhecimentos por parte dos netativistas na questão da Segurança Informática.
Em relação aos “níveis de interatividade das arquiteturas informativas”, observamos que a
arquitetura informativa analisada permite a interatividade, com o compartilhamento de mensagens,
sobretudo privadas (através do Canal Irc), links e programas que auxiliam na elaboração dos
ataques, realizados de forma anônima (no que diz respeito à questão dos usuários, não do Grupo
LulzSec, que se apropria de cada ação para transmitir as suas mensagens ideológicas). Por se tratar
de ataques coletivos e anônimos, podemos considerar que este tipo de ação em rede possibilita a
colaboração dos utilizadores na construção dessa mesma arquitetura.

Colaborações dialógicas

Como

exemplo

do

terceiro

tipo

de interação

tecnoinformativa,

que

acontece

simultaneamente nas redes e nas ruas, temos o Grupo Geração à Rasca, nome dado a um conjunto

de manifestações ocorridas em Portugal (e em outros países onde vivem imigrantes portugueses), no
dia 12 de março de 2011. Este ficou conhecido como um dos maiores acontecimentos não
vinculados a partidos políticos desde a Revolução dos Cravos, sobre a qual falamos no princípio
deste artigo.
Um evento criado no Facebook e um blog foram o ponto de partida das plataformas de
interação para esse movimento de protesto, autointitulado "apartidário, laico e pacífico", que
reivindica melhorias nas condições de trabalho, como o fim da precariedade. O manifesto incitava à
participação numa manifestação dos "desempregados, ‘quinhentoseuristas’ 17 e outros mal
remunerados, escravos disfarçados, subcontratados, contratados a prazo, falsos trabalhadores
independentes, trabalhadores intermitentes, estagiários, bolseiros, trabalhadores-estudantes,
estudantes, mães, pais e filhos de Portugal".
No Facebook, o grupo pode ser identificado18 com 2.482 membros. Trata-se de um grupo
aberto, cujo nome é um jogo de palavras usado para descrever a geração que protestou durante os
anos 90 do século XX, apelidada “Geração rasca” por Vicente Jorge Silva, em 1994, período de
manifestações estudantis contra o aumento das propinas durante a gestão do Ministro da Educação
Couto dos Santos.
O principal registro do grupo estudado foi a manifestação realizada em 2011,
simultaneamente em várias cidades portuguesas e até em outros países onde residiam imigrantes
portugueses. Apenas no protesto ocorrido na Avenida da Liberdade, em Lisboa, foram estimados de
200 a 300 mil19 manifestantes. Houve também manifestações no Porto (80 mil pessoas), Funchal,
Ponta Delgada e Viseu, dentre outras cidades, num total de 11 cidades portuguesas. Houve também
manifestações menores em Barcelona, Londres, Berlim, Haia, Madrid, Lubliana, Luxemburgo,
Bruxelas, Maputo, Nova Iorque, Copenhague e Estugarda, em frente às embaixadas de Portugal.
Em 15 de março de 2011, João Labricha, um dos organizadores do protesto, concedeu
entrevista à emissora RTP, para a qual fez um balanço positivo da manifestação, considerando-a um
"dia histórico" em que um total 400 mil pessoas estiveram nas ruas, afirmando que "agora a luta tem
que passar por todos" e que a energia daquele dia dia não deveria morrer. Acusou ainda de
"desfasamento face à realidade" o primeiro-ministro em gestão na época, José Sócrates, e Pedro
Passos Coelho20, líder do maior partido da oposição naquele ano - Partido Social Democrata, por
estes não terem feito comentários nem tido reações após a gigante manifestação.
Após o protesto de março, Adolfo Mesquita Nunes, do CDS Partido Popular, apresentou
uma proposta de um pacote de 20 medidas urgentes para a "Geração à Rasca", incluindo que as
17Expressão em referência ao salário mínimo português, na época, de 500 euros.
18No endereço <https://www.facebook.com/groups/geracao.a.rasca/?fref=ts> .
19 Os números de manifestantes foram estimados pela organização do movimento. Enquanto isso, a Polícia de
Segurança Pública estima a presença de 100 mil pessoas em Lisboa e 80 mil pessoas no Porto.
20Atual primeiro-ministro português em exercício desde junho de 2011.

universidades informem os alunos da empregabilidade dos cursos que lecionam, uma maior
flexibilidade do mercado de trabalho e a liberalização do mercado de arrendamento.
Em 23 de março do mesmo ano, o primeiro-ministro José Socrátes apresentou a sua
demissão após um veto, no Parlamento, das medidas de austeridade propostas no âmbito do Pacto
de Estabilidade e Crescimento. Na sequência da marcação de eleições legislativas, o Bloco de
Esquerda lançou uma campanha intitulada “Retratos da Geração à Rasca”.
Menos de um mês depois, em 15 de abril de 2011, os organizadores iniciais do protesto
fundam o Movimento 12 de Março. A esse pequeno grupo de jovens juntaram-se outros ativistas,
com o desejo de criar um movimento com o objetivo de "Fazer de cada cidadão um político"21,
prometendo ser "uma voz ativa na promoção e defesa da democracia em todas as áreas da nossa
vida". Em 19 de abril de 2011, o Movimento 12 de Março, os Precários Inflexíveis, o FERVE e os
Intermitentes do Espetáculo e do Audiovisual lançaram uma Lei Contra a Precariedade.
A partir de 15 de maio de 2011, manifestações semelhantes ocorreram na Espanha,
influenciadas nos protestos portugueses organizados nas redes digitais. Os organizadores do
movimento "Democracia Real Já" apontam a Geração à Rasca como uma referência, uma vez que
na Espanha falava-se "muito do que estava a acontecer em Portugal e deu-nos vergonha que aqui
não tivéssemos feito nada. Em Portugal mostraram que não se deve ter medo, que se deve sair à
rua".
Em 22 de maio de 2011, primeiro dia de campanha eleitoral para as legislativas antecipadas,
o Movimento 12 de Março ançou uma campanha paralela pela realização de uma Auditoria Cidadã
à Dívida Pública, que se formalizou oficialmente na Convenção de Lisboa realizada a 17 de
dezembro de 2011, onde foi criada uma "Comissão de Auditoria", na qual muitas outras pessoas e
coletivos vieram a se integrar, através de um movimento que adotou o nome de Iniciativa para uma
Auditoria Cidadã à Dívida Pública. Já em 15 de outubro de 2011, o Movimento 12 de Março fez
parte da plataforma de movimentos sociais que organizaram novas manifestações em Lisboa,
naquele que ficou conhecido como o primeiro protesto convocado à escala global. Tanto o
Movimento 12 de Março, como outros grupos que surgiram após o Protesto da Geração à Rasca,
mantêm-se atuantes em vários domínios da política, ativismo e cidadania.
Após sair das redes digitais, lugar atópico onde foi estruturado, para as ruas, a Geração à
Rasca voltou repercutir nas mesmas redes digitais, em um processo de retroalimentação
característico deste tipo de colaboração dialógica. Ao analisarmos esse caso como dialógico,
percebemos que na rede digital Facebook, todos os participantes do grupo podem transmitir suas
opiniões, links e demais comunicados uns para os outros e para os demais visitantes da página,
publicando mensagens na linha do tempo, comentando mensagens postada por outros usuários e
21Expressão originária de um pensamento de José Saramago.

eventos sem qualquer tipo de censura ou moderação.
A página do Facebook apresenta o grupo da seguinte forma:
ATENÇÃO! ESTE É APENAS UM GRUPO DE DEBATE DA GERAÇÃO A RASCA!
Este grupo tem como único objectivo ser um local de encontro de pessoas no Facebook
onde se pode debater a situação do nosso país.... http://aconteceemportugal.blogspot.com/
IDEIAS A PENSAR:
- Votar em branco é um erro.. Os partidos maiores vão sempre ganhar com a situação pois
como têm uma enorme massa de militantes ate lhes damos uma ajuda na vitória....
- Informem-se sobre os vossos direitos e deveres como cidadãos para ajudarem a melhorar
o país.
- Não basta estar sentado no sofá a reclamar... Saiam de casa... Votem, Falem, reivindiquem,
exijam e CRIEM.

Já o site da Geração à Rasca22 apresenta nove seções, dentre elas um manifesto (nas línguas
portuguesa, francesa, inglesa, espanhola, italiana e alemã), no qual apresentam as suas principais
propostas e reivindicações:
Nós, desempregados, “quinhentoseuristas” e outros mal remunerados, escravos disfarçados,
subcontratados, contratados a prazo, falsos trabalhadores independentes, trabalhadores
intermitentes, estagiários, bolseiros, trabalhadores-estudantes, estudantes, mães, pais e
filhos de Portugal.
Nós, que até agora compactuámos com esta condição, estamos aqui, hoje, para dar o nosso
contributo no sentido de desencadear uma mudança qualitativa do país. Estamos aqui, hoje,
porque não podemos continuar a aceitar a situação precária para a qual fomos arrastados.
Estamos aqui, hoje, porque nos esforçamos diariamente para merecer um futuro digno, com
estabilidade e segurança em todas as áreas da nossa vida.
Protestamos para que todos os responsáveis pela nossa actual situação de incerteza –
políticos, empregadores e nós mesmos – atuem em conjunto para uma alteração rápida
desta realidade, que se tornou insustentável.
Caso contrário:
a) Defrauda-se o presente, por não termos a oportunidade de concretizar o nosso potencial,
bloqueando a melhoria das condições económicas e sociais do país. Desperdiçam-se as
aspirações de toda uma geração, que não pode prosperar.
b) Insulta-se o passado, porque as gerações anteriores trabalharam pelo nosso acesso à
educação, pela nossa segurança, pelos nossos direitos laborais e pela nossa liberdade.
Desperdiçam-se décadas de esforço, investimento e dedicação.
c) Hipoteca-se o futuro, que se vislumbra sem educação de qualidade para todos e sem
reformas justas para aqueles que trabalham toda a vida. Desperdiçam-se os recursos e
competências que poderiam levar o país ao sucesso económico.
Somos a geração com o maior nível de formação na história do país. Por isso, não nos
deixamos abater pelo cansaço, nem pela frustração, nem pela falta de perspectivas.
Acreditamos que temos os recursos e as ferramentas para dar um futuro melhor a nós
mesmos e a Portugal.
Não protestamos contra as outras gerações. Apenas não estamos, nem queremos estar à
espera que os problemas se resolvam. Protestamos por uma solução e queremos ser parte
dela.

Além da página inicial com links para o Facebook e Movimento 12 de Março, as demais
seções trazem indicadores sociais, cartazes e flyers, contribuições espontâneas, clipping de noticias,
contatos, percurso (sobre a trajetória do grupo) e um resumo das perguntas mais frequentes (FAQ –
Frequent Asked Questions).
22Disponível em <(http://geracaoenrascada.wordpress.com/>.

