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Resumo: 
O presente artigo é fruto de uma pesquisa de doutorado ainda em seu início que trata das 
diferentes formas de participação social que atualmente afloram com o uso das 
tecnologias de comunicação digitais, como computadores, softwares, internet e 
telefones celulares. A pesquisa tem como principal objetivo situar a emergência na 
sociedade contemporânea destas práticas de participação social de interface digital e 
depreender seus sentidos histórico-sociais, analisando em que medida as experiências 
abordadas atualizam os antigos dilemas da participação política e que novos dilemas 
elas introduzem. Em suma, busca contribuir com o entendimento sobre a democracia na 
contemporaneidade. 
 
Abstract: 
This article is the result of a doctoral research still in their early related to different 
forms of social participation that currently arise with the use of digital communication 
technologies  such  as  computers,  software,  internet  and  mobile  phones.  The  research's  
main objective is to situate the emergence of these practices in contemporary society 
participation in social and digital interface infer historical and social senses, analyzing 
to what extent the experiences addressed update the old dilemmas of political 
participation and that they introduce new dilemmas. In sum, seeks to contribute to the 
understanding of democracy in contemporaneity. 
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Introdução 

 

Diferentes técnicas de participação social mediadas por tecnologias digitais 

surgiram a partir da segunda metade da década passada, firmando-se sobretudo após a 

crise financeira de 2008, e que derivam da formação de inteligências coletivas, bem 

como das formas de produção colaborativa na internet. A produção descentralizada pela 

inteligência coletiva engendra diferentes técnicas colaborativas que renovam as formas 

de participação política abrindo novas possibilidades de intervenções dos cidadãos na 

esfera pública e, por isso, constituem nossos objetos nessa pesquisa. São elas: o Civic 

Hacking, que se refere à aplicação da ética hacker na solução de problemas públicos; o 

Crowdsourcing, que se refere à diversas formas de recorrência ao trabalho da 



inteligência coletiva das redes; o Crowdfunding ou financiamento colaborativo de 

projetos artísticos, culturais e ativistas; as Petições On-line que abordam tanto o micro 

local quanto o global, e as Smartmobs, que designam as mobilizações sociais 

articuladas com uso intensivo de tecnologias de comunicação digitais. 

Essas técnicas ou práticas de participação contemporâneas podem atualizar os 

canais de interlocução entre o Estado e a sociedade civil que constituem os espaços 

institucionais de participação ou gerar novos canais e novos espaços. A seguir, vamos 

nos deter um pouco mais em cada uma. 

 

Civic Hacking 

 

A aplicação na vida cívica e na gestão pública da ética hacker, expressa nos 

princípios da transparência da informação e cooperação na resolução de problemas, 

recebeu o nome de Civic Hacking. Ela compreende um conjunto de práticas que 

envolvem as habilidades informacionais dos hackers para desenvolver plataformas e 

aplicativos digitais voltados ao aperfeiçoamento de políticas públicas, à facilitação do 

acesso às informações governamentais e à fiscalização cidadã ou, então, à geração de 

serviços variados de utilidade pública sobre questões cotidianas. 

O termo Civic Hacking foi criado pelo ciberativista britânico James Crabtree em 

um artigo de 2003 intitulado “Civic hacking: a new agenda for e-democracy”, em que 

ele ressalta o uso da internet para criação de um espaço cívico de ajuda mútua entre os 

cidadãos, tendo em vista as práticas existentes na rede em compartilhar soluções para 

problemas diversos, práticas essas associadas à ética hacker. Segundo ele, o governo do 

Reino Unido concebia o potencial da democracia eletrônica de maneira reduzida, apenas 

como continuidade on-line dos velhos procedimentos da democracia representativa. 

Para extrair o melhor potencial da democracia eletrônica em superar as deficiências do 

modelo tradicional de democracia representativa, o Estado deveria apoiar aplicações 

cidadãs na internet para ações diretas. Em suas palavras: 

“O investimento público em democracia eletrônica deve permitir as pessoas a 
ajudarem  a  si  mesmas,  suas  comunidades  e  outras  pessoas  com  os  mesmos  
interesses. O centro de uma tal estratégia deve ser o apoio do Estado para o que eu 
chamo de 'Civic Hacking', ou o desenvolvimento de aplicações para permitir a ajuda 
mútua entre os cidadãos, e não através do Estado.” (CRABTREE, 2003) 

Crabtree se refere ao princípio da reciprocidade, uma reciprocidade distribuída 

que visa criar um sistema em que todos se ajudam. Ele chama à atenção para um rol de 

problemas cotidianos que podem ser o foco dessa ajuda mútua entre os cidadãos. Seus 



exemplos são de questões de ordem local como “o pagamento de impostos, a abertura 

de um novo negócio, encontrar uma vaga na escola para a filha, problemas diários que 

podem ser facilitados com aplicativos sociais, problemas que podem ser superados com 

a ajuda de pessoas que já tenham passado por isso antes e a internet é o melhor lugar 

para compartilhar essas soluções”. 

No Brasil, as práticas de Civic Hacking têm como principal referência a 

comunidade Transparência Hacker, uma coalizão de ciberativistas, mobilizados por 

meio da internet em uma lista de e-mail. Participam da comunidade organizações e 

indivíduos, em geral jornalistas, advogados, desenvolvedores web, pesquisadores, 

gestores públicos, entre outros, que desenvolvem aplicações tecnológicas que propiciam 

o monitoramento de representantes políticos, a geração de novos conhecimentos a partir 

do cruzamento de diferentes bancos de dados que podem subsidiar a criação de políticas 

públicas, e outros serviços cidadãos pelo acesso à informações em áreas como 

transporte, meio ambiente, saúde, educação etc. 

 

Crowdsourcing 

 

Na segunda metade da década de 2000, o aproveitamento da força produtiva das 

inteligências coletivas distribuídas pela internet passou a ser chamado de 

Crowdsourcing. As práticas sobre esse recurso inicialmente despontaram nas relações 

de mercado entre produtores e consumidores, donde o termo prosumidor já vinha há 

muito tempo sendo empregado, mas transladaram-se para as relações entre governos e 

cidadãos constituindo novos canais de participação política enquanto trabalho 

colaborativo na formulação e aperfeiçoamento de leis, políticas e serviços públicos. 

O  termo  foi  usado  pela  primeira  vez  pelo  jornalista  Jeff  Howe  no  artigo  “The  

Rise of Crowdsourcing”, publicado na Revista Wired em 14 de junho de 2006, no qual 

ele observava uma tendência na proliferação de experiências baseadas no 

colaboracionismo em rede, derivando a palavra de “outsourcing”, que surgira anos antes. 

Enquanto o outsourcing denomina a prática adotada por algumas empresas em transferir 

o trabalho de base para onde a mão de obra é mais barata, o Crowdsourcing se refere a 

substituição do trabalho de um agente ou de uma equipe de agentes empregados pelo 

trabalho da inteligência coletiva distribuída na internet. Nesse sentido, Howe se refere 

ao Crowdsourcing como um novo reservatório de trabalho barato. 

No campo da política, o Crowdsourcing abre novas modalidades de participação 

cidadã baseadas no colaboracionismo. Um dos casos mais significativos de 



Crowdsourcing político é a experiência da nova Constituição da Islândia, de 20111, 

redigida colaborativamente pela internet em que diversas plataformas foram utilizadas 

para isso, incluindo o Facebook. O processo da construção colaborativa da Constituição 

Islandesa coroou a recuperação do país da bancarrota em que foi lançado pela crise 

financeira de 2008, no entanto esta constituição ainda não foi validada pelo governo. 

No Brasil, alguns casos recentes de consulta pública se configuraram como 

Crowdsourcings políticos na medida em que plataformas digitais foram inseridas nesse 

processo. Foram os casos das consultas públicas para a redação das leis do Marco Civil 

da Internet (PL 2126/11), promovido pelo Ministério da Justiça, e da nova Lei de 

Direito Autoral (que altera a Lei 9.610/98), promovida pelo Ministério da Cultura, 

ambas as quais, neste presente momento, esperam na fila para serem votadas no 

Congresso. Esses dois processos obtiveram uma quantidade de participação sem 

precedentes em consultas públicas que foram facilitadas pela utilização de plataformas 

Wiki. Foram 1.168 contribuição ao Marco Civil da Internet e 7.863 contribuições à 

modernização da Lei de Direito Autoral. 

 

Crowdfunding 

 

O colaboracionismo financeiro organizado pela internet é outra modalidade de 

participação social emergente. Chamado de Crowdfunding, na prática constitui uma 

forma particular de agenciamento da inteligência coletiva, em que indivíduos 

contribuem com dinheiro para viabilizar projetos propostos por outros indivíduos e 

organizações. Uma ampla variedade de projetos recorre ao Crowdfunding, tais como 

projetos de jornalismo cidadão, produção de filmes, peças de teatro, quadrinhos, álbuns 

musicais, shows, campanhas de ativismo político, espaços culturais, desenvolvimento 

de softwares, entre tantas possibilidades. O processo é intermediado por uma plataforma 

Web, mantida por alguma organização empresarial ou sem fins lucrativos. 

As práticas de doações financeiras de pessoas comuns a projetos de caridade ou 

campanhas políticas partidárias por filiados do partido são antigas. O uso da internet 

para este tipo de prática multiplica suas possibilidades, sobretudo a partir de uma 

conjuntura social específica que alimenta o apelo ao financiamento público de projetos 

socioculturais e de pequenos negócios. Nesses processos, os projetos, para serem bem 

sucedidos, isto é, obterem o financiamento necessário, precisam estar adequados a uma 

  
1http://stjornlagarad.is/english/ 



formatação operada pelas plataformas que envolvem aspectos formais e de conteúdo. 

Há uma articulação necessária da plataforma de Crowdfunding com outras plataformas 

como Youtube, Vimeo, Facebook e Twitter para a disseminação do projeto na rede a fim 

de conseguir sensibilizar um público e obter apoio. As experiências das plataformas 

estadunidenses IndieGogo, criada em 2008, e Kickstarter, criada em 2009, lançaram um 

modelo que foi incorporado por outras experiências ao redor do mundo. No Brasil, a 

plataforma Catarse é a principal expoente. 

As petições online tornaram-se hoje a modalidade de participação cidadã mais 

difundida  na  internet.  Com  apenas  alguns  cliques  no  mouse  pode-se  apoiar  causas  de  

âmbito local ou global relacionadas à proteção ambiental, aos direitos humanos, ao 

combate à pobreza, à corrupção ou às guerras, alcançando significativas repercussões 

em alguns casos e, em outros, até mesmo conquistando seu objetivo. Desse modo, é 

chamado de Cliquetivismo ou, de maneira pejorativa, de Slacktivismo (ativismo 

preguiçoso) pela facilidade e rapidez com que é possível participar nestes processos. 

A criação das petições, a coleta de assinaturas digitais e o encaminhamento às 

autoridades são agenciados por grandes plataformas virtuais, das quais se destacam 

Avaaz, Change e Causes, que se combinam às redes sociais como Facebook e Twitter 

para serem amplamente difundidas e atingirem todos os tipos de pessoas, não apenas 

aquelas experimentadas no engajamento político. Essas plataformas são empresas 

estadunidenses multinacionais que disputam entre si o número de usuários cadastrados. 

Trata-se de um modelo de negócios baseado no ativismo social e bastante lucrativo. 

Enquanto modalidade de participação cidadã, as petições públicas constituem 

uma atividade de pressão às autoridades governamentais para a realização de mudanças 

em alguma questão de interesse coletivo. Essa modalidade encontrou na internet um 

ambiente favorável para se potencializar, constituindo uma das primeiras formas de 

participação on-line como continuidade de uma forma off-line. Desde o início da 

popularização da internet começaram a circular na rede a relação de e-mails de 

autoridades políticas dos três poderes, para que os cidadãos pudessem pressioná-los nas 

questões de seu interesse. Logo, plataformas virtuais foram criadas com o propósito de 

agenciar processos de petição. Atualmente, no contexto da Web 2.0., a coleta de 

assinaturas nas plataformas de petições adquiriu um aspecto de Crowdsourcing, ao 

combinar-se com as redes sociais, produzindo um efeito de grande escala. 

A  primeira  plataforma  dessa  nova  fase  a  despontar  foi  o  Avaaz,  em  janeiro  de  

2007, lançando campanhas globais direcionadas à escalada militar no Iraque, aos 

conflitos entre Israel e Palestina e ao apoio de ativistas pró-democracia em Myanmar. A 



partir de sua sede em Nova York, o Avaaz expandiu-se para inúmeros países. No Brasil, 

produziu campanhas que deram repercussão no Congresso Nacional em 2013 como as 

campanhas “Impeachment do Presidente do Senado Renan Calheiros”2 e “Fora Marcos 

Feliciano!”3 

 

Smartmobs 

 

Formas de ação direta como manifestações de protestos e outras demonstrações 

públicas de movimentos sociais ou de cidadãos indignados são fenômenos que 

incorporaram ativamente as tecnologias de comunicação digital. A apropriação dessas 

tecnologias enquanto mídias táticas em processos de mobilizações sociais passou a 

ocorrer em diferentes momentos e países desde que estas ganharam evidência nos 

protestos contra a cúpula da OMC na cidade Seattle em 1999 até os movimentos globais 

de 2011, como Primavera Árabe, 15M e Occupy. Essa série de eventos ciberpolíticos foi 

denominada como mobilizações inteligentes ou Smartmobs pelo pesquisador da 

cibercultura Howard Rheingold e utilizaremos este conceito para descrevê-las aqui. 

As Smartmobs são uma manifestação de colaborativismo desenvolvido pela 

internet em articulação com a telefonia celular e outras mídias analógicas como o rádio. 

Desde que se disseminou na sociedade civil, a internet possibilitou novas formas de 

articulação à distância, muitas vezes entre pessoas que não se conhecem. A proliferação 

dos grupos de discussão em listas de e-mails foi a primeira demonstração dessa 

capacidade e logo converteram-se em mobilizações políticas eficazes. 

Da articulação, via internet, dos zapatistas de Chiapas com movimentos sociais 

de outras partes do mundo foi criada em 1998 a Ação Global do Povos (AGP) que 

resultaria em uma série de manifestações anti-capitalistas nos anos subsequentes, nas 

quais a internet e outros instrumentos de comunicação foram ativamente utilizados. Em 

2001, ficou conhecida como “Revolução SMS” a deposição do presidente filipino 

Joseph Estrada depois de uma avalanche de mensagens SMS de celulares enviadas 

pelos cidadãos concentrados na principal avenida de Manila. Na Espanha, em 2004, 

outra rede de comunicação por SMS prejudicou os planos de José Maria Aznar reeleger-

se  presidente,  ao  desmentir  a  versão  criada  por  seu  governo  de  que  o  ETA e  não  a  Al  
  
2Página da campanha com 1.619.122 assinaturas até 25 de março de 2012: 

http://www.avaaz.org/po/petition/Impeachment_do_Presidente_do_Senado_Renan_Calheiros/?slidesh
ow 

3Página da campanha com 454.745 assinaturas até 25 de março de 2013. 
http://www.avaaz.org/po/feliciano_call_in/?slideshow 



Qaeda fora responsável pelas bombas na estação de trens de Atocha, em Madri. Em 

Myanmar, uma revolta popular em 2007 recorreu à gravação de vídeos e a sua difusão 

pelo Youtube e em blogs, rompendo o bloqueio da informação imposto pela ditadura do 

país. Em Teerã, em 2008, o chamado Movimento Verde saiu às ruas contra a reeleição 

do presidente Mahmoud Ahmadinejad, munido de celulares e Twitter para furar o 

bloqueio da informação imposto pelo Estado iraniano. Contudo, foi em 2011 que a 

utilização das tecnologias de comunicação digitais atingiu o auge durante as 

manifestações da Primavera Árabe, 15M e Occupy. 

Essas manifestações apresentam em comum a produção de um enxame de 

inteligência coletiva a partir de uma auto-comunicação de massa, uma organização em 

rede sem lideres carismáticos e composta de atores heterogêneos, em alguns casos 

eclodindo de maneira espontânea, ativada por um sentimento comum de indignação 

compartilhado em rede. O que destaca os movimentos de 2011 foi um salto evolutivo 

nas formas de apropriação das tecnologias no processo em relação aos movimentos 

anteriores, o que pode ser explicado pelo próprio aperfeiçoamento dessas tecnologias, 

da crescente interoperabilidade entre diferentes plataformas de redes sociais, fotos, 

vídeos, blogs, etc, assim como pelos anos de aprendizagem no seu uso. 

 

Democracia Representativa e Participativa 

 

A democracia hoje se apresenta multifacetada, isto é, não pode ser abarcada em 

uma definição clara como a de seu sentido etimológico de “governo do povo”, condição 

essa geradora de múltiplas ambiguidades. A começar pelo fato de que a democracia se 

tornou um regime triunfante e mundialmente proclamado, com algumas exceções, pelos 

mais díspares governos do mundo, incluso os mais autoritários. O que pode ser 

celebrado como a superação dos regimes totalitários do século XX, também não se 

mostra  mais  que  apenas  um  slogan  esvaziado  de  conteúdo,  à  medida  que  esta  mesma  

democracia pode facilmente prescindir da soberania popular, explícita ou veladamente, 

pela dominação dos poderes políticos e econômicos. Por essa razão, apesar de seu 

triunfo, o momento atual da democracia é também de crise de legitimidade, sobretudo 

de suas instituições representativas predominantes. O descontentamento com o regime 

de representação se manifesta em diversos movimentos sociais que reivindicam mais 

participação direta dos cidadãos no governo, mais recentemente traduzida na expressão 

“democracia real”. 

A democracia participativa, por sua vez, apresenta-se atualmente de maneira 



ambivalente, pois ao mesmo tempo em que constitui um elemento de projetos 

alternativos de poder e de produção, também está inserida nos projetos hegemônicos do 

capitalismo avançado. Em todo caso, podemos observar uma tendência à participação 

política  –  correlativa  à  participação  em  outras  esferas  sociais  –  pela  diversificação  de  

canais que afloram nos últimos anos, sobretudo, pela utilização de plataformas digitais. 

Tomando as experiências de regimes democráticos em diferentes épocas ou 

lugares, podemos observar que o sentido de democracia é mutável. Convertida hoje em 

um imperativo para todos os governos do planeta, a democracia foi, durante muitos 

séculos, o regime político mais indesejado, pelo fato de o poder de governar ser 

atribuído ao povo, considerado incapaz de exercê-lo. Assim, o processo de 

aceitabilidade da democracia no mundo moderno se fez com a ressalva à participação 

popular no governo, afirmando-se como um regime de representação política, também 

justificado pela dimensão da unidade Estado-Nação em contraste com a unidade 

Cidade-Estado. Entretanto, a ideia de uma inevitabilidade da representação permaneceu 

sendo questionada, despontado a democracia participativa na segunda metade do século 

XX, com a abertura de canais participativos nos governos além das eleições. 

A bandeira da democracia participativa esteve presente nos processos de 

transição democrática de diversos países, que ocorreram entre as décadas de 1970 e 

1990, como no Brasil, em que movimentos sociais emergentes pós-ditadura militar, 

reivindicavam uma nova repartição de poder. Por aqui, as ideias de democracia 

participativa se associaram às singularidades locais latino-americanas ou propriamente 

brasileiras caracterizadas pelas comunidades eclesiais de base e pelo novo sindicalismo. 

Tanto aqui, como em diversos países, novas institucionalidades participativas foram 

incorporadas em diversos níveis de governo, como conselhos de políticas públicas, 

fóruns, conferências, orçamento participativo, entre outras. 

Embora tais iniciativas tenham sido implementadas por governos de orientação 

social democratas, principalmente com o projeto da terceira via, elas ocorreram no 

marco do ajuste neoliberal do Estado, cujo princípio de governança demandava, como 

estratégia  de  eficiência,  o  compartilhamento  da  gestão  pública  com  a  sociedade  civil.  

Outros  projetos  neoliberais  como  o  da  sociedade  aberta,  propalada  por  George  Soros,  

também empunharam a bandeira da democracia participativa. 

Nessas experiências de democracia participativa, os tradicionais impedimentos à 

participação do cidadão para além dos processos eleitorais puderam ser equacionados. A 

questão da escala territorial e populacional foi contornada por uma política da 

localidade, efetivada por processos de descentralização administrativa. Quanto ao 



problema da incapacidade política do cidadão comum, este pôde ser compensado pelo 

fato de que a democracia participativa não é uma democracia direta, ela introduz na 

democracia representativa mecanismos de participação que não chegam a ser diretos e 

os indivíduos atuantes nos espaços de participação são também representantes de suas 

categorias. 

Nos dias atuais, o cenário marcado pela afirmação do capitalismo informacional 

e  seus  modos  de  produção  colaborativos  impõem  novos  contornos  às  ideias  de  

democracia e de participação cidadã. Com a disseminação das tecnologias de 

comunicação digitais, novas possibilidades técnicas de participação foram instauradas 

fazendo aflorar novos canais. Esses novos canais de participação de interface digital, 

por sua vez vêm sendo incorporados pelas principais democracias como um elemento de 

funcionalidade. 

Os avanços nas tecnologias de comunicação desde a segunda metade do século 

XX,  principalmente  com  a  eletrônica,  tornaram  mais  perceptíveis  seus  efeitos  sobre  a  

esfera pública e, por consequência, ampliaram o entendimento sobre as relações 

históricas entre os meios de comunicação e as formas de organização sociais, 

econômicas e políticas, considerando que os meios de comunicação são também meios 

de produção. Compreende-se que as tecnologias de comunicação estão inseridas no 

complexo geral das forças produtivas e, portanto, suas variações históricas são 

correlativas às variações históricas de diferentes níveis das relações sociais. 

As tecnologias de comunicação digitais abrem novos canais de participação 

cidadã influenciando também os sentidos da transparência pública, bem como a 

formação da opinião pública. Tal se deve à alteração que elas introduzem nas dinâmicas 

do repasse das mensagens que reconfiguram os tradicionais papéis de emissor, meio e 

receptor. Diferentemente da comunicação de massa analógica, em que os fluxos de 

informação ocorrem de forma unidirecional, a partir de um centro emissor em direção a 

milhares ou milhões de pontos receptores, na comunicação digital os fluxos de 

informação ocorrem de forma multidirecional e em rede de ponto a ponto (p2p), sendo 

todos ao mesmo tempo emissores e receptores e o conteúdo das mensagens construído 

colaborativamente. 

Essas  duas  dinâmicas  de  transmissão  de  mensagens,  a  analógica  e  a  digital,  

correspondem, respectivamente, a distintos diagramas de força ou relações de poder e a 

mudança de um para o outro é geradora de tensões entre os agentes estabelecidos, 

acostumados ao controle dos canais e comunicação e os novos agentes da comunicação 

em rede. O livre intercâmbio de informações na rede é o fulcro das tensões com as 



estruturas estabelecidas, como demonstram os conflitos em torno da propriedade 

intelectual. As ideias de “neutralidade da rede” e “soberania tecnológica” decorrem das 

lutas entre liberdade e controle que emergem nesse contexto. 

O padrão de comunicação nas redes digitais é a interatividade. Modifica-se o 

comportamento do público diante do meio, deixando de ser um mero receptor para 

tornar-se um interagente. O modo contemplativo do espectador diante da televisão dá 

lugar ao modo participativo do usuário da rede diante do computador, interagindo com 

as interfaces (mouse, teclado, tela) e com outros usuários conectados. Do ponto de vista 

técnico, esta comunicação interativa é típica dos circuitos eletrônicos, isto é, aquilo que 

os ciberneticistas definiram como feedback. 

Tendo em vista que a participação social é condicionada pelo uso das tecnologias 

de comunicação digitais, podemos identificar aspectos éticos e técnicos estruturadores 

dessa tecnologia e que operam os condicionantes. No primeiro caso a ética hacker, 

simbiótica das principais inovações tecnológicas nesse campo e, no segundo caso, o 

Software Livre e a World Wide Web. Tais aspectos modelam os padrões de interface 

aberta e arquitetura participativa que instilam uma série de práticas e acontecimentos 

ligados entre si como o compartilhamento das informações, o trabalho colaborativo e a 

formação de inteligências coletivas em rede, os quais se encontram no seio de tensões e 

atualizações políticas, econômicas e sociais como aquelas que tocam a transparência 

pública, a privacidade individual, a propriedade intelectual, os direitos autorais, o 

segredo de Estado e a formação da opinião pública. 

No contexto digital, os níveis de exigência de transparência pública aumentam e, 

mais do que dados bem contextualizados que forneçam uma visibilidade do que 

acontece dentro das instituições, os atuais parâmetros de abertura pretendem que as 

informações não precisem ser entendidas diretamente pelas pessoas, mas sim 

processadas pelas máquinas. A ideia é que a informação pública esteja pronta para ser 

utilizada também em softwares e outros aplicativos, que a recombinem e lhe atribuam 

novos sentidos. Dessa forma, os cidadãos participam como co-desenvolvedores do 

Governo Aberto. Nas palavras de Tim O'Really, forjador da concepção do governo 

como uma plataforma: 

“A informação produzida por e para os cidadãos é a força motriz da economia e da 
nação. […] Os cidadãos tem o poder de desencadear a inovação que resultará em 
uma melhor abordagem para a governança.” (O'REALLY, 2010) 

Precursora dessa técnica governamental, a gestão de Barak Obama adotou 

diretrizes de governo aberto em 2009 como parte de seu programa de modernização. O 



documento que institui essas diretrizes discorre da seguinte maneira: 

“Os três princípios de transparência, participação e colaboração formam a base de 
um Governo Aberto. A transparência promove a responsabilização pela prestação de 
informações ao público sobre o que o Governo está fazendo. A participação permite 
aos membros do público contribuir com ideias e conhecimentos para que seu 
governo possa fazer política com o benefício da informação que está dispersa na 
sociedade. A colaboração melhora a eficácia do Governo, incentivando parcerias e 
cooperação no âmbito do Governo Federal, através dos níveis de governo, e entre o 
governo e instituições privadas.”4 

As proposições de Governo Aberto buscam abarcar as novas técnicas de 

participação social mediada por tecnologias digitais que estamos examinando na 

pesquisa como o Civic Hacking, o Crowdsourcing e as Petições On-line. No Brasil, essa 

concepção ainda é muito pouco disseminada, estando restrita a alguns setores de agentes 

governamentais e organizações da sociedade civil mais versados no uso da tecnologia. 

Os dados das administrações públicas brasileiras começam, pouco a pouco, a se adequar 

aos parâmetros de dados abertos necessários a essas novas modalidades de participação 

social. 

 

Apanhado de questões preliminares 

 

A partir do cenário descrito acima, podemos depurar algumas questões e 

indagações preliminares para o desenvolvimento da pesquisa. Primeiro, vamos 

considerar os aspectos relacionados à interface tecnológica que, como apresentamos 

acima,  modelam  o  fenômeno  da  participação  social  a  partir  de  novas  possibilidades  e  

condicionamentos. Distinguimos aqui duas dimensões concernentes à interface 

tecnológica e suas repercussões políticas. Uma dimensão ciberpolítica, que designa as 

questões relativas ao tipo de mediação instaurado pelas tecnologias cibernéticas, e uma 

dimensão tecnopolítica que designa questões relativas às formas de uso dessas 

tecnologias. 

No que tange à dimensão ciberpolítica, é preciso considerar os efeitos de um 

diagrama de comunicação digital que se faz multidirecional e recíproco. As tecnologias 

digitais introduzem um padrão de comunicação interativo em que o conteúdo é co-

produzido pelos sujeitos interagentes. Entre elas, a internet apresenta-se como um 

complexo e envolvente circuito que interliga, simultaneamente, diferentes pontos e 

ultrapassa as tradicionais dicotomias entre emissor, meio e receptor. Os novos esquemas 

de participação social são resultantes desse circuito de comunicação envolvente e isto é 

  
4Open Government Directive: http://1.usa.gov/arNG2A. Acesso em 17/03/2013. 



algo que ocorre em diferentes campos sociais dos quais o campo político é apenas um 

deles. 

Uma vez que este diagrama de comunicação digital é também um diagrama de 

poder, seus efeitos geram disputas sobre suas configurações técnicas que definem as 

diversas permissões e restrições. Essas disputas designam a tecnopolítica e ocorrem em 

três camadas, a física, a lógica e a de conteúdo. Na camada física é a disputa em torno 

do controle do hardware e das redes de fibra óptica que conectam as diversas 

localidades à internet. Na camada lógica é a disputa em torno do software, sobre a 

abertura ou encerramento do código-fonte e as características de seus protocolos 

internos. Na camada de conteúdo são os parâmetros de abertura e transparência de 

dados, como os formatos e as licenças de uso. Todas essas questões vão definir que tipo 

de participação social se trata uma vez que vão constituir uma arquitetura informacional 

que regula as permissões e restrições de seus usuários e vimos que todas as modalidades 

de participação, aqui elencadas, estão diretamente vinculadas a uma arquitetura 

informacional, a chamada plataforma. 

A transversalidade dessas formas de participação social é outra questão que 

podemos destacar preliminarmente. Há uma transversalidade interna nas diferentes 

técnicas de participação de interface digital que objetivamos trabalhar, o Civic Hacking, 

o Crowdsourcing, o Crowdfunding, o Cliquetivismo e as Smartmobs se entrecruzam. 

Mais do que isso, a participação social de interface digital apresenta-se de maneira 

homóloga em diferentes domínios sociais como nas atividades produtivas, na vida 

política e na arte, mesmo mantendo, em cada domínio, suas próprias singularidades. 

Esse caráter transversal, assim consideramos, revela o fenômeno da participação social 

como uma tendência contemporânea advinda da convergência de dois processos. O 

processo de emergência de uma tecnologia cibernética e as mudanças nos padrões de 

comunicação e mediação social por ela estabelecidos e o processo de passagem de etapa 

do desenvolvimento capitalista, de um capitalismo industrial para um capitalismo 

informacional. Esse processo de transição capitalista se caracteriza pela ascensão do 

neoliberalismo, com o desmonte do Estado de Bem-Estar e o compartilhamento das 

responsabilidades da gestão pública com a sociedade civil, cristalizado no conceito de 

governança. Este processo político-econômico atuou na moldagem das tecnologias 

digitais nascentes, ao mesmo tempo em que também foi moldado por elas. Assim é que 

podemos observar o aspecto liberal das modalidades de participação social de interface 

digital. 

Em todos os casos, a participação social encontra apelo e justificativa em fatores 



de  ordem  econômica,  seja  como  maior  eficiência  produtiva,  seja  como  redução  de  

gastos. Os fatores econômicos da participação residem no próprio colaborativismo, no 

fato de milhares de pessoas trabalhando, por exemplo, no desenvolvimento de um 

software de código-fonte aberto, um modelo de produção muito mais vantajoso 

economicamente que a manutenção de uma equipe cara de poucos cérebros. Esse 

modelo de produção apresentou-se como uma boa alternativa diante da crise financeira 

deflagrada em 2008 perpassando diferentes modalidades de participação social que 

enunciamos aqui. 

No campo da política, a implementação dessas práticas como soluções para a 

crise financeira que se abateu sobre os Estados foi capitaneada pela gestão de Barak 

Obama desde sua campanha eleitoral. A plataforma de Crowdfunding IndieGogo e a 

plataforma de petições on-line Change foram criadas em 2008 para arrecadar recursos 

financeiros e apoio político à campanha presidencial de Obama. Eleito em meio a crise, 

Obama institucionalizou as ideias de Governo Aberto que vinham sendo formuladas, 

inaugurando o primeiro portal de dados governamentais abertos do mundo. Essas 

medidas tanto satisfaziam os anseios democráticos dos cidadãos ao abrir novos canais 

de participação no governo como se adequavam ao enxugamento dos gastos públicos ao 

transferir para a sociedade civil o que antes cabia à administração pública. Vimos que as 

práticas do Crowdsourcing foram classificadas pelo autor deste termo como um 

reservatório de trabalho barato. Antes de se afirmar como um novo modelo de negócios, 

o Crowdfunding, ou o financiamento colaborativo, despontou como alternativa de 

viabilização de projetos diante dos cortes nos orçamentos governamentais de cultura, e 

em outras pastas, gerados pela crise. Essa mesma crise também produziu os levantes 

ciberpolíticos de 2011, notadamente o 15M e o Occupy. 

Por fim, vale ressaltar como característica desta participação de interface digital, 

a abrangência de suas metas que vão do microlocal ao planetário. Vemos como nas 

experiências de Civic Hacking ou do Cliquetivismo das petições on-line há um 

engajamento em torno de micro-pautas como o tapamento de um buraco ou a 

substituição de uma placa em uma rua qualquer e também um engajamento em macro-

pautas relacionadas ao arsenal de mísseis nucleares de algum país ou ao aquecimento 

global. Ao mesmo tempo, recebem os efeitos do entrelaçamento entre o local e o global, 

o fato de o que é local ser também global e vice-versa. 
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Ativismo global em rede: uma análise sobre a atuação do  

Black Bloc brasileiro no Facebook 

 

Rodrigo Carreiro1 

RESUMO: O trabalho tem como objetivo estabelecer um quadro geral sobre o modo 
como o Black Bloc utiliza a rede para levar à frente suas ações políticas no Brasil. Para 
tanto, desenvolve um breve panorama das redes que se formam em torno das três 
maiores páginas do BB no Facebook e identifica padrões de postagens a partir de 
categorias previamente estabelecidas. Na via teórica, discute-se a emergência de novas 
dinâmicas de ativismo, que se utilizam das redes digitais para construir novas formas de 
atuação política e reforçar atividades pré-existentes, além de a articulação em rede de 
movimentos globais para atuação em contextos locais e as formas de ação coletiva 
centradas no indivíduo e descentralizadas do ponto de vista institucional. Ao fim, 
conclui-se que a atuação política dos Black Blocs no Brasil é preocupada em reforçar 
usa identidade junto a sua crescente audiência, apresenta uma dinâmica de muitos 
engajados  eventuais  e  outros  tantos  que  não  se  envolvem  com  o  conteúdo,  além  de  
denotar uma preocupação em informar os cidadãos sobre atos locais, mas também uma 
a ideia de se propagar os valores do Black Bloc como um grupo internacional e sem 
fronteiras. 

Palavras-chave: ativismo; facebook; Black bloc 

 

1 – Introdução 

O ano de 2013 foi marcado pelas manifestações populares que lotaram praças e 

ruas em todo Brasil, reunindo milhões de pessoas em protestos dos mais variados. 

Dentre as bandeiras, saúde, educação, melhorias de infraestrutura, PEC-37, gastos da 

Copa, dentre outras. O uso dos sites de redes sociais nesse contexto foi apontado como 

um marco importante para se pensar a conexão entre pessoas distintas em torno de 

temas em comum. À esteira desse movimento, as manifestações também trouxeram os 

Black Blocs, tidos não como uma organização social, mas sim como uma tática de 

protesto que visa majoritariamente a destruição de símbolos capitalistas como efeito 

simbólico  de  protesto.  Com  o  fim  das  manifestações  de  massa,  os  Black  Blocs  

continuaram na ativa perpetuando suas ideias por meio de um crescente número de 

pessoas conectadas via páginas do Facebook, aliados a protestos violentos que 

ganharam atenção da mídia de massa.  
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Embora não seja um fenômeno novo, muito menos de raiz nacional, a atuação do 

Black Bloc no Brasil, até por não haver sites ou organização institucional formal, dá-se 

em boa parte via articulação no Facebook, através de marcação de protestos, posts que 

reforçam a identidade do grupo, relatos de manifestações etc. O cenário político em que 

o grupo atua aponta para a  emergência de novas dinâmicas de atuação de movimentos 

sociais e de ativismo, que se utilizam das redes digitais para construir novas formas de 

atuação política e reforçar atividades pré-existentes (Castells, 2005; González-Bailón, 

2013). Esse contexto também traz consigo questões mais dinâmicas e direta, como a 

articulação em rede de movimentos globais para atuação em contextos locais e as 

formas de ação coletiva centradas no indivíduo e descentralizadas do ponto de vista 

institucional (Bennett e Segerberg, 2011; Bimber et al, 2012). 

Por esse caminho, o presente artigo tem como objetivo analisar a atuação 

política do Black Bloc no Facebook, durante o período de agosto de 2013. A intenção é 

(1) apresentar um panorama das redes que se formam em torno das três maiores páginas 

do Black Bloc no Brasil e (2) identificar padrões de postagens. Para tanto, investiga-se 

as páginas Black Bloc Brasil, Black Bloc RJ e Black Bloc SP e extrai dados com a 

ajuda do software Gephi e do aplicativo Netvizz. A análise combina elementos 

quantitativos, levando em consideração a relação entre engajamento (curtidas, 

compartilhamentos e comentários) e o conteúdo das páginas, e qualitativos, resultando 

numa categorização de posts em temas e subtemas de acordo com o propósito da 

mensagem. Espera-se estabelecer um quadro geral sobre o modo como o Black Bloc 

utiliza a rede para levar à frente suas ações políticas, de forma a reforçar sua identidade, 

mobilizar pessoas, referir-se à mídia e cobrir e relatar as manifestações. 

 

2 – Novas dinâmicas de ativismo e ação coletiva 

 

O ativismo político se refere a ações em grupo, que se aglomeram em torno de 

um tema em comum para advogar em determinada causa de impacto social e/ou político 

(Harlow, 2011). No caso da internet, o ativismo encontra tanto possibilidades de 

reorganização de práticas do ponto de vista de articulação em rede, quanto de criação de 

novas formas de envolvimento político. O chamado ciberativismo (ou e-ativismo ou 

ativismo digital) encontra nas ferramentas digitais instrumentos que tornam o trabalho 

do ativismo mais ágil e eficiente, como a produção de material informativo, divulgação 

de campanhas virais, incremento de recursos para ação de forma coletiva, dentre outros 



(Maia, 2011). No geral, o ativismo digital se beneficia da rede basicamente em três 

caminhos (Harlow, 2011): convocação online para ações offline, convocação para ações 

online que também podem ser realizadas offline, e convocação para realizações de 

atividades que só são possíveis online (como práticas de hacktivismo, por exemplo). 

O e-ativismo é também constantemente associado ao termo inteligência coletiva, 

que agrega toda a sorte de elementos de compartilhamento de ideias, articulação entre 

pessoas  em  torno  de  um  tema  em  comum  e  discussão  pública,  a  fim  de,  utilizando  

ferramentas simples e largamente disponíveis, produzir conteúdo e informação para 

atingir  algum  objetivo  político  (Chadwick  e  Howard,  2009).  Essa  já  é  a  realidade  de  

grupos que se formam à margem do poder político e da cobertura midiática tradicional – 

como, por exemplo, o coletivo chamado Mídia Ninja, que ganhou notoriedade durante 

as recentes manifestações no Brasil ao apresentar uma cobertura alternativa dos 

acontecimentos e utilizar formas colaborativas para se “espalhar” pela rede. Além desse 

caso, pode-se lembrar também de organizações civis consolidadas e com apelo forte na 

sociedade, como o Greenpeace, que utiliza as ferramentas digitais como forma 

alternativa e complementar de ativismo (Lycarião, 2011). Em ambos os casos, utiliza-se 

meios digitais para a criação de estratégias novas para fidelizar os ativistas já engajados 

e para angariar novos membros (Chadwick, 2006). 

Nesse contexto, o termo ‘ação coletiva’ é comumente utilizado no campo social 

para tratar de atividades realizadas por um coletivo de pessoas em direção ao mesmo 

bem comum ou em busca de um objetivo compartilhado (Bimber et al, 2012). Em 

muitos casos, ação coletiva e ativismo se entrelaçam e são utilizados para tratar de 

assuntos  e  situações  iguais  ou  muito  semelhantes.  Mas,  no  geral,  são  termos  que  nos  

últimos anos vêm acompanhados de perto do componente da tecnologia digital, de suas 

características técnicas, seu poder de ligação em rede, sua capacidade de redução de 

custos, possibilidade de viralização de campanhas etc.  

Com as últimas manifestações no Brasil, os movimentos internacionais como Os 

Indignados, Occuppy NY, Primavera Árabe e outros, trazem à tona uma discussão um 

pouco diferente. Se, por um lado, grupos de ativismo e entidades organizadas usufruem 

das redes digitais para incrementar suas ações, há, de outro, uma quantidade crescente 

de protestos e manifestações que têm no indivíduo sua centralidade e sua força de 

expressão maior. O ponto de partida para entender esse fenômeno advém de um cenário 

mais amplo. A tecnologia digital influi na ação coletiva porque oferece estrutura e 

ubiquidade (Bimber et al, 2012). O primeiro se refere à questão material, das redes e de 



como a internet oferece subsídios materiais para que as pessoas se conectem a partir de 

pontes culturais, políticas, comunitárias etc. A ubiquidade diz respeito à furtividade com 

que as redes digitais perpassam a vida social das pessoas, resultando em práticas sociais 

distintas mais complexas. Embora admitam que ubiquidade e estrutura não são 

suficientes para explicar uma teoria da ação coletiva, Bimber et al (2012) assinalam a 

ideia de que esse é o caminho inicial para entender como as condições técnicas das 

redes digitais caminharam para permitir ou reforçar a ação coletiva centrada no 

indivíduo. 

Além disso, Castells (2008) explica que o princípio organizacional das 

sociedades modernas é a centralidade da identidade, que dá força de conexão entre as 

pessoas cada vez mais por atributos culturais que por questões geográficas 

hermeticamente definidas. Essa concepção ajuda a entender, por exemplo, porque 

cresceu nos últimos anos o número de organizações civis com atuação global, tendo 

ações repercutidas em diversas partes do mundo, como o Avaaz. Ou a estruturação de 

protestos e manifestações que, embora expressos em contextos locais, guardam 

semelhanças e táticas de atuação independentes da nação que ocorre – como é o caso do 

Black Bloc. Portanto, com a diversificação de fontes de informação proporcionada pelas 

redes digitais, o indivíduo pode se conectar a outros e/ou a ideias sem necessariamente 

precisar fincar-se geograficamente. Nesse contexto, González-Bailón et al (2013) 

chamam atenção para o fator “aprendendo com a experiência”, isto é, tem-se acesso 

muito facilmente a práticas políticas realizadas em outras nações, em grande parte 

proporcionada pela lógica em rede da internet, o que pode levar o indivíduo à adaptar 

determinada atividade ao contexto local e às normas sociais vigentes em sua realidade. 

Para tanto, o indivíduo não precisaria necessariamente se afiliar ou se ligar a nenhuma 

entidade formalmente concebida. 

Outro fator que contribui para a questão que estamos tratando aqui é uma 

mudança significativa na concepção e na expressão da esfera privada de cada cidadão 

(Papacharissi, 2010). A autora explica que, com a consolidação da internet nas relações 

cotidianas, hábitos cívicos e políticos passam a ser expressos em espaços que são ao 

mesmo tempo privados e públicos. A pervasividade da comunicação digital borrou a 

barreira existente entre essas duas esferas, isto é, quando se trata de se expressar social 

ou politicamente, o indivíduo, principalmente o jovem, passa a utilizar novos hábitos 

sociais que têm como base o rompimento da esfera privada para torná-la mais interativa. 

Por esse caminho, a esfera privada não é mais construída isoladamente, mas sim em 



constante exposição na esfera pública, o que resulta numa ligação mais forte entre 

indivíduos a partir de atributos culturais, identitários, sociais e políticos. 

A experiência individual compartilhada ganha terreno na internet desde o início 

dessa história, em meados da década de 1990, mas se coloca mais forte a partir da 

consolidação  das  tecnologias  móveis  e  dos  sites  de  redes  sociais.  Van  Dijk  (2012)  

estuda esse fenômeno com a preocupação de não tratá-lo como uma exarcebação do 

egocentrismo: “As redes são a contrapartida social da individualização. Usando elas, o 

indivíduo cria um entrecruzamento de relações sociais geograficamente dispersas” (p. 

181). 

O que está em questão aqui, portanto, é que a partir das possibilidade estruturais 

da internet – entre sites de redes sociais e mobilidade comunicacional – o indivíduo tem 

a capacidade de expressar a sua individualidade em interação com o outro, 

ultrapassando barreiras privadas e colocando suas experiências em constante processo 

de compartilhamento. Esse processo desencadeia novos hábitos cívicos (Papacharissi, 

2010), que para o campo das expressões políticas tem afastado o cidadão de entidades 

organizadas, que mantém uma agenda de trabalho mais focada e preocupada em 

coalizões. O cidadão conectado e mais livre do ponto de vista institucional é capaz de se 

expressar politicamente em convergência à ideias e indivíduos, realizando ações de 

ativismo mais difusas (e mais ágeis e baratas) e, em alguns casos, em tom mais satírico 

(vide montagens publicadas na rede e que são largamente compartilhadas), articulando 

em rede protestos, utilizando-se de perfis pessoais para demarcação de posicionamento 

político, atuando como hub de mobilização, cobrindo manifestações, dentre outros. 

 

3 – Black Bloc e o ciberativismo em rede 

 

A ideia do Black Bloc como uma tática de protesto tem seu histórico ligado ao 

grupo de estudantes conhecido como SDS2, que protestaram, nos EUA em 1969, pelo 

fim da Guerra do Vietnã. Mas a estética e a marca definitiva do grupo se consolidam na 

década de 1980, mais notadamente durante a visita do presidente americano Reagan à 

Berlim, em que os alemães protestaram conta a Guerra Fria e o programa militar dos 

países desenvolvidos. Na época, o uso da roupa preta, máscaras e manifestação em 

                                                             
2 SDS vem do inglês Students for Democratic Society. 



bloco – sempre na ponta de lança dos protestos – aliaram-se ao ataque a símbolos do 

capitalismo (Van Deusen, 2010). 

Outra característica que envolve os Black Blocs é a não formação institucional 

de um grupo organizado ou a filiação a outras entidades. Como afirma Juris (2005): 
The Black Bloc is not an organization, or a network, but rather a specific set 
of tactics enacted by groups of young militants during protests. Although 
repertoires vary with each action, they often include destruction of private 
property, usually banks and transnational storefronts, ritualized confrontation 
with police and a series of more specific practices: such as ‘de-arrests’, 
marching in small, compact groups with elbows linked, or jail solidarity 
(JURIS, 2005, p. 420). 

 

Uma vez que as táticas específicas e os rumos de atuação podem variar de 

acordo com cada contexto, o fator de adaptação é importante para entender o fenômeno. 

No entanto, mantém-se a ideia de destruição de símbolos do capitalismo. Em Seattle, 

por exemplo, durante a realização da Conferência da OMC (Organização Mundial do 

Comércio) em 1999, os Black Blocs tiveram como alvo principal as lojas Starbucks – 

maior rede de cafeterias do mundo e com sede na cidade. Já no Brasil, em 2013, as 

agências bancárias e concessionárias de automóveis foram os mais atingidos. A tática 

inclui ainda a formação em bloco e atuação no front das manifestações, com o intuito de 

proteger o centro da manifestação da atuação da polícia (Van Deusen, 2010). 

Se  surgem com o  objetivo  de  ser  uma visão  contrária  à  polarização  do  mundo 

durante a Guerra Fria, hoje atuam em oposição ao modelo sociopolítico do capitalismo 

– inclusive com o uso do que Juris (2005) chama de “violência perfomática”. Mas, em 

cenários de comunicação horizontal e consolidação das redes digitais no cotidiano das 

pessoas,  outro  ponto   crucial  para  entender  o  fenômeno  atualmente  é  a  utilização  da  

internet para articular protestos e reforçar a identidade por trás do grupo. 
In the case of recent protests, large numbers of people were recruited and 
mobilized in a decentralized, horizontal way, using preexisting networks of 
communication that were not necessarily, or not exclusively, political. The 
leaders of the movement (the “initial volunteers”) managed to seed those 
networks with protest messages that snowballed until they reached global 
proportions (GONZÁLEZ-BAILÓN et al, 2013, p. 947). 

 

Podem ser inseridos nesse panorama protestos e movimentos automediados, 

como o Occuppy (EUA), Indignados (Espanha) e a Primavera Árabe (Tunísia e Egito). 

Em  todos  eles,  ou  em  sua  maioria,  os  Black  Blocs  estiveram  presentes  como  uma  

expressão alternativa, mimetizando-se nos movimentos a fim de levar à frente sua 

ideologia. Nesse cenário, a mensagem ganhou mais espaço que uma organização 



específica, pois, de acordo com Castells (2013), a mensagem se tornou viral porque 

impactou diretamente nas experiências pessoais das pessoas. O mote de partida desses 

movimentos, incluindo as manifestações brasileiras, foi a rejeição às instituições 

políticas e econômicas hegemônicas – mesmo que não houvesse claramente uma 

bandeira de luta somente. 

Crossley e Ibrahim (2012) buscam na ideia de ‘critical mass’ uma explicação 

para o desenvolvimento de movimentos populares que, a partir de conexão via redes 

digitais, formam massas de indivíduos que tornam o movimento autosuficiente. Isso 

quer dizer que há (1) concentração de pessoas em torno de um objetivo em comum – a 

fim de realizar uma ação coletiva que vise o reforço de determinada identidade ou 

busque um objetivo sociopolítico específico – que (2) investem recursos para que a ação 

se realize e se mantenha autosuficiente. A base sustentadora fica a cargo do componente 

de conexão em rede e da comunicação entre os membros, que guardam pelo menos uma 

ligação indireta entre si. Nesses casos, a decisão em aderir aos movimentos está ligada 

em grande parte na visão que o indivíduo tem do número de pessoas que já aderiram à 

causa  (González-Bailón  et  al,  2013).  Para  que  isso  ocorra,  a  “base  de  cálculo”  do  

cidadão está atrelada à capacidade de conexão de si mesmo com o movimento e na 

possibilidade de formação de redes sociais fortes em torno da causa defendida – 

elementos, em contexto atual, dependentes da internet. 

Entre as práticas e apropriações sociais da internet atualmente, o Facebook e 

outros  sites  de  redes  sociais  são  os  mais  utilizados  no  mundo.  A  ação  de  

compartilhamento no Facebook ou a replicação de mensagens no Twitter, por exemplo, 

revelam um alargamento nas relações de contato, partilha ou interação entre os usuários, 

independente dos mesmos pertencerem a uma mesma rede social. No caso da 

informação política ela também pode ser transmitida e trocada através de interações 

sociais, o que parece ter papel importante para o aprendizado político, formação da 

atitude e comportamento (Zhang et al, 2010). Por ter feeds, o Facebook oferece formas 

“invasivas” de discussão, ou seja, os temas/posts invadem a timeline a  partir  do  

compartilhamento dos amigos – e não é preciso acionar determinados temas. Essas e 

outras características da rede oferecem subsídios para estudos contextuais, que levam 

em consideração tanto parâmetros materiais quanto fatores sociais para analisar 

questões políticas de relevância. Zhang et al. (2010) explicam que o envolvimento do 

cidadão em questões políticas em redes sociais online não é necessariamente um sinal 

de participação, mas, sobretudo, uma forma de incremento do próprio repertório político 



– fator este importante do ponto de vista cívico e participativo (Bucy e Gregson, 2001; 

Gomes, 2011). 

O trabalho de Nermeen Sayed (2011) busca explorar as razões por trás da 

utilização ativa dos sites de redes sociais pelos ativistas egípcios no período que 

precedeu  a  revolução  de  25  de  janeiro,  em  uma  tentativa  de  medir  o  peso  dos  media 

sociais como plataformas para a mobilização política. As motivações mais fortes do uso 

político dos sites de redes sociais pelos jovens ativistas foram: (1) Orientação; (2) 

Vigilância; (3) Conveniência; (4) Estabelecimento de redes de contato; (5) Utilidade 

social; e (6) Entretenimento. Utilizar os sites de redes sociais para informação política 

foi significativamente relacionado à prática política online. Quanto mais jovens ativistas 

eram motivados a expandir suas redes, mais eles usavam essas ferramentas para 

comunicação política. Quanto mais eles eram guiados por motivos de utilidade social, 

menos eles praticavam a comunicação política online e mais se interessavam por 

entretenimento. Isso significa que aqueles que participam online já participavam offline.  

 

4 – Metodologia 

O presente trabalho tem como objetivo analisar como o grupo/tática de protesto 

Black Bloc se expressa politicamente na internet. A escolha do Facebook como locus de 

pesquisa se deu pelo fato de que essa é a rede social mais usada no Brasil3 e, 

consequentemente, é por onde discussões públicas podem ser identificadas e aferidas. 

Como  não  há  grupos  formados  ou  registros  institucionais,  os  Black  Blocs  se  dividem  

em páginas em sites de rede social e fóruns espalhados pela internet, que são, em última 

instância, propícios para conexão instantânea em rede e de fácil viralização. A partir 

disso, realizou-se uma prospecção a fim de identificar e classificar as páginas e grupos 

(comunidades) com a temática Black Bloc que mais apresentavam fãs (curtidas). Desse 

trabalho, destacaram-se grupos com grande número de interações, mas que eram 

fechados  e,  portanto,  dificultariam a  análise.  Por  fim,  optou-se  por  focar  o  estudo  nas  

três maiores páginas4 relacionadas ao grupo: Black Bloc Brasil5 (40.449 fãs), Black 

Bloc RJ (28.187 fãs) e Black Bloc SP (14.561 fãs). 

                                                             
3 De acordo com o ‘2013 Brazil Digital Future in Focus’, pesquisa conduzida pela consultoria digital 
ComScore, o brasileiro passa, em média, 27 horas por mês conectado. Destes, 36% é ligado em sites de 
redes sociais, tendo o Facebook como líder do segmento, com 44 milhões de usuários. 
4 Considerou-se maiores páginas aquelas que apresentavam,  no dia 4/9/2013, o maior número de 
curtidas. 
5 O nome real da página é “[ c c ]”,  mas  a  fim  de  facilitar  a  escrita  durante  o  trabalho, 
adotaremos o nome Black Bloc Brasil. 



Para alcançar o objetivo pretendido, o segue por duas vias: (1) apresentar um 

panorama das redes que se formam em torno das três maiores páginas do Black Bloc no 

Brasil e (2) identificar padrões de postagens, dois caminhos de análise foram 

percorridos. Para ambos, os dados foram coletados via Netvizz6, uma aplicação gratuita 

que capta todos os dados relacionados às postagens desejadas (incluindo metadados). 

Posteriormente, estes foram trabalhados no Gephi, software de visualização e 

tratamento de dados. 

Com relação ao primeiro objetivo, foram coletadas informações relacionadas às 

últimas 100 postagens de cada página, totalizando um corpus final de 300 posts. Essas 

informações foram obtidas do dia 4/9/2013 para trás, isto é, tendo a primeira postagem 

de análise datada de 4/9. Nesse ponto, o objetivo é (1) identificar a densidade da rede – 

com isso, verifica-se se há muitos ou poucos usuários que se destacam na interação com 

as  postagens,  isto  é,  se  o  engajamento  proporcionado  pela  rede  é  concentrado  em  

poucos usuários; (2) identificar quais posts obtiveram maior engajamento (curtidas, 

compartilhamentos e comentários); (3) verificar se há muitos posts que geram 

engajamento – assim, analisa-se se há um padrão geral de interação ou se só 

determinados posts se sobressaem. Dessa forma, objetiva-se obter um panorama geral 

das redes que se formam ao redor do conteúdo das páginas estudadas. 

Com relação ao segundo objetivo, os mesmos 100 posts de cada página foram 

analisados individualmente e classificados quanto ao recorte temático, a fim de oferecer 

subsídios para uma análise qualitativa. As categorias escolhidas7 foram: (a) reforço de 

identidade – conteúdo que remeta diretamente à propagação da identidade do Black 

Bloc e seus assuntos correlatos. Caracteriza-se por não apresentar conteúdo ‘up to dade’ 

e tenta reforçar temas como anarquismo, atos anti-capitalismo e globalização e reforçar 

a estética dos Black blocs locais e de outros países; (b) mobilização – posts que chamam 

os usuários para mobilizações promovidas pelo grupo ou por grupos associados; (c) 

cobertura – conteúdo de cobertura ao vivo de manifestações ou atos promovidos pelo 

grupo; (d) relatos –  semelhante  ao  anterior,  porém  não  tem  caráter  de  ao  vivo  e  

geralmente  são  postados  no  dia  posterior  a  algum  ato;  (e)  referência á mídia – posts 

com  referência  direta,  e  normalmente  contrária,  ao  conteúdo  publicado  em  órgãos  de  

mídia de massa. 

                                                             
6 https://apps.facebook.com/netvizz  
7  Essas categorias não aparecem explicitamente nos autores estudados, mas as escolhas pretendem 
apresentar pontos de convergência na bibliografia, além de ser um modo de sistematização da pesquisa. 



Com essa classificação, é possível identificar quais os tipos de post mais 

publicados e consequentemente quais os que obtém mais engajamento. Ao fim, tem-se 

um quadro geral de como as páginas Black Bloc no Brasil levam à frente sua ideologia 

política e como se posicionam perante seus usuários. 

 

5 – Resultados e discussão 

A análise das redes das três páginas aqui estudadas pretende dar um panorama 

geral da questão e das interações empreendidas naqueles ambientes. Os três casos 

refletem períodos cronológicos diferentes, pois cada página responde a uma dinâmica 

própria de postagem. O Black Bloc Brasil (BBBr), com maior número de fãs, apresenta 

grande concentração de postagens, tendo realizado as 100 que foram analisadas em 

apenas oito dias (entre 28/8 e 4/9). Já o Black Bloc Rio de Janeiro (BBRJ) publicou os 

posts  em menos  tempo (seis  dias,  entre  30/8  e  4/9).  Por  fim,  o  Black  Bloc  São  Paulo  

(BBSP) apresentou menos concentração, diluindo seus 100 posts entre os dias 12/8 e 

4/9 (24 dias). 

A análise realizada através do software Gephi revela que há uma diferença 

marcante  no  que  diz  respeito  ao  nível  de  engajamento  dos  usuários  com  os  posts,  

colocando, de um lado, o BBBr e, do outro, o BBRJ e o BBSP. Engajamento significa o 

nível de interação que um post proporciona, levando em consideração curtidas 

(incluindo curtidas de comentários), compartilhamentos e comentários. Portanto, o 

cálculo revela o quanto aquele post repercutiu dentro daquela rede de fãs. 

Conforme a imagem 1 mostra, alguns posts da BBBr se destacam e promovem 

maior engajamento (esferas maiores), enquanto que nas outras duas páginas há pouco 

conteúdo que se destaca da maioria – há uma diferença gradativa que pode ser 

percebida. Isto é, enquanto que no BBBr há um abismo maior entre os posts mais 

engajados  e  os  menos  engajados,  nas  outras  duas  páginas  a  realidade  é  de  menor  

desigualdade. Esse padrão é de engajamento menor que as outras páginas, muito embora 

a BBBr tenha mais fãs e, consequentemente, mais pessoas atingidas pelo conteúdo.  

 

 

 

 

 

 



Imagem 1 – redes das três páginas analisadas (baseadas no engajamento) 

 
 

A explicação está no tipo de conteúdo postado e na abrangência da página. 

Quanto a este último fator, o BBBr publica conteúdo a respeito de inúmeras 

manifestações Black Bloc no mundo e não pretende se atrelar a nenhum território. É 

possivelmente a primeira página que alguém interessado no assunto vá curtir. Pessoas 

de outras cidades, que não São Paulo e Rio de Janeiro (as que apresentam a maior 

concentração de manifestações), curtem a página com o intuito de entender o fenômeno 

e acompanhar os acontecimentos a respeito de protestos e atos, mas sem vinculação 

específica a uma cidade e a manifestações promovidas em suas localidades. Por isso, 

mesmo  com  mais  fãs,  o  nível  de  engajamento  é  restrito  a  momentos  episódicos,  

enquanto  que  as  redes  BBSP  e  BBRJ  apresentam  um  padrão  mais  fixo  e  uma  

discrepância menor. Nestas redes, o número de fãs é menor, mas são pessoas que têm 

vinculação territorial mais aparente e se interessam especificamente por aqueles 

assuntos de cada cidade. O nível de engajamento, no geral, é até maior que o do BBBr, 



conforme mostram as 10 postagens com maior engajamento de cada página estudada 

(quadro I). 

Quadro I – Ranking do nível de engajamento* 
 Black Bloc RJ Black Bloc SP Black Bloc Brasil 

 

 

 

 

Grau de engajamento 

1 – 1709 1 - 3551 1 – 803 

2 - 1480 2 - 1535 2 – 650 

3 – 1332 3 – 1404 3 – 493 

4 – 1294 4 – 1274 4 – 474 

5 – 1171 5 – 1247 5 – 470 

6 – 1048 6 – 1246 6 – 469 

7 – 1039 7 – 1171 7 – 430 

8 – 956 8 – 1036 8 – 418 

9 – 878 9 – 949 9 – 416 

10 – 867 10 – 926 10 – 412 

 

*Os valores apresentados acima resultam de um cálculo que envolve curtidas (incluindo curtidas de comentários), 

compartilhamentos e comentários, em determinado post. 

 

A relação entre usuários que interagem com as páginas e total de fãs segue uma 

lógica decrescente inversa ao total de fãs. A BBBr possuía, à época da coleta de dados, 

40449 fãs, mas apenas 10% (4267) dos usuários interagiu de alguma forma com a 

página. Já na BBRJ, do total de 28187 fãs, 7754 se engajaram ou cerca de 25%. Por fim, 

na BBSP o índice sobe para aproximadamente 50% (7448 de 14561 fãs). Como fica 

evidente, o nível de engajamento está relacionado diretamente com o tamanho da rede, 

isto é, numa página em que há uma grande quantidade de fãs, a rede se comporta de 

forma dispersa e as pessoas tendem a acompanhar as atualizações sem interagir com 

elas. Novamente, a explicação está na abrangência temática das postagens (como poderá 

ser corroborado mais adiante), pois a BBBr tende a postar assuntos gerais relacionados 

aos Black Blocs, com pouco conteúdo concentrado territorialmente e disperso em ações 

espalhadas pelo mundo. Já as outras páginas, por se concentrarem em postagens 

vinculadas aos seus territórios e protestos organizados pelos donos das páginas, atraem 

pessoas interessadas diretamente nos protestos e atos do grupo. A interação, como por 

exemplo o ato de compartilhar, visa a ampliação do alcance dos posts, utilizando a rede 

pessoal para atingir mais pessoas. 



Dentre os usuários, os one-timers ou usuários ocasionais dominam a rede. 

Estudo similar, conduzido pelo Instituto Igarapé8, identificou uma taxa de 90% de 

usuários que só interagiram uma única vez com o conteúdo das páginas Black Bloc no 

Facebook – sendo que este trabalho estendeu o escopo de análise para 2 meses. Aqui, o 

número de pessoas que interagiu uma única vez é menor, cerca de 50%9, para todas as 

páginas. Esse resultado denota que há muita gente ligada às redes de forma muito sutil e 

superficial e contribuindo pouco para uma possível discussão política acerca dos 

assuntos  ali  postados.  Isso  não  é  necessariamente  um  fato  ruim,  uma  vez  que,  como  

vimos na seção teórica deste trabalho, a dispersão faz parte do ambiente digital. O 

usuário é bombardeado com inúmeras tentações (games, chats, entretenimento em geral) 

e  se  engajar  em  uma  ação  política  online,  mesmo  que  superficialmente,  não  é  tão  

simples. Isto é, mesmo que uma pessoa seja preocupada com temas políticos, ela ainda 

tem uma infinidade de “causas” a aderir, que pipocam na tela a todo instante. Além 

disso, estamos tratando aqui de um grupo de Facebook que não se considera uma 

organização e atua de forma descentralizada, afastando possibilidades de afiliação e 

qualquer tipo de concentração de poder. 

Nestes casos, a ocorrência de one-timers em  escala  razoável  é  compreensível,  

pois o processo de envolvimento político ao qual estamos observando está inserido num 

ambiente descentralizado e em que o cidadão é capaz de se atrelar facilmente e 

rapidamente a qualquer causa ou interesse político específico. Com a mesma rapidez 

com que se curte uma página, também se desvincula-se da mesma, de modo que o 

usuário é capaz de adaptar em tempo real seu cardápio de ações políticas online. Isto é, 

o poder de ação ao mesmo tempo em que está rapidamente acessível (“a um clique de 

distância”), está também em constante mutação. Portanto, é comum que cidadãos 

interajam mais, mas em causas e páginas diferentes; ou simplesmente estejam à espreita 

observando diversos grupos, engajando-se somente naqueles em que se sentem mais à 

vontade. 

Quanto ao segundo objetivo do artigo (identificar e analisar padrões de 

postagem), o quadro II mostra a relação de tipos de post e suas respectivas páginas, 

conforme explicado na seção de metodologia deste trabalho. Todas as três apresentam 

uma maior quantidade de conteúdo que visa reforçar a identidade do grupo, com temas 

                                                             
8 O relatório se chama “Black Bloc Rising: social network in Brazil” e está disponível em: 
http://igarape.org.br/black-bloc-rising-social-networks-in-brazil/ 
9 Contagem de one-timers: 2545 (BBBr), 3907 (BBRJ) e 3908 (BBSP) 



que vão desde a estética Black Bloc (imagens de manifestantes mundo afora), passando 

por questões anarquistas de fundo, até outros assuntos correlatos, como feminismo e 

movimento pró-animais. A BBBr, como já foi enfatizado anteriormente, é uma página 

de temática mais abrangente e, portanto, apresenta o maior número bruto de conteúdo 

identitário. O segundo post que mais gerou engajamento (650) é deste tipo e mostra uma 

foto de um grupo Black Bloc mexicano em confronto com a polícia. Na legenda, o 

texto: “Eis que a inspiração surge do México, Black Bloc, avance, resista, não 

desista!!”10. Ainda nesse caminho, um tema que ganha destaque é justamente a ação tida 

como violenta pela polícia. É frequente a postagem de conteúdo que remeta a questões 

como  enfrentamento  da  polícia  militar  e  o  enquadramento  deste  como  um  braço  

opressor do Estado. Mais do que governos e ações políticas, a PM parece ser o maior 

inimigo dos Black Blocs – pelo menos com relação aos posts da BBBr. 

 

Quadro II – Relação de tipos de post/páginas 
 Reforço de 

identidade 

Mobilização Cobertura 

ao vivo 

Relato Referência à 

mídia 

TOTAL 

Black Bloc 

Brasil 
43 16 1 29 11 100 

Black Bloc 

Rio de 

Janeiro 

38 15 8 22 17 100 

Black Bloc 

São Paulo 
33 15 11 21 20 100 

 

Ainda com relação a BBBr, os 16 posts que tratam de mobilização, ou seja, que 

chamam os usuários para mobilizações promovidas pelo grupo ou por grupos 

associados, não se concentram em protestos BB. Há chamadas para que os usuários se 

mobilizem para comentar massivamente em páginas que eles julgam contrárias à causa 

que defendem (tática de flood), convocação para passeatas feministas e de direitos civis 

dos homessexuais, dentre outros.  

No que tange ao conteúdo categorizado como referência à mídia, há uma 

concentração de posts que buscam notícias em grandes portais para comentarem 

contrariamente – enquadrando-os como meios de manipulação e tratamento inadequado 

da causa e dos protestos. Nesse sentido, era de se esperar que sites alternativos fossem 

explorados para noticiar fatos, o que ocorre muito pouco. O papel de relato de 
                                                             
10 https://www.facebook.com/232857860140548/posts/504306689662329 



manifestações é feito diretamente com a postagem de e-mails ou reprodução de 

mensagens inbox enviadas por usuários que participaram de atos e manifestações. Nessa 

categoria, foram encontrados 29 casos e, por ser uma página abrangente e sem 

vinculação territorial, referem-se a casos em todo o Brasil e até no mundo (houve um 

relato de um ato no México). Após uma das manifestações BB, ocorrida no Rio de 

Janeiro no dia 27/8, relatos se sucederam nos dias seguintes e um deles foi o que gerou 

o maior engajamento de um post do BBBr11 (803 interações). 

Diferentemente da BBBr, a página do BBRJ apresenta um maior número de 

postagens do tipo cobertura ao vivo, que apresenta aos usuários situações e eventos que 

ocorrem durante manifestações. Por se focar apenas nas ações do Rio, a página explora 

melhor essa questão. Ainda assim, entende-se que há pouca utilização desse expediente, 

provavelmente porque o perfil utilizado para isso deva ser o do Twitter, que apresenta 

uma característica de mais instantaneidade. De qualquer forma, a BBRJ também 

apresenta uma grande quantidade de posts que visam o reforço de identidade, com 

lógica semelhante à tratada anteriormente, e destaque para um tipo que tenta colocar a 

polícia como despreparada, formada por trabalhadores intelectualmente inferiores12 e 

sendo inimiga número 1 dos Black Blocs. Ainda nesse quesito, a página chegou a 

publicar duas vezes, num período de 6 dias, um mesmo link para um compêndio de 

textos sobre filosofia anarquista e estética Blabk Bloc. 

Os posts sobre mobilização visam a convocação para atos promovidos pelo 

grupo  ou  para  atos  em  que  o  grupo  apoia  e  se  coloca  à  disposição,  como  as  

manifestações por melhores salários dos professores. Além disso, destaca-se a 

convocação para uma “briga virtual” contra uma página chamada ‘A Milícia Escondia 

dos Black Blocs’, denotando que há espaço para realizações de ações políticas não-

presenciais e que demandam menos esforço de mobilização que um ato presencial. Os 

posts  que  fazem  referência  à  mídia  se  concentram  em  enquadrar  a  Rede  Globo  como  

inimiga e alienadora, enfatizando que a cobertura realizada pela emissora é prejudicial à 

imagem dos BB. 

A BBSP apresenta menor concentração de posts em apenas uma categoria, 

embora a que mais aparece é a tipo reforço de identidade. À essa altura, comparando 

postagens do mesmo tipo nas três páginas, percebe-se a repetição de conteúdo que visa 

construir a imagem do Black Bloc. Imagens e textos de referência rodam as três páginas 

                                                             
11 https://www.facebook.com/232857860140548/posts/502987549794243 
12 https://www.facebook.com/531371666911001/posts/565850490129785 



e, em alguns casos, até se repetem ao longo dos dias. É o caso da foto do post ilustrado 

na imagem 2 que, embora de qualidade baixa e embaçada, demonstra explicitamente o 

tipo de identidade defendida pelas três páginas: confronto com a polícia e violência. 

Não  por  acaso,  esse  post  foi  o  que  obteve  o  maior  índice  de  engajamento  de  toda  a  

amostra, com um total de 3551 interações geradas. 

 

 
Imagem 2 – exemplo de post da página Black Bloc SP (15 de agosto de 2013) 

 

Quanto à mobilização da página BBSP, houve chamadas para atos promovidos 

pelo grupo, mas também para duas grandes manifestações. Uma contrária à indicação da 

Rota (força tática da PM-SP) como homenageada na Câmara dos Vereadores da cidade, 

e outra para ajudar manifestantes que estavam ocupando a Assembleia Legislativa de 

São Paulo. Para todos os casos e manifestações, os dias posteriores eram marcados por 

relatos do eventos e publicação de matérias em grandes sites. 

 

6 – Conclusão 

O estudo propôs uma análise da atuação política do Black Bloc no Brasil, por 

meio de uma invstigação de três páginas no Facebook. A análise de redes aqui 

apresentada está longe de conter a minúcia encontrada em outros estudos, como 

mostram Peña-López, Congosto e Aragon (2013) e González-Bailón et al (2013), por 

exemplo, ancorados majoritariamente em big data.  Mas,  por  outra  via,  este  tipo  de  



análise foi proposta como forma de dar base de sustentação para um entendimento mais 

geral de como os Black Bloc utilizam o Facebook para agir politicamente, seja na 

marcação de mobilizações e manifestações, seja para reforçar sua identidade política. 

No geral, a atuação das páginas Black Blocs é preocupada em reforçar usa 

identidade junto a sua crescente audiência. Há, certamente, postagens que utilizam a 

instantaneidade e pervasividade do Facebook (muito facilmente acessível, de PCs a 

smartphones) para atualizar em tempo real sobre protestos e outras atividades em que o 

grupo participa ou apoia. As páginas também apresentam uma dinâmica de muitos 

engajados eventuais e outros tantos que não se envolvem com o conteúdo, preferindo 

permanecer à espreita. Há, decerto, preocupação em informar os cidadãos sobre atos 

locais,  mas  também existe  a  ideia  de  se  propagar  os  valores  do  Black  Bloc  como um 

grupo internacional e sem fronteiras, com causas e reivindicações que ultrapassam 

barreiras geográficas e se tornam latentes a uma parcela dos jovens do mundo. Como 

peculiaridade, muitas postagens mostrando a fragilidade do sistema policial brasileiro e 

uma dita manipulação dos meios de comunicação de massa, principalmente a Rede 

Globo. 

A identidade vinculada ao grupo que é propagada é, em última instância, 

compartilhada em todo o mundo. Como apontado anteriormente, por não ser um grupo 

formalizado institucionalmente e que não apresenta um centro de poder específico, esse 

tipo de ação de reforço de identidade é essencial para demarcar um território político 

específico, que tem nos ideais anarquistas sua formulação ideológica mais marcante. 

Por isso, lançam mão de posts que procuram mostrar um arcabouço de pensamento 

anarquista exposto em imagens, links, textos e fotos. Assim como mostrado na seção 

teórica deste artigo, as páginas estudadas corroboram com o fator transnacional do 

movimento, com a aposta em conteúdo que não é apenas vinculado a protestos locais, 

mas divulgando imagens que remetem a manifestações em todo o mundo. A vinculação 

individual, nestes casos, seguem mais a lógica da identidade ideológica do que 

organizacional – como seria, por exemplo, em casos como o Greenpeace ou a WWF, 

que têm uma imagem pública forte construída com base nas suas ações como grupos 

formais. 

Futuros trabalhos na área devem se concentrar em aprofundar mais a questão da 

formação das redes e na identificação de hubs de influência. Ou, ainda, ampliar o 

corpus de análise para obter uma conclusão mais ampla quanto ao tipo de postagem que 

mais  gera  engajamento  e  se,  ao  longo  do  tempo,  essas  páginas  estão  apostando  nesse  



tipo de conteúdo como forma de angariar mais adeptos. De qualquer forma, destaca-se a 

importância deste trabalho como mais um que se junta àqueles que tentam compreender 

dinâmicas novas de atuação política em ambientes cada vez mais dinâmicos e afeitos a 

interações dispersas e variadas. 
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O Google como paradoxo da cultura digital participativa:  
domínio informacional e os (des)caminhos de uma democracia digital1  

 

Resumo  

As tecnologias digitais interativas colocaram nas mãos dos indivíduos o poder de atuar e 

de influenciar coletivamente em questões diversas, locais ou globais. Tal poder sofre 

grande risco quando instituições tentam dominar o ciberespaço. O Google, presente em 

vários segmentos desta ambiência, contradiz-se quando confrontamos seu discurso e 

suas ações. A partir desta premissa, nosso estudo tem o objetivo de investigar o 

paradoxo existente entre a cultura participativa, possibilitada pelas tecnologias digitais 

interativas, e a intenção do Google em manipular a construção coletiva de informação e 

de conhecimento, transformando ações que deveriam ser autônomas e espontâneas, em 

ações que são influenciadas e direcionadas de acordo com seus interesses. Com isso, 

verificamos que a instauração de uma democracia digital continua sendo apenas utopia.  

Palavras-chave: Google; participação; domínio informacional; democracia digital. 

 

Abstract  

The interactive digital technologies put in the hands of individuals the power to act and 

to influence collectively on lots of issues, local or global. Such power suffers a big risk 

when institutions try to dominate cyberspace. Google, present in various segments of 

this ambience, contradicts itself when we confront his speech and actions. From this 

premise, our study aims to investigate the paradox between participatory culture, 

enabled by interactive digital technologies, and Google's intention to manipulate the 

collective construction of knowledge and information, transforming actions that should 

be autonomous and spontaneous, in actions that are influenced and driven according to 

their own interests. Thus,  we  concluded  that  establishment  of  a  digital  democracy  

remains only as an utopia.  

Keywords: Google; participation; informational domain; digital democracy. 
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Introdução 

 

Atrelada a instauração da sociedade em rede, as possibilidades de maior 

autonomia e participação dos indivíduos na web, crescem vertiginosamente, e coloca 

nas mãos destes um poder de transformação e luta antes limitado. 

Diferentes formas de participação e colaboração foram evidenciadas, 

principalmente, com a proliferação das redes sociais e os sites de compartilhamento. 

Não foi preciso para o usuário comum ter maiores conhecimentos técnicos na maneira 

de usar tal meio, o que se mostrou essencial foi à possibilidade de um fazer sem regras e 

de forma espontânea, instaurando assim, padrões nas práticas de usos. 

O fato é que presenciamos atualmente dentro da Internet, a existência de 

interesses diversos e de diferentes segmentos. Não se encontra consenso entre as ações 

das organizações, do Estado, e a forma que os órgãos de vigilância agem, afetando 

assim, as decisões e opiniões dos internautas, no momento que estes se veem vigiados. 

Nesta perspectiva, o Google se mostra como uma empresa de grande influência e 

alcance mundial, presente no cotidiano das pessoas quando estas acessam a Internet. 

Sua onipresença na rede ameaça e começa a assustar aqueles que estão a sua volta, 

desde aqueles que fazem uso apenas do seu buscador, àqueles que utilizam grande parte 

dos serviços que a empresa oferece. 

Com uma literatura ainda não muito vasta, respaldaremos nossa pesquisa em 

obras que analisam o Google de uma perspectiva crítica, diferente da grande maioria de 

obras que o enaltecem sem medidas, ao ponto de parecer que se trata de uma empresa 

que veio “salvar o mundo” a partir de suas tecnologias. 

Resguardamo-nos também em autores que nos trazem aspectos de uma cultura 

digital que ainda não chegou ao seu ápice, e que provavelmente tardará a chegar. 

Percebemos isso quando analisamos a ambiência on-line, e verificamos inúmeras 

transformações e inovações que surgem a cada dia. O Google, empresa que tem grande 

investimento em inovação2, caracteriza bem esta realidade. 

Não somos imaturos em não reconhecer a importâncias dos serviços e 

ferramentas que o Google distribui ao grande público de maneira bastante acessível. Sua 

aplicabilidade às atividades cotidianas é responsável por grandes mudanças sociais, no 

que tange o acesso à informação. O que nos preocupa, de fato, é um certo grau de 

                                                             
2 Matéria sobre o Google e sua cultura de inovação. Disponível em: <http://exame.abril.com.br/revista-
exame/edicoes/1050/noticias/o-google-se-reinventa>. Acessado em: 25 Out. 2013. 



idolatria que alguns usuários possuem pela marca, desconsiderando as consequências 

que um domínio da empresa poderá acarretar em longo prazo.    

Com um império em construção contínua e a solidificação de sua marca em 

diferentes segmentos, o Google começa a entrar em contradição com suas próprias 

armadilhas. A partir destas verificações, o objetivo do nosso trabalho é entender o 

paradoxo das ações do Google frente à cultura participativa, atentando-nos ao fato de 

que seus serviços e ferramentas são baseados na obtenção das informações de seus 

usuários, findando no direcionando de escolhas individuais, e fazendo-se crer que são 

escolhas autônomas e conscientes. 

 

1 Transformação tecnosocial   

 

 As transformações das últimas quatro décadas, impulsionaram a revolução das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), e contribuíram para a popularização 

do computador e da Internet na vida cotidiana em escala global. As mídias tradicionais 

tornaram-se secundárias no que tange a busca por informação e conhecimento, e sofreu 

processos de reconfigurações para acompanhar as mudanças acarretadas pela a chegada 

da Internet. 

 Segundo Castells (1999) as tecnologias informacionais é para a revolução 

tecnológica atual aquilo que a máquina a vapor e a eletricidade, foram para as 

revoluções industriais. Elas possibilitaram uma transformação social, cultural e 

econômica que remodelou e estruturou a nossa sociedade contemporânea, e foi 

denominada pelo autor supracitado, de “Sociedade em rede”. 

 A distribuição potencial das tecnologias garantiu sua penetrabilidade em todos 

os aspectos da vida humana. Dos nossos lares aos locais de trabalho, da educação ao 

entretenimento. As tecnologias de informação conduziram a formação de um 

ciberespaço interconectado em rede e a “interação mediada pelo computador” passou a 

ser comum na vida cotidiana (PRIMO, 2008). 

 Nesta nova ambiência se desenvolveu uma cultura digital, conhecida por 

cibercultura, “um conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, 

de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o 

crescimento do ciberespaço” (LÉVY, 1999, p. 17). É uma cibercultura global, em que 

todos que usam a Internet fazem parte e contribuí, direta ou indiretamente, para sua 

existência. 



 Lévy (1999) aponta como um dos principais motores da cibercultura a 

inteligência coletiva, que encontrou no ciberespaço uma ambiência propícia para seu 

desenvolvimento. O autor traz a interconexão e a formação de comunidades virtuais, 

além da inteligência coletiva, como princípios que sustentam essa cultura digital. 

 Desde sua criação, a Internet teve como essência a promessa de liberdade e de 

proporcionar maior autonomia para os seus usuários. É verdade que, diferente do que 

acontecia com os meios de comunicação tradicionais (TV, rádio, jornal), em que os 

indivíduos eram vistos como sujeitos passivos, a Internet deu voz, alcance e poder para 

as pessoas comuns expor suas opiniões, pensamentos e subjetividades.  

 Contudo, o surgimento desta (Internet), não quer dizer que aqueles irão 

desaparecer. Como Jenkins (2009, p. 32) mesmo afirma: “Se o paradigma da revolução 

digital  presumia  que  as  novas  mídias  substituiriam as  antigas,  o  emergente  paradigma 

da convergência presume que novas e antigas mídias irão interagir de forma cada vez 

mais complexas”.  Se no final da primeira década do século XXI foi proclamado isso, 

hoje percebemos como a afirmação de Jenkins (2009) estava correta, pois a TV, o rádio 

e jornal continuam a existir, porém, com novas reconfigurações, e novas funções de 

participação. 

 O poder das organizações ainda é muito grande, pois são elas as donas do capital 

investido nas novas formas de negócios. Porém, as pessoas criam relações com as 

tecnologias que empresa alguma pode controlar, ao contrário, só podem trabalhar para 

que tais usuários continuem a lembrar delas nesta nova ambiência.    

  
Consumidores estão aprendendo a utilizar as diferentes tecnologias para ter 
um controle mais completo sobre o fluxo da mídia e para interagir com 
outros consumidores. As promessas desse novo ambiente de mídia provocam 
expectativas de um fluxo mais livre de ideias e conteúdo. Inspirados por 
esses ideais, os consumidores estão lutando pelo direito de participar mais 
plenamente de sua cultura. (JENKINS, 2009, p. 46). 

  

Esta luta ganhou e já se instaurou na cultura digital. Já conhecemos inúmeros 

exemplos do poder que os indivíduos têm enquanto possuidores do acesso às 

tecnologias digitais. Entretanto, mesmo com uma presença ativa na Internet, ainda assim 

empresas de diferentes segmentos tentam controlar as escolhas alheias em prol de seus 

ganhos por audiência e compra de produtos. Se foi anunciado que a época da 

manipulação ficou para trás, iremos no decorrer do trabalho identificar situações que a 

manipulação se mostra fortemente evidente na rede. 



2. Cultura da participação  

  

 Uma das grandes transformações sociais trazidas pelo avanço tecnológico, 

amparado pelas novas condições trazido pela cibercultura, foi colocar os meios de 

comunicação nas mãos de qualquer indivíduo. Se antes, somente os grandes centros 

midiáticos e os seus profissionais tinham vez e voz para se posicionar em relação a algo, 

atualmente o cidadão comum tem o poder de divulgar, compartilhar, informar e criar 

livremente. 

 Contudo, só a partir da evolução da Web que foi possível se chegar a tal estágio. 

Quando criada, a Web só servia como meio de informação, e no máximo para troca de 

mensagens por serviços semelhantes aos e-mails atuais. Com a chegada da Web 2.0, e a 

criação de bloggers, chats e redes sociais, qualquer um pôde atuar diretamente dentro 

deste meio de informação e comunicação. 

 
A computação social constrói e compartilha de maneira colaborativa as 
memórias numéricas coletivas em escala mundial, quer se trate de fotografias 
(Flickr), de vídeos (Yuotube, DailyMotion), de música (BigTorrent), de 
“favoritos” da web (Delicius,, Furl, Diigo) ou então de conhecimento 
(Wikipedia, Freebase). Em todos os casos, as distinções de status entre 
produtores, consumidores, críticos, editores e gestores da midiateca se apagam 
em proveito de uma série contínua de intervenções onde cada um pode 
desempenhar o papel que desejar. (LÉVY; LEMOS, 2010, p. 10).  

 

 Lévy e Lemos (2010), chamaram de computação social o que também 

conhecemos por Web 2.0, caracterizando igualmente o fato dos próprios utilizadores, 

responsáveis pela criação e organização de conteúdo, terem em suas mãos os meios 

necessários para tal.  

 Neste contexto o aparecimento e fixação das redes sociais, também conhecidas 

como comunidades virtuais, se expandiram e tornou-se ambiência propícia ao 

desenvolvimento e preservação das relações sociais da sociedade em rede. Andrew 

Keen (2012), em sua obra, #VertigemDigital, por mais que sustente sua crítica as redes 

sociais atuais, nos expõe, meio que profetizando, que “o futuro será social”. Deixando 

de lado as implicações apontadas pelo autor, é cada vez mais perceptível a onipresença 

do “social” em nossa realidade atual. 

 Porém, o que queremos evidenciar aqui, é o fato da possibilidade de participação 

que as redes sociais trouxeram, juntamente com outras ferramentas, para o indivíduo 

trabalhar coletivamente, de forma colaborativa. A cultura da participação colocou 



abaixo a ideia defendida por muitos autores, que afirmavam que as tecnologias iriam 

isolar e individualizar as pessoas, tornando-as solitárias e deixando-as distante das 

interações do mundo real.  

 A  rede,  junto  à  Internet,  provou  que  é  um  espaço  não  só  de  comunicação  

interativa, ela é mais que isso, é o local que atualmente se consegue manter e criar 

novos relacionamentos, e que facilita a formação de comunidades com os mesmos 

gostos e interesses comuns. 

 Os computadores, tablets, smartphones e outros aparelhos tecnológicos são 

criados para conter em seus pacotes básicos aplicativos de participação. Shirky (2011) 

nos mostra em como e quais foram às formas pelas quais a sociedade passou a se 

aproveitar de seu excedente cognitivo e tornarem-se mais participativas. 

 Para o autor, três aspectos ajudaram ao surgimento dos novos comportamentos 

pela sociedade: os meios, os motivos e as oportunidades. Esmiuçando cada um, o meio, 

é aquilo que o desenvolvimento tecnológico trouxe para nós. Resultando na mudança de 

uma mídia comercial para uma mídia social e amadora, e possibilitando a participação 

pública, fazendo a vontade de fazer parte de algo despertar nos indivíduos. 

O segundo aspecto explicado por Shirky (2011) é o motivo que leva as pessoas a 

contribuírem espontaneamente com esta cultura participativa que se alastrou. Segundo o 

autor, as pessoas não fazem algo por que vão lucrar com isso, elas se empenham na 

participação de algo quando faz parte de um hobbie, ou só pelo desejo pessoal de 

realização.  

Os meios tecnológicos impulsionaram as motivações individuais para, 

simplesmente, participar. “Nossas motivações para usar essas ferramentas são as antigas 

e intrínsecas, motivações antes mantidas na esfera privada, mas que agora estão 

irrompendo em público” (SHIRKY, 2011, p. 89). Foram os meios e as motivações que 

despertou as pessoas para uma participação ativa nas transformações sociais. 

Contudo, segundo Shirky (2011) ainda faltava um terceiro aspecto que 

completaria o cenário, a oportunidade. Esta representava a possibilitada trazida pelos 

dois aspectos anteriores. Com os meios disponíveis e as motivações sendo uma 

característica intrínseca do ser, os indivíduos só precisariam da oportunidade para por 

seu espírito participativo em ação. Com a oportunidade dada, o excedente cognitivo 

pode ser bem aproveitado em participações individuais ou em conjunto, tornando-se 

mais útil para todos.   

  



Compreender o que nosso excedente cognitivo tem tornado possível significa 
entender os meios através dos quais estamos juntando nosso tempo livre, 
nossas motivações para usufruir desse novo recurso e a natureza das 
oportunidades que estão sendo desenvolvidas e que estão, de fato, criando 
uns para os outros. (SHIRKY, 2011, p. 30). 

 

Os usos que são dados às tecnologias partem de escolhas pessoais e individuais, 

mas, a atual realidade evidenciou que sempre pensamos no outro quando tomamos 

alguma decisão. Assim, no meio dessa cultura da participação, acompanhamos o 

despertar da generosidade, da luta em conjunto, da busca pela justiça da causa do outro, 

de uma força que o coletivo, a multidão tem, quando trabalham e agem juntos 

(SUROWIECKI, 2006). 