Em seus “níveis de interatividade das arquiteturas informativas”, no site percebemos que
qualquer usuário pode colaborar com textos ou comentar as publicações de forma imediata e sem
moderação, mas apenas os moderadores podem alterar a arquitetura informativa da página.
Colaborações ecossistêmicas

Como exemplo de colaboração ecossistêmica, forma de interação que supera as dinâmicas
opinativas para constituir um modo colaborativo de transformação social por meio das redes digitais,
podemos citar o projeto de comércio eletrônico Prove23 - Promover e Vender. Com a slogan “eu
provo, tu provas... nós provamos”, o site que abriga o sistema virtual, ou seja, um tipo de transação
comercial feita especialmente através de um aparelho eletrônico (como computador, tablets e
smartphones) traz algumas fotos de agricultores e uma sessão denominada “Área do Consumidor”,
apresentada já na página inicial.
Se já for consumidor Prove, o usuário poderá entrar com o seu login e senha para
encomendar seu cabaz (cesta) de legumes, frutas e verduras, desmarcar a sua recolha ou modificar a
senha. Para aquele que entra no site pela primeira vez, o usuário é direcionado a outra sessão
denominada “Adesão de Novos Consumidores”, com uma mensagem apresentando de forma
simples o conceito do projeto:
Adira ao cabaz PROVE:
Para aderir e receber o cabaz PROVE, selecione um cabaz do núcleo de produtores da sua
área de residência e preencha online a ficha de consumidor. Nesta ficha deve indicar os
produtos que nunca deseja receber e escolher o local de entrega do seu cabaz, onde terá
oportunidade de falar directamente com os produtores.
Experimente!
Escolha um núcleo de produtores perto de si:

Logo abaixo da apresentação conceitual do Prove é disponibilizado um mapa de Portugal,
dividido por regiões, no qual o usuário pode clicar na região de preferência e selecionar um dos
pontos de distribuição de cabazes disponíveis em Portugal. Se clicar em Lisboa, por exemplo, serão
mostradas catorze opções de pontos de distribuição (alguns exclusivos para colaboradores). Após
escolher a opção desejada, o site abre uma Ficha do Consumidor, a qual são exigidos nome, contato
(telefone ou celular), endereço de email, endereço residencial, número de contribuinte24 e uma
senha composta por cinco a dez caracteres.
A etapa seguinte do cadastramento pede que o consumidor indique o local de recolha, a
periodicidade (semanal ou quinzenal) e a quantidade de cabazes que pretende receber em cada
entrega, bem como o tipo de cabaz (oferecido por peso). Como último passo da inscrição no
23Disponível em <https://www.prove.org.pt/lgp/clientes/sk-iniciocliente.php?dmk=1383061346 >.
24O equivalente ao Cadastro de Pessoa Física (CPF) no Brasil.

programa, existe uma relação composta por 77 produtos, dentre os quais o usuário deve assinalar no
máximo cinco produtos que não pretende receber na sua encomenda (que geralmente é mista e
escolhida pelos produtores de acordo com a colheita de cada época). Por fim, os dados são enviados
ao sistema de comércio eletrônico que entrará em contato com o cliente para orientá-lo sobre o
procedimento de pagamento e entrega dos produtos encomendados.
O projeto estudado neste exemplo, que conta com o apoio do Governo de Portugal e da
União Europeia, dentre outros órgãos, demonstra a possibilidade de utilizar as redes digitais de
forma ecossistêmica, integrando os recursos ambientais, o trabalho humano e os meios tecnológicos
como forma de criar um novo sistema de desenvolvimento sustentável, no qual se é possível atuar
de maneira horizontal, coletiva e desinstitucionalizada em prol de novas condições habitativas e de
subsistência.
Em relação aos níveis de interatividade das arquiteturas informativas”, no site percebemos
que a página do Prove dispõe de uma arquitetura estritamente voltada para o contato comercial, não
oferecendo a possibilidade do usuário colaborar com textos ou publicações referentes ao tema.
Apenas os responsáveis pela construção e manutenção da página podem alterar a sua arquitetura
informativa.
Ainda assim, a página oficial do Prove poderia trazer mais informações acerca dos
produtores reunidos no projeto, uma vez que não foi encontrada nenhum esclarecimento em outras
redes digitais (Facebook, Youtube, Twitter, etc), exceto ações pontuais de divulgação exercidas por
determinados produtores, de forma isolada. A utilização de outras redes digitais de forma estratégica
proporcionaria uma maior fortalecimento do projeto junto ao seu público e, provavelmente, um
largo alcance dentre os usuários que até então não conheciam os seus produtos. Entraríamos aí, em
outra longa e talvez inesgotável discussão, acerca do limiar no qual um grupo ativista –
caracterizado pelo anonimato, pelas formas anárquicas, pelo perfil migratório e pela existência
fugaz – deixaria de sê-lo para se tornar uma instituição ou empresa. Tema relevante, porém, de uma
densidade e complexidade que fomentariam discussões para uma próxima investigação.
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“O machismo nosso de cada dia”:
mobilização e ativismo feminista no Facebook
Rosali Maria Nunes Henriques1
Resumo: As redes sociais têm modificado várias práticas cotidianas e uma delas é a
mobilização dos grupos sociais. Atualmente podemos verificar que as fans pages do
Facebook são muito utilizadas como ferramentas de mobilização de grupos e
movimentos sociais, despertando um número cada vez maior de seguidores. Mas
podemos afirmar que as mobilizações virtuais substituem as mobilizações físicas? De
que forma o ativismo virtual pode se transformar em ativismo físico? Este texto tem
como objetivo analisar a trajetória da fan page do Facebook “O Machismo nosso de
cada dia”, lançando algumas luzes sobre a questão do ativismo virtual nas redes sociais.
Criada em abril de 2012 atualmente é a segunda página feminista mais acessada pelo
público brasileiro do Facebook, possuindo 116 mil seguidores.
Palavras-chave: Facebook; Net-ativismo; Feminismo
Abastract: Social networks have changed several daily practices and one of them is the
mobilization of social groups. Currently we can verify that the fans page of the
Facebook are widely used as tools to mobilize groups and social movements, the
arousal of a growing number of followers. But we can say that the mobilizations virtual
override the physical demonstrations? How virtual activism can turn into physical
activism? This text analyze the trajectory of the Facebook fan page "The Machismo our
daily", throwing some light on the question of activism in virtual social networks.
Founded in April 2012 is currently the second most accessed page feminist by the
Brazilian public Facebook, with 116 thousand followers.
Keywords: Facebook, Net-activism; Feminism

Introdução
As redes sociais online estão cada vez mais presentes na vida das pessoas, sendo usadas
como ferramentas de comunicação entre amigos, para a socialização de seus registros
ou simplesmente para se informar sobre o mundo. E, no Brasil, os jovens são o maior
público das redes sociais, dividindo-se entre o Orkut, Instragam e o Facebook,
atualmente líder nesse segmento no país.
1
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A rede social online é uma forma de comunicação que permite a interação e a
comunicação entre as pessoas. Ela não é somente uma rede de afetos e de troca de
experiências, mas por sua capilaridade possibilita um retorno satisfatório a uma
manifestação ou reinvindicação online. Mas até que ponto manifestações ou
mobilizações online podem se transformar em manifestações ou mobilizações físicas? É
lícito afirmar que o Facebook ajuda na divulgação de mobilização e causas sociais? E de
que forma o envolvimento “virtual” no Facebook pode levar a um envolvimento
“físico” das pessoas em uma determinada causa?

O objetivo desse texto é analisar o surgimento e a dinâmica da fan page “O machismo
nosso de cada dia”, mas também a inserção de uma de suas autoras, a jovem paulistana
M.M.2 nas lutas feministas a partir de sua vivência de mobilização virtual. Para esta
análise, iremos trabalhar não somente com os dados das postagens efetuadas na fan
page durante o mês de setembro de 2013 e as estatísticas administrativas sobre a página,
mas também com uma entrevista realizada com uma de suas criadoras. Não é nossa
pretensão esgotar o assunto, mas entender como a dinâmica das redes sociais pode
contribuir para ampliar e repercutir as pautas e causas feministas.

Algumas questões são importantes para essa discussão: a primeira delas diz respeito à
concepção de real, virtual e digital. O que é um espaço virtual? Podemos afirmar que o
mundo virtual é parte do mundo real? Em seguida, é preciso analisar a questão das
próprias mobilizações online e como funcionam a sua dinâmica. Por fim, analisaremos
o surgimento da fan page e a trajetória de M.M. nas lutas feministas. Para este estudo, a
autora da página nos franqueou os dados e relatórios referentes ao mês de setembro e
que serão objeto de análise nesse artigo. Iremos trabalhar com o conceito de Sérgio
Silveira que define o ciberativismo como “um conjunto de práticas em defesa de causas
políticas, socioambientais, sociotecnológicas e culturais, realizadas nas redes
cibernéticas, principalmente na Internet.” (SILVEIRA, 2010, p. 31).
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M.M. possui atualmente 26 anos, é formada em História, mora sozinha, trabalha em uma editora e
possuiu uma namorada que é sua companheira na vida e na militância feminista.

Espaço real, espaço digital, espaço virtual
A dinâmica da vida moderna nos impõe questões que eram até bem pouco tempo atrás,
em termos históricos, inimagináveis. Uma delas é diferença entre o que o real, o virtual
e o digital. A palavra virtual deriva do latim virtus, que significa potência e força. Mas
também está presente na palavra grega virtuale, cuja concepção, de algo que existe em
potência e não em ato, foi preconizada por Aristóteles.

O conceito de virtual foi amplamente estudado por vários autores. Não é nossa intenção
esgotar o assunto, mas lançar alguns pressupostos para o entendimento do conceito de
virtualidade. Dentre os vários autores que se debruçaram sobre o tema, destacamos a
contribuição de Philippe Quéau (1995) que questiona a noção de realidade e considera
que o virtual deve ser entendido como uma outra experiência do real, ou seja, como um
novo sistema de representação. Repensando o conceito aristotélico de potência, Queáu
faz uma analogia entre o esboço de desenho que antecede a obra de arte para explicar o
virtual. Segundo Quéau, no entanto, é preciso distinguir a potência do virtual, pois o
potencial pode ser transformado em atual, enquanto o virtual é uma presença real. Para
este autor, o virtual está mais próximo do conceito de potência das teorias físicas
contemporâneas, do que do conceito preconizado por Aristóteles, que via na potência
uma atitude para receber uma forma. Para Quéau (1995), o virtual também pode propor
novas faces de interação e de comunicação entre as pessoas.
Outro autor que trabalha o conceito de virtual é Pierre Lévy (1996), que, baseando-se
em Giles Deleuze (2000) e na filosofia escolástica, afirma que o virtual é o que existe
em potência e não em ato, pois “(…) o virtual não se opõe ao real, mas ao atual:
virtualidade e atualidade são apenas duas maneiras de ser diferentes.” (LÉVY, 1996, p.
15). Lévy faz uma clara distinção entre atualização e virtualização. Para ele, a
virtualização não é necessariamente a mutação de algo real em não-real, pois a
virtualização desloca o centro de gravidade do objeto considerado. Lévy não vê a
virtualização como uma ameaça e sim como um complemento.