  

3. Google como paradoxo atual  

  

 A história da indústria midiática nos mostra que a Internet não foi a única a 

proporcionar uma revolução que gerou mudanças sociais em grande escala. Quando o 

rádio, o cinema e a TV surgiram, muitas pessoas proclamavam avanços radicais trazidos 

pelas características de tais meios, pois, em suas respectivas épocas, cada um destes 

meios trouxeram novidades revolucionárias.  

 Tais tecnologias chegaram com promessas que invocavam uma democracia da 

informação e de maior autonomia para seu público. Porém, comercializar informações 

os levaram a fazer parte de uma indústria fechada e controladora (WU, 2012). A 

Internet, que também conhecemos por essa promessa de liberdade e abertura da 

informação, começa a levantar indícios que também não está livre deste destino. 

Quando surgiu, a Internet possibilitou que todos os tipos de pessoas, 

organizações e governos navegassem por suas infovias, a partir disso, empresas de 

diferentes setores também fez parte do desenvolvimento desta. A cultura do “ponto 

com” se alastrou e levou inúmeras empresas ao sucesso e outras, ao contrário, ao 

esquecimento. Foi neste contexto que surge o Google, uma empresa que chegou 

oferecendo um mecanismo de busca diferenciado dos que já existiam, e possuía 

simplicidade e clareza em sua utilização.  

 Com uma mensagem benevolente, a empresa chega com a missão de “organizar 

toda a informação do mundo e torná-la universalmente acessível e útil”. Com o lema de 

“Não fazer o mal”, o Google se tornou a empresa preferida da maioria dos internautas, e 

a porta de entrada daqueles que querem navegar na Web. Atualmente, o Google oferece 



serviços e ferramentas diferenciadas, possuindo uma marca onipresente tanto dentro 

como fora da Internet. 

 Consequentemente, o Google se transformou muito mais do que uma simples 

empresa da Web e que oferece serviços gratuitos. Para Vaidhyanathan uma 

“googlelização” de nossa cultura está em percurso.  

 
Ao catalogar nossos juízos individuais e coletivos, nossas opiniões e (ainda 
mais importante) nossos desejos, a empresa também vai se transformando 
numa das mais importantes instituições globais. À medida que aumenta nossa 
utilização de serviços associados à marca Google, como Gmail e o YouTube, 
o Google esá prestes a se tornar indistinguível da própria Internet. 
(VAIDHYANATHAN, 2011, p. 16). 

  

Da invasão de privacidade a roubo de propriedade intelectual alheia; de 

monopólio  dentro  da  Internet  a  controle  informacional.  O Google  é  uma empresa  que  

não mede esforços para derrubar quem o ameaça, e que na maioria das vezes burla a 

própria Lei (CLELAND, 2012). 

Mesmo com tanto poder nas mãos, nos deparamos com instituições que tentam a 

todo custo manipular as decisões dos indivíduos. O Google é uma delas. Atualmente, 

seu conceito de buscador é oferecer resultados personalizados a cada indivíduo, pois 

assim, eles argumentam, seus usuários não perderiam tanto tempo em busca de 

informação no ciberespaço. É algo do tipo, informação na “medida” de cada usuário. 

Contudo,  as  facilidades  que  o  Google  oferece  em seus  serviços  e  ferramentas  tem um 

alto preço (SÁNCHEZ-OCAÑA, 2013). 

 
Segundo pesquisas, a ampla maioria das pessoas imagina que os mecanismos 
de busca sejam imparciais. Mas essa percepção talvez se deva ao fato de que 
esses mecanismos são cada vez mais parciais, adequando-se à visão de 
mundo de cada um. Cada vez mais, o monitor do nosso computador é uma 
espécie de espelho que reflete nossos próprios interesses, baseando-se na 
análise de nossos cliques feita por observadores algorítmicos. (PARISER, p. 
9, 2011).   

 

Diante do cenário que foi exposto, começamos a perceber que o Google faz mais 

do que somente pegar nossos dados e utilizar de forma obscura para nós. A empresa, 

quando direciona todo o nosso uso da Web, ela diminui nossas alternativas, nos 

limitando a uma “bolha” (PARISER, 2012), e nos prendendo dentro dela.  

 O que se torna um paradoxo atual é a forma que ela nos impossibilita de sermos 

participantes ativos na cultura digital. A empresa conhece e tem os dados de cada um 



que usa suas ferramentas, e se alguém usa mais de um serviço, ela passa a conhecer 

mais detalhadamente a vida desta pessoa. Com tais dados em suas mãos, o Google 

personaliza as informações, nos impedindo assim, de chegar a outras pessoas, a outras 

ideias e outros pontos de vista.   

  Eli Pariser (2012) nos apresentou este fato como as “bolhas dos filtros”:  

    
A nova geração de filtros on-line examina aquilo que aparentemente 
gostamos – as coisas que fazemos, ou as coisas das quais as pessoas 
parecidas conosco gostam – e tenta fazer extrapolações. São mecanismos de 
previsão que criam e refinam constantemente uma teoria sobre quem somos e 
sobre o que vamos fazer ou desejar a seguir. Juntos, esses mecanismos criam 
um universo de informações exclusivo para cada um de nós. (PARISER, 
2012, p. 14). 

 

  O autor ainda levanta três fatos que caracterizam a realidade imposta pelas 

bolhas dos filtros. A primeira delas é que com as bolhas, estamos sozinhos dentro delas. 

“Numa época em que as informações partilhadas são a base para a experiência 

partilhada, a bolha dos filtros é uma força centrífuga que nos afasta uns dos outros” 

(PARISER, 2012, p. 14). Esse distanciamento vai de encontro com a aproximação 

trazida pelas redes sociais e a cultura da participação, colocando a prova tal 

característica.  

O segundo aspecto é a invisibilidade dos filtros. Isso resulta em se não estamos 

cientes que as informações disponibilizadas para nós são imparciais e verdadeiras, não 

saberemos em que está sendo embasada a escolha daqueles resultados, pois estes se 

apresentam como mecanismos que “acham” que conhecem nossas necessidades. 

Como último aspecto, Pariser explica que “não optarmos por entrar na bolha” 

(2012, p.15). Por isso, será cada vez mais difícil evitar os filtros que personalizam as 

nossas informações, visto que eles são atualmente, à base dos lucros da grande maioria 

dos sites disponível na Internet. 

Não é inconsequente pensarmos que mesmo diante do poder das mídias sociais, 

ainda assim, estamos caminhando para um destino limitado e individual, assim como 

ocorreu com os meios de comunicação anteriores. Aqui vemos duas situações 

diferentes, pois, se a existências de espaços virtuais como as redes sociais nos uniram e 

despertou nosso espírito colaborativo, as bolhas dos filtros, neste caso, está relacionado 

ao papel que as informações disponíveis na Web exercem em nossas buscas de 

informação, o que contraria o atual contexto. 



A crença no papel dos meios digitais contemporâneo não pode nos tornar cegos 

para algumas implicações que podem se agravar em longo prazo. Se o público se tornou 

mais independente e poderoso com a chegada da Internet, devemos levar em conta que 

dentro deste contexto empresas privadas também instauraram seus impérios. O 

direcionamento que empresas como o Google, dá as decisões de seus usuários, pode 

implicar no estabelecimento de padrões de uso que beneficie prioritariamente a ela 

própria. 

Encontramos na atuação do Google um paradoxo quando ele se propõe a tirar, 

aquilo que de certa forma nos ajudou a conquistar. Se ganhamos autonomia e liberdade 

na busca por informação, e se a partir destas nos tornamos seres mais aptos a chegar a 

diferentes grupos de colaboração, agora ele nos tira, com o argumento, que a 

personalização das informações satisfará as necessidades de seus usuários.  

O resultado personalizado nos direciona para pontos de vistas fechados em nossa 

própria forma de pesar, não nos possibilitando analisar opiniões que divergem da nossa, 

diminuindo assim, outras perspectivas que poderiam só acrescentar, e/ou fortalecer 

nossa opinião.   

Ocorre que sem o conhecimento de tais filtros, não conseguiremos ver além 

daquilo que nos é dado como resposta. E findaremos acreditando que se não há outros 

resultados divergentes e diferentes do que pensamos, é porque estamos certos, com isso, 

limitaremos a forma como o mundo nos é apresentado. A partir daí, a diversidade de 

opiniões e cresças será algo que distância, e não nos dá a oportunidade de conhecer 

pessoas que pensam diferentes, e aproxima nossa bolha somente daquelas pessoas que 

pensam como nós, e estas podem ser poucas.  

  

4. Democracia digital em risco 

 

O ciberespaço possibilitou que todas as pessoas estivessem de alguma forma em 

um espaço de alcance planetário. Todos agora fazem parte de uma ambiência, que 

independe de qual localidade geográfica, lhe permite saber das questões de implicações 

mundiais, e você não precisará se deslocar para fazer algo que possa mudar a realidade. 

A promessa de democracia que veio atrelada a ideia de Internet,  foi  como uma 

esperança num momento que a TV e os outros meios tinham um grande controle e 

monopólio na distribuição de informação. A Internet nos permitiu falar, criar, 

compartilhar, colaborar, fazer parte, e mostrar a todos nossas opiniões, crenças e ideias. 



Lévy (1999) nos apresentou o ciberespaço como berço de uma inteligência 

coletiva construída com a participação de todos, afirmando que “colocar a inteligência 

coletiva no posto de comando é escolher de novo a democracia, reutilizá-la por meio da 

exploração das potencialidades mais positiva dos novos sistemas de comunicação.” 

(LÉVY, 1999, p. 201).  

Porém, mesmo trazendo uma gama enorme de usos possíveis, a Internet é palco 

de inúmeros casos antidemocráticos no que tange o acesso à informação. Assange 

(2013) é um dos autores que nos alerta para esta nova realidade, “a internet, nossa maior 

ferramenta de emancipação, está sendo transformada no mais perigoso facilitador do 

totalitarismo que já vimos” (ASSANGE, 2013, p. 25). O autor e também um dos lideres 

dessa luta pela liberdade de informação na Internet, nos faz enxergar que se nada for 

feito, a Internet terá o mesmo destino que os meios tradicionais tiveram. 

Se tanto os governos, quanto as empresas privadas buscam um domínio dentro 

da Internet, ocasionando na diminuição do poder do indivíduo de escolher, decidir e se 

expressar livremente, temos uma grande batalha a travar pela frente. Formas de lutas, 

advindas deste meio já surgiram. As manifestações de junho de 2013 no Brasil, o 

#Vemprarua, é um dos exemplos que pode ser lembrado como caminho de luta 

democrática. 

A rede foi essencial na união das vozes que vão à luta na busca por justiça 

comum. Os net-ativistas, grupos de ativistas que unem suas causas a partir da Internet, 

provaram claramente o poder de se trabalhar em conjunto na rede. Surowiecki (2006) 

defende que o trabalho em conjunto é a melhor forma de se alcançar os melhores 

resultados, e foi isso que a cultura da participação evidenciou.  

O Google é uma instituição que precisa começar a ser questionada, e isso só terá 

alguma força se for algo feito coletivamente. Não negamos a eficácia dos serviços que a 

empresa oferece aos seus usuários, e queremos sim, continuar aproveitando da sua gama 

de tais serviços. O que nos intriga é o fato da história querer se repetir com a Internet, 

pois já temos uma ideia de como poderá ser seu fim.  

Ivana  Bentes  (2013)  no  prefácio  da  obra  @internet  e  #rua  se  questiona  se  o  

combate deverá partir da própria cultura da Internet: 

 
Diante de propostas de muitos grupos ativistas de “êxodo” e saída em massa 
das plataformas e redes sociais fechadas e coorportivas (sic) (Google, 
Facebook e outras por vir) que nos submetem a um novo regime de 
expropriação, monetizam nossas conexões afetivas, monitoram nossas redes 
de relações, se apropriando de nossa inteligência, tempo e vida, uma questão 



surge de forma perturbadora: mas e se a revolução e a resistência começarem 
por aí? (BENTES, 2013, p. 9). 

 

 A força coletiva é tamanha, principalmente quando há ameaças que diz respeito 

a interesses comuns. Se a cultura da participação de alastrou em todo o mundo, o poder 

que esta tem deve ser o suficiente para mudar o rumo que a Internet, com a influência de 

empresas como o Google e também o governo, está seguindo.  

 A democracia tem por base a participação popular, e esta foi potencializada com 

a chegada das tecnologias digitais e a cultura da participação. Um dos principais ganhos 

trazidos pela revolução tecnológica foi à democratização dos meios de informação e 

comunicação. Seus usos surpreenderam até os criadores de tais tecnologias, pois foi o 

povo quem estabeleceu a fixação dos seus padrões. 

 Os (des)caminhos do curso das práticas democráticas que a rede possibilitou, 

atrasa e nega um ganho incontestável que a humanidade criou na sua busca por 

liberdade. A busca, por parte das empresas, de uma hegemonia dentro desta ambiência, 

começa a assustar e ao mesmo tempo nos despertar para uma nova finalidade de luta 

que deve se preparar para possivelmente acontecer. 

O paradoxo do domínio do Google nesta ambiência de abertura e liberdade, 

desperta questionamentos e reflexões que inicialmente pode esclarecer e mudar o rumo 

da democracia digital que tenta, a toda prova se instaurar. De casa, do sofá, de um 

smartphone ou computador, as lutas que presenciamos por diferentes questões tem 

implicações para todos, logo, a luta dos net-ativistas se mostra como uma luta de todos 

nós. 

     

Considerações finais 

 

 Com a chegada das tecnologias digitais, e a perda da centralidade da informação, 

os meios de comunicação massiva deram aos indivíduos possibilidades de escolher suas 

fontes preferidas na busca de informação. Se antes as mídias controlavam quais 

informações chegariam a seus públicos, atualmente para manter sua credibilidade, ela 

deve levar em consideração a opinião e os assuntos que mais interessam a tal público.        

A  Internet  interligou  todos  a  todos,  e  desde  o  início  trouxe  um  efeito  positivo  

sobre as interações sociais. O surgimento de inúmeros aplicativos dá suporte a essa 

nova ambiência de relacionamento. Do e-mail as salas de chats, dos Bloggers as atuais 

redes sociais, toda uma sequência de transformações e aprimoramentos, fez surgir novos 



padrões de utilização da Internet, e chegou à disseminação de uma cultura da 

participação. 

 A ação coletiva é fruto do instinto natural do ser humano, sendo assim, a 

cooperação não é algo trazido pelo desenvolvimento das tecnologias de informação e 

comunicação, ela sempre existiu (RHEINGOLD, 2005). Porém, o que se percebe é que 

tais tecnologias potencializaram e possibilitaram que os indivíduos agissem em 

conjunto e de forma colaborativa. 

 As promessas de democratização que veio atrelado ao surgimento e evolução da 

Internet tornam-se cada dia mais difícil de enxergar. Ainda que alguns autores tenham 

um olhar otimista para a instauração de uma ciberdemocracia planetária, para uma 

realidade futura, verificamos que governos, órgãos de vigilância e organizações 

privadas seguem interesses próprios dentro do ciberespaço. 

 O Google é uma dessas organizações que promete estabelecer uma democracia 

da informação. Porém, o Google se orgulha de uma democracia que é apenas teórica. 

Ela se mostra bonita, mas é incoerente, falha e seguramente utópica. Manter como 

prática a manipulação das nossas escolhas quando utilizamos seus serviços, contradiz 

princípios que nortearam a criação e evolução da Internet. 

  Mesmo quando estamos cientes da personalização da informação que sistemas 

como o Google realizam, e também temos conhecimento que para fazer isso ele salva 

nossas  informações  de  uso  em  seus  sistemas,  ainda  assim,  nos  vemos  obrigados  a  

aceitar tais termos, pois nos terminaria “desorientando”, visto que seus serviços e 

ferramentas são tão comuns nas nossas tarefas cotidianas.   

Numa época que se proclamou de maior autonomia, em que as tecnologias estão 

nas mãos de grande parcela da população, nos deparamos com o discurso paradoxal do 

Google. Quando a empresa adquire as informações dos usuários e manipular suas 

escolhas, ela faz parecer que as decisões são autônomas e pessoais, e na verdade não 

passa do que o Google se ostenta em achar o que é importante para cada um, 

individualmente. 

 Autores como Vaidhyanathan (2011) nos alerta que quando o Google assume o 

papel de lente pela qual olharemos para o mundo, ele mais desfoca mais do que reflete, 

sobre  o  que  entendemos  como importante  e  verdadeiro  para  nós.  A empresa  cria  uma 

ilusão que estamos colaborando com a construção de uma inteligência coletiva, quando 

não é mais que a exposição de algo que já existe, independente do que construímos.  



 Em uma era que se busca modelos democráticos de participação coletiva, 

algumas empresas tentam passar silenciosamente por cima de um desejo que sempre 

esteve no centro das lutas do homem, a liberdade e direito de fazer, escolher e criar 

livremente. Os (des)caminhos de uma democracia digital começa a se fazer notar e a 

gerar discussões na busca de gerar consciência e modelos que melhor atenda a 

sociedade em rede.  

Por mais que acompanhemos a atuação dos “net-ativistas” em lutas que 

perpassam  a  ambiência  do  ciberespaço,  ainda  assim,  devemos  estar  dispostos  a  se  

posicionar efetivamente de forma cívica diante dos paradoxos trazidos pela nova 

realidade tecssocial.     
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Partidos no governo e os usos da internet 

Joscimar Souza Silva1 

 

Resumo: O  objetivo  do  presente  trabalho  centra-se  em  discutir  as  temáticas  da  
informação, da transparência e da participação política nos ambientes digitais providos 
institucionalmente e a influência dos partidos no governo no fornecimento e na 
qualidade dos instrumentos de democracia digital. O trabalho discorre objetivamente 
sobre a análise de sites governamentais em nível subnacional no Brasil, agregando 
dados  empíricos,  a  com  base  em  uma  análise  quantitativa  dos  sites dos governos 
estaduais brasileiros a partir de uma discussão teórica sobre as relações do Estado e dos 
governos com a internet, pensando nas instituições das unidades estaduais brasileiras 
nesse amplo debate sobre a relação internet e política. Foram avaliados para fins desse 
trabalho os web sites dos governos dos estados da Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, 
São Paulo e Santa Catarina. Tomamos como considerações que o uso da internet pelos 
governos subnacionais ainda é um tema em aberto para maiores reflexões e que, sua 
aplicação prática, ao mesmo tempo em que pode contribuir na alteração de toda uma 
estrutura de Estado e ampliar os espaços democráticos, ainda sofre com problemas de 
conjunturas institucionais, com o papel de atores políticos e, com questões externas, a 
exemplo da democratização tecnológica e da cultura política. A partir disso, 
apresentamos como considerações que os partidos têm pouca influência quanto aos 
fornecimento de sites governamentais que agreguem informação, transparência e 
participação, o que é aqui apresentado como um problema para uma proposta de 
democracia digital que busca agregar as valores da democracia participativa para 
incrementar a democracia representativa. 

 

Palavras-chave: internet, política, governos subnacionais, instituições. 

 

Introdução 

 Esse trabalho busca traçar algumas reflexões sobre as relações entre internet e 

política, pensando especialmente nos espaços institucionais de promoção de 

informação, transparência e participação política. Na discussão teórica foram 

apresentadas diferentes possibilidades de pensar o objeto – sites governamentais 

enquanto promotores de espaços de ampliação democrática e as relações entre internet e 

Estado e internet e governo – enquanto a análise empírica foca especificamente sobre a 

análise de sites governamentais e seu uso enquanto instrumento para ampliação de 
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espaços democráticos dentro das instituições políticas, tendo como foco de análise os 

governos subnacionais (estaduais) brasileiros. 

A  presente  pesquisa  trabalha  com  a  temática  da  democracia  digital,  

especialmente o uso governamental da internet em web sites institucionais dos governos 

estaduais brasileiros, avaliando o uso desses sítios na internet como instrumentos para a 

promoção da informação, participação e transparência2 política.  Os  Executivos  

estaduais que tem seus web sites compondo a amostra da pesquisa são os dos estados da 

Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. A questão central que 

norteia o estudo é buscar se há uma correlação entre ideologia partidária dos governos 

estaduais e da existência de espaços de participação tradicionais (sem uso direto das 

novas tecnologias da informação e comunicação – TICs) com uma maior consolidação 

das políticas de democracia digital, com foco especialmente na informação, 

transparência e participação política via internet. 

A hipótese central inicial do trabalho é que, o partido político no governo pouco 

influencia na criação via web de melhores espaços de informação, transparência e 

participação política, contudo, apostamos na ideia que, os espaços de participação 

tradicionais podem influenciar na criação de espaços on-line, e isso seria um processo 

mais lógico já que as instituições políticas estaduais que já tem espaços de participação 

tradicionais consolidados seriam mais sensíveis às demandas dos cidadãos. Contudo, há 

ainda um debate que é precedente a esse: se o perfil ideológico dos partidos políticos 

influencia ou não a criação, manutenção e a qualidade dos espaços de participação 

tradicionais. Nesse trabalho não debatemos quanto a esse segundo tema, centrando-nos 

em analisar no presente trabalho se há uma influência do espectro ideológico partidário 

(esquerda, centro e direita) na qualidade do web site governamental quanto aos aspectos 

de e-informação, e-participação e-transparência. 

A pesquisa se baseia numa avaliação quantitativa do fornecimento de 

mecanismos de informação, espaços de participação virtual e transparência política nos 

web sites dos governos estaduais brasileiros. Um conjunto de variáveis foi pré-

determinada, baseada especialmente em trabalhos empreendidos por Bezerra (2008) e 

colaboradores (Bezerra et al, 2010, 2011) para serem avaliadas qualitativamente para 

cada um dos três itens supracitados.  

                                                             
2 Denominamos a partir de agora para fins de melhor relação ao conteúdo da análise de e-informação, e-
participação e e-transparência. 



 A internet vem se destacando entre as tecnologias da informação e 

comunicações por suas múltiplas possibilidades de uso e por ser capaz de ultrapassar a 

unidirecionalidade da informação de outros meios, a exemplo do rádio, do jornal e da 

televisão. A internet abre espaços à criação de redes, de trocas materiais e simbólicas 

em que os indivíduos podem passar de simples expectadores (como à época do rádio e 

da televisão) a agentes participativos no processo de criação, reprodução e 

ressignificação (Castels, 1999). Esse tem sido considerado como um dos grandes 

avanços apontados pelos otimistas quanto aos possíveis impactos advindos da relação 

entre internet e política, aos quais Bezerra (2008) denominou de cyberotimistas 

rousseaunianos. 

A classificação proposta por Bezerra (2008) é importante numa demarcação das 

perspectivas teóricas sobre os possíveis impactos da relação internet e política. A autora 

apresenta diversos pesquisadores classificando os em cyberotimistas rousseaunianos e 

cyberpessimistas schumpeterianos, apontando os primeiros como aqueles que vêm 

impactos positivos na relação entre novas tecnologias (especialmente a internet) e 

política, a exemplo da ampliação de espaços de accountability e de participação política. 

Os cyberpessimistas schumpeterianos, ao contrário, entendem que o impacto das novas 

tecnologias no processo político seria nulo ou até mesmo negativo (Bezerra, 2008). 

Castells (1999) é um dos que apresentam uma visão otimista quando à 

capacidade transformadora e inovadora dos avanços tecnológicas das últimas décadas. 

Os constantes avanços penetram nas instituições sociais, nas relações sociais, nas 

manifestações culturais e artísticas, nas instituições do Estado e nas capacidades de 

transformação social. Ainda restam alguns questionamentos sobre as transformações 

que  sofrem  o  Estado,  se  são  advindas  da  própria  estrutura  do  Estado  e  de  forças  

externas, sem influência das novas tecnologias da informação e comunicação, ou se, 

entre essas forças externas, encontra-se também influências das transformações 

tecnológicas nas áreas da informação e das comunicações, ou ainda, se o Estado 

realmente tem ressignificado as suas ações ou só as reproduz via novas tecnologias, a 

partir do advento destas. O  foco  de  nossa  análise  está  centrado  nas  instituições  do  

Estado, portanto a nossa análise começa desde agora a sofrer cortes, tanto em termos 

teóricos quanto em termos empíricos. 

O objeto sobre o qual nos debruçamos teoricamente são as transformações na 

teoria democrática contemporânea, através da qual se pensam a abertura de novos 

espaços de participação democrática, discute os problemas de opacidade nas 



informações políticas e governamentais e se discute o papel da informação política ante 

ao corpo de cidadãos. Para isso, além da teoria democrática, incorporamos às reflexões, 

alguns elementos de estudos de comunicação política, especialmente a comunicação 

pública. O nosso objeto de análise empírica são os web sites governamentais na esfera 

subnacional (estadual) brasileira. Esse objeto de análise empírica traz interfaces 

empíricas e teóricas com algumas outras reflexões muito importantes da Ciência 

Política brasileira, a exemplo do papel desempenhado pelos governos subnacionais ante 

uma forte concentração de poder no Governo Federal, além da relação entre internet e 

política no contexto brasileiro e o papel da internet nos processos de ampliação dos 

espaços democráticos. 

 

Democracia digital: teoria, instituições e atores  

O objetivo é desenvolver este trabalho e estudos tendo como foco a democracia 

digital, compreendendo-a enquanto a possibilidade de os governos promoverem o que 

vem sendo chamado de boa governança via TICs. Em outras palavras, avaliar em que 

nível os governos tem criado em sua estrutura institucional web sites que contenham em 

si ferramentas de transparência das ações governamentais, mecanismos de informação 

sobre ações do governo e respectivas políticas públicas, além de oferecer mecanismos 

para a participação dos cidadãos nas decisões sobre políticas públicas e formação da 

agenda de governo. Isso compreenderia um governo que promove accountability e 

responsividade políticas, características centrais da boa governança (Bezerra, 2008; 

Bezerra et al, 2010; Jorge e Bezerra, 2011). 

No debate sobre aprimoramento da democracia, é central a necessidade de 

aproximação entre a esfera estatal e os cidadãos, pois o modelo atual de democracia não 

estabelece um elo entre representantes e representados (Grau, 1997) e também a 

existência de cidadãos autônomos, conforme destaca Moura e Silva (2008) e a abertura 

de espaços para a promoção de mecanismos de informação, transparência e 

participação, mecanismos que podem ser concebidos através das ferramentas fornecidas 

pelas  TICs  (Batista,  2003; Gomes, 2005; Silva, 2005; Braga, 2007; Batista, 2008; 

Bezerra, 2008; Gomes e Maia, 2008; Silva, 2011a; Bezerra et al., 2011). 

 Estudos têm apontado alguns indicadores da atual conjuntura brasileira quanto a 

uso  das  novas  TICs  pelos  três  níveis  de  governo  (Batista,  2003; Bezerra et al, 2010; 

Bezerra  et al, 2011; Braga, 2007; Silva, 2005; Silva; 2011b). Os trabalhos 

empreendidos por Heloisa Bezerra e seus colaboradores tem analisado os sítios dos 



governos estaduais brasileiros na internet e apontado em seus textos o baixo uso do 

potencial que pode agregar um web site governamental na rede mundial de 

computadores, tentando correlacionar os dados ao Produto Interno Bruto do estado 

(Bezerra et al, 2010; Bezerra et al., 2011; Jorge e Bezerra, 2011). No trabalho mais 

atual, a autora e seus colaboradores afirmam que “as informações oferecidas [pelos web 

sites] não são coincidentes com as perspectivas democráticas sobre acesso a informação 

e direito a transparência” (Bezerra, et al.2011, p. 10), constatação já feita por Silva 

(2005) sobre os executivos municipais das capitais brasileiras e por Braga (2007) sobre 

os legislativos nacionais na América do Sul. 

 Contudo, no presente trabalho, busco me desvincular, na medida do possível, de 

buscar explicações para a existência e correlações entre a qualidade dos sites 

governamentais avaliados com dados extra-políticos (fatores econômicos, conjuntura de 

desenvolvimento das TICs, etc.)3. Proponho neste trabalho a buscar se existem 

correlações e em que grau elas existem entre elementos políticos (partido principal no 

governo, histórico de abertura institucional à participação e transparência).  A opção 

para desenvolver o trabalho dando prioridade às primeiras questões (a, b) – variáveis 

sócio-políticas – tende a colocar em segundo plano as questões institucionais; e, às 

vezes, mesmo gerando problemáticas a partir de questões de cunho institucional é 

comum perceber em trabalhos uma junção em igual nível das questões estritamente 

“políticas”, com variáveis sociais que, ao colocar como variáveis independentes 

(explicativas) elementos extra políticos ou que não se vinculam diretamente aos arranjos 

institucionais e à tomada de decisão política podem empobrecer a análise ao gerar um 

corte de poder explicativo dos fatores essencialmente políticos, já que, prover um site 

governamental que forneça informações políticas, espaços de transparência 

administrativa e espaços de deliberação pública, é uma decisão política e que cabe aos 

governos em exercício enquanto tomadores de decisão política (Silva, 2005; Bezerra et 

al., 2011). Além dos fatores econômicos e outras questões sócio-políticas referentes ao 

tema, podemos considerar relevante análises de tipologias de democracia digital 

empregadas, ou como sugeriu Silva (2005) de graus de democracia digital.  

 O Open Government Partnership, norteador de grande parte dessas políticas 

públicas de aproximação dos cidadãos ante ao Estado via internet traz como 

características que a informação política, a transparência e a participação são um tripé 

                                                             
3 A busca de explicação em fatores sócio-econômicos pode ser encontrada em Bezerra (2010), Silva 

(2011a; 2011b) e Wives (2011). 



que deve compor essas políticas, não podendo estas serem limitadas a apenas uma ou 

duas dessas características (Caddy e Vergez, 2003). O presente trabalho apresenta e 

analisa a democracia digital a partir do tripé informação, participação e transparência. 

Esses  elementos  da  democracia  digital,  apesar  de  estarem  presentes  em  uma  grande  

parcela dos trabalhos sobre o tema, não recebem nesses trabalhos a mesma dimensão de 

importância entre si. Grande parte dos trabalhos empreendidos sobre democracia digital 

no Brasil, devido principalmente ao referencial teórico do deliberacionismo 

habermasiano concedem um grande enfoque aos processos participativos, em especial 

com um caráter de participação e deliberação, condicionando as temáticas da 

informação e transparência apenas como elementos complementares aos mecanismos de 

participação deliberativa (Gomes, 2005; Gomes e Maia, 2008; Silva, 2005; Marques, 

2008). Esses trabalhos são também, até certo ponto, reflexo de uma ampla demanda por 

participação identificada por perspectivas participacionistas de variadas vertentes 

(Pateman, 1992; Dagnino, 2002; Santos, 2002; Santos, 2005; Avritzer, 2008; Gomes  e  

Maia, 2008; Brasil, 2011). Contudo aqui apostamos em olhar a e-informação e a e-

accountability como tão importantes quanto a e-participação. 

  Além disso, estudos sobre participação política via internet, especialmente as 

correntes deliberativas, a exemplo do trabalho empreendido por Coelho e Nobre (2004), 

busca pensar o quanto a internet pode proporcionar em espaços de participação cidadã 

ante as tomadas de decisão governamentais e sobre o papel do cidadão nesse contexto. 

Contudo, uma lacuna se apresenta visível nesses trabalhos, qual seja, o foco centrado 

em processos deliberativos em meio aos cidadãos e a pouca preocupação com a posição 

do Estado ante a esses processos. Diferente dessas análises, entendemos as instituições 

do Estado como essenciais na promoção desses espaços e mecanismos, assim sendo 

buscamos compreender esses processos a partir do Estado.  

 A e-democracia compõe-se da abertura por parte do governo/Estado de espaços 

de participação e transparência governamentais. G2C (Government to Citizens) é um 

dos temas do e-governo com uma crescente produção de textos teóricos e empíricos no 

Brasil  (Batista, 2003; Bezerra et al, 2010; Bezerra  et al, 2011; Jorge e Bezerra, 2011; 

Marques, 2008;  Bezerra, 2008; Gomes e Maia, 2008 Braga, 2007; Silva, 2005; Silva; 

2011b). As análises empíricas nesses trabalhos são voltadas principalmente a analisar 

sites governamentais, alguns chegam a incluir análises de redes sociais. O outro aspecto 

do e-governo é a e-governança que se compõe do uso da internet para a gestão pública e 

para facilitar as relações interinstitucionais ou mesmo entre os poderes.  



 A transparência administrativa já é um mecanismo em amplo processo de 

consolidação via mecanismos da rede mundial de computadores em governos 

democráticos de vários países, inclusive no Brasil. Uma dessas iniciativas é a Lei de 

Acesso à Informação (Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011) e o Governo Aberto. 

O tema da participação vem sofrendo mutações na teoria política e tem ganhado 

destaque nas mais atuais reflexões sobre os regimes democráticos, mas ainda há 

entraves na sua relação com a governabilidade. Não há um consenso quanto as 

possibilidades governativas via instituições participativas.  

 O Estado brasileiro utiliza-se de todas essas ferramentas a nível nacional e isso 

tem sido apontado como um dos grandes avanços do Estado nas últimas duas décadas 

(Barra, 2009). A seguir discorreremos sobre alguns desafios do Estado destacadamente 

nas ferramentas de e-democracia, onde atualmente se destaca um amplo debate sobre o 

Open Government Partnership (Parceria Governo Aberto). 

 Além dessa iniciativa internacional, existem iniciativas nacionais para o 

aumento da transparência governamental, especialmente através da internet, como 

destacado por Bezerra e seus colaboradores (2011). Esses elementos ligados à 

necessidade de accountability política, transparência governamental e administrativa, 

que seria um item central de boa governança (Bezerra, 2008; Bezerra et al., 2011; 

Wartha, 2011), sendo também a transparência mecanismo de gestão e controles 

horizontais (CEPAL, 2010). 

 Devido ao teor desta análise, não nos deteremos em analisar o enquadramento da 

informação dada pelos sites governamentais, ou mesmo o tipo/aprofundamento dessa 

informação, como feito por Rothberg et al (2011)4.  Nesse  primeiro  conjunto  de  

variáveis, que classificamos como variáveis de informação estão incluídas um conjunto 

de questões sobre a disponibilidade e funcionamento nos sites governamentais de 

informações mais gerais, de apresentação do site e do governo, as quais inclusive 

podem ser utilizadas como instrumentos de marketing do grupo político no poder. 

 O segundo grupo de variáveis ao qual denominamos de instrumentos para 

participação política refere-se ao conjunto de preocupações de que muito se tem 

ocupado aqueles que estudam a democracia digital a partir da perspectiva da Ciência 

Política e da Comunicação, a exemplo de Batista (2008), Bezerra et al (2010), Gomes 

                                                             
4 Rothberg et al, apresentam uma avaliação de informação em sites governamentais em nível federal e 

estadual quanto a políticas de saúde a partir de algumas categorias através das quais avaliam a 
qualidade da informação disponibilizada pelos portais. Ver Rothberg et al (2011). 



(2005), Marques (2008) e Silva (2005). Sabemos que o debate sobre participação 

política na Ciência Política tem ganhado amplo destaque, desde as primeiras referências 

(Pateman, 1992), perpassando os debates mais contemporâneos sobre novos espaços 

participativos e novas demandas num contexto de globalização (Santos, 2009) e da 

consolidação no Brasil de espaços institucionalizados de participação política (Avritzer, 

2008), além dos estudos sobre deliberação (Coelho e Nobre, 2004). 

 Nosso  conjunto  de  variáveis  para  a  avaliação  dos  web sites governamentais no 

quesito participação política, se encontra projetado a identificar a existência e o efetivo 

funcionamento dessas ferramentas, ou seja, se há nos web sites mecanismos para 

participação cidadã, seja através de instituições da sociedade civil organizada e também 

acessíveis ao cidadão individual, incluindo instrumentos de participações pontuais – a 

exemplo de enquetes e ouvidorias – e espaços para debates, fóruns ou chats. 

Para um bom uso dos instrumentos de participação o cidadão precisa contar com 

um conjunto de instrumentos: informação política e à informação pública de qualidade e 

que a informação política e especialmente a informação pública esteja acessível ao 

cidadão comum, a esse conjunto de variáveis, denominamos de transparência. A 

transparência seria um esforço institucional ou do governo em exercício em tornar 

público  de  maneira  clara  as  formas  de  decisões  governamentais  e  a  utilização  dos  

recursos públicos através dos web sites governamentais. Quanto à transparência política, 

buscamos focar a nossa análise, considerando como transparência apenas aquelas ações 

que são mais difíceis de encontrar,  incluindo tanto a transparência financeira quanto a 

transparência nas demais ações do governo (Bezerra et al, 2010). 

 Neste ponto, precisamos aqui, já apresentadas o objeto dos grupos de variáveis, 

passemos ao modo como serão analisadas. A tabela 1 apresenta os estados, o perfil 

partidário e ideológico dos governos e os sites governamentais que foram analisados. 

 

Tabela 1. Distribuição dos sites governamentais a serem analisados por região, unidade 
da federação, partidos e espectro político-ideológico 

 
Estado Partido/espectro-político 

partidário e ideológico 
Site 

Bahia PT / Centro-esquerda http://www.ba.gov.br/ 

Pernambuco PSB/Centro-esquerda http://www.pe.gov.br/ 

Rio de Janeiro PMDB / Centro http://www.rj.gov.br 



São Paulo PSDB / Centro-direita http://www.saopaulo.sp.gov.br 

Santa Catarina DEM / Direita http://www.sc.gov.br/ 

 

 Assim sendo, avaliaremos quantitativamente os portais gerais dos governos de cada 

Unidade da Federação do país listados na tabela 2, pontuando para cada variável 

apresentada na tabela 1, avaliando itens com critérios já estabelecidos, conforme 

descrito no tabela 2. 

 
Tabela 2. Critério de atribuição de pontuação às variáveis nos sites governamentais 

Critério Pontuação 

Informação completa / mecanismo existente em funcionamento 2,0 

Informação incompleta / mecanismo existente, mas sem funcionamento 1,0 

Informação / mecanismo não estiver disponível 0,0 

 

 A partir  dessas  reflexões  teóricas  e  dos  critérios  para  procedimentos  empíricos  

estabelecidos acima, foram realizadas coletas e análises dos dados nos respectivos web 

sites governamentais citados. A coleta de dados ocorreu entre dezembro de 2012 e maio 

de 2013. Os dados coletados foram primeiramente anotados em uma planilha já 

impressa, posteriormente os dados foram digitalizados e analisados em um documento 

Excel (.xls). 

 

Levantamento dos dados e análises 
A seguir são apresentados alguns dados sobre a avaliação geral dos web sites 

governamentais. O gráfico a seguir apresenta o quantitativo de pontuação alcançados no 

quesito e-informação, e-participação e e-transparência em cada site governamental 

estadual. Cada estado poderia alcançar 34 pontos no quesito e-informação, assim 

percebemos que se destacam quanto ao quantitativo de informações disponibilizadas via 

web site os governos dos estados de São Paulo e Pernambuco, contudo nenhum atinge a 

pontuação máxima.  



 
 

 Analisando por variável é possível perceber que variáveis o conjunto dos sites 

dos cinco estados analisados priorizam. A partir do quantitativo de sites e da pontuação 

máxima possível por variável, percebemos que no quesito informação apenas quatro 

variáveis alcançam a pontuação máxima, estão presentes nas variáveis i1 (concursos e 

programas de estágios profissionais), i2 (notícias atualizadas), i3 (acervo de imagem 

e/ou som promovidos ou de interesse do Executivo) e i10 (serviços de notícias). 

 Quanto ao quesito e-participação por web site do governo da Unidade da 

Federação, percebemos um destaque do site do governo do estado da Bahia nesse 

quesito. Contudo observando o número de variáveis nesse quesito (14) e a pontuação 

máxima que poderia ser atingida (28) percebemos que mesmo o site do estado da Bahia 

alcançou apenas  32% do seu potencial. Isso representa que são poucos os espaços de 

participação presentes no site. 

 Vejamos agora quais variáveis e informações se destacam no quesito 

participação no conjunto de sites analisados. Vemos que se destacam as variáveis p1 (e-

mail ou fale conosco para contato), p3 (links para secretarias e outros órgãos estatais) e 
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p7 (uso de blogs, twitter e outros formatos de interação). Percebemos que variáveis 

deliberativas como orçamento participativo online (p8) e fóruns ou chats de debates 

(p11 e p12) apesar de estarem presentes em grande parte da bibliografia sobre 

democracia digital no Brasil, ainda são elementos inexistentes nos web sites 

governamentais estudados. 

 O quesito transparência é uma das pautas de muitos governos, contudo sabemos 

que muito da divulgação governamental é feita com intuitos de legitimação do governo 

(e não das instituições democráticas). No quesito transparência percebemos que os sites 

que tiveram melhor desempenho foram os do governo de Pernambuco e de São Paulo, 

com cinco e seis pontos respectivamente. Considerando que o quesito transparência era 

formado por dezoito variáveis, concluímos que a pontuação alcançada é ínfima em 

relação ao que poderia alcançar (36 pontos). Percebemos que os sites governamentais 

analisados, que são uma amostra dos sites dos governos estaduais brasileiros, têm um 

déficit enorme em transparência administrativa. Considerando a partir de O`Donnell 

(1988), para quem a accountability política tem não apenas o papel de produzir 

informação verticalizada, ou accountability vertical (do Estado/governos para os 

cidadãos), mas há também o seu papel na produção de organização governamental, ou 

seja, accountability horizontal (informações e transparência entre os órgãos 

governamentais). Assim sendo, o déficit de accountability existente dificulta muito os 

processos democráticos no Estado e no governo.   

 No gráfico acima expomos a análise quanto a transparência governamental a 

partir das variáveis e considerando a expressão do quanto essas variáveis aparecem no 

conjunto dos web sites governamentais. Percebemos que, no conjunto dos sites 

governamentais analisados, apenas duas variáveis aparecem minimamente em mais de 

um web site, sendo estas as variáveis t1 (ferramenta de inscrição para recebimento de 

newsletter do gabinete e secretarias) e t18 (projetos de políticas/ações do governo em 

processo  de  implantação  ou  avaliação).  As  outras  variáveis  com  pontuação  em  e-

transparência, t7 (relatório de gestão fiscal da instituição), t8 (agenda do governador) e 

t14 (constituição estadual e federal) aparecem somente em um web site governamental, 

sendo t7 no site do governo do estado de São Paulo, t8 aparece de maneira incompleta 

no site do governo de Pernambuco e t14 também aparece de forma incompleta (apenas a 

constituição estadual) no site do governo estadual de Santa Catarina. 



 Assim sendo, ainda avaliando a partir do gráfico acima, percebemos que apesar 

da predominância do conjunto de variáveis que denominamos de informação, não dá 

para traçar uma possível relação entre o perfil partidário-ideológico para com a 

qualidade de boa governança via web pelos governos estaduais, como percebemos na 

grande proximidade de resultados entre os sites dos  estados  governados  pelo  centro  e  

pela direita. O caso do site de Santa Catarina, governado por um partido de direita, é o 

web site com menor pontuação em todos os critérios, contudo aproxima-se muito com o 

web site do estado da Bahia (esquerda) quanto ao critério e-informação e com o site da 

Bahia e do Rio de Janeiro (centro) no critério transparência. 

 

Considerações 

 Dessa forma, de maneira preliminar percebemos que os web sites 

governamentais analisados apresentam um baixo índice de informação, participação e 

transparência políticas. Apesar da predominância do caráter informativo nos sites 

analisados, percebemos que, mesmo no critério informação, os web sites analisados, que 

são uma amostra que acreditamos representativa dos sites governamentais a nível 

estadual no Brasil, são ferramentas pouco exploradas para o encurtamento da relação 

entre representantes e representados, tema que é central na literatura sobre democracia 

digital. 

 Percebemos também que há pouca ou nenhuma influência em relação ao 

espectro partidário do grupo político no exercício do Executivo estadual, o que nos 

remete a procurar elaborar em outro momento uma análise quanto a existência ou não 

de um impacto da existência de mecanismos de participação, informação e transparência 

sem uso direto da internet na criação desses mecanismos via sites governamentais. 

 Além disso, nosso trabalho, após análise mais criteriosa dos dados da presente 

pesquisa ainda tem o dever de voltar à reflexão teórica e repensar minimamente sobre o 

emprego de algumas perspectivas teóricas e também sobre aspectos metodológicos para 

estudar a democracia digital. 
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RESUMO 
 

De uma simples publicação do designer israelense Ronny Edry em seu perfil no 
Facebook surgiu a campanha Israel loves Iran. Exemplo de mobilizações sociais globais que 
surgem na rede, trata-se de um movimento que hoje reúne mais de cem mil internautas, que 
pedem a paz no Oriente Médio. Entendendo a internet como uma “ágora digital”, pretende-
se discutir seu potencial na mediação de conflitos. A ideia de representatividade ganha outra 
dimensão  na  rede.  Embaixador  de  si  mesmo,  o  internauta  encontra  na  internet  um  espaço  
alternativo à diplomacia oficial, multiplicando o número de vozes na mesa de negociação. 
Este diálogo permite que indivíduos desconstruam visões em relação ao “outro” que serviam 
de base para sua identidade. No entanto, sua eficácia se dá mais no campo do imaginário 
político do que nas esferas do poder. 