Fazendo um

contraponto a essas ideias, Javier Echeverría (2000) questiona o papel da virtualização
em oposição à atualização que tanto entusiasma Pierre Lévy. Para Echeverría, as
reflexões de Lévy sobre as tecnologias virtuais mostram-se inadequadas para uma
análise filosófica, pois partem de um conceito apenas etimológico da palavra. Nesse
caso, o virtual não deixaria de ser também o real, mas o possível e o imaginado.

Bernard Deloche (2001) trabalha o conceito de virtual sob um ponto de vista estético.
Para este autor, a ideia de virtualidade engloba a ideia de síntese (simulação do real) e
de imagem numérica. Para ele, o virtual renova profundamente o status da imagem,
modificando a sua relação com a arte. Para Deloche, é preciso distinguir o virtual do
digital, pois a digitalização de uma determinada imagem não é necessariamente a
criação de uma imagem virtual. Nesse caso, o virtual não se confunde com o irreal ou o
imaterial. Deloche (2001) afirma que a arte é um artefato, um produto artificial que a
pessoa interpõe entre ele mesmo e o mundo. Nesse caso, a virtualização consiste em
passar de um artefato a outro artefato, como uma espécie de substituição. Assim como
Lévy, Deloche trabalha com os conceitos de Gilles Deleuze, onde “o virtual possui uma
plena realidade enquanto virtual” (DELEUZE, 2000: 342). Para Deleuze, deve-se
evitar, contudo, confundir o virtual com o possível, pois “(...) o possível opõe-se ao
real; o processo do possível é, pois, uma «realização».” (DELEUZE, 2000: 345).

É muito comum, nos dias de hoje, algumas pessoas confundirem o virtual com a
internet. Desde que defendi meu mestrado3, tenho feito palestras e comunicações sobre
o conceito de museu virtual e tenho notado que muitas pessoas têm dificuldade em
entender o conceito de virtual. Talvez pela presença maciça dos termos virtuais no
cotidiano da internet (comunidades virtuais, bate-papo virtual, etc) as pessoas tendem a
entender o virtual como algo não real e somente na dinâmica da comunicação na
internet. No entanto, é importante salientar que não há uma oposição entre o que é
virtual e o que é real. Concordamos com Sherry Turkle (1999) quando ela diz que é um
erro afirmar que existe separação entre vida real e vida virtual, como se a vida virtual
não pertencesse à realidade. O virtual é parte do real. Para esta autora, as fronteiras são
cada vez mais permeáveis, principalmente com o surgimento das novas tecnologias de
comunicação. Nesse sentido, o virtual deve ser entendido como parte do real e não
descolado de sua existência. Os espaços virtuais são espaços reais, uma vez que
pertencem ao cotidiano das pessoas. Por isso, é importante não utilizarmos o termo real,
pois ele pode dar margem a interpretações errôneas, pois não há uma oposição entre um
espaço virtual e um espaço real. Mas o que diferencia as mobilizações virtuais para as
mobilizações físicas?
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As redes sociais e seu uso em mobilizações
O fenômeno das redes sociais online4 é bem recente e foi uma tendência natural do
crescimento da internet em relação à criação de espaços de participação dos usuários.
No início da internet, a participação e a interação dos usuários estava restrita à produção
de alguma página pessoal, em código HTML. Com a evolução das ferramentas de
comunicação, os usuários passaram primeiro a contar com espaços de comentários em
matérias de sites de notícias. Em seguida, vieram os blogs, espaços onde qualquer
usuário da internet poderia colocar suas experiências online. O boom dos blogs deu-se a
partir de 1999, mas ainda continua sendo uma ferramenta muito utilizada pelos usuários
seja em blogs pessoais, jornalísticos ou temáticos.
A etapa seguinte na evolução histórica da internet em relação à interação com os
usuários foi o surgimento da web 2.0. A ideia por trás do conceito da web 2.0 é
justamente a possibilidade de interação do público com a internet, através de
ferramentas de wikis, postando vídeos no You Tube ou comentando assuntos em sites de
notícias. A criação de espaços de autoria na rede mundial de computadores incentivou o
registro e disponibilização das memórias, sejam elas em forma de texto ou de imagens.
As redes sociais substituíram, em larga escala, a experiência das pessoas com os blogs e
os comunicadores instantâneos (tais como MSN, ICQ), que eram os grandes atrativos da
comunicação mediada pelos computadores na internet 1.0.

O Facebook foi fundado em 4 de novembro de 2004 por Mark Zuckerberg e outros
alunos de Harvard com objetivo de conectar estudantes dessa universidade e que,
posteriormente, se estendeu a outras universidades de Boston, dos EUA, Europa e
finalmente se espalhou para o mundo inteiro. O diferencial do Facebook em relação às
outras redes sociais online foi a disponibilização de um mural no qual os internautas
podem postar comentários que são facilmente visualizáveis e que podem ser
compartilhados entre os seus amigos. E o compartilhamento de informações pode ser
sobre qualquer assunto, seja um link de uma notícia lida em algum portal ou um vídeo
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Embora atualmente falemos em rede social para designar as redes sociais online na internet, o conceito
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online.

visualizado no You Tube. Com a possibilidade de compartilhar, criou-se uma
ferramenta de mobilização online, muito utilizada por movimentos e causas sociais.

O fato é que as redes sociais, assim como os blogs, distribuíram o poder de
comunicação e mobilização entre um maior número de pessoas. A comunicação não é
mais unilateral, através dos grandes portais de notícias, pois qualquer pessoa pode ser
fonte e irradiador de notícia, seja através de um blog ou das redes sociais (incluindo o
Twitter). O sujeito já não é mais mero espectador, mas participante do processo de
comunicação. Estamos de acordo com Malini (2013, p. 153 ) quando afirma que o que
se discute hoje é “o poder das mídias irradiadas de massa em relação às mídias
distribuídas de multidão. Hoje cada vez mais se explora e se esgarça o confronto entre
os veículos da informação massiva e as interfaces da comunicação coletiva”. Segundo
este autor, com o surgimento da Internet, principalmente a web 2.0 há uma quebra do
monopólio da informação, pois qualquer usuário pode se comunicar usando a internet.

Podemos apontar um exemplo de uso eficiente das redes sociais nas mobilizações.
Trata-se do movimento por democracia nos países árabes, mais conhecido como
Primavera Árabe, no qual as redes sociais e o Twitter tiveram um papel importante na
mobilização para as manifestações realizadas no Egito e na Tunísia em 2011. Ao
estudar o fenômeno Lotan et alii (2011) apontam que não podemos deixar de ressaltar a
evolução que houve em relação ao papel das mídias tradicionais ao cobrir um
determinado fato dos atores emergentes que produzem e interpretam as notícias,
compartilhando-as no Twitter e no Facebook. Para estes autores (Lotan et alii, 2011), as
redes sociais, principalmente o Twitter, possibilitam comunicação rápida e ágil,
qualidades essenciais quando se trata de mobilizar um maior número de pessoas.
Marlow (2005), que estudou a dinâmica da comunicação nos blogs e redes sociais
descreve como a “contaminação” acontece nessas mídias. Para este autor, as trocas
informais entre amigos, familiares e conhecidos desempenham um papel crucial na
disseminação de notícias e opinião, por isso a importância das redes sociais na
mobilização de uma causa. Obviamente não podemos afirmar que as redes sociais foram
sozinhas responsáveis pela mobilização, mas foram importantes no processo de
comunicação entre os grupos de revoltosos devido à própria agilidade da comunicação.
No entanto, seria ingenuidade crer que uma mobilização online (seja através de um

abaixo-assinado via Avaaz ou pelo Facebook) tem a força de uma manifestação física,
mas cada ferramenta ou instrumento possui uma força que lhe é própria.

Para efetuar com sucesso uma mobilização, seja na internet ou fora dela, o importante é
abranger um maior número de pessoas. E para isso, quanto maior o número de conexões
que a pessoa possui, maior é a força da mobilização de uma rede. Albert-László
Barabási (2009), em obra publicada originalmente em 2002, estudou a questão dos
conectores em um sistema de redes. Utilizando a teoria dos Seis Graus de Separação
formulada por Frigyes Karinthy em 1929 e retomada por Stanley Milgram em 1967,
Barabási afirma que alguns nós das redes possuem mais conexões do que outros nós.
Estes seriam os conectores (hubs em inglês), por onde trafegam mais informações do
que em outros nós5. Nas redes sociais online o sistema é o mesmo. Quanto maior um
número de contatos e amigos, maior é a possibilidade de seus posts sejam
compartilhados e “curtidos” por um maior número de pessoas. A força da mobilização
reside, portanto, em uma presença maciça de amigos ou simpatizantes que poderão
compartilhar e portanto, replicar as causas da mobilização.
A Internet gerou uma mídia livre impulsionada por milhões de blogueiros e fermentada
pelas redes sociais. A Internet se revelou um megaespaço público onde qualquer um tem
voz e pode falar por si mesmo. Isto permitiu que os movimentos sociais falem diretamente
através de seus manifestantes sem precisar que líderes e porta-vozes sequestrem seus
interesses em nome de fanatismos ideológicos e voracidade econômica. (MALINI, 2013, p.
174)

No Facebook, quando você curte ou compartilha um determinado conteúdo de um
amigo, você está dando aval aquele conteúdo. Este tipo de ação transformou a forma
como as pessoas lidavam com as redes sociais. A interação entre as histórias e as
pessoas passa a ser transversal e não linear e possibilita trabalhar o conteúdo em forma
de cadeias de informações. No entanto, essa interação depende da apropriação das redes
sociais pelos sujeitos, pois segundo Raquel Recuero (2009, p. 25) “Como partes do
sistema, os atores atuam de forma a moldar as estruturas sociais, através da interação
e da constituição de laços sociais”. Mas, na prática, como as redes sociais podem
despertar interesse nos jovens por determinada causa? E se essa causa for o feminismo?
É o que veremos a seguir.
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Sobre isso, ver interesse estudo de Benjamin Doerr et alii (2012) analisando como um boato se espalha
nas redes sociais, utilizando um diagrama matemático proposto por Réka & Barabási (2002),

O machismo nosso de cada dia: análise de uma fan page do Facebook
“O objetivo não é mais se tornar tão semelhante aos homens quanto possível, mas transformar
radicalmente as relações de gênero, projeto político que, por sua vez, requer a superação de todas as
formas de desigualdade”. (Verena Stolcke)

Com a epígrafe acima, a fan page “O Machismo nosso de cada dia” se apresenta como
uma página feminista no Facebook. Criada em abril de 2012 por um casal de
namoradas, ela nasceu de uma atitude machista de uma empresa de publicidade. A ação
começou quando as duas jovens fizeram uma intervenção no cartaz de uma publicidade
machista do remédio Anador, na estação Belém, do metrô de São Paulo.