Palavras-chave: identidade, discurso, diplomacia 

 

ABSTRACT 

The Israel loves Iran campaign  was  created  from  a  publication  of  Israeli  designer  Ronny  
Edry on his Facebook profile. Example of the social global mobilizations that emerge on the 
net, it is a movement that nowadays brings together more than one hundred thousand 
internet users calling for the peace in the Middle East. Understanding the Internet as a 
"digital agora", the work intends to discuss its potential for conflict mediation. The idea of 
representativity gains another dimension on the web. Ambassador of himself, the Internet 
user finds in the network an alternative space for diplomacy, multiplying the number of 
voices at the negotiating table. This dialog allows individuals to reformulate ideas in relation 
to the "other" that served as the basis for their own identity. Its efficacy, however, happens 
more in the field of political imagination than in spheres of power. 

Key words: identity, speech, diplomacy 

 

 



Introdução 

Entende-se que tanto conflitos quanto as tentativas de superá-los por vias 

diplomáticas são processos que se realizam por meio da comunicação. Na diplomacia 

formal, que envolve um ator para exercer um papel de mediador entre as partes, há uma 

tentativa de fazer com que os discursos divergentes possam entrar em acordo, que se 

possa entender os argumentos de cada uma das partes e a partir daí buscar formas 

pacíficas e respeitosas para encontrar uma saída ao impasse.  

Conflitos não são necessariamente um problema. Pelo contrário, a diversidade 

de idéias, opiniões e projetos é um fator positivo para o funcionamento das sociedades, 

permite que pessoas expressem pontos relevantes para haver mudanças e tornam o 

mundo mais plural e dinâmico. Seguindo as análises do sociólogo norueguês Johan 

Galtung, o problema reside quando há conflitos negativos, isto é, provocando o uso de 

violência, que é “causada por conflitos não resolvidos e pela polarização, que levam à 

desumanização” (GALTUNG apud HANSEN; BRAMSEN; NIELSEN, 2012, p.16)1.  

Uma vez que a construção de diálogos é entendida como sendo uma forma de 

superar impasses que podem levar à violência, o que se busca neste estudo é 

compreender de que forma a internet pode ser inserida neste processo, sendo ela mesma 

um espaço onde o contato e o diálogo estão em constante construção. Na rede, os 

próprios indivíduos podem interagir entre si, sem a necessidade da mediação de 

terceiros. Como a internet poderia oferecer alternativas às vias diplomáticas 

tradicionais? Estas questões serão aprofundadas a partir da análise da campanha Israel 

loves Iran.  

 

A campanha 

No dia 14 de março de 2012, o designer israelense Ronny Edry, à época com 41 

anos, fez o que até então parecia ser uma atividade corriqueira entre usuários da 

internet: publicou um post em seu perfil no Facebook. A publicação em questão era 

uma foto sua carregando sua filha no colo. Esta, por sua vez, segurava nas mãos uma 

pequena bandeira de Israel. Uma tarja colorida cobria parte da imagem com os dizeres 

                                                             
1 Nota explicativa: Todas as traduções que aparecem ao longo do trabalho foram realizadas pelo próprio 
autor.  According to Johan Galtung violence is caused by unresolved conflict and polarization which 
leads to dehumanization. 



“Iranianos, nós nunca bombardearemos seu país. Nós te Amamos”2.  Junto  à  imagem,  

Edry escreveu um recado em que dizia:  
Para que haja guerra entre nós, primeiramente nós temos que ter medo uns dos outros, 
nós  temos  que  ter  ódio.  Eu  não  temo  vocês,  eu  não  os  odeio.  Eu  nem  mesmo  os  
conheço. Nenhum iraniano me fez algum mal. Eu nem mesmo conheço um 
iraniano[...]3.  
 

Na sequência do texto, Edry fez críticas ao discurso bélico proferido tanto pelo então 

presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, quanto pelo primeiro ministro de Israel, 

Benjamin Netanyahu. Ambos deram declarações de ódio e trocaram ameaças de ataque, 

numa discussão concernente à questão dos limites de enriquecimento de urânio pelo Irã. 

Segundo o governo israelense, o país vizinho estaria ultrapassando os limites de 

enriquecimento de urânio estabelecidos pela Agência Internacional de Energia Atômica 

(Aiea), o que permitiria a fabricação de bombas nucleares. 

 
Figura 1: Pôster que deu origem à campanha. Fonte: facebook.com/israellovesiran 

Em meio aos discursos inflamados que ganhavam cada vez mais espaço nos 

principais veículos na grande mídia, Ronny Edry viu na internet um espaço para que 

                                                             
2 “Iranians, we will never bomb your country, We love you” Disponível em  
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3525898427555&set=a.1464416131786.65061.1274991037
&type=3&theater Acesso em 05 jun 2013. 
3 For there to be a war between us, first we must be afraid of each other, we must hate. I'm not afraid of 
you,  I  don't  hate  you...  I  don t  even know you.  No Iranian  ever  did  me no harm.  I  never  even met  an  
Iranian  Disponível em https://www.facebook.com/israellovesiran/info Acesso em 05 jun. de 2013  
 



outro discurso – o seu – fosse apresentado, ainda que só para o circulo de amigos na 

rede social. Em sua publicação no Facebook, o designer fez um apelo para que todos 

aqueles que compartilhassem do mesmo sentimento ajudassem a espalhar a mensagem 

nas redes, para que ela chegasse aos iranianos. Em questão de horas, a reação ao post 

começou a tomar uma proporção até então inimaginável para Edry, que viu sua 

publicação ganhar milhares de likes e intermináveis mensagens de agradecimento 

começaram a surgir em sua caixa de entrada.  

O que se seguiu a partir daí foi a multiplicação de pedidos de pessoas próximas 

ao designer para que tivessem suas fotos publicadas com a mesma mensagem. Desde 

sua mulher, a também professora de design Michal Tamir, até seus vizinhos, amigos e 

alunos da escola preparatória de desenho, a Pushpin Mehina. A enorme demanda foi 

surpreendente para o casal Edry e Tamir. Surpresa maior veio, no entanto, das respostas 

enviadas pelos iranianos, seja por meio de mensagens privadas ou de pôsters feitos 

pelos  próprios.  A princípio  as  respostas  eram tímidas,  com fotos  que  não  deixavam o  

rosto à mostra, apenas partes do corpo, ou o rosto coberto por sombras. Tal discrição 

pode ser explicada pelo fato de que o medo ainda se faz presente entre internautas do 

Irã, um país onde a internet não é um espaço independente e livre do controle e da 

censura do governo. Mas isso não impediu que as mensagens chegassem, provenientes 

do país persa ou da Europa e dos Estados Unidos, por exemplo.  

 

Maioria silenciosa e solidariedade global  

Em uma semana, a primeira imagem publicada por Edry já ultrapassava 7 mil 

likes4 e  o  resultado  levou o  designer  e  uma pequena  equipe  a  criarem uma página  no  

Facebook chamada Israel loves Iran, de modo a estabelecer um canal de comunicação 

direto entre pessoas. A partir da relação que se consolidava na rede, a página Israel 

loves Iran passou a se definir como “uma ponte no Oriente Médio entre as pessoas”. Na 

internet, mais precisamente em uma página no Facebook, milhares de indivíduos 

encontraram espaço para expressar seus sentimentos e opiniões em relação à guerra e 

em relação aos outros.  

A ruptura desta sensação de isolamento, a quebra da idéia de uma maioria 

silenciosa é de extrema importância para a transformação dos conflitos. Um dos 

                                                             
4 Informação disponível em http://www.israelovesiran.com/israelovesiran/ acessado em 08 jun. 2013 



motivos pode ser explicado pelo argumento do sociólogo Manuel Castells de que o 

medo, que paralisa as ações, surge quando há uma sensação de solidão, de isolamento. 

Uma vez que o individuo encontra respaldo para suas visões na expressão dos outros, 

isto é, uma vez que ele não se vê mais sozinho, cria-se uma “solidariedade global” 

(AOURAGH 2012 p.531). Essa solidariedade tem sido importante na organização das  

atuais manifestações, como a Primavera Árabe. A possibilidade de fomentar este 

sentimento de solidariedade faz da internet um espaço de formação da identidade 

política, “onde as pessoas se encontram com outras que compartilham da mesma 

opinião e compartilham informações sobre os protestos, ou disseminam mensagens que 

alimentam ainda mais sua raiva e determinação” (Ib)5. 

 

Transformação criativa 

Percebendo que uma comunidade estava se formando, Ronny e Michal 

decidiram transformar Israel loves Iran em um movimento que busca realizar diferentes 

ações para além da internet, sempre em torno do tema da paz e do respeito entre os 

povos do Oriente Médio. Foi então criada a Peace Factory (Fábrica da Paz), uma marca 

que usa comunicação, imagem e propaganda para divulgar o amor e o respeito entre as 

pessoas – combatendo de forma criativa a idéia de que a propaganda serve apenas para 

disseminar o medo e os discursos de ódio. Seguindo esta idéia, a equipe da Peace 

Factory criou uma campanha para levar pôsters e cartazes do Israel loves Iran para 

outdoors e ônibus de Tel Aviv. Através de movimentos de captação de dinheiro online, 

a equipe de Edry conseguiu fazer com que algumas das fotos que já circulavam na 

comunidade passassem a ser veiculadas também nas linhas de ônibus da cidade 

israelense.  

A criatividade na maneira de tratar de um tema tenso (como a crise no Oriente 

Médio) é apontada por Galtung, como um aspecto fundamental na transformação dos 

conflitos. O sociólogo argumenta que os conflitos possuem três eixos que poderiam ser 

traduzidos como vértices de uma pirâmide: ponto A (attitude)  atitude;  B  (behaviour) 

comportamento; e C (contradiction) contradição (GALTUNG, 2000 p.13). Entendendo 

o conflito como uma possibilidade para que as pessoas possam seguir adiante, ele 

apresenta a proposta de transformar e transcender estes três eixos que estruturam os 

                                                             
5 The internet also became a parallel space for political identity formation: where people met other people 
who relate to their opposition and shared information about protests, or disseminate messages that further 
ignited their anger and determination. 



conflitos a partir de abordagens pacíficas. Segundo Galtung, “é a falha em transformar o 

conflito que leva à violência” (2000, p.15)6. Desta forma, a atitude (A) agressiva em 

relação ao outro deveria ser transformada em empatia; o comportamento (B) que muitas 

vezes envolve a violência física deveria ser substituído por um modo de agir não-

violento;  e,  por  fim,  a  contradição  (C)  que  está  na  própria  raiz  dos  desentendimentos  

deveria ser transcendida através de formas criativas.  

Associando a abordagem de Galtung ao Israel loves Iran, é possível afirmar que 

a internet e a imagem foram, respectivamente, espaços e formas de comunicação 

criativas para tratar de um tema que até então só era comentado nas tradicionais esferas 

públicas da diplomacia e dos grandes veículos da comunicação. Exemplo do humor e da 

criatividade usados por Edry e sua equipe foi a imagem publicada logo após o discurso 

do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, durante a Assembleia Geral da 

ONU, em setembro de 2012. Na ocasião, o representante oficial de Israel mostrou o 

diagrama de uma bomba demonstrando os limites necessários para que o Irã 

conseguisse desenvolver armas nucleares. Enquanto as imagens de Bibi, como o 

primeiro ministro é conhecido, e seu diagrama inundavam as televisões e páginas dos 

principais jornais impressos, Edry se apressou em apresentar, na internet, seu próprio 

diagrama.  

Em uma foto que fazia alusão ao palco onde Netanyahu fez seu discurso, o 

designer mostrava um diagrama em forma de coração, onde as linhas traçadas 

demonstravam os limites de “amor” que poderiam ser alcançados por iranianos. Tal 

imagem ilustra o que é uma das principais características da página Israel loves Iran: 

desconstruir os discursos que levam ao ódio e à violência e, a partir daí, estabelecer 

novas relações diretas entre os indivíduos.  

                                                             
6 It is the failure to transform conflicts that leads to violence. 



 
Figura 2: Diferentes visões: esquema apresentado por Netanyahu (esq.) e Edry Fonte: 
UNPhoto/J. Carrier e facebook.com/israellovesiran 

 

O poder do discurso 

O estudo do poder de mobilização da internet em situações de conflito entre 

estados nacionais é interessante também porque permite entender o cenário das relações 

internacionais sob a ótica da comunicação. Desta forma, os significados simbólicos dos 

discursos construídos e disseminados ganham força, sendo estas atividades consideradas 

essenciais para a estrutura da própria sociedade e das relações que se dão nela. 

É possível pensar no processo de comunicação em uma sociedade traçando um 

paralelo ao esquema que envolve um emissor, que envia a um receptor uma mensagem 

em forma de código. No caso das estruturas sociais que se estabelecem a partir deste 

modelo de comunicação unilateral, o papel do emissor caberia aos atores (indivíduos ou 

coletivos) muitas vezes ligados aos estados, e que estão na condição de formulação de 

discursos. A mensagem emitida seria o discurso proferido por estes atores, carregado de 

significados e intenções, que serão recebidos, por sua vez, pelos demais atores que 

formam a sociedade, que estão sujeitos às leis e às regras determinadas. Na estrutura de 

comunicação que se estabelece, apenas os discursos proferidos por determinados atores 

têm espaço de repercussão. É a partir da aceitação destes discursos que os atores sociais 

conseguem legitimar sua posição elevada de poder.  

Castells argumenta que a legitimação “depende em grande parte do consentimento 

obtido mediante a construção de significado compartilhado” (2009, p.36)7 e este significado, 

por sua vez, é construído “através do processo da ação comunicativa” (Ib)8. Seguindo esta 

                                                             
7 [...] depende en gran medida del consentimiento obtenido mediante la construcción de significado 
compartido. 
8 El significado se construye en la sociedad a través del proceso de la acción comunicativa. 



análise, os discursos que definem estas relações não seriam expressões da sociedade, mas 

formas cristalizadas de poder, que “permitem a alguns atores exercer poder sobre outros 

atores sociais para ter poder para conseguir seus objetivos” (2009, p.38)9. Assim, o que 

achamos que é a sociedade pensando seria, na verdade, o que determinados atores sociais 

querem que as pessoas pensem, para que consigam ter controle sobre os demais atores. Esta 

idéia se aproxima da teoria apresentada pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu de que a 

opinião pública não existe. Segundo ele, a criação de uma sensação de “sociedade” ou de 

“opinião pública” seria uma forma de atores do poder legitimarem sua posição. 

Quando novas vozes emergem neste espaço público que se tornou a rede, 

propagam também novas visões, novos pensamentos e novos discursos. Esta 

emergência de novas vozes modifica a dinâmica da comunicação unilateral, na qual se 

baseiam muitos estados para se manter no poder, pois permite uma reconfiguração de 

pensamentos, a contestação de ideias, a desconstrução e reconstrução de imagens pré-

concebidas. É graças a esta emergência de ideias dissonantes que imagens de 

preconceito e ódio em relação ao outro podem ser desconstruídas, superadas e ate 

mesmo reformuladas. A construção de um diálogo entre pessoas, sociedades e culturas 

ganha força neste momento de ressignificação dos discursos. 

Essa reformulação de conceitos diz respeito à própria idéia de coexistência. Em 

relatório publicado em 2009, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (Unesco) afirma que “num mundo cada vez mais globalizado, as 

identidades culturais provêm frequentemente de múltiplas fontes; a plasticidade 

crescente das identidades culturais é um reflexo da complexidade crescente da 

circulação mundializada de pessoas, bens e informação” (2009, p.7).  

A  exemplo  do  que  aconteceu  com  o  Israel loves Iran, indivíduos podem 

encontrar mensagens na internet que desconstroem os discursos homogenizadores e que 

fomentam a distanciação entre culturas. A partir deste contato, podem também ter mais 

curiosidade sobre o outro, sobre suas visões e sobre sua cultura. Conforme as análises 

dos  movimentos  sociais  na  internet  apontam  para  reuniões  diante  de  uma  causa,  sem  

que isto implique na perda ou abdicação de crenças e identidades individuais, o 

encontro das culturas que é facilitado também não apresenta uma ameaça à cultura - 

entendida aqui também como uma construção de cada um. 

 

                                                             
9 [...] permiten a unos actores ejercitar el poder sobre otros actores sociales a fin de tener el poder para 
lograr sus objetivos. 



Embaixador de Si 

A questão da representação e da construção dos discursos, apontadas como 

essenciais à comunicação e ao poder em tempos de mobilização online, também estão 

presentes quando analisado o movimento do Israel loves Iran. Ao comentar sobre o 

poder das redes sociais, Ronny Edry reconheceu que elas permitem que os indivíduos 

sejam “seus próprios embaixadores”10, isto é, que os discursos e as opiniões possam ser 

apresentadas por cada um. O próprio conceito de representação pode ser repensado 

nesta dinâmica. Na internet o indivíduo encontra espaço para transmitir suas visões e 

interagir com as demais; trata-se de um diálogo direto, em que se fala “a alguém”, e não 

“em nome de alguém”.  

Um dos benefícios desta auto-comunicação diz respeito à questão das 

identidades. Esta representação digital, sob o olhar do especialista em comunicação 

política Stephen Coleman, permite abranger toda a complexidade e multiplicidade de 

aspectos que carrega o conceito de identidade que caracteriza a vida social (2005, 

p.193). “Quando as pessoas se comunicam digitalmente suas identidades são mais 

fluidas; elas podem ter mais de um endereço, recorrer a diversas fontes de informação e 

pertence a uma série de redes sociais” (Ib)11. 

Em relação à participação política nesta nova esfera pública, Pierre Levy afirma 

que trata-se de uma “ágora digital”, em que a identidade política de um indivíduo não é 

única e imutável. Segundo ele, não se trata de aumentar ou retirar o poder, mas sim de 

aumentar as potências de mobilização dos grupos humanos. Passaríamos, assim, de um 

ideal de democracia para um ideal de “demodinâmica” (LEVY, 2007 p.82). 

A identidade política “não se marca mais pelo fato de ele pertencer a uma 

categoria, mas por uma distribuição singular e provisória no espaço aberto dos 

problemas, das posições e dos argumentos, espaço que cada um contribui para formar e 

reformar em tempo real” (LEVY, 2007 p. 70). É a subjetividade das narrativas, as 

experiências pessoais que tornaram a internet um espaço tão interessante. Esta 

subjetividade dos discursos reproduzidos na rede e a forma como as tecnologias de 

                                                             
10 “With the Power of social media we have become our own ambassadors”. EDRY, Ronny. Extraído da 
reportagem “We are our own ambassadors”:Euphrates Institute Brings Together Peacemakers from 
Israel,Iran em 29 mar 2013 no portal da United Religions Initiative. Disponível em 
http://www.uri.org/the_latest/2013/03/we_are_our_own_ambassadors__euphrates_institute_brings_toget
her_peacemakers_from_israel_iran Acesso em 15 jun 2013 
11 When people communicate digitally their identities are more fluid; they can have more than one 
address, draw upon diverse sources of information and belong to a range of social networks. 



informação e comunicação são usadas para dar legitimidade às vozes que antes não 

encontravam espaço na grande imprensa 
[...] ao empoderar organizações, grupo e indivíduos a produzir e compartilhar 
informação (...) ajudam a trazer um maior grau de coesão, transparência e 
responsabilidade para os processos de transformação de conflito que eram impensáveis 
até então. (HATTOTUWA apud HANSEN.; BRAMSEN; NIELSEN, 2012 p.61)12  
 

Diplomacia 2.0 

Outro aspecto que emerge na discussão dentro das ações conduzidas no Israel 

loves Iran é o fato de que se trata de um movimento que tem a intenção de transcender e 

modificar uma situação de conflito que parte de um dos lados envolvidos. As 

negociações formais procuram sempre estabelecer um diálogo entre as partes na 

presença de um moderador, que não está diretamente implicado na situação. A partir daí 

busca-se uma saída comum encontrada e consentida por ambas as partes (no caso de um 

conflito que envolve apenas duas frentes em contradição). No caso do movimento Israel 

loves Iran, trata-se de uma iniciativa que partiu de um israelense, um cidadão comum 

que encontra espaço para expressar sua opinião. É como se a internet pudesse dar voz 

aos cidadãos comuns, colocando-os junto às mesas de discussão.  

Se a diplomacia é a forma oficial de busca por soluções para impasses, mediante 

uma negociação que envolve representantes oficiais de governos, então é possível 

pensar como esta dinâmica diplomática acontece na web, quando questões de 

representação, mediação e legitimidade são fluidas.  

Sobre as novas formas de exercer a tradicional mediação entre as relações 

internacionais, é interessante analisar o conceito da diplomacia pública. Enquanto a 

ideia de diplomacia tradicional corresponderia à tentativa de um ator internacional de 

administrar um ambiente a partir da relação com outro ator internacional, a diplomacia 

pública seria uma forma de promover uma imagem positiva de um país para a 

população de outro, através de eventos e programas de intercâmbio acadêmico, por 

exemplo. As novas tecnologias e a internet causaram impacto também nas relações dos 

estados,  levando  ao  surgimento  da  “nova  diplomacia  pública”,  também  chamada  por  

alguns estudiosos do campo de “Diplomacia Pública 2.0”.  Uma das principais 

mudanças apontadas pelo pesquisador Nicholas Cull no livro Public Diplomacy: lessons 

from the past (“Diplomacia Pública: lições do passado”, em tradução livre) seria o fato 

                                                             
12 […] in empowering organizations, groups and individuals to produce and share information […] helps 
bring a greater degree of cohesion, transparency and accountability to processes of conflict transformation 
that were hitherto unthinkable. 



de que esta nova diplomacia pública que antes era exercida de forma unilateral (agentes 

governamentais e público alvo de determinado país) se transfere no ciberespaço para um 

diálogo que envolve as próprias populações dos países em questão. Desta forma, a 

primeira tarefa da nova diplomacia pública seria caracterizada como uma construção de 

relações. Esta idéia se aproxima dos argumentos de Castells quando o sociólogo analisa 

a questão do poder dos estados sob a ótica das relações, estabelecidas através da 

comunicação. 

 

Críticas 

Uma das principais críticas aos movimentos que, como Israel loves Iran, 

surgiram e cresceram no espaço virtual, é justamente o fato de que as mudanças 

ocorridas na rede têm pouca ou nenhuma influência nas discussões que acontecem fora 

dela. Elas se dariam muito mais no campo do imaginário do que, de fato, no campo das 

ações políticas.  

Ainda que os criadores da Israel loves Iran e os mais de cem mil integrantes 

desta comunidade afirmem diariamente sua posição anti-belicista e pró-diálogo entre 

israelenses e iranianos, estes discursos não causaram alterações no tom agressivo que 

continua sendo usado pelos governantes. Em artigo publicado na página eletrônica do 

jornal inglês The Guardian em 07 de março de 2011, o escritor e pesquisador russo 

Evgeny Morozov afirma que o problema das análises dos movimentos que acontecem 

no Facebook ou no Twitter reside no fato de que estas redes são apenas ferramentas e 

que “as mudanças sociais continuam envolvendo muitos esforços penosos e de longo 

prazo para engajar com instituições e movimentos de reforma” (MOROZOV, 2011)13.  

Outro ponto levantado pelo pesquisador é o fato de que a análise de movimentos 

revolucionários  no  Oriente  Médio,  a  exemplo  da  Primavera  Árabe  ou  do  Israel loves 

Iran, dá extrema importância às ferramentas como Facebook e Twitter, o que implica 

num deslocamento do poder das ações no Oriente para as potências ocidentais. Morozov 

afirma que a ênfase no poder libertador destas ferramentas subestima o papel das ações 

humanas e faz com que “americanos se sintam orgulhosos de sua própria contribuição 

em eventos do Oriente Médio”(Ib)14.  

                                                             
13 […] these digital tools are simply, well, tools, and social change continues to involve many 
painstaking, longer-term efforts to engage with political institutions and reform movements. 
14 Americans feel proud of their own contribution to events in the Middle East. 



Outra questão que se coloca diz respeito à própria perpetuação de desigualdades na 

rede, isto é, as desigualdades, os problemas, se reproduzem nela, como por exemplo, no 

caso do acesso à internet. A pesquisadora Miriyam Aouragh descreve no artigo Social 

Media, Mediation and the Arab Revolutions (Mídias Sociais, Mediação e a Revolução 

Árabe, em tradução livre) a internet como sendo uma ferramenta e um espaço para o 

ativismo, possibilitando uma organização contra-hegemônica. Para Aouragh, se a 

internet está associada ao que acontece fora dela, isto é, ao contexto sociopolítico da 

sociedade em questão, então os problemas de ordem que existem numa comunidade 

offline se refletem também na organização na rede. A desigualdade no acesso à conexão 

seria um exemplo de como a rede perpetuaria um modelo de exclusão (digital, social) 

pré-existente. Neste sentido, Aouragh afirma que:  

 
A  pré-condição  para  o  ativismo  na  internet  deveria  ser  ao  menos  ter  o  acesso  à  
disponibilidade e ao alcance infraestrutural. Isto está longe dos mitos sem espaço e sem 
fronteiras e o ponto de luta entre a auto-determinação e a autonomia territorial 
(AOURAGH, 2012, p.528)15 
 

Nesse sentido, é importante pensar na questão da inclusão digital. O acesso à 

conexão, a garantia da liberdade de expressão despontaram durante a pesquisa como 

questões centrais que devem estar na pauta do governo, incluindo a sociedade civil, para 

assegurar que a internet seja um espaço plenamente livre para a circulação de ideias e 

para que todos possam ter acesso e saber navegar por ela. A partir desta análise, é 

interessante pensar até que ponto as manifestações na internet podem acarretar em 

mudanças para além da rede, desconstruindo as estruturas de poder e dando lugar a 

novas formas de organização. 

 

Reflexões sobre um novo espaço 

Se por um lado os movimentos de contrapoder que se dão no ciberespaço podem 

ser vistos com certo ceticismo quando se analisa os reais impactos que têm para além do 

mundo virtual, os grandes veículos de comunicação desempenham cada vez mais um 

papel fundamental de ponte entre estes dois espaços. Quando um movimento como o 

Israel loves Iran ganha grande repercussão nas redes sociais, sendo compartilhado por 

cada vez mais internautas e ganhando milhares de seguidores, torna-se uma pauta que 

                                                             
15 The precondition for internet activism should at least be affordable availability and infrastructural 
access and reach. This is a far cry from space-less and border-less myths and the very point of struggle 
over self determination and territorial autonomy. 



para  estes  grandes  veículos.  O  jornalismo,  na  tentativa  de  se  reinventar  diante  de  um  

novo contexto, está atento às ações que acontecem na rede. E quando uma delas se torna 

viral já não pode ser ignorada pelos veículos tradicionais.  

À medida que Edry e sua página se tornavam conhecidos pelos internautas, mais 

veículos como CNN, Haaretz e Al Jazeera publicavam reportagens e entrevistas sobre a 

campanha. E na medida em que estas matérias eram publicadas por estes veículos de 

grande visibilidade e com credibilidade perante seu público, as matérias acabavam 

despertando a curiosidade e divulgavam o movimento, contribuindo para o crescimento 

do mesmo. Foi a partir da repercussão da ação de Edry na mídia, por exemplo, que o 

iraniano Majid Nowrouzi tomou conhecimento da campanha. Também temeroso em 

relação a possível guerra envolvendo seu país, e surpreso com a mensagem positiva e 

amigável vinda da “outra” parte, Nowrouzi decidiu criar uma página em resposta, a Iran 

loves Israel, para que assim pudesse estabelecer um canal vindo do Irã, transmitindo de 

lá suas mensagens para os novos amigos israelenses.  

Apesar de se tratar inicialmente de um movimento pela paz entre israelenses e 

iranianos, o Israel loves Iran em pouco tempo se posicionou como um espaço para pedir 

o fim da guerra entre diferentes nações. Em novembro de 2012, Israel e a região da 

Faixa de Gaza, controlada pelo grupo Hamas, iniciaram um período de conflito com 

foguetes sendo lançados por ambas as partes. Em meio às sirenes e à tensão, Edry usava 

o espaço no Facebook como um diário para relatar seu cotidiano em meio à violência e 

reforçar o pedido de paz, desta vez entre israelenses e palestinos. Com o conflito em 

pauta, a questão da tensão israel-palestina ganhou atenção na página, com um número 

de mensagens crescentes de apoio a Ronny e pedindo o fim da guerra.  

A partir deste movimento, Israel loves Iran passou a ser direcionado como um 

espaço para pedir a paz onde quer que haja conflito, para além do Oriente Médio. 

Terremotos no Paquistão, repressão violenta aos manifestantes na Turquia ou ameaças 

de bombardeio proferidas pela Coreia do Norte contra os Estados Unidos. Todos os 

eventos que ameaçam a ordem pacífica dos estados nacionais ganham espaço e atenção 

na comunidade criada por Edry. 

 

Conclusões 

Em se tratando da mediação e da transformação de conflitos na rede, um 

aprendizado que se pode tirar é que a internet não se apresenta tanto como uma nova 

ferramenta para a diplomacia. A questão que parece ter maior relevância neste sentido é 



o fato de que a emergência dos novos discursos, a quebra da idéia de “maioria 

silenciosa”, o rompimento com o medo são fatores determinantes para que a sociedade 

civil possa reestruturar certas ideias e visões que suportam a legitimação do poder 

através do uso da violência. O diálogo surgido da rede não substitui a diplomacia 

formal, nem os atores da mesma, mas serve de espaço para a quebra de estigmas, pré-

conceitos e reestruturação da própria idéia de identidade. 

Esta vertente da rede pode ser melhor explorada por órgão supranacionais que 

lidam diariamente com a resolução de conflitos, como é o caso das Nações Unidas. 

Tratar a rede com uma atenção distinta, porém não distanciada da mídia, poderia ajudar 

no  campo  da  diplomacia  e  das  relações  internacionais  e  desponta  como  um  potencial  

futuro na pesquisa.  

Uma metáfora  que  parece  ilustrar  bem os  encontros  que  se  dão  na  rede  é  a  da  

“mensagem na garrafa”. É possível pensar, ainda aludindo a esta interpretação, que a 

internet é como um mar, onde flutuam diversas garrafas que trazem em seu interior 

mensagens escritas por alguém. O emissor não sabe ao certo aonde ou por quem a 

mensagem será recebida – mas isto não quer dizer que ele não será ouvido. É justamente 

a possibilidade do contato entre indivíduos tão distantes, a possibilidade do encontro de 

pessoas, ideias e pensamentos neste espaço imenso que faz da internet um lugar tão 

propício para pensar o novo. E ainda há muito que explorar ao navegar por estas águas. 
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MANIFESTAÇÃO EM SÃO PAULO: O TENSIONAMENTO ENTRE O 

DISCURSO DA VEJA E DO MOVIMENTO PASSE LIVRE 

 

Carolina Lima Silva PEREIRA1  

 

RESUMO: Na perspectiva de que o jornalismo atua, na contemporaneidade, como um 
mediador social responsável pela construção de discursos sobre a realidade, buscamos 
trazer para a discussão os tensionamentos entre o enquadramento assumido pela revista 
VEJA na cobertura das manifestações populares que se alastraram pelo país em junho 
de 2013, em contraposição ao enfoque dado pelo Movimento Passe Livre (MPL) no 
Facebook. Essa análise parte do entendimento que as novas mídias atuam na 
consolidação de um discurso contra-hegemônico, que provoca uma ruptura no 
monopólio da fala dos veículos massivos de comunicação e, consequentemente, 
auxiliam na disseminação de outros pontos de vistas, capazes de contribuir para a 
vitalidade do debate na esfera pública.  
 
PALAVRAS CHAVE: Jornalismo; Redes Sociais; Esfera pública.  

 
ABSTRACT: In view that journalism operates in contemporary, as a social mediator 
responsible for the construction of discourses about reality, we seek to bring to the 
discussion the tensions between the framework assumed by Veja magazine coverage of 
popular protests that spread across the country in June 2013, in contrast to the approach 
taken by the Movimento Passe Livre (MPL) on Facebook. This analysis is based on the 
understanding that new media work in the consolidation of a counter-hegemonic 
discourse, which causes a break in the monopoly of speaking vehicle mass 
communication  and  hence  assist  in  the  dissemination  of  other  points  of  view,  able  to  
contribute to the vitality of the public sphere. 
 
KEYWORDS: Journalism; Social Media; Public Sphere.  
 

1. Introdução 

 

Enveredar pela proposta de pensar o tensionamento entre os enquadramentos 

jornalísticos que mediadores distintos deram a um mesmo acontecimento, é possível 

somente a partir do entendimento de que, na contemporaneidade, o modelo de mídia 

massiva, verticalizada e hierarquizada convive, em paralelo, com um novo modelo 

proporcionado pelas novas mídias,  marcado pela transversalidade e dialogicidade.  

                                                
1  Jornalista, Especialista em Artes, Cultura Visual e Comunicação e Mestranda em Comunicação 
pela UFJF. Ministra a disciplina de Técnica de Produção Jornalística em Impresso na Faculdade de 
Comunicação da UFJF como professora-bolsista. E-mail: carolimsilva@hotmail.com 



 

Essa concepção parte da noção de web 2.0, definida por O'Reilly (2006) que 

demonstra que o termo serve para exemplificar a miríade de possibilidades que o 

ciberespaço oferece a todos nós, como a de escrever textos, publicar vídeos e áudios, 

dar opiniões, compartilhar e disseminar informações. Na sua definição, “uma parte 

essencial da Web 2.0 é tirar partido da inteligência coletiva, transformando a web em 

uma espécie de cérebro global.”(O'REILLY, 2006).  

Dessa forma, esse artigo propõe um estudo comparativo, utilizando da  

Metodologia da Análise de Conteúdo proposta por Laurence Bardin, para entender os 

processos de transformação de um acontecimento em notícia pela ótica da revista 

VEJA, semanário de maior tiragem nacional e pela fanpage do Movimento Passe Livre 

(MPL), organização que agregou, em um primeiro momento, manifestantes para o 

principal mote de luta das reivindicações populares que ocorreram São Paulo, em junho 

de 2013 – o transporte público de qualidade. Justifica-se a opção pela análise de uma 

página na rede social Facebook, pois essas estruturas são vista por Rublescki (2013) 

como dotadas de “funções pós-massivas (...) que se caracteriza pela intensificação do 

uso de tecnologias que rapidamente se transformam em instrumentos de envio, recepção 

e circulação de mensagens, também de viés jornalístico.” 

Pensando que o jornalismo desempenha um importante papel na cena 

contemporânea, a partir do fato que detém o poder simbólico do discurso, influenciando 

na construção de opiniões e criação de identidades, interessa-nos lançar um olhar crítico 

para essa atividade, que se consolidou na Europa no século XVIII justamente na 

confluência  do  racionalismo,  da  afirmação  do  Estado  diante  da  Igreja  e  no  momento  

histórico da constituição da República e, consequentemente, da democracia.  

Na nossa acepção, o jornalismo moderno desvirtua-se da concepção primeira, de 

“guardião da Ordem” e estimulador de uma esfera de debate e discussão pública capaz  

de proteger a democracia. Como assinala Motta (2002), “os relatos jornalísticos são 

impregnados de subjetividades”(MOTTA, apud PRADO, 2011, p.41). Dessa forma, o 

compromisso com a imparcialidade que deveria ser fio condutor da prática profissional 

esbarra na estrutura de propriedade dos meios e nos interesses dos veículos de 

comunicação – sejam econômicos ou políticos, como aponta Martín-Barbero: 

 



 

Em suma, os regimes de visibilidade que os media brasileiros oferecem não 
respondem ao ideal democrático de visões de mundo diversificadas, 
correspondentes à multiplicidade de vozes e interesses sociais, sendo um 
resultado ambíguo da intersecção entre informação e desinformação, verdade e 
artifício, montagens ritualizadas e espontaneidade. (MARTÍN-BARBERO, 
apud PRADO, 2011. p. 36) 

 

Portanto, nossa hipótese desenvolve-se em torno da noção de que na fanpage do 

MPL no Facebook, a construção social do discurso sobre as manifestações difere-se do 

modo como os mesmos fatos foram representados pela VEJA, tendo em vista que o 

discurso da revista é atravessado por interesses que influenciam a prática jornalística. 

Não é possível pensar esse cenário senão diante da reconfiguração do jornalismo  

frente a uma nova “ecologia midiática”, caracterizada por um deslocamento das atitudes 

epistêmicas coletivas que asseguravam aos veículos jornalísticos a exclusividade da 

mediação diária como instrumento de coesão social, como propõe Rublescki (2013). 

Segundo ela, esse descentramento dá origem a uma crise de identidade do jornalismo, 

que “decorre do deslocamento da ênfase na produção das notícias para a circulação, o 

que significa dizer, das redações profissionais para o tecido social.”(RUBLESCKI, 

2013, p.1) 

É justamente esse “empoderamento” da sociedade civil na construção de um 

discurso díspar do propalado pelos meios de comunicação massivos, aqui representados 

pela VEJA, que se constitui, talvez, na grande arma que o ciberespaço colocou nas 

mãos do cidadão comum. Rompendo com o monopólio da fala que tais veículos 

historicamente sempre possuíram, é dado aos atores sociais o espaço para divulgarem 

outros pontos de vista e discursos sociais que auxiliam na (re)construção de suas 

próprias identidades e na revitalização de uma esfera púbica de debate.  

Esses atores sociais estabelecem troca de informações, desenvolvem poderes 
nas redes, e estabelecem outras formas de ação política, um ativismo centrado 
em múltiplas localidades conectadas digitalmente em escala mais ampla que a 
local, quase atingindo uma escala global. (…) são membros de dispersas 
diásporas globais conectados por grupos de interesse, que têm o potencial de 
intervir em arenas antes exclusivas dos estados nacionais, assim deixam de ser 
invisíveis e ganham visibilidade como membros agregados e como 
coletividades. (SASSEN, apud PRADO, 2011, p.43) 

 

2. Crise no Jornalismo  

 



 

Nesse contexto de descentramento das estruturas sociais diante da globalização, 

é propício pensar na diluição do conceito de Jornalismo, que está se liquefazendo diante 

do aparecimento de novas formas de acesso à informação propiciadas pela tecnologia, 

entendendo esse processo dentro de algo mais abrangente, o de uma mudança estrutural 

que está transformando as sociedades modernas no final do século XX.  

À medida em que áreas diferentes do globo são postas em interconexão 
umas com as outras, ondas de transformação social atingem virtualmente 
toda a superfície da terra –  e a natureza das instituições 
modernas.(GIDDENS apud HALL, 2005, p.15)  
 

Partindo dessa noção, podemos afirmar que se instaura, na contemporaneidade, 

uma crise de identidade no Jornalismo. Essa crise é motivada pelo surgimento dessa 

“nova ecologia midiática” que passa a ser composta também por sites de redes sociais -  

Facebook, Twitter, blogs -  que possibilitam que as notícias não circulem somente das 

empresas jornalísticas para o público, mas também em sentido inverso, partindo dos 

próprios atores sociais para a sociedade civil como um todo. No entanto, não podemos 

deixar que observar que essa crise é sintoma de um mal estar mais abrangente, que 

abarca a cultura como todo.  

Canclini localiza no fenômeno da globalização, a passagem das identidades 

modernas para as pós-modernas. Para ele, as características identitárias assumidas no 

passado eram territoriais e monolinguísticas, consolidadas em regiões logicamente 

definidas e regidas por uma determinada etnia em um espaço denominado de nação. 

Com o predomínio da globalização, as identidades pós-modernas caracterizam-se por 

serem transterritoriais e multilinguísticas, obedecendo muito mais à lógica de mercado 

do que a lógica dos Estados. “(A globalização) produz maior intercâmbio transnacional 

e deixa cambaleante a segurança que dava ao fato de pertencer a uma nação.” 

(CANCLINI, 2007, p. 19) 

Bauman, por sua vez, utiliza a metáfora da “modernidade líquida” para 

demonstrar que vivemos um processo em que a própria sociedade, face à globalização, 

tende a se diluir.   

Líquido-moderna é uma sociedade em que as condições sob as quais seus 
membros agem mudam num tempo mais curto do que aquele necessário para a 
consolidação de hábitos e rotinas, das formas de agir. A liquidez da vida e a da 
sociedade se alimentam e se revigoram mutuamente. (BAUMAN, apud 
RUBLESCKI, 2013, p.1). 



 

Como consequência desse fenômeno, as próprias identidades passaram por 

deslocamentos, que, segundo Hall foram sendo gestados ao longo dos tempos. 

Inicialmente partiu-se de uma primeira concepção de identidade, baseada no sujeito do 

Iluminismo, que era centrado, unificado, dotado da capacidade da razão e cujo “centro” 

emergia no nascimento do indivíduo e permanecia o mesmo durante toda sua existência. 

Em um segundo momento, a identidade passa pelo sujeito sociológico, em que o 

“núcleo do sujeito” era formado a partir da interação com outros, que mediavam sua 

relação com a cultura. Até que essa noção sucumbe na ideia de que esta identidade, 

antigamente unificada e estável está tornando-se fragmentada, composta de várias 

identidades, que algumas vezes são contraditórias entre si. “A identidade torna-se uma 

'celebração móvel': formada e transformada continuamente em relação às formas pelas 

quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam.” 

(HALL, 2005. p.13) 

 

Corrobora com essa visão Homi Bhabha, quando usa a metáfora de que vivemos 

na “fronteira do presente”, para explicar que atualmente nossa existência é marcada por 

uma sensação de estarmos perdidos diante desse deslocamento identitário.  

 
(...) neste fin de siècle, encontramo-nos no momento de trânsito em que espaço 
e tempo se cruzam para produzir figuras complexas de diferença e identidade, 
passado e presente, interior e exterior, inclusão e exclusão. Isso porque há uma 
sensação de desorientação, um distúrbio de direção, no 'além': um movimento 
exploratório incessante. (BABHA, 1998, p. 1) 
 

Diante dessas transformações que a sociedade, a cultura e a nossa noção de 

identidade sofrem, o próprio Jornalismo também se vê perpassado por essas mudanças, 

o que altera seu papel social como mediador, mediante novas intervenções que o 

cenário digital propicia na construção de notícias.  

 

 

3. Representação de identidades no Jornalismo 

 



 

Enquanto área do conhecimento, o Jornalismo pode ser entendido como campo 

social, com suas “leis de funcionamento invariantes”, que são utilizadas para interrogar 

e interpretar outros campos, como assinala Bordieu (1983).  

 
um campo (…) se define entre outras coisas através da definição dos objetos de 
disputas e dos interesses específicos que são irredutíveis aos objetos de disputa 
e aos interesses próprios de outros campos (…) e que não são percebidos por 
quem não foi formado para entrar neste campo.  (BORDIEU, 1983. p.89) 

 

 

Dentro dessa estrutura, Bordieu aponta ainda que as regras no interior do campo 

são internalizadas pelos participantes. “Todas as pessoas que estão engajadas num 

campo têm um certo número de interesses fundamentais em comum, a saber, tudo 

aquilo que está ligado à própria existência do campo.” (BORDIEU, 1983. p. 90)  

 

Esses conceitos são importantes para a compreensão do Jornalismo enquanto um 

campo social capaz de construir representações simbólicas acerca da realidade, que 

carregam em si a condição de atuar na elaboração de discursos influenciando no 

processo identitário. Conforme Kathyn Woodward, é por meio dos significados 

produzidos pelas representações que damos sentido à nossa experiência e àquilo que 

somos.  

 
 

A representação, compreendida como um processo cultural, estabelece 
identidade individuais e coletivas e os sistemas simbólicos nos quais ela se 
baseia fornecem possíveis respostas às questões: Quem eu sou? O que eu 
poderia  ser?  Quem eu  quero  ser?  Os  discursos  e  os  sistemas  de  representação  
constroem os lugares a partir dos quais os indivíduos podem se posicionar e a 
partir dos quais podem falar. (WOODWARD, 2000, p. 18) 

 

 

O que nos interessa perceber é que, como o Jornalismo enquanto prática social 

constrói representações identitárias que nos fornecem guias de entendimento do mundo.  

Nesse sentido, ultrapassa a função de informar o leitor, para se tornar um gerenciador 

da arena simbólica (GANS apud RUBLESCKI, 2013). Ou seja, a partir desse 

entendimento é possível compreender as notícias como registros que refletem realidades 



 

reprodutoras de agendamentos que interessam aos próprios veículos de comunicação, 

instituições e interesses políticos e econômicos.   

 
O contrato projeta no texto um diálogo amigável entre enunciador e destinatário, mas 
oculta uma tensão que poderia advir em função da diferença interna das múltiplas 
posições dessa audiência. O destinatário é muitas vezes convidado pelo texto e seu 
respectivo contrato a endossar as palavras de ordem do enunciador e não exatamente 
a dialogar, a apresentar outras interpretações e até a opor-se a uma representação de 
um fato social, o que resulta numa visibilidade da sociedade “monolinguajeira”, não 
em uma multiplicidade prestes a se reorganizar pelo reconhecimento da diferença e 
pela democracia. (PRADO, 2011, p. 34) 

 

Interessante notar que, os sujeitos agora imersos na cibercultura, podem a partir 

do surgimento das redes sociais, utilizar-se de ferramentas que proporcionam  

interatividade, colaboração e coparticipação para produção de conteúdos que dizem 

respeito a seus modos de ser e viver, revelando esses mesmos traços identitários, que 

corroboram na construção de uma visão de mundo.  

 
Em um mundo norteado pela cibercultura e pela sociedade do consumo, em que 
os meios de comunicação contribuem para modular e modelar práticas 
identitárias, (...) que, por meio da produção de conteúdos em redes sociais 
digitais, compartilham seus modos de ser e viver.(HILLER, 2013, p.1) 

 

Aqui, discute-se ainda como essas novas mídias proporcionam a ampliação do 

debate, já que podem ser apropriadas por múltiplos e variados atores sociais para levar 

para a sociedade os temas de suas pautas, prescindindo da valoração conferida pelos 

meios de comunicação de massa que poderia atribuir-lhes o caráter de noticiável ou não, 

a partir de interesses próprios.  

Há, nessa concepção, uma ruptura com a hegemonia dos meios massivos, não 

somente com relação à divulgação de informações, mas o sentido que é dado às 

mesmas, que agora não precisam mais passar pelo filtro dos meios massivos para 

alcançar parcelas da população. É o caso do Movimento Passe Livre, que estamos 

analisando. De um movimento pequeno e sem grande representatividade em São Paulo 

e no Brasil, conseguiu uma grande visibilidade após as manifestações e espaço para 

divulgação, até mesmo na grande imprensa, de suas propostas. O Facebook teve papel 

importante, na divulgação dos eventos e organização das manifestações, comprovando 

que através de redes sociais, importantes temas importantes podem ser discutidos e 



 

levados para a sociedade, ampliando a construção de uma esfera pública de participação 

popular, elemento chave no fortalecimento da democracia.  

No final do século XX, com a emergência das “novas” mídias, os 
sistemas tradicionais de comunicação passaram a conviver com novas 
possibilidades de mediação e de construções de sentidos sobre a 
experiência e a realidade social viabilizadas pelos usos das tecnologias 
digitais. Hoje, a rápida proliferação das redes e da digitalização, associada 
à globalização, intervém na autoridade do estado, na participação 
democrática e também nas práticas jornalísticas.(PRADO, 2011, p. 43) 

 

 

4. Análise de Conteúdo da VEJA e do MPL 

 

Para este trabalho, elegemos a Análise de Conteúdo como metodologia, por 

entendê-la como útil na observação de estruturas na construção dos discursos da VEJA 

e do MPL no Facebook que podem nos dar evidências de como podemos detectar ali 

uma tensão entre uma versão jornalística e uma versão construída coletivamente, a 

partir da interação entre atores sociais supostamente aderentes à causa.  

 

A análise de conteúdo constitui uma metodologia de pesquisa usada para 
descrever e interpretar o conteúdo de toda classe de documentos e textos. Essa 
análise, conduzindo a descrições sistemáticas, qualitativas ou quantitativas, 
ajuda  a  reinterpretar  as  mensagens  e  a  atingir  uma  compreensão  de  seus  
significados num nível que vai além de uma leitura comum. Essa metodologia 
de pesquisa faz parte de uma busca teórica e prática, com um significado 
especial no campo das investigações sociais. Constitui-se em bem mais do que 
uma simples técnica de análise de dados, representando uma abordagem 
metodológica com características e possibilidades próprias. (MORAES, 1999, 
p.1) 

 

Dentro da proposta da Análise de Conteúdo, optamos pelo critério de 

categorização semântico para identificar se apareciam palavras relacionadas às três 

categorias que criamos para retratar os protestos:  “manifestações”,  “manifestantes” e 

“representantes políticos”. Essa metodologia foi aplicada nos dois veículos, na semana 

do dia 24 a 28 de junho de 2013 para análise das postagens da fanpage do MPL no 

Facebook e na edição 2.327 da VEJA, intitulada como edição histórica, do dia 26 de 

junho do mesmo ano.  



 

 Na VEJA, foram analisadas ao todo nove matérias relacionadas aos protestos, 

assim intituladas: “Os sete dias que mudaram o Brasil”; “O poder acuado”; “O ministro 

chefe da oposição”; “Uma vitória parcial”; “Um chute na Copa”; “A conta é para 

todos”; “Cartel roda presa”; “Os organizadores do caos” e “Depois das catracas, os 

casarões”, além do editorial com o título de “Sem medo do novo”.   

Na fanpage do MPL no Facebook, que possui 5.230 seguidores2, analisamos 23 

postagens divididas entre as seguintes categorias: divulgação de evento (6), mensagem 

de protesto (1), mensagem informativa (3), mensagem opinativa (1), link (7), vídeo (5), 

além de 425 comentários, divididos entre o total de postagens. Para registro, foram 

contabilizados 81 curtidas e 266 compartilhamentos. Esse total grande de 

compartilhamentos pode ser entendido, no nosso ponto de vista, como uma atitude 

realizada pelos próprios membros da rede (atores sociais) para dar visibilidade às 

discussões que ali estavam sendo travadas, para um público externo, visando extrapolar 

a causa para um grupo maior de indivíduos, que a partir do compartilhamento poderiam 

ter contato com a causa do MPL. Já as curtidas podem ser vistas como uma adesão às 

informações que estavam circulando na rede.  

 

Categorias encontradas na revista VEJA  
Manifestações Manifestantes Representantes Políticos 
“manifestações de rua”  
“protestos em massa” 
“manifestação popular” 
“grandes manifestações” 
“arruaças” 
“baderna” 
 

“brasileiros” 
“petistas tarefeiros” 
“multidões” 
“turbamulta” 
“indignados” 
“nova classe média” 
“vândalos e anarquistas” 
“manifestantes exaltados” 
“bando” 
“oportunistas” 
“arruaceiros” 
“militantes” 
“multidões de libertários 
independentes não 
ideológicos”  

“Brasilha da Fantasia” 
“distante Planeta Planalto” 
“representantes do poder” 
“A presidenta acuada” 
“Governo perdido” 
“Governo que cobra muito e 
não entrega contrapartida” 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categorias encontradas na página do MPL no Facebook  

                                                
2  Total apurado no dia 10 de agosto de 2013.  



 

Manifestações Manifestantes Representantes políticos 
“atos” 
“protesto” 
“revolução” 
“luta” 
“manifestação” 
“movimento social” 
“construção popular” 

“participantes” 
“manifestantes” 
“grupo” 
“povo” 

“aqueles que se dizem 
nossos representantes” 
“parlamentares que traíram 
nossa confiança” 
“corruptos” 

 

 

Diante da observação das palavras utilizadas por um e outro veículo para a 

construção de seus textos, podemos chegar a algumas inferências. Como já salientamos, 

os discursos jornalísticos, até recentemente, tinham a primazia em selecionar e contar 

um acontecimento, dando uma “versão dos fatos” que exercia influência na própria 

construção de uma noção de identidade de uma Nação. Com a entrada da Internet, esse 

cenário se modificou, permitindo que os cidadãos fizessem parte da construção do 

discurso social acerca da realidade.  

Neste  caso,  a  revista  VEJA,  a  partir  de  sua  leitura  dos  movimentos  populares  

que sacudiram o país em junho de 2013 buscou construir uma imagem dos movimentos 

que, à primeira vista, parece dissonante do que o mesmo foi, como podemos observar 

na página no Facebook do MPL, movimento responsável pela primeira fagulha que 

estimulou as outras manifestações pelo país.  

Quando a VEJA refere às manifestações fala em manifestações de rua, protestos 

em massa e até mesmo baderna, como se pode observar na seguinte construção: “Os 

anarquistas, por sua vez, são uma minoria dentro da minoria, mas são os mais 

organizados. Para que fosse coibida a baderna nos protestos, eles deveriam ser os 

primeiros a ser identificados e punidos.” (VEJA, 26 de jun. 2013, p. 89) 

Já os manifestantes são tratados de brasileiros, mas a publicação também inclui 

no rol de denominações as insígnias petistas tarefeiros, turbamulta (que significa 

multidão em desordem), vândalos e anarquistas, além de radicais e oportunistas.  
 
A presidente acuada, as instituições em estado de estupor, os políticos 
desaparecidos e a turbamulta subindo a frágil passarela do Palácio Itamaraty 
criaram outro sentimento estarrecedor: é muito fácil quebrar o vidro que separa 
a ordem do caos. (VEJA, 26 de jun. 2013, p. 61) 

 



 

Os representantes políticos, principalmente o Governo da presidente Dilma, que 

atualmente é situação, foi retratado pela revista como estando confuso e totalmente 

atônito e perplexo diante das manifestações que eclodiram naquela semana. Para 

demonstrar isso, utilizam metáforas como Brasilha da Fantasia e distante planeta 

Planalto para designar o Governo Federal.  

 
Não era novidade para ninguém que o distante planeta Planalto, a Brasilha 
da Fantasia, vinha se tornando, governo após governo, uma entidade 
divorciada do Brasil real e focada apenas na arrecadação da maior carga fiscal 
entre os países emergentes. (VEJA, 26 de jun. de 2013, p. 13) 

 
Essas construções diferem-se completamente dos sentidos dados aos mesmos 

termos,  na  página  do  MPL  no  Facebook.  As  manifestações  são  denominadas  de  atos,  

protestos, revoluções ou luta, num sentido de que são movimentos sociais, construídos 

com base popular. A partir dessas denominações infere-se que as manifestações partem 

de  uma demanda  social  e  que  devem ser  construídas  em conjunto,  como um acesso  a  

direitos que são negados aos cidadãos, em específico o direito de ir e vir propiciado 

através de um transporte de qualidade. Essa asserção pode ser encontrada no seguinte 

trecho: “O Movimento Passe Livre, como movimento social, de construção popular, 

chama a todos que estão participando do atos para dividir suas colocações e posições 

conosco.”(FACEBOOK, postagem no dia 28 de jun. 2013)  

Já os integrantes do movimento são denominados participantes, manifestantes, 

mas também chamados de grupo ou povo. Esse sentido dá um caráter de uma 

coletividade, que se reúne em grupo para a defesa de causas de interesse da população. 

Este sentido se difere do que foi acionado predominantemente pela revista VEJA, que 

classificou os manifestantes como uma multidão desordenada e sem foco. “O povo 

brasileiro  é  a  soberania  do  País,  a  FIFA  não  tem  soberania  sobre  ao  Brasil.”  

(FACEBOOK, comentário no dia 24 de jun. 2013) 

Outra diferença de sentido, que foi acentuada durante o período por diversos 

outros meios de comunicação e também pelos próprios manifestantes nas redes sociais 

foi a marca de um movimento apartidário, que reunia pessoas insatisfeitas com a 

política de uma forma geral, não especificamente contra partido A ou B. Nas 

construções discursivas referentes aos políticos, não encontramos no Facebook 

referências diretas nas postagens a indignação contra o partido petista, que atualmente 



 

governa o país, e sim, uma revolta generalizada contra a todos os políticos, que são 

intitulados como “aqueles que se dizem nossos representantes”, mas na verdade são 

“parlamentares que traíram nossa confiança”. “Não obstante, a moralização do poder 

público, é medida que se impõe, a começar pela limpeza no Congresso, dos 

parlamentares que traíram nossa confiança, em razão do desvio de verbas públicas.” 

(FACEBOOK, comentário no dia 26 de jun. de 2013) 

Diante dessas observações, podemos perceber o quanto a VEJA buscou 

construir  um  discurso  em  que  as  manifestações  tiveram  um  sentido  mais  negativo  do  

que positivo, exaltando que a turbamulta estava nas ruas sem um propósito definido,  

desordenada e promovendo o caos. Os anarquistas e radicais foram lembrados, trazendo 

à tona muito mais aspectos problemáticos das manifestações do que seu caráter de 

reivindicação popular, essencial para uma democracia. 

A responsabilização por esses levantes, na visão da VEJA foi do PT, “que se 

considerava dono das ruas”, na denominação do semanário, que não poupou críticas ao 

Governo e aos políticos atualmente no poder. A presidente Dilma, descrita como 

acuada, perdida e desorientada, foi alvo da maior parte das críticas. Essa opção, 

defendida pela revista, coaduna-se com sua prática histórica no país da defesa de grupos 

conservadores. No entanto, essa crítica veemente ao governo petista não foi marca 

predominante na página do MPL no Facebook, pelo menos nas postagens oficiais do 

movimento da semana analisada, dirigindo suas críticas a todos os políticos de uma 

forma geral. As críticas ao governo petista foram encontradas nos comentários de atores 

sociais presentes na rede, o que deixa explícito como a página também foi utilizada para  

discussão, debate e manifestações de múltiplas opiniões.  

 

5. Conclusão 

 

A partir dessa pesquisa, tivemos a oportunidade de compreender como a notícia, 

matéria-prima do Jornalismo, é perpassada por inúmeras influências e interesses. 

Contudo, com as novas tecnologias de comunicação, essa soberania dos veículos 

massivos de comunicação está ameaçada, na medida em que, as redes sociais vieram 

possibilitar que os cidadãos tenham acesso às ferramentas de produção de conteúdo, 

eficazes na elaboração de discursos outros, que fortaleçam outras visões de mundo.  



 

Movimentos populares, como o MPL e milhares de outros, espalhados pela rede 

mundial de computadores demonstram como existem novas possibilidades, que 

precisam ser exploradas, para a prática de uma comunicação mais democrática e plural. 

Importante notar ainda, que a fanpage foi somente o suporte tecnológico, mas que as 

pessoas ali, além de praticarem uma espécie de ciberativismo, também foram às ruas de 

São Paulo protestar, levando para o Brasil e para o mundo, o descontentamento com a 

forma como as políticas públicas estavam sendo implantadas.  

Assumindo o controle das narrativas discursivas pela Internet, os cidadãos foram 

ativos no processo de mudança social, o que nos traz pistas de que na 

contemporaneidade ocorre uma ruptura relacionada às interações entre público e mídia.  

Se antes, as relações sociais que eram mediadas pelos veículos de massa se davam pelo 

fluxo da comunicação em sentido único, atualmente, esta interação ocorre também de 

forma plural, polissêmica e interdependente, na qual os usuários superam a verticalidade 

e estrutura monológicas dos oligopólios da informação. 
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Reformas Urbanas e Ciberespaço: narrativas de uma democracia em rede 

 

Roselane Gomes Bezerra1 

Universidade de Coimbra 
Resumo 

 

 
Este artigo analisa o conflito simbólico que está a existir entre as narrativas de 
políticas urbanas presentes nas propagandas oficiais e nos blogues que examinam o 
processo de “requalificação” na cidade de Almada. O suporte de observação foram 
os discursos veiculados por decisores políticos no site da Câmara Minicipal com 
imagens dos projetos de intervenção e em revistas online com informações sobre a 
implementação de programas de reformas urbana, e também os blogues, utilizados 
pelos habitantes como um fórum de discussão com críticas e reflexões a respeito 
desse processo de transformação da cidade.  
Palavras-chave: Requalificação; Narrativas; Conflito simbólico. 
 

Abstract 
 

Advertisements and blogs as narratives of urban policies 
This article examines the symbolic conflict that exists in the narratives of urban 
policies in the official advertisements and in the blogs that examine the process of 
“requalification” in Almada’s city. The support of observation were the discourses 
conveyed by policy makers in City Council site with pictures of intervention 
programs and in online magazines with information on the implementation of 
urban reform programs and also blogs, used by residents as a discussion forum 
with criticisms and reflections about this process of transformation of the city. 
Keywords: Requalification; Narratives; Symbolic conflict. 
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Introdução 

 
No contexto urbano atual, a divulgação de propagandas oficiais de projetos de 

requalificação urbana nos sites das Câmaras Municipais, para além de informar, está a 

revelar processos sociais pertencentes à própria cultura urbana contemporânea.2 São 

narrativas que estão a difundir uma conceção de política urbana assente na valorização 

estética da arquitetura por meio do planeamento estratégico.3 Porém, a propagação da 

ideia de transformação no espaço urbano, como forma de estabelecer novos usos e 

apropriações tem gerado muitas polémicas entre os discursos dos políticos e dos 

“praticantes”4 da cidade. Está a existir um certo conflito simbólico no tocante à 

definição do processo de requalificação urbana em diferentes meios de comunicação 

social.  

No campo dessa “disputa” a respeito da definição de políticas urbanas atuais 

destaco o antagonismo entre as narrativas das propagandas oficiais e dos blogues sobre 

as cidades. Estes meios de comunicação manifestam diferenças na descrição de um 

mesmo fenómeno. Enquanto as propagandas oficiais são utilizadas pelos decisores 

políticos para divulgar a ideia da intervenção urbana como uma boa estratégia para o 

desenvolvimento da urbe, os blogues são usados pelos habitantes como um fórum de 

discussão com críticas e reflexões a respeito desse processo de transformação da cidade. 

Estes fornecem pistas de como os discursos dos agentes envolvidos nos projetos de 

transformação, especialmente dos decisores públicos e dos arquitetos, são 

compreendidos pelos utilizadores dos espaços urbanos. 

                                                
2 Alguns estudos revelam que esse fenómeno refere-se ao aumento das políticas de património como parte 
do planeamento estratégico para expandir o mercado de captação de recursos (Fortuna, 1997; Leite, 2004; 
Ferreira, 2005; Arantes, 2009; Peixoto, 2009). 
2 Para alguns críticos dessa multiplicação de projetos de intervenção urbana, como o antropólogo Franco 
La Cecla (2011), a estética se sobrepõe às necessidades dos utilizadores dos espaços urbanos. Nas 
palavras  desse  autor,  “nunca  como  hoje  a  arquitetura  esteve  tão  na  moda”.  Para  Neil  Leach  (2005),  a  
arquitetura encontra-se comprometida com o lado estético e “tudo se resume a imagens”.  
3 O plano estratégico é inspirado em conceitos e técnicas oriundos do planeamento empresarial e, segundo 
seus defensores, deve ser adotado pelos governos em razão das cidades serem submetidas às mesmas 
condições e desafios que as empresas. É definido, também, como um projeto de urbanidade que se baseia 
na competição entre cidades e na mobilização e cooperação de diferentes atores sociais urbanos (Sánchez, 
2003, 1999; Borja & Castells, 1997; Bouinot & Bermils, 1995).  
4 Michel de Certeau (1994) define como “praticantes” os utilizadores do espaço que, na condição de 
consumidores, imprimem marcas pessoais e sentidos para além das determinações arquitetónicas. 
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Adotei essa temática como objeto de pesquisa a partir da observação do site da 

Câma Municipal, da revista online Almada informa de Almada, em Portugal, e do 

exame de diferentes blogues que criticam esses planos.5  

Os decisores políticos de Almada estão a apresentar diversos planos de 

intervenção, tendo retido, para a reflexão que elaboro neste artigo, dois projetos. O 

primeiro é denominado Almada Nascente Cidade da Água, elaborado por um consórcio 

de  três  ateliês  de  arquitetura:  Atkins,  Santa  Rita  Arquitectos  e  Richard  Rogers  

Partnership. Esse plano está contemplado no projeto de urbanização “Arco Ribeirinho 

Sul” e as suas imagens têm sido amplamente divulgadas nas principais avenidas de 

Almada. O segundo programa analisado foi Almada a um metro do futuro, que 

corresponde à instalação de uma linha de metropolitano de superfície (Metro Sul do 

Tejo – MST), que está integrado no plano de requalificação do Largo de Cacilhas 

(Largo Alfredo Dinis). Essa obra, bastante noticiada nos meios de comunicação, foi 

inaugurada em novembro de 2008.  

Após a identificação e uma criteriosa avaliação dos blogues que discorrem a 

respeito da cidade de Almada, a seleção de Emalmada e Triângulo da Ramalha, como 

referência às reflexões deste artigo, obedeceu aos seguintes critérios: tecer comentários 

sobre os projetos de intervenção na cidade de Almada e não assumir vínculos com 

partidos políticos. 

Partindo da premissa de que a relação entre imagem e texto constitui um melhor 

significado para a comunicação (Chaplin, 1994), o suporte de análise para o 

entendimento dessa problemática foi um exame das descrições e das representações 

gráficas presentes nas propagandas dos projetos Almada Nascente e Almada a um metro 

do futuro e nos blogues Emalmada e Triângulo da Ramalha.6  

A opção da cidade de Almada como objeto de estudo não distancia esta análise 

de apreciações mais amplas sobre as narrativas de políticas urbanas a partir da 

divulgação de projetos de requalificação em outros contextos. O desafio aqui proposto 

                                                
5 Almada, no início dos anos 2000, tornou-se a sexta cidade mais populosa de Portugal, com cerca de 160 
mil habitantes. Pertence ao distrito de Setúbal e está subdividida nas freguesias de Almada, Cacilhas, 
Cova da Piedade, Pragal, Laranjeiro, Feijó, Caparica, Charneca da Caparica, Costa da Caparica, Sobreda 
e Trafaria. Está limitada a leste pela cidade do Seixal e a sul por Sesimbra. Possui uma longa costa a oeste 
para o Oceano Atlântico e a norte e nordeste abre-se para o Estuário do Tejo em frente aos municípios de 
Lisboa e de Oeiras. 
6 Por  estarem  em  causa  as  observações  de  um  processo  de  requalificação  urbana  a  partir  de  meios  de  
comunicação, o presente artigo não se centra na análise da questão do espaço público virtual. 
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foi o de investigar o conflito simbólico que está a existir entre as propagandas oficiais e 

os blogues enquanto diferentes compreensões das políticas de intervenção nas cidades.  

 

1. A cidade oficial 

Os argumentos explicitados nas propagandas da Câmara Municipal de Almada 

para justificar as transformações na cidade baseiam-se nos seguintes indícios: uma 

articulação com o estuário do Tejo e o incremento das suas complementaridades com 

Lisboa; a transformação de espaços de trânsito automobilístico em áreas pedonais para 

fins de lazer; a implementação de equipamentos turísticos, culturais e de investigação; a 

preservação do meio ambiente; e o aproveitamento das antigas estruturas industriais. 

Como pode ser visto a seguir, os projetos Almada Nascente e Almada a um metro do 

futuro são, recorrentemente, apresentados como planos que irão contribuir para a 

construção de uma “nova cidade”. Esta ideia do “futuro” também é percetível nas 

imagens que projetam um novo estilo arquitetónico a ser construído na margem Sul do 

Tejo. 

O exame das representações gráficas, presente nas publicidades, permitiu 

perceber que, antes dos novos “lugares” se consolidarem, a divulgação dos planos 

arquitetónicos está a desempenhar o papel de apresentar aos potenciais utilizadores os 

espaços projetados, e também está a ser utilizada pelos decisores públicos como uma 

figura de linguagem que fetichiza a estética da arquitetura e a transforma num meio de 

manifestar uma ideia de cidade e de uma política urbana.  

Na edição de novembro de 2008 da revista Almada informa são apresentadas 

algumas simulações da futura “Cidade da Água”, acompanhadas de um texto com a 

seguinte explicação a respeito do Plano de Urbanização Almada Nascente – Cidade da 

Água: “Este projecto tem como objectivo reabilitar um conjunto de terrenos da Margem 

Sul do Tejo outrora ocupados por grandes instalações industriais, agora desactivadas, 

como é o caso da Lisnave, da Siderurgia Nacional e da Quimiparque.”  

A análise das representações gráficas desse projeto revelou a busca de um 

ordenamento e de uma disciplina no espaço urbano. Esse facto pode ser notado nas 

imagens que apresentam uma perfeita sintonia entre as pessoas, os automóveis, os 

transportes públicos e os espaços “reabilitados”. O aspeto de gentrification, percetível 

em diversas figuras do projeto, é decorrente, também, da inexistência de ocupações 

irregulares nos espaços públicos. 
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É importante enfatizar que os projetos apresentam uma valorização da 

permanência, ou mesmo ao retorno, de alguns elementos da paisagem do passado da 

cidade.  Como,  por  exemplo,  a  permanência  do  guindaste  do  antigo  estaleiro  naval  da  

Lisnave, do retorno do Farol e da construção de uma réplica do Chafariz de Cacilhas. A 

valorização desses elementos, por parte do poder público, pode ser interpretada como 

uma ideia de que a história e a memória da cidade devem estar fixadas nas edificações. 

Ressalto, ainda, que os monumentos passam a ter um sentido exclusivamente estético e 

podem ser definidos como estratégias para a construção de ícones da cidade de Almada 

por meio do enaltecimento de símbolos emblemáticos.  

Dentre as diversas matérias publicadas na revista da Câmara Municipal de 

Almada, em que é descrito passo a passo o processo de construção das linhas do Metro 

Sul do Tejo (MST), selecionei as edições dos meses de abril, maio e outubro de 2008. A 

matéria de abril de 2008, intitulada “Espaço moderno e funcional: largo de Cacilhas 

recebe terminal MST”, descreve a construção do terminal do MST em Cacilhas como 

um processo de “requalificação”. Classificando-o como o “novo” Largo Alfredo Dinis, 

a matéria explica que o terminal proporcionara um acesso mais “rápido e confortável” 

entre o barco e o metro e acrescenta que o “trânsito será disciplinado”.  

Na revista de maio de 2008 há uma explicação do projeto Almada a um metro do 

futuro por meio de uma matéria cujo título é: “Uma cidade que se renova”. De forma 

resumida, há um destaque para as transformações da cidade, afirmando que “aos 

poucos, almadenses e visitantes começam a usufruir dos novos espaços que vão sendo 

concluídos. Passeios mais largos, novas árvores e novo mobiliário urbano renovam a 

cidade”. 

Na edição de outubro de 2008 há um destaque para a “nova” praça da Portela 

que irá nascer em decorrência das obras do MST. Neste sentido, é afirmado que “a 

praça da Portela, no centro da freguesia do Laranjeiro, vai ser totalmente requalificada”; 

a “nova” praça ficará dotada de “novas árvores, novo mobiliário urbano e novo 

pavimento”. A matéria é concluída com a informação de que “a água será um 

importante elemento, com uma fonte que proporcionará frescura a este novo espaço 

público”. 

Outro dado importante refere-se à “renovação” e “qualificação” dos visitantes e 

especialmente dos residentes. Esse facto está presente nos discursos que se referem à 

implementação de equipamentos culturais voltados para o conhecimento, como museus, 

universidades e centros de interpretação. As narrativas das propagandas oficiais 
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assinalam para a “cidade imaginada” a construção de novos espaços para o lazer, o 

turismo e as “indústrias criativas” como justificativa para as transformações humanas e 

espaciais.  

 

2. A cidade a partir dos blogues 

Se, nas propagandas oficiais, a política urbana de Almada é narrada por meio de 

uma  valorização  dos  projetos  de  requalificação  que  beneficiam  o  turismo  e  o  meio  

ambiente e, também, pela implementação de grandes obras, como a instalação do 

metropolitano, que, por sua vez, é associada à modernização e ao futuro, nos blogues as 

iniciativas urbanísticas da Câmara Municipal são narradas mediante críticas e ironias 

aos diversos planos de intervenção.   

A partir de uma rigorosa leitura nos blogues Emalmada e Triângulo da 

Ramalha, com publicações desde janeiro de 2007, identifiquei como ponto de partida 

para entender a relação entre esse meio de comunicação e as narrativas de políticas 

urbanas na cidade de Almada os seguintes conteúdos: desaprovações ao planeamento 

estratégico e à opção da Câmara Municipal pelo turismo; associação dos projetos de 

requalificação com a destruição da cidade; definição dos Fóruns de Participação como 

uma mentira; identificação das propagandas oficiais como “publicidade virtual”, e 

críticas à política ambiental e ao MST como sendo os responsáveis pela desertificação 

do centro de Almada.  

Os textos publicados nos blogues são acompanhados de fotografias e 

comentários. Emalmada apresenta uma maior generalidade nos assuntos abordados e 

insinua a falta de oposição à atual administração, enquanto o Triângulo da Ramalha tem 

como  foco  de  suas  críticas  o  MST  e  as  consequências  das  obras  de  instalação  do  

metropolitano para a cidade. Como fonte de interpretação para o entendimento do 

conflito entre as narrativas de políticas urbanas selecionei, a seguir, algumas 

publicações relacionadas aos temas mais recorrentes em ambos os blogues. 

Um dos principais aspetos desse meio de comunicação são as críticas à execução 

dos planos de requalificação e a associação desses projetos à destruição da cidade, como 

pode ser lido nesse texto de julho de 2010, do blogue Emalmada: “Quando os autarcas 

de Almada falam em ‘requalificação’, estão a referir-se à destruição (…). As pessoas 

desistiram de vir a Almada graças à ‘requalificação’ parva a que a cidade foi sujeita 

com a criação física de obstáculos à mobilidade e acessibilidades. Almada está morta.”  
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O  texto  intitulado  “O  Pacote  de  Visão  Estratégica  da  CMA”,  publicado  em  

outubro de 2007, no blogue Emalmada, faz uma crítica à divulgação dos projetos de 

intervenção que visam “redesenhar” a cidade. O autor defende a existência de um 

descaso por parte da Câmara, gerando uma degradação, para, em seguida, surgirem 

diversos planos relacionados a um melhor futuro por meio do planeamento estratégico. 

“Em... Almada é preciso esta Câmara não ter vergonha para aparecer agora a intoxicar 

os almadenses com tantos projetos para o futuro, quando em 30 anos de gestão deixou o 

concelho degradar-se e perder competitividade turística.” Os projetos, inclusive o 

Almada Nascente Cidade da Água, são definidos como muita “visão estratégica” e 

“muito  fogo  de  vista  (sic) em tão pouco tempo, depois de 30 anos de miopia política 

urbana, imobilismo e de vazio de ideias para requalificar e desenvolver essas zonas e o 

concelho”. Alguns comentários a esse texto acusam ilegalidades no planeamento 

urbano.  

O tema do turismo é focado no blogue Emalmada em associação à questão do 

planeamento estratégico; são feitas abordagens sarcásticas como nessa publicação de 

dezembro de 2010, intitulada “O Turismo Maravilha da Câmara de Almada“. Esse 

assunto é também relacionado à “propaganda virtual”, especialmente quando se refere à 

venda de uma imagem que não existe na cidade, como pode ser visto nessa publicação 

de agosto de 2010: “Em...Almada a falta de vergonha dos autarcas leva-os a vender gato 

por lebre a incautos, através de propaganda artificial, falsa e enganadora.” Muitos textos 

deste blogue chamam a atenção dos leitores para que não confundam a “imagem 

virtual”, apresentada nas propagandas oficiais da CMA, com o estado e as imagens reais 

da cidade. Esta acusação pode ser lida numa publicação de outubro de 2007, intitulada 

“Vendedores de Ilusões”:  

 
“Em...Almada vive-se um período de alta excitação municipal com a apresentação de vários 
projectos... projectos... planos... planos e mais projectos que se arrastam há muito no tempo 
e que têm provavelmente, o único objectivo de fazer os almadenses esquecerem o 
fracassado projecto MST, liquidatário da cidade de Almada.” 

  

Numa publicação de fevereiro de 2011, com o título “A conversa fiada …de  

sempre”, o autor denuncia que os projetos de requalificação não apresentaram bons 

resultados, como pode ser visto nesta afirmação: “Estranhamente, ainda há quem 

acredite na mesma conversa da treta da CM, quando fala em requalificação”; o texto 

ironiza o facto de haver pessoas que acreditam no discurso dos decisores públicos a 

respeito desse tema: “Muitas pessoas parece que não sabem ou fingem não saber no que 
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deu o trabalho da ‘requalificação urbana’ levado a cabo pela mesma gente da autarquia 

em Almada centro”. 

Sobre os Fóruns de Participação, alguns textos relatam que esta iniciativa não 

está a cumprir o papel de ouvir as sugestões dos utilizadores do espaço urbano. Em tom 

de denúncia, a publicação de fevereiro de 2011, intitulada “A mentira total”, explica que 

o editorial “Almada Território de Participação”, da revista Almada Informa do mês de 

fevereiro, defendendo a participação nos fóruns, é uma inverdade. Segundo o autor do 

blogue Emalmada,  que  classifica  essa  revista  como  “Pasquim  Municipal”,  não  há  

diálogo nas reuniões, havendo, inclusive, represálias aos participantes que emitiam 

opiniões divergentes das ideias dos decisores públicos: “quem participou de algum 

fórum sabe que isso é mentira pois eles não ouvem a população (…). Os almadenses 

não esquecem os insultos de que foram alvo quando qualquer um criticava as opções da 

presidente ou do executivo ou opinava de maneira diferente do poder instalado”.  

Quanto à política ambiental, esta surge nos blogues por meio de textos, imagens 

e comentários associados aos projetos de intervenção na cidade. Algumas publicações 

denunciam também a falta de limpeza em algumas zonas de Almada, a falha no cuidado 

das árvores e nos jardins do Concelho e na reposição do “sistema dunar” da Costa da 

Caparica.7 Dentre os muitos textos que apresentam essas abordagens críticas, destaquei 

a publicação de maio de 2010, “Semana da Verdura – Semana da Lixeira”, em que 

relaciona os erros da política ambiental com os planos de requalificação. O texto 

também ironiza a opção do turismo como forma de atrair pessoas para o Concelho:  

 
“Esqueceram-se até hoje, 26 de Maio de 2010, de fazer o corte, limpeza e aparo do matagal 
onde era suposto existirem pequenos canteiros a parecerem zonas devidamente cuidadas 
como a presidente prometeu quando vendeu aos almadenses o barrete da requalificação 
urbana com a chegada do Futuro, chamado MST, a Almada. Este ‘verde lindo’, ao longo do 
trajecto do vanguardista MST, é para os milhares de turistas captados pela CMA admirarem 
e sentirem como uma autarquia defende e preserva o ambiente e ganha prémios 
internacionais.” 

 

Outra acusação recorrente é o facto de a implementação do MST ter levado ao 

encerramento de muitas lojas. Por meio de fotografias do centro da cidade, em horário 

comercial, os autores denunciam a desertificação do centro e criticam as restrições ao 

trânsito de automóveis com a pedonalização de algumas ruas – nomeadas nos blogues 

como “ex-ruas”. Como pode ser visto nas imagens abaixo, as dificuldades de 

                                                
9 Os textos do blogue Emalmada que abordam essas questões estão presentes em diferentes publicações. 
Porém, destaco as edições de dezembro de 2010 e de fevereiro e março de 2011. 
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estacionamento levam os motoristas a estacionar em ruas pedonalizadas. A falta de 

segurança para os pedestres e as despesas no investimento desse meio de transporte são 

outras queixas registadas nos blogues.  

No blogue Triângulo da Ramalha essas questões são amplamente debatidas por 

meio de publicações cujos títulos denunciam equívocos na política urbana, como, por 

exemplo: “MST obstáculo na cidade”, janeiro 2011; “O pedonal carnaval da Câmara 

Municipal”, fevereiro, 2011; “Outro acidente mortal”, agosto 2010; “A tormenta do 

comboio do futuro”, fevereiro 2010; “O comboio que desgraçou Almada”, janeiro 2010; 

e “O caos instala-se”, janeiro 2008. Frente a essa diversidade de textos que refletem 

sobre esse fenómeno, segue abaixo uma publicação de abril de 2010 intitulada “Um 

Comboio no DESERTO”. O texto destaca, mais uma vez, o tema da destruição da 

cidade:  

 
“A Câmara de Almada, por pura cretinice municipal, subjugou todas as críticas, ideias e 
sugestões de almadenses e munícipes a uma orientação municipal controlada nas palas e 
rédeas direccionadas pela presidente da Câmara de Almada. E assim Almada foi destruída, 
e hoje é o deserto humano que todos os almadenses, munícipes e visitantes conhecem.” 

 

A partir da análise das descrições dos blogues é possível perceber que seguintes 

expressões – degradar-se, falta de vergonha, propaganda artificial, imagem virtual, 

Almada está morta, destruição, obstáculo à mobilidade, requalificação parva, mentira – 

podem ser interpretadas como um questionamento sobre a legitimidade das narrativas 

das propagandas de políticas urbanas de Almada. São classificações negativas que, ao 

enfatizarem o caráter virtual dos planos de transformação e os erros na execução de 

algumas políticas, estão a divulgar o que seriam narrativas “legítimas” e “ilegítimas” a 

respeito de processos de intervenção urbana.  

 

3. Narrativas de uma democracia em rede 

A ênfase nos léxicos requalificação, reabilitar, novo, renovar, moderno, 

disciplinado e futuro e nas imagens de projetos arquitetónicos, muito divulgados nas 

propagandas oficiais, demonstra que a descrição de cenários futuros é uma característica 

da política urbana difundida pelos decisores públicos na cidade de Almada. Originário 

do planeamento empresarial, o “método dos cenários” se caracteriza pela configuração 

de imagens de futuro. Em 1988, com o surgimento da Global Business Network (GBN) 
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– empresa de prospeção criada por Schwartz e Wack –, teve início a popularização do 

emprego dos cenários como instrumento de gestão estratégica.  

A análise de cenários implica num método estruturado para lidar com as 

incertezas e apoiar o planeamento empresarial. Porter (1990) define os cenários como 

uma visão inteiramente consistente daquilo que o futuro poderia vir a ser. Segundo esse 

autor, o surgimento da análise de cenários permitiu uma abordagem mais completa das 

incertezas que afetam o ambiente industrial e muitas empresas estão adotando esta 

técnica no planeamento estratégico. 

 No caso de Almada, a descrição prospetiva de novos espaços urbanos legitima, 

para os decisores políticos, a apresentação de projetos que têm como base a ideia de 

construção de uma cidade moderna e voltada para o futuro. Mas é exatamente essa 

conceção, característica do planeamento estratégico aplicado nas empresas e na 

administração pública, o indício do conflito simbólico entre as narrativas das 

propagandas oficiais e as narrativas dos blogues.  

A exposição de projetos de novos espaços acompanhados de uma valorização 

estética da arquitetura está a ser questionada nas narrativas dos blogues. Na verdade, a 

“prospeção de cenários” vai de encontro à ideia de cidade para os “praticantes”. Como 

pode ser notado nas exposições dos blogues, as críticas assentam numa inconformidade 

com a idealização de futuro das propagandas oficiais. Baseando-se numa descrição dos 

espaços urbanos “observados”, ou seja, em áreas que se encontram degradadas, sujas ou 

vazias, os autores desse meio de comunicação estão a demonstrar a existência de um 

conflito simbólico entre uma narrativa prospetiva e outra etnográfica.  

Enquanto as propagandas oficiais explanam uma política urbana que “prediz” o 

futuro através da visualização de imagens que geram cenários alternativos para a 

realidade atual, os blogues estão a relatar uma política urbana que está a destruir a 

cidade, criando obstáculos à mobilidade e implementando requalificações “parvas”. Ou 

seja, as narrativas dos blogues manifestam uma discordância com as propagandas e 

consideram “ilegítima” a idealização de uma cidade requalificada, reabilitada, renovada, 

disciplinada e moderna.  

Entretanto, é importante ressaltar que esse conflito simbólico está na base do 

debate em torno da relação entre a gestão urbana e o planeamento estratégico, nos 

moldes do projeto empresarial. Segundo essa compreensão, as cidades estão submetidas 

às mesmas condições e desafios que as empresas (Bouinot & Bermils, 1995). Nesse 

sentido, autores como Borja & Castells (1997) definem o planeamento estratégico como 
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uma necessidade da gestão urbana e que os decisores públicos devem pensar a cidade 

como uma mercadoria a ser vendida. Foi exatamente essa ideia que fez surgir o 

marketing urbano ou city marketing. 

Como parte desse fenómeno, diferentes cidades da América e da Europa vêm 

adotando esse projeto como política urbana. Assim sendo, posso concluir que as 

disputas simbólicas que estão a existir entre as narrativas das propagandas e dos blogues 

assemelham-se à disputa entre a city e a polis, descrita por Vainer (2002: 101). Para este 

autor, a mercantilização do espaço público está a ser contestada e “os citadinos 

investidos de cidadania politizam o quotidiano e quotidianizam a política”. De um lado 

está a city ou a cidade dos decisores públicos, impondo-se como “sujeito de negócios”, 

ou seja, a cidade das imagens dos projetos arquitetónicos que apresentam cenários 

futuros; e, de outro, a polis ou os citadinos.  

Nesse entendimento de urbanidade são anunciados novos “produtos” para a 

cidade, como, por exemplo, espaços de lazer, projetos culturais e requalificação de 

zonas históricas. Enquanto defensores dessa conceção de gestão, Castells & Borja 

(1996) afirmam que os decisores políticos devem insistir na atração de investidores, 

visitantes e “usuários solventes”. Mas, do outro lado desse conflito, está a polis, ou seja, 

a cidade dos “praticantes” que é descrita nos blogues a partir de uma observação do 

espaço habitado e que busca a possibilidade da urbe como “espaço de encontro” e dos 

usos e práticas sociais quotidianas.   

 

Considerações finais  

Após desenvolver os objetivos propostos na introdução deste artigo, as 

considerações finais permitem realizar algumas ponderações a respeito das reformas 

urbanas e ciberespaço enquanto narrativas de uma política urbana. O melhor percurso 

para esta análise é ir além do debate em torno das denúncias e críticas negativas dos 

blogues. É importante demonstrar que o conflito emerge da diferença entre uma 

descrição prospetiva ou uma descrição etnográfica da cidade.  

O conflito simbólico em torno das narrativas traduz a necessidade de refletirmos 

sobre alguns indícios que compõem o cenário das intervenções urbanas na atualidade. 

Nesse sentido, os pontos de partida para entendermos as descrições das propagandas 

oficiais são os seguintes: primeiro, a questão da valorização estética da arquitetura, ou 

seja, os projetos dos arquitetos estão a ser apropriados pelos decisores políticos para 
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apresentar a cidade “ideal”, limpa, bem planeada e com atributos de beleza e harmonia. 

O segundo ponto é a ideia de futuro, que está na essência dos projetos de requalificação; 

neste caso, as narrativas das intervenções ostentam novos espaços especialmente 

relacionados ao lazer, turismo e atração de novos visitantes e habitantes. Em terceiro 

lugar, é percetível nas descrições oficiais a ideia da prospeção de cenários futuros, facto 

que revela a implementação do planeamento estratégico na gestão urbana, o que explica 

a existência de uma “competição entre cidades” para atrair equipamentos, empresas e 

“usuários solventes” e, assim, a consequente necessidade do city marketing para 

“vender” a nova cidade. 

Quanto aos blogues, o aspeto principal a ser destacado é o processo realizado 

para a elaboração das críticas. Neste caso percebo que a observação participante e a 

descrição detalhada dos espaços urbanos, com a recolha de imagens fotográficas, são 

um importante caminho utilizado pelos autores desse meio de comunicação. Ou seja, 

está a existir um emprego de técnicas características do método etnográfico. E é 

exatamente essa aproximação entre os “praticantes” e os espaços urbanos, in loco, que 

fundamenta as narrativas sobre a política urbana que está a ser implementada na cidade 

de Almada.  

Entretanto, discorrer sobre as narrativas de políticas urbanas, especificamente no 

tocante às intervenções na cidade, pressupõe perceber o significado das prioridades na 

definição dessas políticas, embora estas preferências sejam objeto de constantes 

conflitos simbólicos. As explanações do que deve ser mantido, modificado e construído 

na urbe são inseparáveis dos diversos interesses dos atores sociais. Nesse sentido, a 

legitimidade das narrativas das propagandas e dos blogues está relacionada com os seus 

diversos protagonistas, ou seja: os decisores políticos, os arquitetos, os designers, os 

publicitários, os jornalistas e os diferentes autores e comentadores dos blogues que se 

autointitulam observadores da cidade.  