Figura 1 – Foto da intervenção em publicidade no metrô Belém em São Paulo,
postada na página pessoal no Facebook de M.M. em 18/04/2012.

Em entrevista, M.M.6 nos contou como surgiu a ideia da criação da fan page feminista
no Facebook:
O ato inaugural foi uma propaganda que vimos no metrô do remédio Anador e que
estava escrito assim: “O seu cartão de crédito estourou, mas a sua mulher ficou linda”. E
todo dia eu passava por esta propaganda e ficava muito irritada. Aí eu fiz um cartaz
enorme escrito assim: “O machismo nosso de cada dia” e eu e a minha namorada
colamos na propaganda, tiramos um foto e fomos embora. A gente pensou assim: vamos
criar uma página no Facebook para a gente divulgar essa foto e estimular outras
6

Entrevista realizada em 12 de setembro de 2013, em São Paulo, na residência da jovem M.M., uma das
criadoras da página no Facebook.

meninas para fazerem intervenções assim também. Aí na mesma semana criamos a
página.

Elas fotografaram o cartaz adulterado, publicaram a foto no Facebook em seus perfis
pessoais e enviaram a foto para uma blogueira feminista, que imediatamente publicou
um post sobre o assunto em seu blog7. Através da caixa de comentários do blog, várias
pessoas se interessaram em criar um grupo de discussão sobre o assunto. Durante a
discussão sugeriu-se a criação de uma página no Facebook de críticas ao machismo e às
publicidades sexistas. Nasceu então a página “O machismo nosso de cada dia”. Através
dessa página, as jovens postam conteúdo de repúdio ao machismo e outras formas de
discriminação à mulher e aos gays. Começa então o envolvimento de M.M. com o
movimento feminista.
M.M. se diz feminista, mas que somente em 2009 começou a se despertar para a causa
feminista:
Eu acho que eu sempre fui muito questionadora em relação ao sexismo. Na infância, por
exemplo, eu questionava muito meus pais sobre a diferença na educação que eles davam
para mim e para o meu irmão. Mas eu me descobri feminista mesmo com a Heci, lá no
Museu da Pessoa, porque ela me deu de presente “O Segundo Sexo”, da Simone de
Beauvoir. Isso foi em 2009. Foi aí que eu comecei a me envolver mais, entrava em
blogues, comecei a ler mais sobre o tema, fiz um curso na USP de Antropologia e
Gênero. Aí eu comecei a ir atrás e participei de um projeto no Museu Paulista com
propagandas do Mappin sobre a distinção de gênero dentro da propaganda, de 1913 a
1930. Era um envolvimento pessoal. Eu não tinha nenhuma amiga feminista. Eu não
conhecia ninguém. Eu tinha uma amiga, a Isabela, que a gente conversava sobre as
coisas, só isso.

Após a criação da fan page, M.M. e sua namorada despertaram para os movimentos
feministas na cidade de São Paulo e começaram a participar de coletivos feministas.
E no mesmo mês, acho que isso foi no começo de abril, duas semanas depois da criação
da fan page, eu fiquei sabendo pelo Facebook que tinha uma reunião das Marchas das
Vadias lá na Paulista, para organizar a Marcha de 2012. Aí eu fui sem conhecer
ninguém. Eu e a minha namorada, a gente não conhecia ninguém, foi pelo Facebook
que a gente ficou sabendo e aí a gente entrou para o Coletivo. A gente participou da
organização das Marchas das Vadias o ano passado e este ano e daí começamos nossa
militância na causa.

Podemos notar pela sua fala, que o envolvimento nos coletivos e nos movimentos
feministas só aconteceram após a imersão no feminismo através do gerenciamento da
página virtual. E a partir daí, M.M. mergulha no universo da militância feminista, não
7
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somente através do Facebook, mas presencialmente através dos coletivos. O Facebook,
nesse caso, foi o detonador do processo de imersão de M.M. na causa feminista. E, para
ela, o Facebook deixou de ser apenas uma rede de amigos, mas é essencial na
comunicação entre seus pares:
Meu Facebook virou praticamente um mailing feminista, eu só tenho contato feminista,
então é o tempo inteiro na minha timeline só coisa feminista, o tempo todo. Hoje é bem
mais fácil, eu compartilho muito as coisas que as pessoas gostam. E pelo Facebook eu
consegui conhecer gente de diversos lugares do Brasil, feministas do sul, de Londrina,
feministas da Bahia, de Salvador, que vem para São Paulo e ficam na minha casa. A gente
já criou uma rede. No Facebook eu participo de mais de 10 grupos feministas. Grupos que
as meninas postam para conversar, grupos sem homens para que as meninas se sintam
mais seguros, são grupos secretos, só convidados conseguem ver. Eu estou conectada o
tempo inteiro. Durante a semana, por exemplo, no trabalho, eu trabalho com o Facebook
aberto, piscou uma janelinha, alguém veio falar comigo, eu já estou aí ligada.

Ao lidar com as questões feministas no Facebook, mas também no seu dia a dia, no
envolvimento com os coletivos, M.M. vê mudar a sua forma de ver o feminismo e
analisa que ele sofreu alterações durante este período. Hoje, ela se enxerga uma
feminista mais radical do que era no início do processo, mas alerta para a necessidade
de ser moderada quando se administra uma página com tantos seguidores:
Já faz mais de um ano que eu tenho a página, a minha cabeça, o meu feminismo mudou
muito. Eu acho que hoje eu sou uma feminista muito mais radical, mas na página tenho
que ser totalmente moderada, ser um feminismo mais palatável para as pessoas, se eu
publico uma coisa mais radical eu já sou criticada. Por exemplo, esta semana saiu a
notícia da Diana, caçadora de motoristas, que é uma mulher em Juarez, no México, que
assassinou dois motoristas que agrediram colegas dela. Ela se vingou e matou os caras. E
eu publiquei assim na nossa página: “Todo nosso apoio a Diana, caçadora de motoristas”.
Eu comecei a receber um monte de mensagens, denúncias no Ministério Público, na
Polícia Federal, no Safernet, no Facebook, as pessoas me mandando mensagens assim:
“Vocês vão ser processadas, isso é apologia ao crime”, mandando o código do protocolo
da denúncia. Então tem que tomar muito cuidado com o que fala. Na verdade, eu não
estou incentivando o crime, estou falando assim: “Olha, a que ponto chegamos, estamos
tendo que fazer justiça com as próprias mãos porque o Estado não dá conta”.

No entendimento de M.M., os movimentos feministas no Brasil estão crescendo e
surgem cada vez mais grupos e coletivos interessados em discutir a temática da
violência contra a mulher, pela legalização do aborto e pela pressão ao legislativo
federal com o objetivo de aprovar leis que favorecem a mulher.
Eu ainda não sei explicar o porquê, mas eu acho tem crescido muito o feminismo jovem
no Brasil, as mulheres têm falado muito mais sobre isso. A gente tem falado muito sobre
assédio, está tudo mundo cansado de sofrer assédio, não importa aonde: na academia,
dentro de casa, no trabalho. As pessoas estão passando a reconhecer mais os tipos de
violência doméstica, não só violência física, violência psicológica também, violência
patrimonial. Mas eu não sei explicar porque as mulheres estão se despertando tanto para
isso de três anos para cá. Eu acho que esse boom foi, principalmente, com a Marcha das
Vadias, que no Brasil a primeira foi em 2011. Mas ainda é um pouco anterior. O blog

Blogueiras Feministas surgiu em 2009 por causa da candidatura da Dilma quando
começaram várias discussões e as pessoas estavam fazendo vários comentários machistas
sobre mulheres na política e tinha a temática do aborto que a Dilma teve que assinar a
carta se comprometendo a não legalizar o aborto. As meninas criaram o blog por causa da
candidatura da Dilma porque elas queriam escrever sobre isso. Isso foi em 2009, que
também foi o período em que o blog da Lola começou a fazer sucesso, então é nesse
período assim. 2009, 2010 para cá que o feminismo jovem tem crescido muito.”

Embora a página seja muito voltada ao público brasileiro, a fan page possui 973 pessoas
que residem em Portugal que curtiram a página e que se interessam pelo conteúdo.
Além disso, embora seja uma página com conteúdo exclusivo em língua portuguesa,
podemos verificar pelo gráfico nº 1 que o número de fãs em outras línguas é
considerável. No gráfico 1 verificamos também que São Paulo é a cidade com maior
número de fãs da página, seguida pela cidade do Rio de Janeiro.

Gráfico 1 – Localização dos fãs. Fonte: fan page “O machismo nosso de cada dia”

O público da fan page está distribuído da seguinte forma: 83% são mulheres,
predominando as mulheres jovens sendo 40% dessas mulheres com idades variando
entre 18 a 24 anos e 23% com idades variando entre 25 e 34 anos. A faixa etária de 18 a
24 corresponde ao perfil explicitado por M.M. em sua entrevista, na qual ressalta o
interesse cada vez maior de jovens em buscar informação sobre o feminismo na internet.
Conforme podemos verificar no gráfico 2, embora o público feminino seja em maior
número, podemos verificar que 17% são homens e também na faixa de jovens entre 18 a

24 anos.

Isso demonstra que, embora em menor número, os homens também se

interessam pelas causas feministas.

Gráfico 2 – Quadro comparativo - gênero dos fãs. Fonte: fan page “O machismo nosso de cada dia”

Embora tenha começado de uma forma tímida, a fan page “O machismo nosso de cada
dia” possui atualmente mais de 116 mil seguidores, tornando-se a segunda página
feminista brasileira com maior público no Facebook.

As postagens são diárias e

obedecem a dois critérios: a pauta em discussão no momento que pode ser um evento ou
uma mobilização e as matérias “frias” sobre o feminismo ou causas correlatas, tais
como racismo, homofobia, discussão sobre gênero, etc. Não há, no entanto, um critério
rigoroso de postagem. Há dias que são feitas até seis postagens e há dias em que
nenhuma postagem acontece. A média, no entanto, é de três postagens diárias.
Através da figura 2 apresentamos um tipo clássico de postagem feita pela fan page.
Trata-se de uma frase, já muito conhecida no meio feminista, e que foi divulgado
juntamente com um desenho para chamar a atenção do público da fan page. Este cartaz,
produzido pelas autoras para marcar o dia internacional contra a violência de gênero é
atualmente

o

que

teve

o

maior

número

de

compartilhamentos

(52

mil

compartilhamentos), além de 2.864 curtidas e 187 comentários. Ao analisar o porquê do
sucesso do post, podemos verificar que trata-se de um tema não tão polêmico e que tem
ganhado cada vez mais espaço na mídia: a violência contra a mulher.

Figura 2 – Post compartilhado pela fan page em 25/11/2012. Fonte: “O machismo nosso de cada dia”

Durante todo o mês de setembro de 2013 acompanhamos as postagens efetuadas pela
fan page e nos propomos a analisar o tipo de conteúdo postado e a reação dos
internautas ao material divulgado. Nesse período as autoras publicaram um total de 100
post sobre os mais variados assuntos, com ênfase para a discussão sobre a
descriminalização do aborto com 17 postagens. Podemos verificar no gráfico número 3
que de um total de 66 principais assuntos dos posts, a distribuição dos temas são as
seguintes: 17 posts sobre o aborto, 14 sobre a imagem da mulher e 13 sobre estupro. Ao
analisarmos o número maior de postagens sobre Estupro e Aborto podemos verificar
que dois fatores foram fundamentais para este número: o reinício do julgamento da
Banda New Hit 8, o que elevou o número de postagens sobre o assunto Estupro e o Dia
Latino-Americano e Caribenho de Luta pela Descriminalização do Aborto, comemorado
no dia 28/09. Além disso, são dois grandes temas enfocados pela fan page, no seu dia a
dia.
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Os 10 integrantes da Banda New Hit, uma banda de pagode, foram acusados em agosto de 2012 pelo
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Gráfico 3 – Postagens do mês de setembro. Fonte: fan page “O machismo nosso de cada dia”

Durante o mês de setembro de 2013, a fan page teve um total de 38.074 posts
compartilhados, com média de 423 compartilhamentos por post. Além disso, teve
88.137 “curtidas”, tendo uma média de 979 “curtidas” por post e 4.303 comentários,
com média de 47 comentários por post.

Gráfico 4 – Pico do “curtir” durante mês de setembro. Fonte: fan page “O machismo nosso de cada dia”

Conforme podemos ver no gráfico 4, a fan page teve dois picos de audiência durante o
mês de setembro, no início do mês e no dia 13, quando os internautas “curtiram” mais o
conteúdo postado.

Para entendermos o pico de audiência da página, verificamos o que foi postado nesses
dias. O post mais compartilhado, comentado e que teve maior número de curtidas no
mês de setembro foi um sobre a igualdade de gêneros publicado justamente no dia 1º de
setembro. Trata-se de uma reprodução de uma postagem de um perfil de uma jovem no
Facebook sobre um garoto que ao ter que engessar o braço pediu que ele fosse cor de
rosa. Esse fato aconteceu nos Estados Unidos em outubro, período da campanha
“Outubro Rosa” alertando para o combate ao câncer de mama e cuja cor que simboliza a
campanha é a cor rosa e foi compartilhado pela fan page. O post da fan page teve um
total de 9.526 compartilhamentos, 17.428 “curtidas” e rendeu 547 comentários. Nesse
caso, muitos comentários foram respostas a outros comentários postados por pessoas
que não gostaram ou questionaram o post. Esse procedimento é muito comum na
página, fãs respondem a outros fãs através da caixa de comentários.

Figura 3 – Post mais comentado e compartilhado do mês de setembro publicado 01/09/2013. Fonte: fan
page “O machismo nosso de cada dia”

Em relação ao dia 13, o post mais “curtido” foi sobre bruxaria, o que destoa um pouco
do perfil dos usuários da página. Este post teve um total de 2.690 “curtidas”, mas
somou-se a outros dois posts publicados no dia e que tiveram grande aceitação entre o
público. Um deles era sobre diferença de gênero e outro sobre a imagem da mulher. A

somatória dos três posts trouxe grande audiência para a página no dia 13/09, totalizando
6061 “curtidas”.
Coincidindo com o número de “curtidas”, a visualização da fan page no mês de
setembro teve dois grandes picos: no início do mês e no dia 13/09, conforme podemos
verificar no gráfico 5.

Gráfico 5 – Alcance da publicação. Fonte: fan page “O machismo nosso de cada dia”

Ao analisar os dados e as informações disponíveis na fan page, queríamos também
verificar a questão da rejeição da página como um todo ou de algum post específico.
Embora com alguns post polêmicos, tais como citado por M.M. sobre a Diana, a
caçadora, a fan page possui uma baixa rejeição pelo público. Como podemos verificar
no gráfico 6, a maior número de ações “negativas” do fãs no mês de setembro é a
desfazer o “curtir” de determinado conteúdo ou da página. O número de denúncias
como spam é baixo, levando-se em consideração o teor de alguns post que geram
polêmica entre os fãs.

Gráfico 6 – denúncias e ocultar publicações, mês de setembro. Fonte: fan page: “O machismo nosso de
cada dia”

Em complemento a este gráfico apresentamos o gráfico 7, que apresenta um histórico de
“descurtidas” do mês de setembro de 2013. Com um total de 293 “descurtidas” no mês,
o dia em que houve um maior número foi no dia 18/09. No entanto, como nesse dia
foram publicados 8 posts, não tivemos condição de analisar a causa específica do
volume de “descurtidas” nesse dia.
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Gráfico 7 – números de “descurtidas” do mês de setembro. Fonte: fan page “O machismo nosso de cada
dia”

Finalizando nossa análise da fan page “O machismo nosso de cada dia”, podemos nos
perguntar: mas em que o Facebook pode ser importante para estes tipos de grupos de
mobilização? Acreditamos que o papel do Facebook é dar espaço para que estes grupos
se comuniquem, troquem experiências que possam levar à reflexão das pautas
reivindicatórias. M.M. analisa a importância do Facebook para a sua causa e ressalta a
facilidade na comunicação:
Eu acho que o Facebook é a grande ferramenta do momento. Quando eu criei a página
tinha a página Blogueiras Feministas e uma chamada Feminismo na Rede, eram as duas
únicas fans pages. Depois que a gente criou a página, eu percebi que começaram a
surgir um monte de página, hoje tem muita página, se eu for olhar a quantidade de
páginas que eu sigo no Facebook, deve dar umas 200 páginas, tem muita coisa. Tem o
“Machismo chato de cada dia”. Elas viram a foto do Anador, da intervenção que a gente
fez e criaram o grupo também, no dia seguinte elas criaram um grupo de 60 de meninas
trocando e-mails, criaram um blog, um tumblr e a página. Do ano passado para cá, as
pessoas começaram a perceber que elas podem criar uma página, criar um blog e falar
sobre o feminismo e saírem um pouco de serem espectadoras e poderem compartilhar
suas experiências também, compartilhar o que elas pensam. Eu vejo que cada vez mais
tem meninas que se sentem emponderadas para falar o que elas pensam sobre o
feminismo no Facebook. Uma crítica que o feminismo tem é ser muito academicista. Eu

acho que o Facebook consegue tirar isso um pouco, divulgar textos, divulgar autores, se
você digitar no Google: biblioteca feminista, vai aparecer vários blogues, com vários
links, vários PDFs. É muito mais fácil você ter acesso a estes textos, mas você muda a
linguagem, você deixa a linguagem acessível para todo mundo também.

Ao analisar o papel do Facebook no processo de mobilização do feminismo, M.M.
aponta a importância dessa comunicação instantânea com o grupo e o poder de
mobilizá-lo com a ferramenta:
Eu nunca pensei em criar um blog porque eu posto na minha página principalmente
durante o trabalho. Então é o que dá tempo de fazer, de virar um cartaz, eu vejo um
texto legal e dá tempo de publicar. O blog demanda mais tempo, sentar, fazer umas
leituras e pesquisar para escrever um texto. No Facebook é tudo mais instantâneo. E o
Facebook é muito bom para mobilização. Então eu tenho 109 mil seguidores, se eu
quero fazer um ato, por exemplo, eu organizei contra o Estatuto do Nascituro e eu
chamei praticamente sozinha este ato. Teve 2.500 pessoas na Praça da Sé e foram
feministas que a gente chama assim jurássicas, feministas históricas e elas falaram que
nunca tinham visto um ato pela legalização do aborto, cujo pano de fundo era essa tema,
tão cheio, com tanta gente. Porque é um tema muito polêmico, geralmente é esvaziado.
Então, quer dizer, em questão de mobilização você consegue sim mobilizar muita gente.

No entanto, ela mesmo ressalta que não é uma ferramenta que possibilita o diálogo, pois
as pessoas estão mais preocupadas em emitir uma opinião do que contribuir para uma
discussão mais sólida.
No Facebook você tem uma resposta muito rápida. Mas em questão de construir o
movimento, de construir uma pauta, aí você tem seu pessoal, você tem que sentar,
conversar, não dá para dialogar pelo Facebook. É muito difícil, fica todo mundo
comentando e não percebo se as pessoas param para ler e repensar o que elas estão
falando, fica cada um falando o que acha e muitas vezes acontece até briga, acabo
excluindo e banindo gente que começa a xingar e vai para o pessoal. O que fortalece
mesmo é o presencial. Mas em questão de mobilização é incrível.

Esta questão levantada por M.M. aponta para a superficialidade das discussões nas redes
sociais. Na verdade, a rede social é importante para mobilizar e divulgar uma causa,
mas não é o espaço para fomentar discussões mais profundas sobre determinado tema.
Nesse caso, o ato de curtir e compartilhar torna-se uma forma de mostrar
posicionamento e afirmação de um determinado fato objeto do post. Mesmo em relação
aos eventos, o fato de um grande número de pessoas confirmarem presença não
significa presença física no evento, mas um apoio ao mesmo. Aqueles que trabalham
com mobilização online devem estar cientes de que o número de pessoas no evento não
passam de 10% daqueles que confirmaram sua presença.

Considerações finais
Ao finalizar este texto, gostaríamos de traçar algumas considerações sobre o processo
de mobilização nas redes sociais. Mobilizar um grupo para uma determinada causa na
internet é uma tarefa que exige muita energia nos dias de hoje. A concorrência pela
atenção do usuário da internet é muito grande. E não só nas redes sociais, mas na
internet como um todo. No entanto, é possível utilizar as redes sociais no que eles têm
de melhor que é a sua capilaridade.

A partir da análise da experiência da fan page “O machismo nosso de cada dia” é
possível lançar pressupostos sobre o uso do Facebook enquanto ferramenta de
mobilização. A primeira delas é a questão da abrangência. Atualmente o Facebook é a
rede social com maior número de usuários no Brasil, com 65 milhões de seguidores9.
Por se tratar de uma rede com alta capilaridade, o Facebook possui um atrativo para
quem quer utilizar seus aplicativos para a mobilização. No entanto, como podemos
verificar pela fala de M.M., as redes sociais não são os espaços indicados para discussão
e troca de ideias, pois a própria dinâmica da ferramenta impossibilita o diálogo pleno.
Em sua experiência com os coletivos nas quais está engajada, M.M. alerta para a
necessidade do encontro presencial para reforçar os laços e empreender discussões
sobre os rumos do movimento.