Por fim, posso reafirmar que as descrições das propagandas oficiais, com a 

apresentação de espaços “requalificados”, e dos blogues, com as denúncias de uma 

cidade “destruída”, fazem o panorama da disputa simbólica em torno da legitimidade 

das narrativas de políticas urbanas no ciberespaço.  
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Crise de representatividade e o uso de tecnologias digitais 
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Resumo: Algo que caracterizou as manifestações ocorridas em junho de 2013 no Brasil 

foi a aversão que a população sentia das instituições democráticas, sobretudo partidos 

políticos. Mas também ficou evidente a importância que as tecnologias digitais tiveram 

na mobilização dessas pessoas. Num contexto mais amplo, essas manifestações foram a 

síntese de uma insatisfação generalizada que ocorre nas democracias ocidentais e 

também do potencial que as tecnologias digitais têm para incrementar a participação 

política. Nesse artigo trataremos, portanto, das transformações sociais que produziram 

essa crise de representatividade e de como as tecnologias digitais podem contribuir para 

a diminuição ou superação dessa crise. O artigo é uma tentativa inicial de intensificar o 

debate entre Teoria da Comunicação e Ciência Política. 

Palavras-chave: representação, TIC, democracia digital. 
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Abstract: Something that characterized the demonstrations occurred last June in Brazil 

was the aversion that the population felt of the democratic institutions, especially 

political parties. But it also became clear the importance that digital technologies had in 

mobilizing those people. In a broader context, those demonstrations were the epitome of 

a generalized dissatisfaction that occurs in Western democracies and also the potential 

that digital technologies have in increasing political participation. Hence, this article 

will analyze the social changes that produced this crisis of representation and how these 

ICT can contribute to the decrease or solution of this crisis. This article is an initial 

attempt to intensify the debate between Communication Theory and Political Science. 

Keywords: representation, ICT, digital democracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introdução 

 De imediato, faz-se necessário expor o caráter conservador do presente trabalho. 

Por conservador exprimimos a que ele se propõe, a saber, fomentar a discussão que se 

encontra, atualmente, num estágio inicial entre Teoria da Comunicação e Ciência 

Política. Mais especificamente, evidenciar as possíveis pontes que coloquem em contato 

direto participação política e tecnologias digitais, a fim de reduzir um déficit 

representativo latente das democracias ocidentais. 

 Achamos importante a ressalva à luz da bibliografia utilizada e a dificuldade em 

inferir acerca dessa relação. Isto é, observou-se que os membros da academia que se 

debruçaram sobre a relação referida acima são, predominantemente, provenientes das 

escolas de comunicação e filosofia. Dessa forma, com o espaço que nos é dedicado e o 

atual estágio do saber nesta área seria ingênuo propor conclusões a estes problemas. Em 

suma, nosso objetivo nesse trabalho é de apresentar ao leitor um esboço de para onde 

pode seguir o debate sobre o incremento da participação política a partir das tecnologias 

e  ferramentas  digitais  que  transformaram  a  forma  como  a  mensagem  passou  a  ser  

emitida e recebida no mundo. 

 Para tanto, delinearemos na primeira seção os processos e movimentos que 

engendraram certo déficit representativo, partindo da análise do governo representativo 

e suas próprias transformações e, brevemente, daquilo que entendemos por democracia 

digital. 

 Posteriormente, faremos um apanhado do que está sendo feito hoje no Brasil a 

respeito das ferramentas digitais de participação política. Por fim, exporemos nossas 

considerações  finais  a  respeito  do  tema,  seus  questionamentos  e  problemas  para  a  

Ciência Política e para a relação entre representantes e representados. 

I. Da representatividade na democracia de público 

O  que  caracterizou  o  funcionamento  das  democracias  foi,  sobretudo  após  a  

Revolução Francesa no século XVIII, seu caráter representativo, ante a inviabilização 

de uma democracia direta. 

Talvez o exemplo mais evidente de democracia direta foi a Ágora ateniense. 

Constituindo-se como espaço público de tomada de decisões, o espaço tornou-se 



referência na forma com que decisões deveriam ser tomadas. Tornou-se mister a 

participação da coletividade nesses processos. O valor dominante que respalda o regime 

é a necessidade de que as decisões sejam tomadas de comum acordo com os atores 

políticos considerados relevantes. 

No entanto, tal processo é inviável numa coletividade que no caso brasileiro, por 

exemplo,  atinge  200  milhões  de  pessoas.  A  saída  para  o  problema  foi  o  governo  

representativo.  

Mesmo com a definição de representantes, a essência do governo democrático 

permanecia inalterada. Ou seja, conciliava-se a existência de instituições que 

comportavam e moderavam a oposição existente e inescapável de qualquer coletividade, 

produzindo consensos, ao mesmo tempo em que se assegurava governabilidade e 

estabilidade ao regime. 

Bernard Manin aponta os quatros princípios fundamentais do governo 

representativo. Eles são: i) os representantes são eleitos pelos governados; ii) os 

representantes conservam uma independência parcial diante das preferências dos 

eleitores; iii) a opinião pública sobre assuntos políticos pode se manifestar 

independentemente do controle do governo e; iv) as decisões políticas são tomadas após 

debate. 

Em  sua  obra,  o  autor  tratará,  portanto,  de  fatores  sociais  que  transformaram  a  

forma com que esses princípios eram assegurados, sem nunca suprimi-los. Ademais, as 

transformações são tão evidentes que permitem a periodização do governo 

representativo, a partir de suas metamorfoses. Apenas para méritos explicativos, o autor 

discorre sobre três fases do governo representativo, a saber, a democracia parlamentar, a 

democracia de partido e, por fim, a democracia de público. 

Interessa-nos a passagem da segunda para a terceira, pois esta metamorfose e 

como os partidos políticos foram impactados por ela que engendraram, em nossa 

interpretação, o déficit de representatividade que nos referíamos na seção anterior. 

A democracia de partido é inaugurada com o sufrágio universal. Utilizando a 

terminologia de Robert Dahl (1972), o sufrágio universal garantiu, por um lado, ampla 

participação política, por outro, ao permitir a participação de todos, aumentou o grau de 

competitividade na arena política. Isto é, setores da sociedade civil, notadamente setores 



ligados aos trabalhadores, sejam urbanos ou rurais, poderiam criar suas próprias 

instituições para ingressar na arena política. 

Entende-se, portanto, o porquê do nome desta fase do governo representativo. 

Os partidos políticos passaram a representar grandes setores da sociedade, que, 

organizados, tinham estreitos laços com a cúpula desses novos partidos que, por 

conseguinte, levava a uma grande proximidade com o próprio Estado. 

Atentemos para esse movimento retidamente. Partidos políticos são “endo-

instituições” (Aldrich, 1995). Em outras palavras, partidos políticos são inerentes ao 

funcionamento do regime democrático. Isso acontece, porque ao longo das atividades 

legislativas,  os  parlamentares  percebem  que  os  benefícios  de  atuações  conjuntas  e  

coletivas são maiores do que se agissem individualmente, e recompensam os custos de 

serem coagidos por uma coletividade, o partido político.  

Este foi um movimento característico da democracia parlamentar. No momento 

em que o sufrágio universal se institucionaliza, criam-se oportunidades para que 

sindicatos, por exemplo, se organizem e atuem nas vias institucionalizadas de 

competição política. As características específicas no momento de criação desses 

“novos” partidos políticos exigiam uma estrutura que comportasse grandes contingentes 

populacionais.  

Portanto, a imagem que progressivamente moldou as expectativas que cidadãos 

tinham dos partidos de sua sociedade era de partidos estreitamente ligados a seus 

simpatizantes, com uma retórica específica e mobilizadora – não para toda sociedade, 

mas para o setor ou eleitorado fiel que o partido representava –, além da manutenção de 

canais de diálogo intensos entre representados e seus representantes. O que era, em certa 

medida, garantido pelas instâncias de discussão criadas nesse novo partido político.3 

Como aponta Maurice Duverger em sua obra seminal “Os Partidos Políticos”, estavam 

criados os partidos de massa. 

Assim, os representantes continuavam a ser escolhidos pelos representados, no 

entanto, com um grau de participação nessa sociedade muito maior. A opinião pública 

passou a ser fortemente impactada pelos meios de comunicação partidários, 

notadamente a mídia impressa. O fórum de discussão deslocou-se da assembleia 
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nacional para o interior dos partidos políticos. Mas, o mais importante para nós, a 

independência parcial dos representantes foi reduzida pela proximidade que se 

estabeleceu entre representantes e representados, a partir de uma organização partidária 

robusta e complexa. 

Empregando termos muito em voga atualmente na Ciência Política, a 

accountability nesta fase do governo representativo era garantida através do partido 

político. Vale dizer, portanto, através de instituições privadas, o que implica uma 

relação estreita, vide a proximidade que seus participantes têm entre si. 

Todavia, o quadro foi invertido com a ocorrência de quatro fenômenos sociais 

que transformaram, mais uma vez, o governo representativo. Foram mudanças 

comunicacionais, “funcionais”, sociopolíticas e estratégicas que inauguraram o que 

Manin chamou de “democracia de público”. 

As mudanças comunicacionais vieram em decorrência do ingresso dos veículos 

de comunicação de massa. Como coloca Trivinho (1996), os veículos de comunicação 

de massa pressupõem a transmissão e recepção a distancia de produtos por uma única 

via, isto é, mediam formas culturais informando e servindo ao ouvinte apenas a 

informação, sem oferecer-lhe possibilidade de participação. 

Para o processo político isso representou o esvaziamento da figura do militante 

partidário. Com o advento dessa tecnologia, o candidato a qualquer cargo público 

eletivo apresentava-se na sala do eleitor. Por um lado, isto implicou num 

distanciamento, no processo de formação de agenda, entre candidato e eleitor. Por outro, 

uma projeção eleitoral massiva e televisiva exigia um produto, como colocado acima, 

atrativo ao público. Em suma, se anteriormente o candidato competitivo é aquele 

respaldado pelo partido político, nesse contexto, é o comunicador. 

A mudança que aqui chamamos de funcional diz respeito às funções que o 

Estado atribuiu para si ao longo da segunda metade do século XX. Com o final da 

Segunda Guerra Mundial, avultou-se e ganhou força nas democracias ocidentais a 

necessidade de se garantir condições mínimas de vida para os cidadãos de uma 

coletividade.  

Em outras palavras, o sociólogo alemão Simmel, ao discorrer acerca da filosofia 

do dinheiro, coloca que pelo fato do dinheiro ter caráter nivelador, isto é, capaz de 



igualar todos qualitativamente, implica que qualquer diferença quantitativa na posse do 

dinheiro, converte-se em uma desigualdade qualitativa.  

Ao final da segunda grande guerra, percebeu-se que as diferenças qualitativas 

promovidas pelas diferenças quantitativas do dinheiro expunham a sociedade a 

extremismos, como o nazi-fascismo e o comunismo. A resposta foi garantir direitos 

sociais a todos, a ponto de essas diferenças serem relevadas ou consideradas secundárias 

na vida em coletividade. Formava-se o Estado de Bem-Estar Social. 

Esse Estado reivindicava para si uma série de atribuições, partindo da saúde, 

educação, até segurança e previdência. Ora, o candidato deste regime precisava tornar 

sua plataforma de governo inteligível ao público. Se por um lado ele é constrangido pela 

obrigatoriedade de formular um programa de governo atraente ao público e, por outro, é 

condicionado a projetar-se de forma inteligível ao mesmo público, sua plataforma de 

governo não poderá ser tão específica quanto era na democracia de partido. Criam-se 

plataformas mais genéricas e, por seu grau genérico, distancia-se do dia a dia dos 

cidadãos, gerando, portanto, um distanciamento ainda maior entre representantes e 

representados. 

Vale dizer que a partir daí que advém o título dado pelo autor a esta fase do 

governo representativo. O candidato competitivo é o comunicador, ao passo que o 

eleitorado vê o processo político como público das decisões tomadas pelos próprios 

candidatos e marqueteiros, atribuindo um caráter reativo ou responsivo ao voto.  

Por sua vez, as mudanças sociopolíticas são explicadas pela reconfiguração do 

eleitorado nas democracias ocidentais, não só o brasileiro. Se os partidos de massa 

expostos acima emergiram a partir da necessidade que grandes setores da sociedade 

tinham de que se vissem representados e concretizassem objetivos básicos e consensuais 

no interior destes setores, foi também a partir da segunda metade do século XX que 

esses partidos ascenderam ao poder. 

À medida que ascendiam ao poder, os partidos foram, de fato, atendendo às 

reivindicações de seu eleitorado fiel. No entanto, essas reivindicações eram os 

elementos unificadores desses setores. Assim, ao desaparecer, o eleitorado se 

dispersava. Consequentemente, os partidos viam-se impedidos de se projetarem para um 

único grupo da sociedade, viam-se obrigados a reformular sua estratégia para que todo o 



cidadão, a despeito do estamento em que ele se encontrava, se tornasse um eleitor em 

potencial. O movimento contribuiu, portanto, para um distanciamento inescapável da 

sociedade e Estado, pelo intermédio de partidos políticos, que reconfigura o governo 

representativo. 

Por fim, a mudança estratégica só pode ser compreendida a partir do 

reconhecimento da importância da institucionalização do sufrágio universal. Este exigia 

que os partidos que não eram de massa4 readequassem suas estratégias de campanha. 

Em outros termos, se associarmos os partidos de massa àqueles partidos progressistas 

ou trabalhistas, seus competidores não poderiam, num contexto de sufrágio universal, 

disputar nenhuma eleição se não se aproximassem das classes trabalhistas. Como coloca 

Kirchheimer (1966), há uma redução da bagagem ideológica do partido para evitar 

atritos com qualquer eleitor daquela sociedade. Contribuindo, mais uma vez, por um 

afastamento da relação entre indivíduo e sociedade. 

O que queríamos mostrar ao longo desse movimento é como as transformações 

sociais observadas ao longo do século XX transformaram o regime democrático 

representativo. Mas, ainda mais importante, não é que as instituições tradicionais de 

representação política tiveram sua capacidade de intermediação política esvaziada, 

muito pelo contrário, as mudanças descritas expõem os limites dessa representação. O 

déficit representativo citado acima e suas origens, como expomos nesta seção, advêm de 

demandas diferentes e mais intensas por representatividade. Assim, partidos políticos 

não são capazes de exercer aquelas funções para as quais não foram criados. 

E nesse contexto que as tecnologias digitais podem contribuir para incrementar a 

participação política dos eleitores e diminuir o déficit representativo que detalhamos 

aqui.  Antes  de  tudo,  não  propomos  que  a  internet  tenha  potencial  para  atingir  uma  

democracia direta. Em primeiro lugar, pois a participação política puramente digital 

pode comprometer, sim, a seriedade do processo político. Afinal, a participação política 

exclusivamente digital trivializa o processo político em si. 

Em segundo lugar, em nossa interpretação, a internet não é capaz de conciliar a 

tensão exposta no início dessa seção. Isto é, 200 milhões de pessoas participando 

virtualmente de todas as decisões que impactam a sociedade não conseguirá produzir 

consenso, moderar a oposição, tampouco formar um regime governável. 
                                                             
4 Duverger chama esses partidos de “partidos de quadros”. 



Dessa forma, como coloca Wilson Gomes (2011), entendemos por democracia 

digital: 

“[...] Qualquer forma de emprego de dispositivos (computadores, 
celulares, smart phones, palmtops, ipads...), aplicativos (programas) e 
ferramentas (fóruns, sites, redes sociais, medias sociais...) de tecnologias 
digitais de comunicação para suplementar, reforçar ou corrigir aspectos das 
práticas políticas e sociais do Estado e dos cidadãos, em benefício do teor 
democrático da comunidade política”. (Gomes, 2011, p.27-28). 

II. Informação descentralizada e participação digital 

O  sociólogo  espanhol  Manuel  Castells  diz  que  a  estrutura  e  a  dinâmica  da  

comunicação social são essenciais na formação da consciência e da opinião, e que a 

política é altamente dependente do espaço público da comunicação, uma vez é por meio 

dela que se dão as relações entre instituições e organizações da sociedade e as pessoas 

em seu conjunto. Com isso, “o processo político é transformado em função das 

condições da cultura da virtualidade real”. 

Segundo o sociólogo, a capacidade de descentralização das redes de tecnologia 

digital  permitiu  a  criação  de  sociedades  em redes,  que  é  outra  maneira  de  se  referir  à  

globalização. Ele define a sociedade em rede como  
“uma estrutura social baseada em redes operadas por tecnologias de 

computação e informação, fundamentadas na microeletrônica e em redes 
digitais de computadores que geram, processam e distribuem informação a 
partir de conhecimento acumulado nos nós dessas redes”. (Castells, 2005, p. 
20). 

As redes de comunicação digital são a coluna vertebral da sociedade em rede 

(Castells). O poder pulverizador de informações da Internet abalou as estruturas de 

poder econômico e político. Além disso, fragmentou as noções de espaço e tempo, uma 

vez que foi possível reunir e recombinar informações, dados, multimídias e pessoas de 

todo o mundo, simultaneamente, em um mesmo hipertexto, tornando-a a forma mais 

rápida e eficiente de mobilizar as pessoas.  

A partir da descentralização da fonte de informação por meios independentes de 

governos e da imprensa tradicional, escancarou-se o acesso àqueles munidos de uma 

conexão e lhes deu um novo poder: o de se apropriar da informação e retransmiti-la. 

As novas tecnologias digitais de informação estabeleceram novos paradigmas 

para o relacionamento entre representados e seus representantes. Elas rompem a 

comunicação unilateral da comunicação de massa, em que um enuncia para 

interlocutores difusos, e estabelece uma via de comunicação de mão dupla. 



Vitor Leal Pinheiro, ativista e colaborador da Escola de Ativismo5 e  em  

entrevista aos autores deste trabalho, diz que a explicação mais básica para a mudança 

de cultura trazida pelas ferramentas digitais, como o email e o serviço de microblogs 

Twitter,  por  exemplo,  é  que  elas  permitiram  a  maior  troca  de  informação  entre  as  

pessoas, e, portanto, a possibilidade de se comunicar diretamente com seu representante. 

“Um eleitor, hoje, pode escrever até não diretamente para o representante, mas sobre 

ele, e esse representante saberá a respeito”. 

Para Vitor, a Internet diminuiu a barreira de engajamento das pessoas, o que 

permite que aquelas que talvez não se engajassem antes, assumam posições, mesmo que 

virtualmente. “As pessoas passam a poder fazer alguma coisa, ou até querer, e acredito 

que  com  isso  elas  deem  um  primeiro  passo,  e  possam  tomar  gosto  pela  coisa,  e  ir  se  

envolvendo cada vez mais”, afirma Vitor. 

Como explicitado na primeira seção, a democracia de público teve de 

reconfigurar seu programa político de forma mais genérica. Utilizando-se de um 

discurso uniforme para interlocutores difusos, transmitido de forma unilateral, provocou 

o afastamento dos representados e a noção de que não era possível influir nas decisões 

políticas, a não ser por meio do voto. 

Ainda segundo o colaborador da Escola de Ativismo, a intensificação da troca de 

informações e maior possibilidade de os representantes informarem seus eleitores gera 

um nível de transparência possível maior. 

Entende-se, pois, que com a difusão da informação através das redes, e por meio 

de ferramentas que viabilizam a comunicação em duas vias, os cidadãos passaram a 

poder exercer um poder de pressão de forma mais direta e ativa. Com isso, exigem 

maior participação na gestão pública.  

Neste contexto, as tecnologias digitais inserem-se como plataformas para o 

incentivo ao debate público, na mobilização de pessoas em torno de uma causa e para 

fazer interpretações variadas de dados públicos, antes centralizados e sigilosos. Com 

isso, pretende-se oferecer um amplo leque de informações, a fim de auxiliar no 

exercício do voto. 

Aproveitando-se do espaço de sociabilidade das redes, como define Castells, 

plataformas e aplicativos propõem-se a sistematizar dados públicos e construir 
                                                             
5 A Escola de Ativismo foi criada em 2011 com a missão de promover e multiplicar processos de 
aprendizagem em ativismo. A proposta é construir e realizar programas de aprendizagem para dinamizar 
e potencializar as ações daqueles que trabalham pela garantia de direitos civis, humanos e da 
sustentabilidade. 



conhecimento colaborativamente, com o intuito de aproximar cidadãos da gestão de 

seus representantes e supervisioná-los.  

Como foi o caso de Nicolas Roque e Breno Assis, que ao perceberem uma 

carência de dados sobre os candidatos nas eleições municipais de 2012, resolveram 

desenvolver um portal e aplicativo com o objetivo de ajudar eleitores na escolha de 

candidatos e de acompanhar o seu desempenho. O portal “Desempenho Político”6 tem, 

segundo os seus idealizadores, “uma missão simples, porém inédita: medir o 

desempenho dos governantes, para além das pesquisas de opinião realizadas pela 

mídia”. O usuário pode interagir por meio de sua conta no Facebook, comparar os 

representantes, visualizar gráficos simples para dar maior esclarecimento às ações dos 

eleitos e terá a opção de “seguir” seu candidato e receber suas atualizações. 

Além disso, o aplicativo disponibilizará um Índice de Desempenho Político 

(IDP), o qual irá se basear nas marcações e avaliações dos usuários para gerar um índice 

final sobre o desempenho do representante. “Após algum período, é possível obter uma 

métrica confiável e sempre atualizada do desempenho dos nossos governantes”, 

explicou Nicolas, em entrevista por email. 

O portal também poderá ser utilizado pelo candidato ou representante. Ele terá 

acesso a dados gerados pela interação dos usuários com suas propostas e identificar as 

demandas, como por exemplo, qual de suas propostas ele poderá dar maior atenção de 

acordo com estas informações. 

Para disponibilizar os dados sobre gastos, “ficha limpa” e propostas oficiais dos 

candidatos eleitos, o “Desempenho Político” retira as informações diretamente de 

órgãos federais e sites de transparência, uma vez que a disponibilidade pública destas 

foi garantida pela Lei de Acesso à Informação (lei Nº 12.527), e no site de dados 

abertos7. 

Segundo Nicolas, a ideia do “Desenvolvimento Político” é oferecer insumo para 

que os eleitores possam fazer escolhas mais seguras na hora da votação. Para isso, 

desenvolveram uma plataforma digital que permite acessar com mais facilidade e 

clareza as propostas de candidatos, e acompanhar o desempenho dos eleitos. “As 

ferramentas digitais proporcionam um retorno mais rápido e eficaz, atingindo uma 

grande massa de pessoas muito mais rápido que as formas tradicionais, e a política não 

pode mais ignorar esse fato”, defendeu um dos criadores do aplicativo. 

                                                             
6 Disponível em: http://desempenhopolitico.com.br/ Último acesso: 28/10/2013. 
7 Disponível em: http://dados.gov.br/ Último acesso em: 28/10/2013. 



III. “Ativismo de Sofá” 

Outra ferramenta utilizada para a participação social e pressão política são as 

plataformas de abaixo-assinados, como os sites Change.org e Avaaz. É possível 

organizar petições para qualquer assunto e mobilizar pessoas em torno de uma causa por 

meio de campanhas.  

O Change.org, que possui 40 milhões de usuários e está presente em 196 países, 

segundo o site, viabiliza campanhas mundiais e locais, articulando milhares de pessoas 

em um curto  espaço  de  tempo.  Por  meio  de  campanhas  nas  redes  sociais  e  coletas  de  

assinaturas digitais, é possível exercer um poder de pressão real sobre os representantes. 

E não é preciso, necessariamente, de vultosas coletas de assinaturas, uma vez que a 

pressão exercida sensibilize a autoridade competente e alcance o seu objetivo.  

Foi o caso da campanha contra a revisão do Gerenciamento Costeiro (GERCO) 

de Ilhabela, que obteve 34.875 assinaturas, e conseguiu provocar a desistência pelo 

governo da proposta de urbanização e especulação imobiliária de regiões da ilha 

paulista.8 O processo, desde o início da campanha até o fim exitoso, levou cerca de 60 

dias. O abaixo-assinado contra a PEC 37, projeto de emenda constitucional que 

dispunha sobre o poder de investigação do Ministério Público, coletou 460.881 

assinaturas em oito meses de campanha e também obteve vitória.  

Em ambas as situações bem sucedidas, outras formas de pressão foram 

realizadas, como mobilização para presença em audiências públicas, cobranças diretas 

aos parlamentares e “twittaços”, campanhas realizadas via Twitter, em que as 

reivindicações difusas são filtradas por meio de uma “hashtag”, a fim de concentrar o 

volume de mensagens sobre o tema. 

Apesar do evidente poder de pressão que redes sociais e plataformas digitais 

podem exercer nas decisões políticas, existe ainda uma falta de compreensão por parte 

da política institucionalizada em entender este fenômeno. O ciberativismo é, muitas 

vezes, chamado de forma pejorativa de “ativismo de sofá”. A política institucionalizada 

não percebe a mobilização através das redes como a expressão de demandas do mundo 

“real”. No entanto, vale frisar que o uso dessas tecnologias não deve ser entendido como 

a única ferramenta de participação política, mas como forma complementar.  

                                                             
8 Disponível em: http://www.change.org/pt-BR/peti%C3%A7%C3%B5es/queremos-o-cancelamento-da-
proposta-atual-de-gerenciamento-costeiro-para-ilhabela-e-a-rediscuss%C3%A3o-com-a-
participa%C3%A7%C3%A3o-ativa-da-sociedade-civil Último acesso em: 27/10/2013 
 



Ainda segundo Vitor Leal Pinheiro, existe um entrave geracional, pois quase não 

há representantes eleitos que nasceram na “era digital”, e que compreendem esta nova 

linguagem. “Como você consegue se comunicar e reivindicar usando uma linguagem 

que não é dominada pelo outro. Então, como é que o outro consegue responder a isso?”, 

problematizou. Existe ainda a falta de “escuta ativa” por parte dos políticos, para de fato 

ouvirem estas manifestações, e uma falta de compreensão pela geração nascida na “era 

digital” do poder político que possui. 

Em sua visão, o papel do ciberativismo está em iniciar a pressão e intensificá-la, 

mobilizando pessoas que talvez não se manifestariam nos espaços públicos 

institucionalizados.  

IV. Considerações Finais 

Grosso modo, uma maior participação política leva a uma representatividade 

maior.  O que  tentamos  mostrar  ao  longo deste  trabalho  é,  portanto,  que  a  internet,  as  

mídias digitais e as novas ferramentas digitais representarão, progressiva e 

eventualmente, mecanismos para se participar politicamente e adequar a cultura 

tecnológica ao cidadão contemporâneo, além de complementar a participação política 

institucionalizada. Sobretudo a partir das  

“[...] profundas transformações no mundo contemporâneo 
globalizado e da enorme versatilidade dos agentes da esfera civil para 
construir modos alternativos, inéditos e até mesmo inesperados de atuação”. 
(Maia, 2011, p.). 

A ideia é que um dos aspectos mais promissores do uso político da internet e de 

outras  ferramentas  digitais  é  a  possibilidade  de  se  criar  uma  rede  de  ativismo  

transnacional sem precedentes até então. Contudo, devemos fazer algumas ressalvas.  

A própria internet promove certa segregação. Lembremos que segundo recente 

estudo do IBGE no Programa Nacional por Amostra de Domicílios de 2011, embora o 

número de internautas no Brasil tenha crescido substancialmente nos últimos anos, 

estão conectados “apenas” 46,5% dos brasileiros. Ademais, como aponta Marques 

(2011), também se questiona a qualidade do conteúdo disponível e as ameaças à 

privacidade dos cidadãos. 

O fato é que a utilização da internet pode corroborar para um incremento da 

publicidade dos atos executados pelo Estado, da responsividade, isto é, do aumento do 



controle que cidadãos têm sobre o Estado e da abertura que o Estado assegura para 

opinião pública (Silva, 2011). 

Seguindo a linha de Sivaldo Pereira da Silva, é inegável o avanço que se tem 

feito no aumento da transparência do Estado. No Brasil, o marco foi a Lei de Acesso à 

Informação, por exemplo. Ao passo que nas outras duas instâncias o avanço não foi 

significativo. Faltam ainda mecanismos que deem respostas às demandas dos cidadãos. 

Assim como o advento da TV ou do rádio representou a transformação dos 

parâmetros que atuavam na representação e participação política no século XX, 

sustentamos que o mesmo pode acontecer com a internet, ao inaugurar novas condições 

estruturais que, como coloca Trivinho, já implodiram a Teoria da Comunicação.  

Isso acontece, pois, segundo Lévy e Lemos (2010), não há governança sem 

circuito de comunicação, afinal, a ausência desse circuito impediria o reconhecimento 

de que indivíduos estão interconectados entre si. Com um veículo de comunicação 

como  a  Internet,  que  reduziu  os  veículos  de  comunicação  de  massa  a  plataformas  de  

venda de produtos ou apenas veículos de transporte passivo de informação, implodiu-se 

a percepção de que o debate se encerra no emissor e no receptor. Logo, o circuito 

comunicativo será profundamente alterado ante as novas condições estruturais. 

O ciberespaço é um novo espaço público para discussão, formação de opinião, 

participação e deliberação. No entanto, não é tudo. Se a internet oferece oportunidades 

únicas e infinitas à sociedade, também oferece ao Estado possibilidades para aprofundar 

o processo de “assujeitamento” de Foucault. 

O Estado passa a ter agora novos mecanismos para identificar e controlar os 

indivíduos de determinada sociedade. A partir dos nossos próprios smartphones o 

Estado é capaz de descobrir onde estamos, com quem estamos conectados, nossas 

opiniões, atividades, etc. Nossa vida, em resumo. Alguns autores elucidam até a 

possibilidade da constituição de um novo totalitarismo (Lemos e Lévy, 2010). 

Assim sendo, o sentido que seguirá a utilização da Internet e ferramentas digitais 

no  médio  e  longo  prazo  não  está  ainda  definido.  O  advento  da  internet  gerou,  assim,  

uma tensão entre sociedade e Estado, em que a primeira entidade objetiva o aumento de 

seu controle sobre a segunda. 



Como bem coloca Bustamante (2010), caminhamos para uma “hipocidadania” 

ou uma “hipercidadania”? Ou seja, o pêndulo, no uso de ferramentas digitais, penderá a 

favor das instituições do Estado, com aumento do controle social, monopolização dos 

padrões de hardwares e o fomento do uso superficial das redes sociais, ou penderá a 

favor do cidadão com um exercício mais profundo de participação política, com 

empoderamento dos indivíduos e reconhecimento do acesso à Internet como um direito 

universal, como apontou o Conselho de Direitos Humanos em 2011? 

Evidente que pelos propósitos desse trabalho problematizamos o emprego das 

ferramentas digitais para a constituição de uma esfera pública ampliada. Logo, como 

exposto na introdução, o propósito do trabalho é de apenas iniciar a discussão entre 

Ciência Política e as tecnologias digitais e não concluir acerca dos problemas que 

emergem dessa relação. 
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RESUMO  

Um fluxo de informação regular entre os cidadãos e deles com as instituições políticas é 
crucial na construção de uma sociedade democrática. A mídia sempre foi um veículo 
eficaz para disponibilizar a informação e a mídia tradicional tem sido usada para 
esclarecer os cidadãos acerca dos valores democráticos. Mas, o desenvolvimento das 
novas tecnologias de comunicação e informação traz consigo inúmeras oportunidades 
para os políticos e para os cidadãos. Só que, há que procurar saber se a Internet pode ser 
um instrumento eficaz na promoção da democracia e das práticas democráticas, isto é, 
mobilização da sociedade ao estatuto de cidadão a partir da existência de informação e 
opinião na esfera pública? Estes elementos serão abordados dentro do contexto de 
Moçambique, país a experienciar um processo democratização. 
 
PALAVRA CHAVE: Internet, democracia e cidadania. 

 

1 INTRODUÇÃO  

Um dos temas mais candentes na atualidade moçambicana é a questão suscitada 

sobre a dinâmica e mobilidade da cidadania no que diz respeito à comunicação, 

educação e o acesso à informação. A discussão em torno deste tema é feita em inúmeros 

projetos, por ser vista e considerada estratégica na construção da democracia e na busca 

de uma maior justiça social, econômica no seio do Estado. Também, por se acreditar 

que  o  desenvolvimento  dos  recursos  humanos  é  um  setor  chave  para  uma  boa  

governação, mas para tal o sistema comunicacional deve ser promovido através de uma 

gestão integrada do pessoal. 

                                                             
1Trabalho por apresentar no Grupo Temático da Democracia Representativa para a Democracia Digital 
do I Congresso Internacional de Net-ativismo que acontecerá nos dias 06, 07 e 08 em novembro 
na Escola de Comunicações e Artes (ECA), na Universidade de São Paulo (USP).  
2Aluno de Pós-Graduação em Comunicação e Informação (Mestrando) 4º semestre da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Moçambicano, graduado em história pela Universidade Eduardo 
Mondlane de Moçambique. Bolsista do CNPq. Email: fulgenciomuchisse@yahoo.com.br   
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Desde a independência alcançada aos 25 de junho de 1975, o Governo da 

República de Moçambique (antes República Popular de Moçambique país 

monopartidário de 1975 até 19903) encara a o acesso a informação como um direito 

fundamental de cada cidadão, um instrumento para a afirmação e a integração do 

indivíduo na vida social, econômica e política, um fator indispensável para a 

continuação da construção de uma sociedade moçambicana e para o combate à 

pobreza4. 

O objetivo deste artigo é refletir sobre a dinâmica da Internet no contexto 

moçambicano no diz respeito ao processo da construção da democracia e mobilização 

da cidadania. Ela não se limita em fronteiras ou ao tempo, ela supera os limites e 

barreiras, inspirando muitos outros fatos que trazem melhorias e evolução da sociedade, 

o que pode ser vista a partir dos programas, que constituem uma forma de transmissão 

de informação e interação social.    

Na tentativa de fazer com que a sociedade se sinta representada socialmente e 

promover a cidadania, abranger uma população tão distinta quanto à moçambicana, com 

etnias e culturas diferentes, foi disponibilizada em Moçambique a Internet, justamente 

para tentar abarcar em si todos os direitos civis, políticos e sociais das pessoas que 

habitam o território moçambicano. Fazendo com que estas pessoas se sintam 

representadas e cidadãs. 

Entretanto, este paper será  dividido  em  três  capítulos. No primeiro, trar-se-iam 

conceitos inerentes a Comunicação e Internet e alguns dos seus elementos e sua 

dinâmica. Na segunda parte, a temática fará uma abordagem dos processos conceituais 

da Democracia. E, o terceiro capítulo será a exemplificação do processo de mobilização 

e construção da cidadania. No entanto, a produção e desenvolvimento do artigo serão 

feita com base e na utilização de alguns teóricos ligados à comunicação, democracia e 

cidadania. Estes que por sua vez permitiram que se buscasse uma relação ligada ao 

processo de construção da cidadania. Os teóricos trazidos para apoiar a elaboração da 

discussão são eles. Cecília Peruzzo, Baudrllard, Marshall, Turner, entre outros citados 

                                                             
3 Moçambique passou a ser República de Moçambique com a Constituição de 1990, esta que introduziu  o  
Estado de Direito Democrático alicerçado a manifestação da vontade popular. 
4 Moçambique é um país com uma população estimada em 23, 900,000 de habitantes e uma taxa de 
crescimento da populacional de 2.3%. A população vive com menos de US$ 1.25 por dia. Fontes: Divisão 
de População das Nações Unidas, 2008, programa de desenvolvimento das Nações Unidas 2011 a, e 
Banco Mundial 2011. 
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no decorrer do texto. Há que referir que a metodologia a ser utilizada é a pesquisa 

bibliográfica. 

 

2 COMUNICAÇÃO E INTERNET  

 

Há que dizer que no início dos anos 90, verificou-se uma evolução dos aparelhos 

tecnológicos como caixas eletrônicos, até certo ponto, pode-se dizer que o computador 

invadiu os ambientes de socialização e trouxe novas possibilidades de comunicação. 

Estas possibilidades algumas chamadas pelos pesquisadores de Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC’s). As tecnologias surgem com o intuito de dar mais 

dinâmica a realização de alguns serviços ao mesmo tempo em que ampliam o acesso à 

informação como é o caso do computador. 

Em  relação  as  TIC’s,  Castro  (2010)  diz  que  o  momento  de  convívio  entre  os  

indivíduos e as TIC’s é chamado “nova ordem tecnológica”. Além de proporcionarem 

melhorias em algumas atividades, elas possibilitam a quem as utiliza, maior autonomia. 

Esta nova ordem tecnológica da comunicação passa por uma transformação onde pode 

assumir ao mesmo tempo, o papel do emissor e do receptor no processo 

comunicacional. Tecnologias de Informação e Comunicação, especialmente o 

computador, ao passarem a mediar às relações sociais entre os indivíduos criam maiores 

possibilidades de interação e acesso à informação. Fiske (1990) citado por Lucia 

Santaella toma como base a redução de todas as teorias de comunicação a apenas duas 

escolas fundamentais. A primeira escola vê a comunicação como transmissão de 

mensagens. Faz-se menção a preocupação dos assuntos ligados à eficiência e exatidão, 

visto que a comunicação é vista como um processo que afeta o comportamento ou 

estado de espírito dos receptores. Ainda na óptica de Fiske (1990), esta escola é 

processual. Acreditasse que a mensagem é vista como o transmitido no processo 

comunicacional. A intenção do emissor pode ser explicita ou implícita, consciente ou 

inconsciente, mas deve ser recuperável através da análise. 

A segunda escola olha a comunicação como sendo a produção e troca de 

significados. Esta escola encontra o seu método na semiótica, a ciência dos signos e 

significados, em que estudar comunicação é estudar textos e culturas. Esta 

conceitualização não se esgota por aqui, visto que a comunicação é uma área que abarca 

diversas componentes, como as culturais, sociais, econômicas, industriais, em suma a 

comunicação é interdisciplinar e multidisciplinar.  
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Reforçando a propriedade do conceito comunicação, iremos ao encontro de 

outras formulações conceituais que mostram as suas diversas vertentes de que, 
[...] a comunicação constitui, ao mesmo tempo, um importantíssimo setor 
industrial, um movimento simbólico que é objeto de consumo maciço, um 
investimento tecnológico em expansão ininterrupta, uma experiência 
individual diária, um terreno de conflito político, um sistema de intervenção 
cultural e de agregação social, uma maneira de informar-se, entreter-se, de 
passar o tempo etc” (WOLF, 1987, p.13). 
 

Em suma, olhando para abordagem que se trouxe sobre a comunicação, há que 

considerar a comunicação como meios tecnológicos de transmissão de informação, isto 

é, a imprensa, o cinema, o rádio e a televisão, e hoje o computador. Tecnologias estas 

que se referem a um tipo específico de comunicação humana, aquela que aparece 

tardiamente na história da humanidade e se constitui numa das importantes 

características da modernidade.  

É partindo do contexto das tecnologias de transmissão informação que se destaca 

a Internet. Visto que segundo Perruzo (2006, p.31) [...] “as tecnologias digitais geram 

processos de comunicação que conectam usuários, gerando um fluxo bidirecional da 

informação num modelo de “todos - todos”. A autora destaca que: 

 
[...] a Internet possibilita a circulação geográfica, de tempo, das diferenças 
culturais e de interesses, sejam eles econômicos, culturais ou políticos, 
globais, nacionais ou locais. Traz a possibilidade de alterar o sistema 
convencional de tratamento da informação, antes atividade por excelência 
concentrada nos agentes profissionais vinculados à mídia tradicional, sem 
fronteiras, pelos próprios agentes sociais. Qualquer pessoa pode processar e 
difundir conteúdos, bem como criar estações de rádio ou um jornalzinho 
online, por exemplo (PERUZZO, 2006, p.31-32). 

 

Segunda Peruzzo (2006, p.32) “na verdade, a Internet tem muito mais 

características de um ambiente de comunicação do que propriamente de um meio”. 

Desta feita, há que destacar o seu crescimento rápido da Internet, mas que se depara 

com um grande problema ligado ao acesso aos serviços de informação e comunicação 

proporcionados pelas redes cibernéticas. Verifica-se um acesso desigual, este que por 

sua vez gera novas categorias sociais, como o dos conectados e dos não conectados, dos 

incluídos e excluídos do acesso digital (PERUZZO, 2006, p.32). 

Esta realidade é notória dento do contexto moçambicano, visto que Rádio 

Moçambique (RM)5 a Inclusão digital apesar dos avanços, Moçambique continua 

                                                             
5Rádio Moçambique Empresa Pública (RM. EP). Disponivel em: 
<<http://www.rm.co.mz/index.php?option=com_content&view=article& d=3759:inclusao-digital-apesar-
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atrasado, entre 156 países avaliados, Moçambique ocupa a 129ª posição em termos 

inclusão digital. A nível da região austral de África, Moçambique está melhor colocado 

que a Namíbia (137° lugar), Lesoto (138°), Malawi (139°), Tanzania (140°), República 

Democrática de Congo (146°) e Madagáscar (151°). O mesmo estudo revela que 72 por 

cento dos domicílios em Moçambique dispõem de telemóveis e apenas quatro por cento 

das casas é que tem acesso à internet. Algo que dá a entender que muitos moçambicanos 

não usam ou não tem acesso a Internet, debilitando desta forma o desenvolvimento da 

democracia e da cidadania, algo que se vaia esclarecer ao longo do presente artigo.  

 

3 DEBATE CONCEITUAL DE DEMOCRACIA  

 

Nessa sessão, estudamos a democracia no seu sentido clássico; termo que se 

aproxima do significado etimológico: governo do povo (demos = povo; cracia = poder, 

governo), cuja ideia geral, conforme Barreto (2006, p. 30-31): 

 
[...] sugere que o poder político é exercido por todos ou pela maioria, que 
reúne condição de cidadania. Privilegia-se, no entanto, a participação direta 
no processo de decisões políticas e os cidadãos dividem-se, simultaneamente, 
nas condições de soberano e súdito. Nesse caso, ressalta-se que o evento 
histórico, que originou o termo, se refere à forma de governo adotada pelos 
atenienses, no século 500 A.C., e perdurou por 200 anos, até serem 
dominados pelo império macedônico.  

 

Nesse  caso,  podemos  insistir  na  afirmação  de  Barreto  (2006)  em  seu  conceito  

teórico,  na  qual  ele  ressalta  a  definição  da  democracia,  que  deveria  ser  entendida,  

segundo a sua concepção, como a interligação da livre operação do sistema político com 

o sistema de normas, valores, crenças e tradições culturais que predominam no interior 

desse sistema. Assim, podemos entender essa concepção como sendo o chamado limite 

das teorias da transição para a democracia. 

Na base desse entendimento, a ocupação de sistemas-chave em um sistema 

político democrático por atores políticos de convicção não democrática ou 

semidemocrática pode implicar constrangimentos para o exercício da democracia.  

Além disso, a relação entre ciência política e democracia está marcada por um 

distanciamento  do  seu  sentido  clássico,  qual  seja  o  governo  do  povo.  De  acordo  com  

Huntington (1994, p. 16), [...] isso se constitui um novo significado à luz de uma forma 

                                                                                                                                                                                   
dos-avancos-mocambique-continua-atrasado&catid=99:artigos-ciencia-a-tecnologia&Itemid=200>>. 
Acesso a 25 de 09 de 2013.  
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de organização política inédita e distinta da experiência grega, que passa a designar um 

sistema de regras utilizadas para escolher líderes dirigentes, procedimentos para a 

constituição do governo.  

Para Dahl (2001, p. 25), [...] democracia é uma denominação que os gregos 

encontraram para definir sua forma de cunho popular e outros nomes poderiam 

classificar  outras  formas  de  governo  baseadas,  de  alguma maneira,  no  povo.  Exemplo  

disso é que os romanos escolheram o termo república. Assim, a democracia poderia 

ser inventada e reinventada de maneira autônoma sempre que existirem as condições 

adequadas. 

Além do argumento de Dahl, pode-se dizer que, em outras definições adequadas 

como tal nos níveis científicos, a poliarquia deveria derivar da observação da realidade, 

mas essa realidade de democracia escolhida por Dahl trata da experiência e do sistema 

político americano. Nessa linha de raciocínio, Miguel (2002) afirma que a opção que 

nos leva a chamar de democracia os regimes políticos ocidentais contém um forte traço 

no pensamento elitista e não está isenta de valores e crenças sem qualquer comprovação 

empírica.  

Schumpeter (1961, p. 320) também sustenta um argumento consistente para 

justificar o seu modelo de democracia a partir da crítica ao ideal de soberania popular 

que foi preconizado pela tradição clássica de democracia. De fato, Barreto (2006, p. 16) 

afirma que, para Schumpeter, a doutrina clássica entende a democracia como um 

método para chegar a decisões políticas que atendam a um bem comum estabelecido 

pela vontade do povo. 

Barreto (2006, p. 28) diz que os atores envolvidos legitimam o sistema 

democrático quando aceitam essa regra e percebem que os custos de uma ação extra-

eleitoral para obtenção do poder são maiores do que sua manutenção dentro dos regimes 

institucionais normais.  