A segunda questão sobre o uso do Facebook nas causas sociais diz respeito à
superficialidade das discussões. As redes sociais não são redes de discussão de ideias. O
objetivo é a socialização e a comunicação e não a troca de experiências ou discussões
sobre um determinado tema. Nesse sentido, o Orkut com a ferramenta Comunidades
estava mais próximo do que se pensa uma comunidade de discussão. No entanto, por
seu esgotamento, acreditamos que o seu esvaziamento não possibilitou a criação de
outras alternativas.

No entanto, é lícito afirmar que não temos no Brasil atualmente uma ferramenta, site ou
aplicativo que seja ao mesmo tempo eficaz na comunicação como é o Facebook,
justamente devido à sua capilaridade. Até quando o Facebook terá esse papel de
disseminador de causas e mobilização não há como prever.
9

Informações retiradas do site http://www.tecmundo.com.br/facebook/35709-brasil-foi-o-pais-commaior-numero-de-novos-usuarios-do-facebook-em-2012.htm. Acesso em 20/10/2013.
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Resumo
No dia 11 de julho de 2012 a jovem estudante Isadora Faber, de 13 anos, criou uma
página no Facebook chamada “Diário de Classe”. O objetivo era utilizar o espaço para
denunciar deficiências da educação pública no Brasil a partir sua realidade particular,
vivida na escola Maria Damázio Coelho, em Florianópolis (SC). Depois de despertar a
atenção da imprensa, o caso ilustrou perspectivas sobre novas formas de expressão e
conversação trazidas por sites de redes sociais. Ao analisar o conteúdo presente no
Diário de Classe, o presente trabalho permite observar de que maneira os atores sociais
constroem identidades e reforçam cidadanias em ambiente interativo. Para isso,
investiga, sob a perspectiva intercultural de Néstor García Canclini, como esse processo
possibilita a participação social e favorece o ciberativismo em um contexto de
modernidade reflexiva.
Palavras-chave: Ciberativismo; Diário de Classe; Identidade.
Abstract
On July 11th 2012, a young student called Isadora Faber, 13 years old, created a page
on Facebook called "Diário de Classe" - gradebook. The target was use the tool to report
deficiences of public education in Brazil from her particular reality, experienced in
school Maria Damázio Coelho, in Florianópolis (SC). After getting press attention, the
case illustrated several perspectives on new forms of expression and conversation
brought by social networking sites. By analyzing the content present in "Diário de
Classe", this work allow us to observe how social actors construct identities and
reinforce citizenship in interactive environment. To reach this, investigates with
intercultural perspective of Néstor Garcia Canclini, how this process allow social
participation and favor cyberactivism in a context of reflexive modernity.
Keywords: Cyberactivism; Diário de Classe; Identity.

INTRODUÇÃO

No dia 11 de julho de 2012, a jovem estudante de 13 anos Isadora Faber criou,
em parceria com uma colega da escola, uma fanpage no Facebook chamada “Diário de
Classe”. O objetivo era denunciar deficiências da educação pública no Brasil a partir de

uma realidade particular, vivida na escola Maria Damázio Coelho, em Florianópolis
(SC), onde ela estuda. “Estou fazendo essa página sozinha, para mostrar a verdade sobre
as escolas públicas. Quero melhor não só pra mim, mas pra todos”, diz ela no pequeno
texto de apresentação.
As primeiras postagens na página expuseram fotos tiradas com o celular da
estudante que denunciavam problemas estruturais: ventiladores quebrados, portas sem
fechadura, pichações, fiações elétricas inseguras, entre outros. A página foi ganhando
repercussão, chamou atenção da imprensa local e inspirou iniciativas semelhantes de
outros estudantes. No dia 25 de agosto, Isadora publicou estatísticas do Facebook que
mostravam que a página tinha expandido sua atuação para além da cidade de
Florianópolis.
A repercussão também chamou a atenção da imprensa nacional. No dia 27 de
agosto, o Portal G1 publicou a primeira reportagem sobre o assunto, seguido pelos
portais do jornal Estadão, Revista Veja, Terra, iG, Correio Braziliense, O Globo, entre
outros. A disponibilização da informação em agências de notícias viralizou o assunto na
imprensa e impulsionou ainda mais a página. Em 3 dias, o número de fãs saltou de cerca
de 10 mil para mais de 160 mil e não parou mais1. Com a explosão crescente de
compartilhamentos, a Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis finalmente
manifestou um posicionamento institucional favorável à atitude de Isadora. A
comunidade escolar de professores e alunos, no entanto, teria se mostrado contrária,
segundo relatos na fanpage.
Em uma visão preliminar sobre o caso, podemos considerar Isadora Faber uma
ciberativista se tomarmos a definição de Araújo (2011), para quem “o conceito de
ciberativismo é tratado como a forma de utilização radical das ferramentas da rede, onde
indivíduos e grupos têm suas ações políticas potencializadas pelos ambientes midiáticos
e descentralizados da internet”. De fato, por meio da estratégia várias reclamações de
Isadora foram ouvidas e resolvidas, beneficiando toda a comunidade escolar. No
entanto, diante das críticas e oposições às questões levantadas por ela, será que o Diário
de Classe mostra de fato a comunidade que a estudante busca representar, expressando o
âmbito coletivo a partir do individual? Pelo alcance da ação, para oferecer essa resposta
seria preciso avaliar o conteúdo da página em diversos contextos: o da classe de Isadora,
o da escola, o do bairro, o da cidade, o do Estado e o do país. A partir do momento em

1

O último acesso à página, às 21h25 do dia 15de agosto de 2013, revelava a marca de 626 mil fãs.

que todos esses contextos se confundem, as contradições internas das novas formas de
expressão se acentuam e requerem uma análise com rigor científico do suposto discurso
democrático que parece ser heroicizado sem oportunidade de reflexão.
E não apenas essas contradições resumem a necessidade da análise: Em nova
entrevista ao portal G1 em 12 de novembro de 2012, Isadora fez uma declaração
sintomática quanto às fragilidades identitárias que envolvem o caso: "Quero ser
jornalista. Acho que posso ajudar as pessoas dando informação". A estudante tem sua
identidade fragmentada em um mundo onde “as velhas identidades, que por tanto tempo
estabilizaram o mundo social, estão em declínio” (HALL, 2006). Ela quer ser jornalista
para ajudar as pessoas por meio da informação, embora seu trabalho informal já atinja
esse objetivo de um modo que o jornalismo tradicional não poderia atingir. A iniciativa
é viabilizada pelo Facebook, que garante a liberdade de expressão autônoma para quem
não se vê representado nos tradicionais discursos midiáticos. No entanto, despertou
interesse e apoio da imprensa. Esta, com a missão de defender o interesse público, até
então não havia tido acesso aos problemas relatados pela estudante, encontrando no
gesto político da intimidade o que não seria revelado por fontes oficiais. Eis as fontes
oficiais, segundo as normas do fazer jornalístico: uma escola e sua estrutura política,
fundada com a missão social de promover cidadania, mas que não havia se manifestado
publicamente sobre os problemas que vivia (apesar de também manter uma fanpage no
Facebook) e se surpreendeu com a percepção e com a reação de uma aluna frente aos
seus direitos. Afinal, a inspiração de Isadora não veio da sala de aula, mas de uma
jovem blogueira que realizou um trabalho semelhante na Escócia para questionar a
qualidade da merenda escolar.
Com o panorama da internet e das redes sociais incorporadas ao cotidiano,
intensamente ligadas ao consumo e às relações sociopolíticas, as reflexões antes
debruçadas sobre a televisão se despertam em uma nova plataforma. Ao propor uma
perspectiva intercultural de análise, Canclini (2008) alerta sobre “vantagens
epistemológicas e de equilíbrio descritivo e interpretativo”, que levam a “conceber as
políticas da diferença não só como necessidade de resistir” (2009, p.25). Afinal,
“quando se perde a distinção entre o real e o imaginário, quando a pergunta sobre a
legitimidade das representações se extravia e tudo é simulacro, não sobra lugar para a
confrontação racional de posições” (Canclini, 2008, p.210). Torna-se necessário,
portanto, “livrar-nos de afirmações ingênuas da subjetividade até o trabalho

reconstrutivo indispensável para dar solidez a cidadanias possíveis” (Canclini, 2009, p.
186).
EIXO TEÓRICO-METODOLÓGICO

Compreendendo a constituição de sujeitos individuais e coletivos a partir da
conexão e da desconexão, Canclini apresenta uma visão ponderada sobre a possibilidade
de mobilização de recursos interculturais para construir alternativas aos fracassos
políticos. Assim, redefine o conceito de cultura afirmando que ela “abarca o conjunto
dos processos sociais de significação ou, de um modo mais complexo, a cultura abarca
o conjunto de processos sociais de produção, circulação e consumo da significação na
vida social” (CANCLINI, 2009, p. 41).
Essa compreensão de cultura permite a investigação do posicionamento do
Diário de Classe no exercício da cidadania em contexto cibercultural. Viabiliza a
desconstrução e controle dos condicionamentos de cada enunciação e a construção da
argumentação das polêmicas nas relações com instituições, redes sociais, meios de
comunicação e outros fatores socioculturais de interferência. Para tal, recorremos à
Análise do Conteúdo Clássica, buscando descrever como cada ator social se apropria
dos produtos materiais e simbólicos alheios e os reinterpreta. Para Bardin (1977), apelar
para esse instrumento de investigação é situar-se ao lado daqueles que “querem dizer
não à ilusão da transparência dos fatos sociais, recusando ou tentando afastar os perigos
da compreensão espontânea” (p.28).
No caso do Diário de Classe, dados qualitativos e quantitativos ajudam a
identificar subjetividades na condução de enunciados e sua relação com as
consequências provocadas conforme a representação dos objetivos estabelecida ao
longo do processo pelo sujeito da enunciação. A intenção é contrastar discursos com
fatos sociais e experiências subjetivas, atentando-se ao alerta de que “a verdade não
emerge, como numa operação detetivesca, pela submissão dos discursos à demonstração
dos dados” (Canclini, 2008, p. 90) – lembrando que essa premissa serve não apenas à
pesquisa, mas também à avaliação da protagonista da história, Isadora Faber, que se diz
portadora da verdade dos fatos. Ao se questionar sobre a possível correlação do discurso
com os fatos, busca-se averiguar não apenas em que medida o discurso é uma fantasia
ou um delírio, mas também o processo pelo qual os sujeitos constituem, sofrem,
transformam e experimentam a existência do real no significado dos fatos.