Neste bojo, a ciência política possui um leque variado de tipos de ideias da 

democracia procedimental - com variações em torno da tese schumpeteriana - as quais a 

maioria dos modelos de democracia contemporânea utilizam dando mais ênfase a outro 

aspecto em que cada teórico define os requisitos necessários para uma democracia 

(BARRETO, 2006, p. 26). 

 

 

 



7 
 

4 PROCESSO DE MOBILIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA  

 

O processo de mobilização pode ser visto como um ato de comunicação para a 

convocação de vontades em busca de um propósito comum, sob uma interpretação e um 

sentido também compartilhado. “Convocar vontades significa convocar discursos, 

decisões e ações no sentido de um objetivo comum”. (TORO, 2004, p.5). De acordo 

com o autor, a mobilização tem que estar orientada para o futuro. 

 
Toda a mobilização é mobilização para alguma coisa [...]. Para que ela seja 
útil  a  uma  sociedade  ela  tem  que  estar  orientada  para  a  construção  de  um  
projeto de futuro. Se o seu propósito é passageiro, converte-se em um evento, 
uma campanha e não em um processo de mobilização. A mobilização requer 
uma dedicação contínua e produz resultados quotidianamente (TORO, 2004, 
p. 5). 

 

Segundo Simione (2005) as comunicações em movimentos de mobilização 

social requerem uma aplicação estratégica, e não sob o domínio das médias, de modo 

que se administrem melhor as redes de relacionamento entre elas e os públicos aos quais 

estão direta ou indiretamente ligadas. Para isso há que conceber planos de comunicação 

para a mobilização social baseada nos valores distintos e instrumentos diferentes. “Uma 

visão a partir dos públicos (e não dos instrumentos) parece ser extremamente útil para 

posicionar estas questões sob uma óptica humanista, participativa e democrática”, 

(SIMIONE, 2005, p.13).  

Neste contexto, a comunicação deve procurar gerar um ambiente de cooperação 

“onde se criam condições favoráveis para que os sujeitos possam agir orientados para o 

entendimento  mútuo”  (SIMIONE,  2005,  p.  12).  Assim,  a  mobilização  vai  ser  uma  

contínua formulação de estratégias de comunicação que sejam capazes de sustentar uma 

legitimação pública, pela visibilidade dos medias, e de sustentar vínculos de confiança 

por meio dos laços de identificação e de pertencimento dos sujeitos mobilizados. 

Importa referir que, para Simione (2005), mobilizar é convocar para uma mudança na 

realidade. É convocar pessoas para resolver um problema em torno das comunidades, 

para que as coisas funcionem bem. 

Apontando aos problemas acentuados e expostos no mundo globalizado como 

sendo os que levam as organizações e os indivíduos a se mobilizarem. Os mais 

decorrentes são as desigualdades sócias, pobreza, aceso a educação, criminalidade e 

descriminação de gênero ou raça. 
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Visto que esta mobilização é um processo que procura levar a sociedade 

cidadania, é importante que se busque a “Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão”, pensados inicialmente no contexto da Revolução Francesa (1789-1799), 

sobre forte influencia dos pensadores do Iluminismo e, foram reafirmados após a 2ª 

Guerra Mundial com a Declaração Universal dos Direitos Humanos 1948.  

Segundo Marshall (1967) “A cidadania é um status concedido àqueles que são 

membros integrais de uma comunidade: todos aqueles que possuem o status são iguais 

em direitos e obrigações”.  

A cidadania pressupõe um sentimento direto de participação na comunidade 

baseado na lealdade a ela, reconhecendo tratar-se de um patrimônio comum. Seu 

desenvolvimento é estimulado tanto pela luta para adquirir direitos quanto pelo gozo 

dos mesmos, uma vez adquiridos (MARSHALL, 1967).  

É com base nos argumentos trazidos por Marshall que podemos procurar 

sintetizar a cidadania consoante Turner (2002) afirma que:  

 
[...] cidadania e a necessidade de redefinição a fim de responder aos grandes 
desafios, tais como a exclusão social, a imigração, novos movimentos sociais, 
pluralidade religiosa e étnica, globalização. Sob nova configuração, visa a 
inserir o cidadão no cenário internacional cosmopolita, enfrentar os abusos 
dos defensores radicais do mercado mundial, bem como promover o 
reconhecimento do valor da dignidade humana e o seu papel no interior de 
seu próprio Estado. 

 

É  com  se  baseando  nesta  visão  sobre  a  cidadania  que  se  fará  uma  abordagem  

sobre a cidadania, partindo da educação e da comunicação, em que segundo Peruzzo 

(2002), a educação e a comunicação são responsáveis pela conquista da cidadania, 

sendo que o processo deve partir dos movimentos populares, de organizações que 

tenham interesse de beneficiar o coletivo. A Internet ou comunicação em massa então 

serve como instrumento de difusão e auxilia na transformação social em função do 

reconhecimento da cidadania. Ela, presta sua contribuição para que a voz do povo seja 

um meio que o cidadão pode se ver, perceber suas características e então encontrar uma 

identificação com os demais.  

David Beetham e Kevin Boyle (1985) apud Mário (2012), num trabalho para a 

UNESCO, abordando a relevância dos mídias em que a Internet por sua vez faz parte na 

democracia, destacam três importantes funções: função investigativo-informativa, no 

combate ao secretismo na ação governamental; função de providenciar um 
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espaço/fórum público de debate; função de veiculo/canal de expressão da opinião 

publica.  

Isto  significa,  por  outras  palavras,  estimular  na  sociedade  a  emergência  e  o  

desenvolvimento de uma qualidade que é indispensável à sustentabilidade de qualquer 

democracia, isto é, o sentimento de cidadania.  

Cidadania  e  um  conceito  transversal  a  todo  o  discurso  que  pretenda  exaltar  o  

valor da participação ativa dos membros de uma comunidade na sua vida política, 

econômica, social e cultural, promovendo os seus interesses legítimos e defendendo as 

suas liberdades e direitos fundamentais e protegendo-se de injustiças ou de praticas 

abusivas ou arbitrarias do Estado. Dalmo Dallari6 citado por Tomás V. Mário (2012):  

 
[...] a cidadania expressa um conjunto de direitos que dão à pessoa a 
possibilidade de participar ativamente da vida e do governo do seu povo. 
Quem não tem cidadania está marginalizado ou excluído da vida social e da 
tomada de decisões, ficando numa posição de inferioridade dentro do grupo 
social (DOLARI apud MÁRIO, 2012).  

 

Por sua vez, Barber7 apud Mário (2012), diz que o papel dos mídia na 

democracia relaciona-se de forma umbilical com a sustentabilidade da própria 

democracia, se esta pretender ser uma democracia forte, tal como entendida por:  

 
[...] uma democracia forte exorta a que nos consideremos seriamente como 
cidadãos. Não simplesmente como votantes, certamente não apenas como 
clientes ou guardas do governo. Os cidadãos são governantes: 
autogovernantes governantes comunitários, senhores do seu destino. Eles não 
precisam participar todo o tempo em todos os assuntos públicos, mas devem 
participar em parte do seu tempo em pelo menos alguns assuntos públicos. 
Guardiães, eleitores, clientes – estes são conceitos inadequados de um 
cidadão democrático… Democracias efetivas necessitam de cidadãos. Somos 
livres apenas quando somos cidadãos, e a nossa liberdade e a nossa igualdade 
são apenas duráveis na medida da nossa cidadania. Podemos nascer livres, 
mas só morreremos livres se trabalharmos nesse sentido no intervalo (entre o 
nascimento e a morte). E cidadãos não nascem “feitos”: constroem-se como 
consequência de educação cívica e engajamento político num ambiente livre 
(BARBER apud MÁRIO, 2012).  

 

Segundo Mário (2012, p. 14):  

 
[...] para que os cidadãos atinjam este nível de sentido de cidadania precisam 
estar permanente e adequadamente informados dos fatos e acontecimentos 
que ocorrem a sua volta e que determinam o curso das suas vidas, quer 
enquanto membros de uma comunidade querem enquanto indivíduos dotados 

                                                             
6 DALLARI, D.A. Direitos Humanos e Cidadania. São Paulo: Moderna, 1998. p.14 
7 BARBER, Benjamim, apud BANDA, Fackson: The Role of The Media: the way forward. UNESCO, 
2008. 
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de direitos e deveres individuais. E, ao colocar ao dispor do cidadão 
informação essencial que lhe indique o que ocorre a sua volta, as mídias 
municiam-no com instrumentos que o vão capacitar para tomar decisões 
baseadas no conhecimento. Agindo deste modo, a comunicação social torna-
se um importante elo de ligação e, por vezes, o único – entre os detentores do 
poder e o povo (plano vertical) e entre os membros do povo (plano 
horizontal), ora expondo contradições, ora ajudando a criar consensos na 
sociedade, mas tudo em nome do bem comum. 

 
Contudo, é importante perceber que a construção da cidadania não esta 

desassociada da comunicação e a informação. Visto que, a comunicação e informção 

são direitos, bem como deveres de todos os cidadãos: instrumentos para a afirmação e 

integração do indivíduo na vida social, econômica e política, indispensável para o 

desenvolvimento democratização do país e o combate à pobreza.  

O processo de democratização geralmente é atribuído um papel muito 

importante  à  mídia  tradicional.  A  televisão,  a  rádio  e  os  jornais,  se  forem  livres  e  

independentes, podem agir como instrumentos para o desenvolvimento político, social, 

econômico e cultural, promovendo a educação cívica e transmitindo informação sobre 

direitos e obrigações, por exemplo. Contudo, como refere Nyamnjoh, é preciso ter 

presente que “os media não têm o mesmo potencial em todas as sociedades, nem são 

acessíveis a todas as pessoas da mesma forma. ”A opinião deste autor vai no sentido de 

atribuir um papel limitado aos mídia em todo este processo: “Os mídia só promovem a 

democratização se conseguirem dar aos indivíduos e às comunidades as ferramentas 

necessárias para que eles próprios possam escrutinar e contestar as decisões políticas 

feitas em seu nome pelas autoridades” (2005, p. 2). 

Mas existe uma percepção diferente que acredita que a mídia pode promover a 

democratização através de feitos mais modestos, especialmente no caso das novas 

democracias como a moçambicana. Por exemplo, através do exercício da liberdade de 

expressão e de informação, podem transmitir confiança às pessoas em geral, que já não 

precisam ter receio de expressar a sua opinião. Desta forma, podem passar à população 

a ideia da democracia como uma realidade no país e não apenas algo escrito num papel. 

Também  em  períodos  eleitorais,  a  mídia  pode  contribuir  para  esta  ideia,  se  

publicarem informação isenta e equilibrada sobre os candidatos e as suas propostas. 

Desta forma, eles tornam acessível à informação necessária para os cidadãos realizarem 

as suas escolhas eleitorais, mas também podem dar voz às minorias. Ainda que, nos 

primeiros anos do processo de democratização, as populações manifestem outro tipo de 

preocupações, nomeadamente a vontade de melhorar as suas condições econômicas e 

sociais, podem, pelo menos, habituar-se progressivamente à ideia de liberdade e à 
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possibilidade de escolha. Para além de tudo isto, a mídia pode ser usada como um palco 

onde os conflitos são apresentados e onde as soluções são discutidas e testadas através 

de meios democráticos, prevenindo o recurso à força física. Por seu lado, a Internet, 

porque tem a potencialidade de promover mais participação e de encorajar o pluralismo, 

pode influenciar a ideia de democracia que estes países estão a construir. 

Neste contexto, é importante esclarecer que a importância das novas tecnologias 

de informação nos países em vias de desenvolvimento é ainda questionada, 

especialmente porque o uso da Internet e de outras tecnologias é um luxo inacessível 

para pessoas que vivem em condições de pobreza e que, para, além disso, não sabem ler 

nem escrever. No entanto, têm sido realizados alguns estudos que sustentam a ideia de 

que as tecnologias da informação podem ser usadas como um instrumento de promoção 

do desenvolvimento político, econômico e social.  

No caso de Moçambique em o Acesso à Informação é previsto na Constituição 

da República de Moçambique, visto que esta prevê a liberdade de expressão, o direito à 

informação e o direito à participação em processos de governação. A realidade, porém, 

está ainda bem aquém da retórica. Os cidadãos moçambicanos muitas vezes 

desconhecem pura e simplesmente o direito de exigir informação aos organismos 

públicos que o atual quadro legislativo lhes confere.   

  Os meios de informação independentes são bastante fracos e há pouca cobertura 

mediática fora das cidades principais; há diversas lacunas no quadro legal, como, por 

exemplo, a inexistência de uma lei da radiodifusão e de uma lei de acesso à 

informação. Além disso, não existe uma cultura que favoreça a liberdade de expressão, 

havendo vários exemplos recentes de violação do direito de livre expressão, e as 

mulheres são especialmente marginalizadas nos meios de comunicação social. 

Em Moçambique vive-se uma situação de “quase absoluta falta de acesso à 

informação pública”, devido à inexistência de legislação nesse campo, acusa um 

relatório do capítulo moçambicano do Instituto de Comunicação Social da África 

Austral (MISA). 

Uma primeira conclusão a retirar neste momento é a de que a Internet, enquanto 

veículo de informação e de comunicação assume um impacto considerável em 

Moçambique devido aos condicionalismos impostos à mídia tradicional e à atividade 

dos jornalistas e por causa dos problemas de acesso à informação em geral. A Internet 

pode ter ainda um papel importante se for utilizada, juntamente com outros meios como 

as rádios comunitárias, para transmitir informação importante para o desenvolvimento a 
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toda  à  população.  Mesmo  que  o  acesso  não  seja  direto  para  todos  os  cidadãos,  a  

Internet, através de jornalistas, de organizações e de outras pessoas influentes, 

representa a possibilidade de acesso a mais informação e a diversas fontes de 

informação. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os discursos acerca da importância da mídia tradicional nos processos de 

democratização tendem a ser consonantes. Contudo, quando o foco muda para as novas 

tecnologias da informação e da comunicação, algumas dúvidas expressivas ainda 

persistem, especialmente nos casos das sociedades com fortes desigualdades. Estarão às 

novas tecnologias da informação a aumentar as diferenças entre os ricos e os pobres, ou 

representarão elas uma importante possibilidade de participação para os excluídos? 

Um pouco por todo o mundo tem-se recorrido à Internet para influenciar o 

ambiente político e as autoridades políticas, para mobilizar o apoio da opinião pública 

ou para fazer oposição a determinadas medidas ou a governantes. A Internet pode ainda 

fortalecer a sociedade civil porque torna mais fácil o acesso a todo o tipo de informação 

e pode ser utilizada como uma fonte de informação alternativa às notícias controladas 

pelas autoridades. Acredita-se que a Internet pode desempenhar um papel relevante na 

construção  e  na  manutenção  dos  sistemas  democráticos,  precisamente  porque  tem um 

enorme potencial na criação de redes e na mobilização, e porque possibilita uma maior 

difusão da informação sobre as elites políticas, as suas medidas e sobre as opiniões 

contraditórias. 

São conhecidas algumas histórias que ilustram o recurso às novas tecnologias de 

informação como uma forma de contornar o controlo das autoridades e como um 

estímulo para a criação de redes sociais e de novas comunidades. Por exemplo, o 

crescimento de fenômenos no Brasil que começou a motivar estudos acadêmicos. Como 

refere Gonçalves, estes fenômenos consistem em “práticas mediáticas levadas a cabo 

por artistas e ativistas e outros atores sociais, que recorrem à Internet [...] e à 

combinação da nova mídia com os tradicionais, para intervir criticamente nas 

sociedades contemporâneas e comentar as políticas governamentais” (2008, p.2). Com o 

objetivo de potenciar a crítica, tenta-se captar a atenção da mídia tradicional para estas 

ações que podem ir desde performances coletivas na Internet e em espaços públicos até 

protestos e sabotagens de sites de empresas ou de Governos. 
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Olhar com base na importância e no papel da Internet ligado ao processo 

informar, promover debates, fomentar inovações e formar o público em geral. Pode-se 

dizer que a Internet em Moçambique se destaca como um meio de comunicação de 

maior impacto no país. Considerando que ela se dedica o seu tempo de antena 

abordando diversas questões relevantes para a sociedade moçambicana, com base em 

programas que promovem a formação da consciência crítica dos cidadãos, agregando 

valores nas suas vidas e contribuindo para que a tolerância e a aceitação do outro esteja 

mais presente nas relações entre os indivíduos em diversas instâncias da sociedade.  

Mas por outro lado, ao se analisar a questão da formação e acesso a educação 

dos moçambicanos/cidadãos, pode-se ver uma participação precária da Internet na 

construção da democracia e mobilização para cidadania apesar de ter certas 

intervenções transmitidas a pequenas minorias de público, se for a se ter em conta os 

níveis de acesso à informação.  

Portanto, como se terá percebido a partir dos seus objetivos, ela procura 

considerar e promover sentimentos de pertencimento e criar laços sociais entre diversas 

comunidades nacionais tendo como reflexos a democratização da sociedade e o 

desenvolvimento da cidadania.  

Mas há que dizer que se torna extremamente complicado, este meio ser um 

elemento chave de no processo construção da democracia bem como a mobilização da 

cidadania, respondendo aquilo que ele foi projetado. Situação esta motivada pelo que 

muitos moçambicanos exibem uma estrutura distinta e problemática no que tange aos 

baixos níveis de informação e educação pública e política, educação formal e o seu 

acesso.  

Havendo baixos níveis dos elementos supracitados, há que ver de forma 

considerável os valores, as capacidades dos moçambicanos para dar opiniões e formar 

preferências e na forma como se apercebem da democracia que têm e na exigência de 

democracia.  

Esta fragilidade da Internet na construção e mobilização da cidadania pode ser 

também vista a partir da dependência que o governo moçambicano em relação aos 

doadores externos no que diz respeito à capacidade de expansão educacional e o acesso 

aos órgãos de informação, particularmente aos independentes, para construir 

capacidades críticas no corpo político.  
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Brasileiros nas redes e nas ruas – uma análise sobre as mobilizações de 
junho de 2013, suas características net-ativistas e seu papel 
democrático e no despertar da cidadania1 
(Brazilians in the networks and on the streets - an analysis of the mobilization of June 
2013, the characteristics net-activists and democratic role in the awakening of 
citizenship)  
 

Vinicius Martins CARRASCO de Oliveira2 

RESUMO 

O presente artigo pretende analisar os protestos desencadeados em junho de 

2013 no Brasil e no exterior, um exemplo característico do fenômeno de ativismo 

digital, ciberativista ou netativista .  As manifestações brasileiras têm semelhança com 

outros movimentos mundiais: o fato de terem sido articuladas em e através dessas redes 

sociais digitais. Com base em teorias da comunicação e ciências sociais, em pesquisa 

bibliográfica, análise de conteúdo, métodos de pesquisa para internet, e na observação 

do contemporâneo pretende-se levantar eventuais contribuições da comunicação 

mediada por computador e das redes sociais digitais para a mobilização política e 

participação democrática e cidadã.  

Palavras-chave: Net-ativismo, cidadania, redes sociais digitais 

 

ABSTRACT 

This article aims to analyze the protests of June 2013 in Brazil, a characteristic example 

of the phenomenon of digital activism, or cyberactivism or netactivism. The Brazilian 

manifestations are similar to other global movements: the fact that they have been 

articulated in and through these digital social networks. Based on theories of 

communication and social sciences, literature, content analysis, research methods for 

internet, and observation of contemporary aims to raise any contribution of 

ommunication mediated by computer and digital social networks for political 

mobilization, democratic participation and citizenship. 

Keywords: Netativism, citizenship, social networks  
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Introdução 
 

O Brasil viu eclodir no mês de junho de 2013 uma série manifestações sociais e 

políticas. Consideradas por historiadores, sociólogos e meios de comunicação, como as 

maiores manifestações populares brasileiras, elas inicialmente reivindicavam a redução 

de tarifas e o livre acesso ao transporte público, mas trouxeram à tona uma ampla pauta 

de discussões. Até cidades do exterior aderiram aos movimentos. Os protestos 

brasileiros estenderam a pauta de reivindicações para assuntos como saúde, educação, 

desigualdades sociais, combate corrupção, entre outros. 

Outros movimentos com características semelhantes já vinham ocorrendo há 

alguns anos em outras partes do mundo como, por exemplo, aqueles registrados no 

norte da África e no Oriente Médio, que receberam a denominação de “Primavera 

Árabe”. No Egito, as manifestações contra o regime ditatorial do ex-presidente Hosni 

Mubarak; na Líbia, com os movimentos contra o ditador Muamar Kadafi. Na Europa, 

foram registradas iniciativas como o movimento conhecido como 15M ou “Os 

indignados”, na Espanha, em 2011, originado no período em que o país europeu 

enfrentava alta taxa de desemprego, e que existe até hoje. Na Inglaterra, pessoas foram 

às ruas se manifestar contra o assassinato de um cidadão pela polícia britânica. 

Apesar dos diferentes propósitos, contextos e motivações, todas essas 

manifestações, assim como a brasileira têm em comum o fato de terem sido articuladas 

através de redes sociais digitais. 

O presente artigo é parte preliminar de um estudo desenvolvido para a dissertação 

de mestrado no Programa Pós-graduação em Comunicação, da Faculdade de 

Arquitetura, Artes e Comunicação do Campus de Bauru, no qual se pretende analisar 

tais protestos que utilizam a comunicação mediada por computador para a mobilização, 

política e suas contribuições para a democracia e cidadania. 

 

Movimentos Sociais e Ação Social 
 

Roza (2012) faz um retrospecto sobre os movimentos sociais, da mobilização e da 

ação coletiva até hoje e percorre as teorias da comunicação digital com o objetivo de 

produzir reflexões sobre os significados da mobilização nos chamados “contextos 



reticulares” que compreendem o net-ativismo traçando um paralelo com as formas 

convencionais de ação política. 

Di Felice (2012) organiza as teorias sociológicas em dois grupos a partir dos 

significados atribuídos à ação do sujeito em relação ao meio ambiente e a sociedade.  

O primeiro grupo, que englobaria autores como Marx Weber e Jünger Habermas, 

conforme destacado por Di Felice como teoria da ação social empática, que “descreve a 

ação social como sequência intencional de ações fornidas de sentidos que um sujeito 

(seja este indivíduo ou coletivo, muitas vezes definido como ator ou agente) realiza” 

(p.36-37),  ou  seja,  “atividade  do  sujeito  em direção  ao  externo,  isto  é,  ao  ambiente,  à  

sociedade e ao seu contexto”. Weber, em Economia e Sociedade (2004) classifica 

quatro formas de determinação da ação social a partir de valores, finalidades, emoções e 

da tradição enquanto Habermas (1987) analisa a ação como atividade do sujeito 

racional. Ele distingue três mundos (o dos eventos, o social das normas e o subjetivo 

dos sujeitos em diálogo) e cada um deles determina um tipo de ação (teológica, 

regulamentada pelas normas e agir dramatúrgico) e acrescenta ainda a “ação 

comunicativa”, onde a esfera de ação seria “mediada pelo debate e pelas discussões 

racionais” que os sujeitos teriam com o objetivo de uma ação transformadora. (Di 

Felice, 2012, p.37).  

Já o segundo grupo, de acordo com Di Felice (2012), “pensa a impossibilidade da 

realização da ação, a sua irrelevância e, até mesmo, a sua inexistência”, definindo ação 

social como “‘exotópica’, isto é, extensa ao sujeito, estranha e imposta a ele, segundo o 

significado do conceito de ‘exotopia’ indicado pela obra Dostojevskij de Mikhail 

Bakhtin”. (p. 38). A este grupo, pertenceriam desde Platão, Émile Durkheim, Talcott 

Parsons até Hannan Arendt, que em A Condição Humana (1981), a descreve como 

marcada por três tipos de atividade: o trabalho, a obra e a ação, ligando esta última ao 

aspecto do discurso, diferentemente dos gregos, atribuindo o significado de “ação social 

a partir de sua distinção em relação à política” (2012, p.38) onde se definem os espaços 

público e privado como âmbitos da vida e as pessoas deixariam de agir para se 

comportar da forma esperada pela sociedade. 

De Habermas, que defendia que toda ação política era uma ação comunicacional, 

também é pertinente mencionar o conceito de esfera pública, que segundo ele seria o 

espaço onde pessoas, articulam suas visões de mundo, suas opiniões e organizam-se 

para tentar influenciar ou questionar as instituições políticas.   



Ampliando a questão da ação social para os contextos das redes digitais, que 

“incluem as novas formas de protestos e de ações de cidadania”, tanto Di Felice quanto 

Roza (2012) citam Joshua Meyrowitz3, que repensa o conceito de situação social como 

algo ligado à interação humana e às formas de interações eletrônicas. 

 

O contexto contemporâneo: comunicação e sociabilidade mediadas por 

computador 
 

Na década de 1960, Marshall McLuhan (1969) defendia que os meios de 

comunicação eram extensões do homem e o meio a mensagem. Naquele contexto, as 

algumas considerações do canadense soaram estranhas e chegaram a ser 

incompreendidas.  Para ele, "a mensagem de qualquer meio ou tecnologia é a mudança 

de escala, cadência ou padrão que esse meio ou tecnologia introduz nas coisas 

humanas” (1969, p. 22).  

Sem fazer apologias a essas tecnologias ou execrá-las, tem-se a dimensão da 

profunda reconfiguração que elas direta ou indiretamente possibilitaram nas relações 

humanas e, sobretudo, na maneira de se comunicar (entre as pessoas, nos diferentes 

espaços e situações etc.). 

Hoje, como nos citado por Roza (2012) é impossível dissociar o homem da sua 

relação com a tecnologia e com o ambiente tecnológico.  

Di Felice (2009, p.65) afirma que 
é necessário repensar o significado atribuído às nossas relações com o 
ambiente  e  ao  habitar,  em  geral,  a  partir  do  conjunto  das  interações  
tecnológico-midiáticas que foram instauradas gradativamente entre 
nós  e  o  mundo,  dirigindo-se,  assim,  a  perspectivas  não  mais  
antropomórficas ou instrumentais, mas eco-midiáticas. 
 

Teóricos como Manuel Castells e Pierre Levy, vêm nas tecnologias de informação 

e comunicação (TICs) novas formas de sociabilidade e comunicação. 

Para Lèvy (1999, p. 92) o ciberespaço é "o espaço de comunicação aberto pela 

interconexão mundial de computadores e das memórias dos computadores" incluindo os 

sistemas de comunicação eletrônicos. Ele estaria norteado inicialmente por três 

princípios: “a interconexão, a criação de comunidades virtuais e a inteligência coletiva".  

                                                             
3 MEYROWITZ, Joshua. No sense of place. The impact of electronic media on social behaviour. Oxford University 
Press, 1985. 



Esta possibilidade também é vislumbrada por Manuel Castells (1999) que conclui 

que a internet favorece a expansão e a intensidade das de laços que geram uma camada 

fundamental de interação social. Para o sociólogo, as 
"redes são estruturas abertas capazes de expandir de forma ilimitada, 
integrando novos nós desde que consigam comunicar-se dentro da 
rede, ou seja, desde que compartilhem os mesmos códigos de 
comunicação (por exemplo, valores ou objetivos de desempenho). 
Uma estrutura social com base em redes é um sistema aberto 
altamente dinâmico suscetível de inovação sem ameaças ao seu 
equilíbrio" (p. 499) 

Sobre as redes sociais digitais estudos têm sido desenvolvidos por Raquel Recuero. 

Para ela, uma 
rede social é definida como um conjunto de dois elementos: atores 
(pessoas, instituições ou grupos; os nós da rede) e suas conexões 
(interações ou laços sociais) (Wasserman e Faust,1994; Degenne e 
Forse, 1999). Uma rede, assim, é uma metáfora para observar os 
padrões de conexão de um grupo social, a partir das conexões 
estabelecidas entre os diversos atores. A abordagem de rede tem, 
assim, seu foco na estrutura social, onde não é possível isolar os atores 
sociais e nem suas conexões. 

 
 

Parente (2004) destaca a construção de laços de associativismo e colaboração 

através das redes enquanto para Musso (2004, p.35) elas ocupariam lugar de novo 

vínculo social e de ferramentas de uma “nova democracia eletrônica”, direta, interativa, 

instantânea, de fluxo contínuo (de informações, de imagens, de sons, de dados...). A 

"rede  tornou-se  o  fim  e  o  meio  para  pensar  e  realizar  a  transformação  social,  ou  até  

mesmo as revoluções do nosso tempo” (p.37).  

Fragoso, Recuero e Amaral (2011) ao apresentarem um panorama das pesquisas 

sobre internet, destacam algumas categorias de possibilidades a serem tratadas como, 

por exemplo, o ciberativismo, definido pelas autoras como “a potencialização do 

indivíduo/coletividade em termos de ação política na internet” (p. 47).   

 

Ativismo digital, ciber ou net-ativismo e democracia digital e cidadania 
 

As características dos protestos de junho e das demais manifestações acerca do 

globo anteriormente mencionados remetem ao ciberativismo ou ativismo digital, ou 

seja, à utilização da internet para difundir e dar suporte a movimentos globais e causas 

locais, conforme destaca Lemos (2003) e para quem o ciberativismo busca mobilizar, 



informar e agir, usando as novas tecnologias do ciberespaço como suporte essencial de 

luta, criando canais de participação.  

 
Vemos aqui como o espaço eletrônico é utilizado de forma 
complementar ao espaço de lugar, complexificando-o. O ciberativismo 
caracteriza-se assim por redes de cidadãos que criam arenas, até então 
monopolizadas pelo Estado e por corporações, para expressar suas 
ideias e valores, para agir sobre o espaço concreto das cidades ou para 
desestabilizar instituições virtuais através de ataques pelo ciberespaço 
(hacktivismo). (2003, p.2) 

 

Para  o  autor,  existem  três  categorias  de  ciberativismo:  1)  conscientização  e  

informação através de campanhas como as de cunho ambiental, por exemplo; 2) 

organização e mobilização, a partir da internet, para uma determinada ação (convite 

para ações concretas nas cidades), como é o caso dos movimentos de junho que são 

objeto deste artigo e; 3) iniciativas “hacktivistas”, que contemplam ações na rede, 

envolvendo diversos tipos de atos eletrônicos como o envio em massa de e-mails, 

criação de listas de apoio e abaixo-assinados, etc.  

De acordo com Di Felice (2012, p.34) o termo ciberativismo originou-se nos anos 

de 1990 com a utilização das tecnologias digitais em rede, primeiramente pela luta 

zapatista (1994) e, sucessivamente, por grupos ativistas ligados aos movimentos no-

global, como o People’s Global Action, com protestos de repercussão mundial como os 

que tomaram as ruas de Seattle (1999), Genova (2001), Londres (2004).  

Di Felice utiliza a terminologia netactivism, netativismo ou net-ativismo, uma 

simplificação de NetworkAtivismo, cunhado por Ed Schwartz, em 1996, porque  
“se presta melhor à descrição de uma ação não restrita ao âmbito da 
democracia eletrônica e das redes cidadãs de participação política, ou 
aos usos da Internet propostos pelo ciberativismo, ao mesmo tempo, 
evidencia o advento de uma nova forma de ativismo e de ações 
reticulares, “em” rede e “nas” redes, que ultrapassam a distinção entre 
o real e o virtual.” (s.d., p.2) 

 

Para Di Felice, isso implicou em uma mudança significativa nas formas de ação 

social originando um novo protagonismo sociopolítico em três diferentes níveis: o 

caráter tecnológico-informativo, em segundo, o conectivo e, por fim, o reticular de sua 

ação.   

Tal perspectiva enfoca as interações entre indivíduos, território, redes e tecnologias 

digitais, conforme destaca Di Felice (2012) no aprofundamento do conceito de ação 

social “em” e “na rede”  



que se articula como maximização das possibilidades de autonomia e 
sustentabilidade do desenvolvimento e da criatividade, no âmbito dos 
movimentos new-global caracterizados, não pela oposição à 
globalização, mas pelo advento de uma identidade cidadã global, 
habitante das redes digitais, que não nega a diversidade local e cujas 
pautas reivindicatórias e de ação glocal avançam na direção do 
atendimento das necessidades comuns, tais como a democracia, 
equidade, consumo consciente, sustentabilidade etc. 
A forma de cidadania e ativismo que caracteriza tais movimentos é 
resultado de uma interação fecunda entre sujeitos, grupos e entidades 
com as tecnologias de informação, as redes informativas e as diversas 
interfaces utilizadas. Desta maneira, os objetivos, suas definições, suas 
disseminações e suas implementações são, em muitos casos, 
resultados não de um processo unidirecional, mas construídos em rede 
de forma colaborativa. Esta dimensão específica nos leva a 
necessidade, no interior da análise do net-ativismo, de aprofundar o 
significado da ação social. Em outras palavras: buscar entender e 
pensar a qualidade da ação na rede que acontece através das interações 
entre sujeitos, tecnologia e informações. (p.36) 

 

Segundo o autor, a ação social tem dimensão tecnológica, pois, quase sempre, ela 

se origina nas redes para, somente num segundo momento, ampliar suas esferas de ação 

para ruas, praças, outras esferas informativas globais, “tornando-se de novo notícia – 

informação”. 
Deste ponto de vista qualquer análise opositiva entre a esfera “virtual” 
e aquela supostamente “real” de tais formas de conflitualidade não 
conseguiria descrever a amplitude e o movimento contínuo e não mais 
opositivo entre informações, ações e territorialidades de tais atuações. 
Esta me parece, historicamente, uma primeira e constante 
característica de tais movimentos que acabam deslocando a 
conflitualidade na esfera dos bits e dos circuitos informativos digitais 
e, ao mesmo tempo, ocupam simbolicamente espaços e fazem ações 
também nas territorialidades geográficas. Esta relação, complementar, 
não dialética entre informação, ação e territorialidade merece atenção 
particular, uma vez que se torna uma questão central para entender a 
qualidade e as especificidades de tais formas de conflitualidade. (p.5) 

 

Os protestos brasileiros 
 

Os protestos realizados no Brasil em 2013, com desdobramento no exterior, 

eclodiram em forma de manifestações populares contra o aumento das tarifas do 

transporte  coletivo  das  principais  capitais  brasileiras  como,  Belo  Horizonte,  Rio  de  

Janeiro, Salvador e São Paulo. Segundo os organizadores, as manifestações superaram a 

marca de um milhão de pessoas em mais de cem cidades logo nos primeiros dias. 

Historiadores, sociólogos e meios de comunicação, consideraram tais protestos 

como as maiores manifestações populares brasileiras de todos os tempos se comparados 

aos movimentos como o das “Diretas Já”, que em 1984 pedia a mudança e regime 



político no país que vivia sob o comando de militares, e os protestos pró-impeachment 

de Fernando Collor de Mello, em 1992, quando “Caras Pintadas” clamaram pela saída 

do ex-presidente acusado de corrupção, embora os contextos e as formas de 

manifestação sejam diferentes.  

As mobilizações atuais se assemelham a outros protestos desencadeados nos 

últimos anos como a chamada Primavera Árabe, o conjunto de levantes contra a 

opressão de regimes ditatoriais em países árabes do Norte da África e do Oriente Médio 

como Tunísia, Egito, Líbano, Jordânia, Líbia, territórios palestinos etc.; o Occupy Wall 

Street, protestos pacíficos contra o sistema financeiro nos Estados Unidos, em 2011; o 

Movimento dos Indignados, ou 15, que emerge na Espanha cobrando reformas política 

que culminaram na ocupação da Praça Porta do Sol, em Madri, em maio de 2011, 

alguns dessas iniciativas apontadas no levantamento de Roza (2012) como os principais 

casos de net-ativismo internacional.  

No caso brasileiro, o Movimento Passe Livre (MPL) 4, que se autoafirma como 

“um movimento social autônomo, apartidário, horizontal e independente” foi o principal 

ator social ou articulador. O MPL, “luta por transporte público gratuito”, prega a 

reestruturação do transporte coletivo, considerado “um direito essencial”, “o fim da 

tarifa por acreditar que o serviço já é custeado por impostos progressivos” e debate 

sobre a mobilidade urbana, um dos principais problemas das grandes metrópoles. 

O Movimento Passe Livre (MPL) surgiu oficialmente em 2005, durante a 

plenária do Fórum Social Mundial, em Porto Alegre após duas iniciativas: a) a revolta 

popular desencadeada em Salvador ,em 2003, episódio conhecido como “A Revolta do 

Buzu” que virou documentário dirigido por Carlos Pronzato e; b) a chamada “Revolta 

da Catraca”, em Florianópolis, em 2004, ambas reivindicando redução na tarifa. 

O  MPL  apresenta  suas  páginas  oficiais  na  internet  e  seus  perfis  no  Facebook,  

incluindo  do  coletivo  paulista,  o  Movimento  Passe  Livre  São  Paulo  (MPLSP),  sua  

forma de organização pautada na autonomia e independência de órgãos externos 

(partidos, entidades estudantis etc.), apartidarismo, horizontalidade (inexistência de 

hierarquia ou direção centralizada). Suas ações vão desde trabalhos de divulgação, estudos e 

análises dos sistemas de transporte nas principais cidades, às manifestações de ação direta, a leis 

de  iniciativa  popular.  Em  muitas  destas  ações,  a  comunicação  se  faz  presente,  por  meio  

                                                             
4 Mais informações sobre o Movimento Passe Livre (MPL) na página oficial (http://www.mpl.org.br), em seu perfil 
no Facebook (https://www.facebook.com/MovimentoPasseLivrempl/info) ou  nas páginas de coletivos como sua 
vertente paulistana (http://saopaulo.mpl.org.br/) ou perfil no Facebook ( 
https://www.facebook.com/passelivresp/info). 



principalmente das tecnologias, em especial, sites oficiais e redes sociais de respectivos 

coletivos em diversas cidades brasileiras, como é o caso do MPLSP. 

Não se pretende aqui traçar a cronologia das ações, apenas contextualizá-las.  

A questão do reajuste das tarifas é tônica constante, mas se avolumou em 2013. 

Em março, em Porto Alegre, surgiram manifestações contrárias à proposta de aumento 

da tarifa de ônibus de R$ 2,85 para R$ 3,05 e das lotações, de R$ 4,25 para R$ 4,50.  

Em São Paulo, a maior metrópole do país, as manifestações populares começaram 

quando a prefeitura e o governo do Estado anunciaram o reajuste dos preços das 

passagens de ônibus, do metrô e dos três de R$ 3,00 para R$ 3,20. Nos dias 6, 7 e 11 de 

junho de 2013, a população foi às ruas se manifestar. Dois dias mais tarde, ações 

também  eram  realizadas  em  cidades  como  Natal,  Porto  Alegre,  Teresina  e  Rio  de  

Janeiro, por exemplo. Os mesmos se multiplicaram por todo o país. 

 

O MPL na rede e o papel das redes nos protestos 
 

Com 76 milhões de usuários5, Brasil é o terceiro país em número de usuários do 

Facebook, atrás dos Estados Unidos e da Índia. A rede social é a mais acessada pelos 

brasileiros, motivo que justifica o recorte para esta rede social do MPL.  

Optou-se pela análise dos perfis Facebook do Movimento paulista, sem 

desconsiderar a nacional. A página do MPL nacional no Facebook6 foi fundada em 

2005 e foi curtida por 6687 usuários da rede social. Já a página no Facebook do 

MPLSP7, criada em 5 de junho de 2011 possui 295 mil8 “curtidos”. 

Tais canais de comunicação serviram para articular protestos, através da criação 

de eventos, convites e solicitação de adesão dos usuários e seguidores do coletivo aos 

protestos,  publicação  de  notas  oficiais,  seus  esclarecimentos  e  para  dar  voz  através  da  

forma de comentários e postagens dos próprios usuários que contribuíram com fotos 

tiradas antes, durante e depois das ações para registrar os atos e, também a atuação e 

participação em tais eventos.  

Os primeiros posts nesta rede social utilizada pelo coletivo paulista alertavam: 

“Se a tarifa não baixar, São Paulo vai parar!” e convidava a população a participar do 

que o movimento chamou de o “Grande ato contra o aumento da tarifa”, realizado no 

                                                             
5 Dados e setembro de 2013. 
6 https://www.facebook.com/MovimentoPasseLivrempl 
7 www.facebook.com/passelivresp 
8 Dados de outubro de 2013 



dia 06 de junho no Teatro Municipal de São Paulo, próximo ao Metrô Anhangabaú, que 

segundo o MPL, reuniu cinco mil pessoas e seguiu pelas ruas da cidade.  

As redes sociais foram os canais de articulação e divulgação dos protestos desde 

o primeiro ato. A proposta do movimento, sua forma de atuação e ação são declaradas 

na própria rede. As postagens trazem informações e justificam cada ato. Durante as 

ações, fotos e mensagens eram postadas, numa interação entre os ambientes (virtual e o 

real e on e off-line) que se mesclavam dando origens a um novo espaço de manifestação. 

Comunicados eram divulgados informando sobre questões como violência policial, 

prisão de manifestantes e medidas adotadas para tentar sanar eventuais problemas. 

Durante os protestos, foi muito comum observar em notas divulgadas pelo movimento 

nas  redes  sociais,  em  entrevistas  à  imprensa,  nos  comentários  e  posts nas  redes  uma  

flexibilidade na pauta de reivindicações que, com o próprio movimento e dinâmica da 

rede foi se reelaborando, seguindo um processo que se assemelha à navegação por 

hiperlinks e remete à interação em rede dos atores envolvidos no processo. Planos e 

ação eram arquitetados nas redes e depois levados às ruas e, tanto em um ambiente 

quanto em outro, poderia se reconfigurar e seguir novos caminhos de forma veloz e 

instantânea, através da interação entre os atores, gerando uma ação comunicativa. Tudo 

compartilhado. 

A temática de discussão foi ampliada para questões sociais como educação, saúde, 

segurança, corrupção, carga tributária e até os gastos públicos com eventos esportivos 

como a Copa das Confederações, realizada na ocasião de parte dos protestos, e a Copa 

do Mundo de 2014, viraram tema dos protestos.  

 

A análise dos movimentos e suas características 
 

Dada a complexidade dos movimentos, dos protestos e do contexto em que eles 

se desenrolaram é preciso buscar subsídios em teorias sociológicas e da comunicação 

que pudessem dar conta de um objeto tão amplo. Somam-se ao levantamento teórico e 

bibliográfico a observação do fenômeno, quer in loco, quer pela cobertura nos meios de 

comunicação ou análise exploratória dos canais digitais do movimento estudado. 

Para tal tarefa, optou-se pela análise de conteúdo, pois, conforme Bardin (2011) 

tal método de pesquisa é aplicável a qualquer forma de comunicação e por ser um 

conjunto de técnicas de análises das comunicações, “seja qual for a natureza do seu 



suporte” (p.35), desde mensagens linguísticas em forma e ícones até comunicação em 

três dimensões (p.38). Neste primeiro momento, os resultados preliminares de uma 

descrição analítica e suas inferências são apresentados desde o tópico anterior à 

conclusão.  

Fragoso, Recuero e Amaral (2011) levantam metodologias específicas para 

internet  que  se  encaixam  no  caso  das  redes  sociais  ou  do  ciberespaço,  como,  por  

exemplo, a Teoria Fundamentada, que deve emergir dos dados a partir da sistemática de 

observação, ou da Análise das Redes Sociais ou etnografia (em sua vertente conhecida e 

apontada por alguns autores como netnografia, webnografia, etnografia digital ou 

ciberantropologia), que abarcam os contextos sociais, seu cenário e seus participantes.   

Entretanto, aqui a proposta não se aprofundará nessas metodologias nem na 

categorização de dados. A etapa em que se encontra tal pesquisa toma como base a 

observação e análises exploratória e de conteúdo para tecer as considerações sobre as 

características dos protestos enquanto exemplo de net-ativismo.  

 Apesar de aspectos distintos como os motivos das mobilizações, seus objetivos, 

as manifestações no Brasil seguem o mesmo processo de "propagação viral" de 

protestos nos outros países, utilizando as redes sociais para articulação, divulgação, 

cobertura e informação sobre as ações antes, durante e depois delas ganharem as ruas.  

Isso reforça a tese de que o net-ativismo configura-se como um fenômeno global que se 

multiplica pelo mundo, mesmo tratando de questões locais. 

Estes movimentos têm em comum o fato de nascerem nas redes, das conexões dos 

indivíduos  e  de  suas  trocas  informativas.  A  rede  social  digital  é  o  mecanismo  que  os  

grupos  e  atores  utilizam  para  se  articular,  marcar  protestos  e  ações,  mas  também,  ao  

ganharem as ruas, são as plataformas que dão vozes ao que está ocorrendo através das 

postagens de fotos, comentários etc.  