Considerando o significativo aumento das interações a que foi submetido o
Diário de Classe após sua divulgação na imprensa, acredita-se que o período posterior
sofreu uma maior influência de intersubjetividades. Como nos cabe avaliar a construção
da identidade nesse sentido, delimitamos o conteúdo presente nos 48 primeiros dias de
existência da página e mais o dos 48 dias subsequentes à primeira aparição em mídia
nacional (27/08/2012). Assim, as postagens foram analisadas considerando dois
períodos: de 11 de julho de 2012 a 27 de agosto de 2012 (AMOSTRA 1); e de 28 de
agosto de 2012 a 14 de outubro de 2012 (AMOSTRA 2). Como material
contextualizador das unidades temáticas a serem identificadas, também foram avaliados
blogs, matérias jornalísticas online, perfis e fanpages do Facebook pertinentes à
compreensão das repercussões.
Com esse corpus, vinculamos a análise à compreensão da recepção no nível da
audiência online. A dificuldade em avaliar o conteúdo e situar cada fato nos contextos
históricos e sociopolíticos adequados quando se carece de uma experiência mais direta
de vivência também é uma limitação dos usuários que se conectaram ao Diário de
Classe na tentativa de integrar um grupo de pressão. Entrevistas e observações locais,
bem como análise de documentos e materiais jornalísticos off-line seriam pertinentes ao
aprofundamento da compreensão do processo social. No entanto, vale ressaltar que,
diante do amplo espectro da cultura e campos possíveis de investigação, focamos no
aspecto comunicacional apoiados no pressuposto de que “a versatilidade das
identificações e das formas de tomar posições requer metodologias híbridas” e que “a
hibridização não é indeterminação total e, sim, combinação de conhecimentos
específicos” (CANCLINI, 2009, p. 189).
Uma deficiência na pesquisa é a limitação em promover análise qualitativa
rígida sobre os comentários de postagens e suas influências no sistema, por dois
motivos: 1) O corpus da pesquisa - postagens em um período específico - é fechado,
mas as interações permanecem abertas e muitas ocorreram após o período delimitado
para análise; 2) A grande quantidade de comentários – variam de 50 a 2 mil em um
único post – inviabilizam uma amostragem ampla de pesquisa. Degenne e Forsé (1992),
citados por Fragoso, Recuero e Amaral (2011), consideram que “nenhuma rede tem
fronteiras ‘naturais’, é o pesquisador que as impõe”. Para as autoras, “a pesquisa em
internet contribui para destacar a artificialidade e a relevância de todos os
procedimentos de amostragem e chama a atenção para as possibilidades e limites
impostos por cada escolha” (AMARAL, FRAGOSO E RECUERO, 2011, p. 57). Nesse

sentido, tomou-se a liberdade de agregar à análise de conteúdo uma metodologia
complementar, oferecendo um caráter intencional2 à amostragem de comentários a
partir da observação e análise de similaridades e dissimilaridades de “casos
informacionalmente ricos” (p.68).
Como se pretende tomar o ponto de vista da audiência, a grande quantidade de
comentários também sinaliza obstáculos à apreensão e interpretação por parte dos
usuários, que acabam sendo influenciados apenas por representações numéricas de
quantidade e/ou pelas poucas mensagens que ganham maior visibilidade por critério
temporal (comentários mais recentes são carregados primeiro e exibidos em destaque).
O que será visualizado a ponto de gerar influência depende, também, do momento de
acesso. Da mesma forma, as matérias e blogs a serem analisados foram relacionados a
partir do buscador Google e tiveram sua relevância social ordenada por algoritmos
(além de resultados, eles também ordenam palavras-chave de pesquisa). O panorama
vale também para considerar que nem sempre as ideias às quais temos acesso são
construídas subjetivamente, mas também são orientadas por uma predeterminação
lógica e objetiva das tecnologias de programação.

ANÁLISE TEMÁTICA E REPRESENTAÇÕES

A presente análise temática posiciona o trabalho de Isadora Faber tendo como
referência uma evolução especializada e devidamente institucionalizada na difusão e
organização de informações da vida social: o papel do lead na construção do fato
jornalístico. Como afirma Genro Filho (1987), “o jornalismo tem uma maneira própria
de perceber e produzir “seus fatos”. Com essa premissa, a análise temática das
postagens de Isadora identificadas como fatos jornalísticos (alertas, denúncias,
reclamações e relatos de coerção) será aqui inspirada pelo lead clássico, tomando as
perguntas “O que?”, “Quem?”, “Como?”, “Onde?”, “Quando?” e “Por que?” como
unidades de registro. Quando for o caso, de acordo com notícias veiculadas pela
imprensa, bem como comentários em geral, postagens de outras páginas e blogs
alternativos, os argumentos conflitantes ou complementares serão comparados para
compreensão de possíveis limitações ao debate e desenvolvimento do capital social, já
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Amaral, Fragoso e Recuero (2011) determinam amostras intencionais como “amostras qualitativas,
cujos elementos são selecionados conforme critérios que derivam dos problemas de pesquisa, das
características do universo observado e das condições e métodos de observação e análise” (p. 78).

que “conversações tendem a ocorrer com maior frequência em ambientes nos quais as
pessoas se sentem protegidas em expressarem seus argumentos” (MATOS, 2009, P.82).
Paralelamente, serão analisadas também as representações sociais dos atores em cada
caso, situando-as nos desdobramentos dos fatos divulgados. Ainda, a análise dessas
temáticas no espectro das AMOSTRAS 1 e 2 fornecem subsídios para identificar o
papel e as influências da imprensa nesse ecossistema comunicacional multifacetado.

ENTRE DENÚNCIAS E RESOLUÇÕES

A linha temática (a) - “Denúncias, alertas e reclamações” e “relatos de coerção”
- foi praticamente a linha de estreia do Diário de Classe, que teve como ponto de partida
postagens sobre problemas infraestruturais da escola, passando por reclamações sobre a
categoria docente e falhas de gestão. Imediatamente após as divulgações na imprensa,
houve manifestação de posicionamento oficial da Secretaria da Educação e as postagens
sobre resoluções se intensificaram, comprovando a forte influência da mídia tradicional
para a formalização de questões tratadas no ciberespaço.
Apesar de as unidades de registro terem sido definidas com base no lead
clássico, as tabelas mostram que muitas células não puderam ser preenchidas apenas
com as informações fornecidas por Isadora, o que não está de acordo com as notícias
construídas segundo as normas do fazer jornalístico. Por outro lado, essas mesmas
normas não considerariam isoladamente os valores-notícia dos problemas divulgados.
Grosso modo, para a imprensa, fechaduras quebradas, lâmpadas queimadas e
ventiladores inutilizados, por exemplo, não são notícia. Segundo Traquina
As definições do que é notícia estão inseridas historicamente e a definição da
noticiabilidade de um acontecimento ou de um assunto implica esboço da
compreensão contemporânea do significado dos acontecimentos como regras
do comportamento humano e institucional. (TRAQUINA, 2005, p. 95)

Dessa forma, a partir do momento em que o Diário de Classe traduziu pequenos
problemas estruturais como sintomas de um problema maior, - a deficiência de gestão tornou possível o olhar jornalístico sobre o caso. No entanto, a percepção inicial da
estudante, independente de profissionalização, foi fundamental para essa conclusão e
complementar ao trabalho jornalístico. Podemos dizer que a perspectiva de Isadora é
particular e nem por isso a ausência de elementos de um lead clássico diminui a
credibilidade das denúncias, quase todas amparadas por fotos e vídeos amadores.

A teoria interacionista apresentada por Traquina (2005, p.180) questiona o
monopólio dos jornalistas sobre o poder de decidir a noticiabilidade dos acontecimentos
e das problemáticas, considerando, entre outros fatores, o estabelecimento de uma rede
noticiosa como uma ordem no tempo e uma ordem no espaço. Estas ordens impedem
que algumas ocorrências sejam noticiadas e, assim, a rede noticiosa é dotada de
“grandes buracos” na “captura” dos acontecimentos. Recorrendo a Schudson, ele
descreve o processo de produção de notícias como “normalmente uma questão de
representantes de uma burocracia apanhando notícias pré-fabricadas de representantes
de outras burocracias” (Schudson 1986:31 apud Traquina, 2005:197). Assim, o acesso à
mídia seria uma forma de poder, de modo que “a cobertura do movimento social
depende em parte da capacidade de criar um aparelho de publicação e demonstrar sua
vontade de participar da teia de faticidade que sustenta o trabalho jornalístico” (p. 198).
Na análise das denúncias do Diário de Classe, as unidades de registro ausentes
se repercutiram de alguma forma nos comentários e possibilitaram reflexões
interessantes sobre potencialidades da ferramenta e revisão de valores na construção
intercultural das notícias. O empoderamento de Isadora na rede noticiosa da imprensa,
por meio de uma ferramenta totalmente interativa e multimidiática como o Facebook,
fez com que os posicionamentos por comentários oferecessem visões complementares
sobre o “quem”, também a partir de visões particulares, em uma caracterização coletiva
dos sujeitos das ações. Ponderações também enriqueceram a construção do “como” e do
“por que”, fornecendo subsídios para interpretação dos casos sob diversos pontos de
vista.
Outro ponto que vale ressaltar: em geral, as perspectivas dos assuntos
manifestados nos comentários não foram incorporadas ao conteúdo da página, assim
como manifestações da comunidade escolar. Os clippings de imprensa e de amigos
favoráveis, pelo contrário, foram compartilhados como estratégia de reiteração. Embora
a própria condução da pesquisa não permita caracterizar essa omissão como intencional
(a grande quantidade de comentários não permite análise estrita), a repercussão do
assunto por meios independentes fora da página sinaliza alguma resistência de Isadora a
opiniões divergentes e consequente ameaça ao debate democrático. Ao analisar as
denúncias da AMOSTRA 2, é possível confirmar que a influência da mídia e a
popularidade conquistada elevou Isadora ao status de formadora de opinião, imprimindo
visões e posturas cada vez menos impessoais dos assuntos abordados.

Ao discorrer sobre as vantagens da internet para o ativismo, Moraes (2001)
lembra que as potencialidades que se entreabrem no âmbito virtual precisam ser
“fundadas em práticas interativas e não submetidas aos mecanismos de seleção e
hierarquização da mídia” e alerta que o quadro de expectativas não deve alimentar
ilusões:

Em primeiro lugar, porque a cibermilitância necessita aprofundar propostas
de comunicação eletrônica e conciliá-las com demandas do público-alvo. Em
segundo, porque nos deparamos com um fenômeno ao mesmo tempo
hiperveloz (devido à expansão tecnológica) e lento (por conta de hábitos
culturais e políticos nem sempre fáceis de atualizar). Em terceiro, porque os
movimentos sociais não formam um todo coeso e harmônico. A
heterogeneidade de ideários, identidades, práticas e naturezas constitutivas se
reflete em usos e apropriações distintos das engrenagens comunicacionais, aí
incluída as da Internet. Por mais que redes e coletivos virtuais aproximem e
combinem linhas de intervenção, não caracterizam, naturalmente, totalidades
ou unicidades válidas em qualquer situação. (MORAES, 2001, s/p).3

IDENTIDADE E REFLEXIVIDADE

Lash (1997), ao discutir a modernização reflexiva - “uma teoria dos poderes
sempre crescentes dos atores sociais – ou “atividade social” – em relação à estrutura”
(p.136) -, acredita que as estruturas sociais que regridem nesse contexto estão sendo
substituídas por estruturas de informação e comunicação. Tomando como exemplo
dessa tendência o Diário de Classe e sua teia de repercussão, percebemos que as
dificuldades de Isadora para conciliar intersubjetividades em âmbito local promoveu um
progressivo aumento dos apelos para adesões e compartilhamentos em uma rede virtual
global de solidariedade. Ao mapear os relacionamentos e utilizar esse mapa como rede
de distribuição, o Facebook facilita a conexão com pessoas que pensam da mesma
maneira ou compartilham informações e se organizam. Como pontua Kirkpatrick
(2010), o site é o maior de uma série de sites que estão redefinindo o que é notícia:
“algo produzido por pessoas comuns e consumido por seus amigos” (p.315),
caracterizando um filtro de relevância descentralizado, de modo que “a fronteira entre o
Facebook e a velha mídia está perdendo seus contornos” (p.317). Embora essa
homogeneização do pensamento traga consequências ao desenvolvimento do capital
social, como já foi dito, também oferece aspectos positivos que não podem ser
negligenciados,
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“se

modernização

simples
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significa

subjugação,

então

modernização reflexiva envolve a capacitação dos indivíduos” (LASH, 1997, p. 139).
Essa capacitação aliada à possibilidade de se expressar com a certeza do encontro entre
vozes consonantes ajuda a romper um oculto deformador da opinião pública, que
Noelle-Neumann chamou de “espiral do silêncio”:
As pessoas não desejam isolar-se, estão sempre observando o que acontece
em derredor, são capazes de perceber o menor aumento ou diminuição nas
comunidades de opinião. Todos os que observam que sua opinião ganha
terreno sentem-se fortalecidos, falam abertamente, esquecem a cautela. Todos
os que vêem sua opinião perder terreno se calam. Os que falam com voz forte
e são publicamente visíveis parecem ser mais fortes do que na realidade são;
os outros, mais fracos do que na verdade são. Surge uma ilusão óptica e
acústica das verdadeiras maiorias e forças, e se alguns fazem com que outros
alcancem sua voz, outros contagiam os demais com seu silêncio, até que no
final uma opinião pode ser completamente sufocada. O conceito de espiral do
silêncio contém o movimento, aquilo que se vai difundindo, aquilo que
alguém não consegue superar. (NOELLE-NEUMANN, 1983, apud
KUNCZIK, 2002, p. 333).

Se o silêncio e a opinião são distorcidos conforme o grau de apoio que as ideias
recebem e o que rege esse comportamento é a constante antropológica do medo do
isolamento, as ideias em rede redefinem – ou eliminam – as fronteiras desse isolamento.
Mesmo sem o apoio absoluto da comunidade local, o apoio virtual empoderou Isadora
para se manifestar e questionar práticas cotidianas de sua escola a ponto de mobilizar
toda a estrutura burocrática. Esse movimento não é uma consequência inesperada do
Facebook. Kirkpatrick (2010) relata que a ideia de Zuckerberg é criar a transparência
necessária para que a chamada “economia da dádiva” opere em larga escala. “A
‘dádiva’, por assim dizer, é o que fazemos para os outros quando expomos ali nossas
ideias e nos tornamos vulneráveis a críticas – que no Facebook podem nos ser dirigidas
com facilidade” (p. 308). Toda essa transparência obrigaria empresas e organizações a
serem melhores e mais confiáveis e influenciariam profundamente a sociedade, já que
“um mundo mais transparente cria um mundo mais bem governado e mais justo”. Essa
premissa também atinge o ativista, já que no Facebook se assume um compromisso
público mais amplo e mais visível, diferente de segurar um cartaz durante uma
manifestação de multidões.
Essa liberdade de expressão aliada à dinâmica do Facebook também traz uma
nova “modalidade” de distorção. À luz de Giddens, Lash (1995, p. 139) adverte que “até
a modernização reflexiva é uma “devoção cega”, pois as consequências da reflexividade
podem desavisadamente resultar em novas inseguranças, em novas formas de

subjugação”. Kirkpatrick destaca que a facilidade de adesão a um grupo político e a
velocidade com que as informações são produzidas e transmitidas na rede são
favoráveis à formação de convicções fracas, “e muitas vezes não está claro se o número
de pessoas que se juntam a um grupo ou uma causa significa muita coisa” (p. 312). Se
pensarmos na capacidade que o Facebook dispõe para associar conteúdos emocionais a
publicidades dirigidas, e lembrarmos que os mecanismos de publicidade no site são
consequências de seu aperfeiçoamento e consolidação como rede social, essa teia de
relações merece ainda mais atenção. Como explicou Rudiger,
Ocorre, contudo, que, por meio desse processo abrangente e contraditório, o
sujeito social está se inserindo em uma teia de relações aberta ao infinito, em
contínuo estado de alteração cujo vetor, agora e em última instância, é função
de fatores quase que exclusivamente mercantis. Os benefícios trazidos pelo
progresso tecnológico – e que não se pode negar – estão sendo sempre, mais
e mais, subordinados a uma tendência que, de bom ou mau grado, nos impõe
várias alienações e prejuízos nos diversos planos da existência, do ambiental
ao subjetivo e individual, ao também serem prisioneiros do fetichismo da
mercadoria. (RUDIGER, 2011, p. 128)

Mais uma vez, tomamos como via de compreensão dessas contradições os
pressupostos de Canclini, para quem “o consumo é um processo em que os desejos se
transformam em demandas e em atos socialmente regulados” (CANCLINI, 2008, p. 65).
Um fenômeno relevante de reação às denúncias do Diário de Classe, sobretudo nos
comentários das postagens, foi de jovens que relativizaram a importância dos problemas
relatados tendo como referência suas realidades particulares. É como se Isadora não
tivesse direito de reclamar dos problemas de sua escola só porque havia escolas em
condições piores, confirmando que a democratização das oportunidades de expressão e
participação não gera por si só a apropriação dos bens. O acesso ao consumo do
Facebook e dos conteúdos oferecidos por ele reduz porcentagens de desigualdade pela
inclusão digital, ao mesmo tempo em que amplia a percepção sobre as porcentagens que
resistem. Logo, quem consome mais tende a pensar mais e refletir sobre a própria
condição para poder interferir nela ou não, pois conta com mais referências para isso.
Como destacou Jenkins, o poder da participação vem não de destruir a cultura
comercial, “mas de reescrevê-la, modifica-la, corrigi-la, expandi-la, adicionando maior
diversidade de pontos de vista, e então circulando-a novamente, de volta às mídias
comerciais” (JENKINS, 2008, p. 341).
Diante da complexidade das perguntas culturais, que não têm respostas políticas
- “porque agora são outros que formulam as perguntas e os que davam as respostas

também foram substituídos” (CANCLINI, 2009, p. 214) -, cabe aos nativos digitais a
fundamentação do sentido social com consensos interculturais. Não apenas porque
nasceram automaticamente inseridos na rede, mas por serem jovens e direcionadores do
futuro. Mesmo com “comportamentos não razoáveis”, iniciativas como a de Isadora
Faber ajudam a perceber, compreender e pensar nos desafios que se desenham para as
próximas gerações.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Gasser e Palfrey (2011) destacam que nenhuma tecnologia nova vai fazer
alguém ter experiência de conversão. O que a rede proporciona “é uma plataforma cada
vez mais útil e atrativa para aqueles que estão predispostos a serem ativos na vida
cívica” (p.288), embora a internet seja, em si, uma força motivadora essencial: “Eles
não se envolveram na política por causa da tecnologia, mas a tecnologia tornou-se o
meio que os juntou” (p.291). Para Goulart (1993), “os “novos” movimentos sociais
reúnem atores políticos heterodoxos, cuja ação sobre a prática política tradicional é,
acima de tudo, de negação e renovação”. Não seria, assim, o caso de fortalecer
democracias existentes, mas orientar-se para criar novas democracias. De fato, a
antropologia parte da premissa de que a democracia é um modelo teórico e não existe de
forma pura.
Castells (1999), no entanto, vê a fragilidade da democracia na crise de
legitimidade e falta de credibilidade do sistema político, mas alerta que “a construção de
significado político com base em identidades específicas contesta o próprio conceito de
cidadania” (p.402). Diante da descrença da sociedade civil na capacidade do Estado de
solucionar problemas, ele toma como exemplo os chamados votos de protesto, que
elegem candidatos de bases locais com alternativa às grandes coalizões. Ele classifica
esses atos como manifestações de alienação política, já que a política da mídia é capaz
de lançar e destruir novos ídolos em questão de horas. Seria Isadora Faber, então, uma
nova ídola que enfraquece a democracia ao invés de ajudar a fortalecê-la ou recriá-la?
Apesar de reconhecer as oportunidades de aprimoramento das formas de participação
política e comunicação horizontal entre os cidadãos, Castells apresenta-se temeroso
sobre duas possibilidades: dos “excluídos digitais” ficarem à margem de uma suposta
ordem democrática fundamentada nos meios eletrônicos e da intensificação da “política
showbiz”, que “poderia exaltar a individualização da política e da sociedade a tal ponto

que a integração, o consenso e a criação de instituições tornar-se-iam metas
perigosamente difíceis de serem atingidas” (p. 410).
Mesmo buscando avaliar com rigor as especificidades de cada grupo, a presente
investigação não visou determinar vítimas ou culpados, certos ou errados, mas
compreender os processos de elaboração de significados nas relações intergrupais e
intersubjetivas, fornecendo pistas de possibilidades de transformação cultural. No
ambiente online, Recuero afirma que essa complexidade tem caráter interacional e está
relacionada a um movimento de negociação do contexto. Segundo ela, os elementos
contextuais que formam os macro e microcontextos “podem ser negociados em diversas
instâncias e são os responsáveis pelo andamento e pelas mudanças da conversação”
(RECUERO, 2012, p.117). Essa negociação é alcançada pela conversação em rede e sua
construção é coletiva, estabelecendo regras e elementos que serão utilizados pelos atores
para trocar as informações.
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