Mais que canais de comunicação e informativos do movimento, as redes 

permitiram que as vozes dos cidadãos também se propagassem. Milhares de 

comentários individuais, de apoio, indignação, repúdio foram postados: protestos 

individuais que se amplificavam no coletivo.  

Ao analisar o conteúdo das mensagens nas redes e a dinâmica dos movimentos 

nas ruas ficou evidente que conexões e laços eram criados sem que houvesse 

proximidade física, uma iniciativa muito mais afetiva, por ideal ou causa comum.  



A relação entre os indivíduos, as redes sociais e os dispositivos móveis antes, 

durante e depois do processo caracterizam também pelas interações entre indivíduos, 

território, redes e tecnologias digitais. 

Dos aceites para os convites de protestos às manifestações mais particulares, 

foram se articulando numa dinâmica marcada pela autorregulação com a ausência de 

liderança e o apartidarismo político, quer na rede, quer na ocupação das ruas, gerando, 

um novo espaço o da comunicação.  

 

Considerações Finais 
  

O presente artigo se propôs a lançar o olhar para os protestos desencadeados em 

junho de 2013 no Brasil e no exterior, um exemplo característico de net-ativismo, como 

não se havia visto no país.  

Os protestos se encarregaram de concentrar uma ampla pauta de reivindicações 

sociais que vão além do aumento das tarifas do transporte coletivo. Os brasileiros 

também perceberam um potencial de comunicação e mobilização com o uso novas 

tecnologias que ainda não haviam experimentado. Um experimentalismo, que, aliás, foi 

seguindo a dinâmica das redes e emergindo da conexão e interação entre os diversos 

atores envolvidos, o meio e as ferramentas digitais. 

Nas ruas, as vozes dos brasileiros clamavam por mais atenção a questões sociais 

e aos serviços básicos como educação, saúde, segurança, que o Estado teoricamente 

teria o dever de garantir aos cidadãos. 

Através do uso das novas tecnologias e da comunicação mediada por 

computador, os protestos deram vasão à ação comunicativa e passaram a expressar 

pontos de vista particulares e coletivos de milhares de brasileiros insatisfeitos com a 

própria inércia e o descaso das instituições de governo, a falta de representatividade 

política e possibilidade de manifestação democrática.  

Os manifestantes perceberam que não precisavam de intermediários para 

reivindicar seus direitos ou lutar por causas que acreditam e exerceram o direito de 

cidadania ao cobrar do poder público uma mudança de postura em prol de uma 

transformação social.  



Os protestos permitiram um grau de participação política que difere da 

representatividade partidária, atendo-se muito mais às causas e questões sociais 

levantadas do que qualquer legenda. 

O que se viu foi também um exemplo da democracia digital colocada, em certos 

aspectos, em prática e é um termômetro de que a democracia direta, por meio do voto e 

dos representantes políticos, não tem feito pelos cidadãos ou cumprido o seu papel.   

A eficácia do potencial dessas redes sociais, enquanto ferramentas que permitem 

a participação política depende da forma como essas tecnologias são usadas pelos 

movimentos que se apropriam delas. 

Tanto as redes sociais quanto as ruas se tornaram espaços públicos de 

reivindicação e mobilização política e é preciso se atentar às mensagens desses protestos 

e ao que eles comunicam. Se eles devem ou não ser o embrião de uma nova sociedade e 

de mudanças profundas nos modelos que hoje observamos ainda é cedo para dizer. Os 

reflexos desse fenômeno comunicacional e social devem ser conhecidos a médio e 

longo prazo. Entretanto, o que se observa é que, a mensagem foi clara e esse é um meio 

para se buscar tais transformações ou mudanças. 

Tais considerações permitem reforçar aspectos de análises anteriores deste autor 

sobre a relação entre net-ativismo, democracia, participação politica e cidadania e o 

desenvolvimento de uma nova “ecologia” comunicacional.  

Contudo, algumas questões ainda precisam ser consideradas: quais os limites do 

ciber ou net-ativismo? A ausência uma pauta de reclamações mais concatenada, não 

condenaria o netativismo, ao fracasso dos movimentos? Em países nos quais a 

democracia é precária, como na América Latina, as reclamações dos movimentos net-

ativistas, como quaisquer outras, são realmente ouvidas pelas autoridades? O que, até o 

momento, os movimentos recentes conseguiram? Foi apenas uma demonstração popular 

que as autoridades souberam controlar e fazer arrefecer? Tais questões mostram que 

ainda há um longo percurso para a compreensão do fenômeno estudado, que instiga 

análises a serem aprofundadas.  
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Resumo: A urgência dos eventos históricos que evidenciam as relações entre Internet e 
Política não pode obliterar o fato de que há um debate anteriormente consolidado. Nesta 
pesquisa, que é parte de tese em elaboração, apresentamos dois dos paradigmas de 
análise que polarizam este debate. O primeiro paradigma é o da ciberdemocracia, 
modelo de interpretação dos estudos dos anos 1990; e o segundo paradigma, o do 
ciberativismo, subsequente às manifestações anti-globalização de 1999, modelo 
utilizado para pensar o ativismo contemporâneo, fortemente baseado nas ferramentas da 
Internet. Comparar estas duas perspectivas de análise e suas consequências para a 
compreensão dos eventos políticos atuais é o objetivo deste trabalho. 
 
Key-words: Internet, cyberdemocracy, cyberactivism. 
 
Abstract: The urgency of the historical events that show the relationship between the 
Internet and politics can not obliterate the fact that there is a debate previously 
consolidated.  In  this  research,  which  is  part  of  the  thesis  in  progress,  we  present  two  
paradigms  of  analysis  that  polarize  this  debate.  The  first  paradigm  is  the  
cyberdemocracy, model interpretation of studies of the 1990s; and the second paradigm, 
the cyberactivism, subsequent to the anti-globalization demonstrations in 1999, model 
used to think activism contemporary, strongly based on the tools of the Internet. 
Compare these two perspectives of analysis and its implications for the understanding 
of current political events is the goal of this work. 
 
Ciberdemocracia: o paradigma cívico 

  

 Décadas antes da conexão em rede permitir a convulsão do mundo 

contemporâneo1, as primeiras impressões que a rede mundial de computadores legou às 

pesquisas que relacionavam Internet e Política não conseguiram, nem de longe, 

vislumbrar o quanto tais desenvolvimentos tecnológicos de ferramentas de comunicação 

impactariam na cultura política e na comunicação humana. 

  É bem verdade que devemos fazer justiça as estas primeiras análises que 

desenvolveram-se coetaneamente com a expansão técnica da rede ainda nos anos 1980. 

Nestes momentos pioneiros de criação da Internet empreender uma análise mais 

complexa dos desdobramentos sociais e políticos que poderiam advir das novas 

tecnologias talvez fosse uma tarefa impossível.  

                                                             
1 Alusão ao tema do debate realizado na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São 
Paulo em outubro de 2013, denominado “Um mundo em convulsão”.  



 Contudo, é possível também (e é argumentação que aqui defenderemos) que 

todo um paradigma de interpretação estivesse condicionando o olhar científico sobre 

aquele fenômeno. Este modelo de observação foi condizente com o contexto sócio-

histórico a qual pertencia, e que não ousou submeter grande crítica.  

 Enquanto a Internet nascia e desenvolvia-se2, o mundo ocidental entre a década 

de 1980 e 1990 assistia a um importante rearranjo das forças produtivas e uma nova 

estruturação econômica e política. Neste momento, estamos diante de um “capitalismo 

informacional”, cujo modelo econômico é resultante da busca de uma nova proposta de 

organização econômica que, em fins dos anos 1970 e 1980, combatesse o esgotamento 

das proposições do modelo keynesiano da Segunda Guerra e a crise inflacionária do 

petróleo de 1974 a 1979. 

 O informacionalismo surge como alternativa para expansão e salvaguarda do 

sistema capitalista, em substituição ao modelo pós-industrial, como novo sistema-matriz 

para as sociedades no século vindouro. A tecnologia surgia como referencial em todos 

os âmbitos da realidade e torna-se também fundamento de análises que visam à 

compreensão da estrutura social existente. As características comuns a estas definições 

são: a primazia da informação como matéria-prima; a penetrabilidade dos efeitos das 

novas tecnologias; o destaque à lógica de redes; a flexibilidade de mudança de 

paradigmas; e o aumento da convergência de tecnologias (CASTELLS, 2009). 

 Em meados dos anos 1990, há um processo de consolidação do conceito de 

“Sociedade da informação”, alçado a fator de análise e de mensuração e utilizado por 

instituições governamentais e internacionais como a ONU. Sob o guarda-chuva deste 

conceito emergiram as reflexões sobre políticas públicas, burocracia, formas de poder, 

privacidade, fluxo de dados, infraestrutura tecnológica e condições concretas de 

produção da informação naqueles anos. 

 Na esteira destas proposições, ainda nos anos iniciais de penetração da Internet, 

convencionou-se pensar também que emergia um novo tipo de exercício de cidadania 

que iria transformar a prática política dos tempos seguintes. Os estudos sobre Política e 

Internet começaram a mapear os novos conceitos de e-governança ou cidadania digital, 

paradigmas de análise em que administração pública convencional seria substituída por 

uma nova estrutura de poder, que fosse condizente com as novas necessidades dos 

cidadãos.  

                                                             
2 Cf. ROBINSON, Michael. The History of the Internet: the second edition. Kindle Edition, 2013. 



 É neste cenário que emergirão as primeiras investigações sobre os reflexos 

sócio-políticos trazidos pela incorporação da Internet como ferramenta de comunicação. 

Tanto estes primeiros resultados, como os estudos do começo dos anos 2000, foram 

influenciados por este estado de coisas, bem como também as abordagens filosóficas 

sobre ciberespaço e cibercultura. 

 Surgem aqui os conceitos de e-democracia, ciberdemocracia, democracia digital 

e outros, cada definição representando um modelo de interpretação da realidade política 

e correspondendo uma específica noção de engajamento e participação cidadã.  

 
Os conceitos de democracia eletrônica devem ser entendidos como teorias 
sobre a participação política. Para estruturar o debate e chegar a uma 
terminologia mais precisa, uma tipologia de três conceitos diferentes de 
democracia eletrônica - teledemocracia, ciberdemocracia, e democratização 
eletrônica - é introduzida. Cada conceito é diferente em relação à qual a 
tecnologia se refere, que tipo de democracia preferido (direta ou 
representativa), que dimensão da participação política é creditada como a 
mais vital para a democracia e que a agenda política é perseguida (HAGEN, 
1998, p. 01).  

 

 O termo ciberdemocracia foi escolhido como recurso conceitual. Esta definição 

recupera a antiga terminologia “e-democracia” ou “democracia “eletrônica”. Eletrônica 

em alusão direta à televisão, principal veículo de comunicação nos países ocidentais3, 

Tsagarousianou esclarece “democracia eletrônica é um conceito com uma história 

relativamente longa. Tem sido uma característica central das utopias tecnológicas 

propostas por acadêmicos, políticos e ativistas desde a década de 1960” (1998, p. 01, 

tradução nossa).    

 O advento da computação e a disseminação da Internet provocaram uma 

intensificação do debate sobre a "democracia eletrônica" nos Estados Unidos e nos 

países europeus, para além das potencialidades democráticas visualizadas na televisão. 

Neste momento, a expressão “ciberdemocracia” aparece como sendo uma definição 

mais adequada para responder diretamente à evolução das redes de computadores.  

 A herança contracultural que vai permear os espaços universitários, onde foram 

criados os dispositivos tecnológicos que permitiram o desenvolvimento da rede mundial 

de computadores4, conferiu à noção de ciberdemocracia duas variantes: uma 

                                                             
3 “No início dos anos 1970, conferência por chamada telefônica, televisão a cabo interativa e câmeras de vídeo 
portáteis eram vistos como a via revolucionária de base para um ativismo cidadão e um sistema mais democrático de 
produção de mídia, baseado no envolvimento de grupos comunitários na produção de programas" (CHADWICK, 
2006, p. 83, tradução nossa).  
4 Cf.  BEZERRA,  Silvia  Ramos.  A inspiração vanguardista no ciberativismo contemporâneo. Disponível em: 
http://www.unigran.br/mercado/paginas/arquivos/edicoes/1N2/26.pdf  



conservadora, voltada ao mercado livre e à economia política capitalista; e a outra 

libertária, em que salienta a importância dos valores de comunidade: 

 
O primeiro é mais incisivamente defendido pela Progress and Freedom 
Foundation (PFF), cuja Carta Magna para a Era do Conhecimento foi a 
primeira tentativa de criar uma teoria política do ciberespaço (cf. Bredekamp, 
1996). Seus autores incluem Alvin Toffler, James Keyworth, um ex- 
conselheiro de tecnologia de Reagan, Esther Dyson e George Gilder (...). A 
versão de ciberdemocracia mais voltada para a comunidade foi formulada 
principalmente por Howard Rheingold em "A Comunidade Virtual" 
(HAGEN, 1998, p. 08).  

 

 De qualquer forma, a designação ciberdemocracia indica um tipo de participação 

mais ativa do cidadão, potencializada pelo instrumental da interconexão via Internet por 

computadores, comunicações móveis e outras tecnologias.  

 As primeiras experiências ciberdemocráticas aconteceram por meio das 

chamadas redes cívicas, quando nos últimos anos da década de 1980 ao final de 1990, 

as comunidades locais começaram a operar em rede5. Estes grupos, ligados à 

municipalidade e instituições e setores regionais, compreenderam que as novas 

tecnologias permitiam uma real oportunidade de dialogar sobre as questões e problemas 

da cidade e participar na deliberação de suas soluções.  

 Destas primeiras experiências das entre redes de cidadãos e as instituições 

governamentais muito tem mudado. Os primeiros projetos de redes cívicas tinham uma 

vertente comunitária e local, focando, principalmente, no debate e na busca por soluções 

de problemas urbanos. Nos anos seguintes, segundo Maia, quatro tipos de redes 

surgiram: as redes para produção de conhecimento técnico-competente, as redes de 

memória ativa, as redes para produção de recursos comunicativos e as redes de 

vigilância e solidariedade à distância (MITRE, DOIMO E MAIA, APUD MAIA, 2008, 

p. 115).  

 Apesar disso, as tecnologias continuaram sendo pensadas como aporte para a 

conexão dos diversos atores sociais (sejam governos, políticos eleitos, meios de 

comunicação ou organizações políticas, movimentos sociais, cidadãos e eleitores), 

abarcando, sobremaneira, os processos políticos, eleitorais e de governança tanto de 

nações inteiras, como de pequenas comunidades locais.  

  Observa-se aqui que esta “interatividade”, palavra que tornou-se moda, ainda 

mantinha os parâmetros institucionais da democracia liberal representativa. Desta 

                                                             
5 As redes EIES, Usenet e Bitnet, e, mais tarde, a Internet.  



forma, para Levy, nos primeiros passos da ciberdemocracia, o estilo proveniente da 

“democracia eletrônica” reforça a capacidade de ação administrativa dos cidadãos, pois 

“as novas ágoras on line permitem que novos modos de informação e deliberação 

política venham à luz” (LEVY, 2005, p. 367).  

 Contudo, como vimos, estas “práticas políticas novas” não conseguiram criticar 

ou romper com a visão de que a participação política e o engajamento cívico devem ser 

condicionados pelo Estado e ter uma natureza meramente consultiva, isto porque estão 

alicerçadas num modelo republicano.  

 Neste sentido, além das redes cívicas, três outras modalidades de projetos 

também se desenvolveram sob os auspicios da democratização permitida pelas novas 

tecnologias: as inicativas de e-governo, com a proposta de ser administração estatal 

centrada na interatividade entre cidadãos e os gestores6;  os  projetos  de  e-voto,  com  a  

disseminação da ideia de que os mecanismos de conexão computacionas seriam 

ferramentes úteis na expansão dos processos de deliberação e votação7;  e  por  fim,  as  

campanhas online, quando a Internet poderia ampliar os espaços de apresentação de 

propostas e programas políticos, a divulgação de candidaturas e a circulação ampliada 

de informações de campanha eleitoral8.    

 Apesar do fracasso pretérito9, o postergamento destes projetos para um futuro 

incerto10 ou sucesso de algumas modalidades11, é importante destacar que todos estes 

ainda se inserem num modelo societal e político republicano, o que certamente, tem 

situado o fenômeno comunicacional da Internet como um mero desdobramento 

tecnológico da esfera política tradicional, sem que por isso se observa potencialidades 

realmente emancipadoras.  

                                                             
6Através das tecnologias de informação e comunicação, este e-governo iria reforçar a capacidade institucional com a 
melhoria na prestação de serviços públicos e, principalmente para as empresas. A mentalidade da economia em rede 
do informacionalismo em voga fornecera os moldes desta nova sistemática de gestão capitalista que deveria ser usada 
gerir também os serviços públicos. 
7 As reflexões sobre o voto eletrônico são anteriores ao advento da Internet. O desenvolvimento da rede mundial de 
computadores reavivou os estudos sobre as possibilidades democráticas do voto à distância, se inserindo como parte 
importante do debate sobre e-democracia.  
8 Alguns estudos versavam sobre a importância da Internet para as campanhas eleitorais, principalmente na 
democracia americana, mas ficou emblemático o papel proeminente da rede na eleição presidencial de Barack Obama 
em 2008. 
9 Heeks (2006) em ampla pesquisa sobre muitos casos de “e-governos” nos países desenvolvidos demonstrou que 
35% dos projetos fracassaram totalmente (sem que houvesse tido implantação ou a implantação aconteceu, mas fora 
imediatamente abandonada) e em 50% das iniciativas de instalação de “e-governos” houve falha parcial (já que os 
objetivos iniciais não foram totalmente alcançados ou que aconteceram efeitos colaterais insuspeitos.  
10 Os projetos de votação eletrônica ou e-voto ainda não conseguiram implementação concreta. Problemas de ordem 
política ou técnica tem permitido o surgimento de diversas polêmicas em relação à segurança e legitimidade das 
eleições à distância. 
11 Diversos são os casos de uso intensivo da Internet em campanhas eleitoraisCf. FERNANDEZ, R. Campanhas 
eleitorais brasileiras na internet. Campinas. Dissertação (Mestrado em Ciência Política). Universidade Estadual de 
Campinas, 2005. 



 O que se observa é que as noções de ciberdemocracia referem-se aos paradigmas 

de pensamento político liberal-republicano, que aqui denominaremos de modelo cívico, 

pois o sentido da utilização das tecnologias como espaço de deliberação política é 

pensado com referência ao modelo republicano, onde o engajamento cívico e 

participação por parte dos cidadãos são sempre limitados pelo horizonte institucional. 

 Ou seja, o uso das tecnologias da informação e das tecnologias nos processos 

políticos e de governança passam a significar simplesmente mais um complemento 

tecnológico da república, um meio novo de tomada de decisões democráticas ou um 

instrumento de fortalecimento da democracia representativa, o que veremos a seguir não 

esgota as formas, usos e interpretações da relação entre Política e Internet. 

 Ao se limitar o sentido social do uso político da Internet às postulações do 

pensamento republicano, perde-se de vista os indicadores que observado uma utilização 

da rede de computadores muito mais ampla, ativa e menos institucionalizada, seja pela 

comunicação móvel e/ou outras tecnologias ou pelos softwares e aplicativos disponíveis 

nos últimos tempos. 

 Assim, muitos dos debates nesta área têm-se centrado sobre a forma como a 

Internet pode estar afetando as bases sociais da cidadania, os processos de comunicação 

interpessoal, entre outros, mas pouco tem se dedicado a pensar quais as profundas 

transformações políticas e econômicas que a comunicação política na Internet pode 

estar a refletir nas sociedades.  

 Desta forma, fatores de ordem pragmática, como as preementes crises 

enfrentadas pelo capitalismo a partir de 2008 e também o fim da promessa neoliberal 

em diversos países em desenvolvimento, quando a fragilização dos Estados tem lançado 

populações pelo globo a protestar contra as condições de vida, a qualidade dos serviços 

públicos, a opressão Estado-Mercado, etc., não conseguiram ser captados pelos estudos 

anteriores. Isto porque o referencial teórico adotado não permitiria a sua observação, ou 

porque  as  análises  assumiam  uma  perspectiva  não  crítica  e  até  entusiástica  que  

conseguiam desligar o surgimento dos aparatos tecnológicos informacionais do contexto 

sócio-político que lhe fizeram surgir.    

 Como boa parte destes estudos situam-se nos anos 1990 e 200012, é possível que 

seja arazoado pensar o porquê das revoltas políticas dos anos 2010 (como as do mundo 

                                                             
12HILL, Kevin A., HUGHES, John E. Cyberpolitics: Citizen activism in the age of the Internet. Lanham, MD: 
Rowman and Littlefield, 1998. TSAGAROUSIANOU, Roza. TAMBINI, Damian. BRYAN, Cathy. eds. 
Cyberdemocracy: Technology, cities and civic networks. New York: Routledge, 1998. BROWNING, Graeme. 
Electronic democracy: Using the Internet to influence American politics. Wilton, CT: Pemberton Press, 1996. 



árabe, EUA, Europa e Brasil) não tenham podido ser explicadas ou previstas por todo 

este conceitual produzido nestes anos. É aqui que precisamos nos dirigir a um outro 

desdobramento conceitual, que pode ser capaz de nos garantir uma perspectiva de 

interpretação que dê conta dos fenomenos políticos dos anos 2010.   

  

Ciberativismo: o paradigma do antipoder 

  

 Tal qual a problemática conceitual que envolve a terminologia ciberdemocracia, 

a noção de ciberativismo também tem definições análogas, como a mídia radical, 

ativismo digital, midiativismo, mídia tática, net ativismo, Internet activism, entre outras.  

 A imprecisão destas definições, que muitas vezes intercruzam-se, levou-nos a 

adotar a terminologia de uso majoritário, se tomarmos em conto o levantamento 

bibliográfico recolhido para esta pesquisa. Além disso, concordamos com Vegh, em 

trabalho pioneiro, que conceitua ciberativismo como: “um movimento politicamente 

motivado, que toma em conta o uso da Internet”.  

 Howard propõe semelhante definição: 
 
o ato de usar a Internet para fazer avançar uma causa política que difícilmente 
avançaria off-line, acrescentando que, o objetivo de tal ativismo muitas vezes 
é (...) contar histórias de injustiça, de interpretar os fatos históricos e defender 
determinado objetivo político (2011, p. 145).  

 

 Para situar a emergência deste conceito, é preciso retomar os manifestos da 

chamada Batalha de Seattle e os movimentos globais anti-capitalistas em novembro de 

1999 na cidade de Seattle. 

 Destacada para sediar, no ano de 1999, o grande evento da Organização Mundial 

do Comércio, a Rodada do Milênio, a "cidade esmeralda" recebeu além das delegações 

de dezenas de nações e das maiores empresas e instituições financeiras do mundo, cerca 

de 40 a 100 mil manifestantes que representavam nos protestos mais de setecentas 

organizações e movimentos sociais do planeta.  

 As dezenas de manifestações simultâneas e articuladas que tomaram “de 

assalto”, naqueles dias de novembro, a cidade de Seattle não somente inauguram uma 

onda mundial de protestos denominados posteriormente como movimentos 

                                                                                                                                                                                   
RASH, Wayne, Jr. Politics on the net: Wiring the political process.  New  York:  W.  H.  Freeman,  1997;  
GROSSMAN, Lawrence K. The electronic republic: Reshaping democracy in the information age. New York: 
Viking, 1995. SELNOW, Gary W.  Electronic whistle-stops: The impact of the Internet on American politics. 
Westport, CT: Praegar, 1998.  



antiglobalização13 (e provocam o cancelamento da Rodada do Milênio da Organização 

Mundial do Comércio em Novembro de 1999), mas, principalmente, mostram, a um 

mundo estupefato diante da intensidade e dinamismo dos manifestos14, a capacidade 

comunicativa presente nos recursos tecnológicos disponibilizados pela Internet e seus 

reflexos na prática política contemporânea.   

 Não que outras ações de cunho ativista não houvessem anteriormente usado 

sistematicamente a Internet como agente de organização e convocação para eventos 

políticos. Em Seattle, porém, este uso articulado da rede se desenrolou em duas 

direções: primeiro, nas fases de preparação das manifestações, onde grupos de diversas 

matizes e lutando por temáticas diversificadas puderam ser colocados em diálogo e 

realizar uma conexão estratégica que possibilitou o tipo de manifestações realizadas; e 

em segundo, quando foi criado entre os militantes e simpatizantes uma rede de produção 

de informações noticiosas que utilizou os recursos da Internet para garantir que as 

narrativas jornalísticas dos grandes veículos não fossem as únicas a contar o que 

acontecia em Seattle, consagrando para o futuro uma modalidade nova de jornalismo 

alternativo15.   

 Não só governos, mercados, cidadãos e a grande mídia se surpreeenderam diante 

dos  eventos  em  Seattle  (seus  desdobramentos  em  muitas  outras  cidades  pelo  mundo),  

mas mesmo a teoria social que refletia as relações entre Internet e Política carecia de um 

referencial que pudesse dar conta daquele fenômeno.   

 Assim, o conceito de ciberativismo desponta como meio analítico para pensar 

como o ativismo contemporâneo não somente tem utilizado a rede de computadores 

como meio de promoção/organização de protestos, mas tem determinado a natureza, o 

formato e a gestão dos grupos e coletivos.  

 Aqui os horizontes de interpretação são ampliados, uma vez que os conceitos 

anteriores não mais se limitam as possibilidades políticas da democracia representativa, 

mas pensam a participação cidadã em regime de ação direta, descentrada do Estado e 

dos tradicionais espaços políticos (como partidos, sindicatos, etc.). 

                                                             
13 Contudo, esta nomenclatura parece não dar conta da complexidade do fenômeno. No relato mais acabado sobre os 
protestos anticapitalistas de fins do século XX, temos “este livro não é sobre o "movimento antiglobalização". Tal 
movimento foi criado na tela da TV e nas colunas dos jornais burgueses” (LUDD, 2002, p. 06).  
14 Sobre as manifestações em Seattle, cf. REED, T.V. The art of protest: culture and activism from the civil rights 
movement to the streets of Seattle. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2005. 
15 O Indymedia ou Centro de Media Independente foi criado para conseguir produzir informações, direto dos locais 
dos protestos e de preferência em tempo real. Este modelo vai consolidar-se pelo mundo todo, com a crescente 
presença deste tipo de articulação como parte importante dos movimentos sociais e parte fundamental das estratégias 
de comunicação nos atos e manifestações públicos, subvertendo e desafiando as informações veiculadas sobre estes 
agentes pela grande mídia.  



 O conceito de ciberativismo estabelece que o ativismo atual não somente 

convertendo a Internet num instrumento fundamental de articulação, promoção e debate 

de temáticas de interesse de coletivos políticos e movimentos sociais, mas, inclusive, 

alterando a própria noção de mobilização para mudança social. Fortemente influenciada 

pelos valores políticos contraculturais, este tipo de ativismo que começa a ser estudado 

em detalhe mantém um duplo viés: das ruas para a tela, e das telas para as ruas. 

 
Ativistas não só incorporaram a Internet em seu repertório, mas 
também tiveram que mudar substancialmente o que conta como 
ativismo, que conta como comunidade, a identidade coletiva, o espaço 
democrático e a estratégia política. E ativistas on-line nos desafiam a 
pensar sobre como o ciberespaço se destina a ser utilizado 
(MCCAUGHEY; AYERS, 2003, p. 1-2,). 

  

 Ao fazer uso sistemático da rede, estes grupos visam garantir que informações 

de conteúdo político possam ser difundidas, bem como que as pautas de reinvindicações 

sejam publicitadas e debatidas para que encontrem eco no seio social.  

 E não só isso,  o desenvolvimento de softwares,  equipamentos e aplicativos nos 

últimos tempos tem garantido as ferramentas para conseguir o convencimento de 

indivíduos, realizar a convocatória e organizar estratégias de atos e protestos, bem como 

produzir uma narrativa audiovisual dos fatos ocorridos e garantir a posterior repercussão 

dessas informações nas redes sociais.     

 Para Vegh, a Internet poder ser utilizada para a mobilização de três maneiras 

diferentes: primeiro, para chamamento para alguma ação off-line, por exemplo, quando 

um  site  distribui  e-mails  ou  posta  uma  convocação  de  um  ato  a  acontecer  em  um  

determinado lugar e tempo; segundo, para preparar uma ação que acontece normalmente 

off-line, mas pode ser feito de forma mais eficiente on-line, como um convite para 

entrar em contato com um representante do Congresso através de e-mail, pois é mais 

eficiente compilar uma mensagem padrão, que produza um maior número de mensagens 

eletrônicas, causando maior impacto sobre o legislador do que poucas cartas escritas à 

mão; em terceiro lugar, a Internet pode ser usada para chamar uma ação online que só 

pode ser realizada on-line, como o envio de spam ou o ataque coordenado a um 

servidor16 (VEGH APUD MCCAUGHEY; AYERS, 2003, p. 60). 

                                                             
16 Ao receber centenas ou milhares de mensagens simultâneas, um servidor da entidade alvo de ataque fica 
sobrecarregado e pode ficar lento ou inoperante. Esse tipo de ataque se enquadra precisamente em outro tipo de 
ativismo, o hackativismo.  



 Assim sendo, as investigações que se baseiam no conceito de ciberativismo tem 

conseguido notar que havia uma insuficiência teórico-prática nas análises anteriores que 

pensavam consequências sócio-políticas da expansão do uso da Internet, como vimos no 

teorias da ciberdemocracia.  

 No transcurso de nossa tese, o esgotamento destas proposições se tornou visível 

quando compreendemos que era preciso uma teoria social mais condizente com a nova 

realidade. O tipo de ativismo praticado hoje, como resultado das profundas contradições 

sociais que o sistema capitalista produziu, não pode ser explicado pelo modelo teórico 

anterior e, assim, seria preciso esboçar um novo entendimento, mais crítico é bem 

verdade, do tecido social que o fez surgir transformações políticas que a Internet apenas 

deu vasão.      

 Assim, recorremos à teoria do antipoder, de John Holloway, para quem o 

ativismo político contemporâneo tem se colocado um desafio quase impensável: mudar 

o mundo sem tomar o poder. Holloway, pensador irlandês radicado no México, em seu 

diálogo com a insurreição mexicana zapatista, ocorrida em Chiapas17,  tem analisado o 

descontentamento social expresso nos movimentos sociais e coletivos ativistas pelo 

mundo. Um “grito” contra um sistema opressivo revela a essência dos movimentos 

contestatórios que se espalham hoje.  

 Este “grito”, longe de ser uma mera recusa, é na verdade, a plataforma para a 

visualização de uma outra realidade: “nosso grito, é bidimensional: o grito da ira que se 

eleva a partir da nossa experiência atual implica uma esperança, a projeção de uma 

alternativa possível” (HOLLOWAY, 2003, p. 17). 

 Este  é  o  novo  desafio  revolucionário  do  século  XXI,  promover  uma  

transformação que seja a garantia da dignidade humana, e sobre, este objetivo, diz 

Holloway,  se  unificam  lutas  sociais  que  parecem  tão  díspares  como  feminismo,  

ecologismo, lutas anticapitalitas, antiglobalização, direitos humanos, entre outras.    

 Para o autor, este descontentamento presente no ativismo contemporâneo pode 

ser entendido segundo dois fatores principais: primeiro, uma crítica anticapitalista, 

mesmo que não-expressa; e, em segundo, como um modo de luta antipoder, ou, melhor 

dizendo, luta pela emancipação sem a disputa pelo poder estatal.    
                                                             
17 A rebelião ganhou destaque mundial em 01 de Janeiro de 1994, quando as unidades do Exército Zapatista de 
Libertação Nacional (EZLN , ou o Exército Zapatista de Libertação Nacional ) sairam da selva Lacandona para 
assumir o governo de várias de cidades no estado mexicano de Chiapas. A Internet ocupou papel de destaque na 
conquista de apoio mundial para os temas indígenas defendidos pelos zapatista. Cf. HOLLOWAY, J. Zapatism and 
dignity In: Common sense review, vol. 22, 1997. Cf. MORELLO, Henry James. e-(re)volution: Zapatistas and the 
Emancipatory Internet. A Contra Corriente.Vol. 4, No. 2, Winter 2007, 54-76. Acesso: outubro/2013. Disponível 
em:  www.ncsu.edu/project/acontracorriente 



 Outra característica da luta antipoder é a importância do cidadão comum, 

pensado não como eleitor ou pagador de impostos da teoria liberal republicana, mas 

como sujeito revolucionário:  

 
A mudança social não é produzida por ativistas, por mais importante que o 
ativismo possa ser no processo (ou não). A mudança social é, ao invés disso, o 
resultado da quase invisível transformação das atividades diárias de milhões de 
pessoas. (HOLLOWAY, 2013, p.15). 

 

 As manifestações ciberativistas que vão às ruas os últimos tempos devem ser 

analisadas não pelo ponto de vista de suas conquistas, resultados ou ganho concretos 

obtidos. Se tomadas por este prisma, são muitas vez, são inócuas. Mas, devem ser 

tomadas como parte de uma ruptura intersticial, como fissuras ao sistema capitalista: 
 

Frequentemente tais explosões são vistas como fracassos, porque não 
levaram a uma mudança permanente. (...). Como lampejos ou um raio, elas 
iluminam um mundo diferente, um mundo criado, talvez apenas por algumas 
horas, mas a impressão que permanece em nosso cérebro e em nosso sentidos 
é a de uma imagem do mundo que podemos criar (e criamos). O mundo que 
ainda não existe se mostra como um mundo que existe como ainda-não.” 
(HOLLOWAY, 2013, p. 32-33)   

 

 Inicialmente, pontuamos que ao observarmos que as práticas políticas 

ciberativistas que impactaram no mundo recentemente18, foi possível determinar 

algumas caraterísticas comuns, apesar da multiplicidade de pautas, que se inserem 

naquilo que Holloway denomina antipoder.  

 Para garantir maior clareza, elaboramos um quadro para elucidar os pontos que 

aproximam estes tão diversos movimentos, pensados com referencia ao conceitual 

acima aludido: 

 

Características comuns Tipo de ação ciberativista 

Críticas ao Estado e ao sistema capitalista; 

 

 

Indignados, Espanha19, em 2011 – 

salvaguarda dos bancos, impactos da 

crise, desemprego e políticas de contenção 

                                                             
18 O recorte das manifestações corresponde: primeiro, delimitação temporal, todos ocorreram na década de 2010;  à 
sua  importância  no  cenário  mundial,  e  por  fim,  o  caráter  ciberativista  das  mesmas,  ou  seja,  que  fizeram  uso  
sistemático das ferramentas da Internet. 
19 Os Indignados, como ficou conhecido o movimento, produziram um tipo de mobilização que fazia uso sistemático 
das ferramentas da Internet, com a criação pelo Facebook da Plataforma de Coordenação de Grupos Pró-Mobilização 
Cidadã, para promover protestos e debates sobre os efeitos da crise europeia na Espanha. 



de gastos públicos. 

Occupy Wall Street20, Estados Unidos, em 

2011 – crítica ao sistema regulatório, 

impactos da crise de 2008, salvaguarda de 

bancos  e  organização  do  sistema  

econômico que privilegia 1% da 

população em detrimento dos 99%. 

Jornadas de Junho21, Brasil, 2013 – crítica 

à qualidade dos serviços públicos, gastos 

excessivos com a Copa 2014 e corrupção 

em todos os níveis estatais.   

Primavera árabe22, Oriente Médio, 2011-

2013 – crítica aos regimes políticos  

ditatoriais, corrupção; luta pela garantia de 

direitos  sociais  e  humanos  e  riqueza  do  

petróleo não revertidas em melhorias 

sociais. 

 

  

Recusa aos partidos e movimentos sociais 

institucionalizados 

 

 

Jornadas de Junho, Brasil, 2013 – crise da 

representativa eleitoral brasileira e a 

corrupção de governos e movimentos 

sociais estabelecidos. 

Primavera árabe, Oriente Médio, 2011 – 

luta contra partidos ditatoriais, repressão 

política e corrupção; 

Lutas encampadas por não-militantes, 

cidadãos desvinculados de lutas políticas 

Primavera árabe, Oriente Médio, 2011-

2013 – participação de mulheres; 

                                                             
20 “Um movimento de empoderamento de pessoas comuns, que começou em Nova York, em 17 de setembro de 2011, 
e rapidamente espalhou-se para milhares de locais em todo o mundo. Embora a maioria dos sites originais foram 
invadidos pela polícia, no início de 2012, o movimento teve já a transição de meros acampamentos de ocupação para 
ocupar a consciência nacional” (CHOMSKY, 2012, p. 09) 
21 Mais de quatrocentas cidades e capitais se manifestavam convulsivamente por (...) múltiplas causas. O gigante 
adormecido das insatisfações brasileiras com os ganhos empresariais e, principalmente, com o estado e sua 
inoperância foi desperto pela luta do MPL, um movimento social que com intrincada organização horizontal e com 
uma solidariedade disposta a sacrifícios conseguiu dobrar os joelhos do governo estadual e municipal na maior 
capital do país. Mas este “gigante desperto” ainda continua confuso, sem conseguir articular sua insatisfação com 
meios e mediações de luta" (NASCIMENTO, 2013, p. 29). 
22 A Primavera árabe como ficou conhecida corresponde à uma série de protestos, insurreições e ações ciberativistas 
que ocorreram no mundo árabe entre os anos de 2010 e 2012. Manifestações sequenciais e simultâneas aconteceram, 
como resultados diferentes, na Tunísia, no Egito, na Líbia, na Argélia, no Bahrein, no Iraque, na Jordânia, na Síria, 
em Omã e no Iémen. 



anteriores  Jornadas de Junho, Brasil, 2013 – classe 

média e jovens universitários; 

Indignados, Espanha, em 2011 – jovens de 

classe média, escolarizados e 

desempregados;  

Occupy, Estados Unidos, em 2011 – 

jovens de classe média, sem identificação 

com os partidos Republicano ou 

Democrata. 

 

Considerações Finais 

 

 Se os paradigmas em análise situam nossa compreensão do mundo, como vimos, 

é importante que estes se adequem aos componentes que perfazem a realidade social em 

sua complexidade. Os dois modelos de interpretação que discutimos neste trabalho são 

reflexos de seu tempo.  

 No primeiro caso, o da ciberdemocracia, adotou-se uma perspectiva pouco 

crítica do contexto vivido, já que nos anos 1990, o entusiasmo com as tecnologias de 

comunicação e informação pareciam obscurecer a opressiva estrutura social que lhe 

possibilitaram surgir. As relações entre Política e Internet estudadas pareciam flutuar 

num universo descontínuo das condições de vida concretas das populações no globo, 

cada vez menos emancipadoras e cada vez mais indignas, que nosso sistema econômico 

engendrou. 

 O modelo de interpretação do antipoder, e o conceito de ciberativismo que a ele 

ousamos fazer correlação, apesar de lançar-nos em incertezas e nos alimentar de 

esperanças utópicas, parece que tem podido melhor responder ao desejo de 

transformação de realidade que levou milhões de pessoas em todo mundo a protestar, de 

modo articulado por meio de computadores e celulares, contra uma realidade deveras 

indesejada.   

 

Referências 

 
CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede: a era da informação: economia, 
sociedade e cultura. São Paulo: Paz e Terra. Vol.I., 1999. 
CHADWICK, Andrew. Internet Politics – States, Citizens and New Communication 



Technologies. Ny/Oxford: Oxford University Press, 2006. 
CHOMSKY, Noam. Occupy. New York: First Zuccotti Park Press, 2012. 
HAGEN, Martin. A Typology of Electronic Democracy. Acesso: outubro/2013. 
Disponível em: http://www.martin-hagen.net/pub/typology.html.  
HEEKS, R., Understanding e-Governance for Development. I-Government Working 
Papers. No. 11. Institute for Development Policy and Management,  University  of  
Manchester, 2001a. Acesso em: maio/2013. Disponível em  www.man.ac.uk/idpm.  
HOLLOWAY, John. Mudar o mundo sem tomar o poder. São Paulo: Viramundo, 
2003.  
HOLLOWAY, John. (org.) Bajo el Vocán. Revista del Posgrado de Sociologia. 
Número 8, Ano IV, 2004. 
HOLLOWAY, John. Fissurar o Capitalismo. São Paulo: Pubisher, 2013.  
HOWARD, P.N.  The Digital Origins of Dictatorship and Democracy: Information  
Technology and Political Islam. Oxford: Oxford University Press, 2011. 
LEVY, Pierre. Pela Ciberdemocracia. In: MORAES, Denis (org.) Por uma outra 
comunicação. Record: Rio de Janeiro, 2005.   
LUDD, Ned. Urgência das Ruas. São Paulo: Conrad, 2002.  
MAIA, Rousiley. Redes cívicas e internet: efeitos democráticos do associativismo. 
Revista Aurora, PUC-SP, vol. 2: 2008. Disponível em: http://www.logos.uerj.br/ 
PDFS/27/04_ROUSELY_MAIA.pdf. Acesso em: 15/05/2013. 
MCCAUGHEY, M., AYERS, M.D. (ed.). Cyberactivism: online activism in theory 
and practice. London: Routledge, 2003. 
MITRE, M.; DOIMO, A.; MAIA, R. C. M. Movimentos Sociais, Internet e novos 
espaços públicos: o caso DHnet, Comunicação e Política, X(1): 62-92, jan./abr. 2003. 
NASCIMENTO, Joelton. O colapso do arranjo brasileiro. Sinal de Menos, Ano 5, 
Edição Especial, 2013 
REED, T.V. The art of protest: culture and activism from the civil rights 
movement to the streets of Seattle. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2005. 
ROBINSON, Michael. The History of the Internet: the second edition. Kindle 
Edition, 2013. 
TSAGAROUSIANOU,  Roza.  TAMBINI.  Eletronic  democracy  and  the  civic  
networking movement in context. In: TSAGAROUSIANOU, Roza. (org.). 
Cyberdemocracy: technology, cities and civic networks. London: Routlege, 1998.  
 
 
 
 
 
 



Título: O uso das mídias sociais na organização da Marcha das Vadias no Brasil: 

articulação e visibilidade 

Resumo: Esta pesquisa, apresentada no programa de Pós-Graduação em Gestão da 

Comunicação em Mídias Digitais do Centro Universitário Senac, teve o objetivo de 

analisar como as ativistas das Marchas das Vadias utilizaram as mídias sociais, 

especialmente o Facebook, para dar visibilidade às suas pautas, articularem-se e 

organizarem atos públicos em oito cidades brasileiras no primeiro semestre de 2013. 

Pretende-se contribuir com os estudos sobre participação política nas mídias sociais, as 

estratégias de comunicação e as formas de mobilização das mulheres no Brasil. 

Palavras-chave: Mídias sociais, participação política, Marcha das Vadias. 

Abstract: This research, presented in the Graduate in Management Communication in 

Digital Media program of Centro Universitário Senac, aims to analyze how women 

involved in “Marcha das Vadias” used social media, especially Facebook, to give 

visibility to their agendas, articulate and organize their public acts in eight Brazilian 

cities in the first half of 2013. The research aims to contribute to the study of political 

activism on the Internet and social media, as well as the communication strategies used 

by social movements, and forms of collective mobilization of women and feminists in 

Brazil.  

Currículo: Raquel Melo é jornalista, pós-graduada em Gestão da Comunicação em 

Mídias Digitais, com experiência profissional em redações de rádio, televisão e internet. 

Atualmente é gestora de comunicação de uma ONG feminista situada em São Paulo. 

 

INTRODUÇÃO 

Domingo, 3 de abril de 2011, duas mil pessoas foram às ruas de Toronto, no 

Canadá, protestar contra a ideia de que as mulheres são culpadas pela violência sexual 

que sofrem. Às 13h30 elas se concentraram no Parque Queen, ponto turístico que abriga 

a Assembleia Legislativa de Ontário, e marcharam até a Sede da Polícia de Toronto. No 

percurso, empunhavam cartazes e megafones e exibiam corpos pintados e com 

acessórios eróticos. O ato foi organizado pelas estudantes da Osgoode Hall Law School 

como resposta à palestra sobre segurança no campi realizada pelo policial Michael 



Sanguinetti no dia 24 de janeiro daquele ano. Neste evento, o policial disse que, para 

evitar o estupro, mulheres não deveriam se vestir como prostitutas. Indignadas, as 

jovens decidiram chamar a atenção da sociedade para a cultura machista. Realizaram 

reuniões e rodas de conversa, criaram perfis nas mídias sociais, disseminaram conteúdo 

sobre os direitos das mulheres e contra violência e discriminação, e organizaram a 

marcha de abril. O movimento ganhou visibilidade, atenção da mídia local, e provocou 

engajamento de mulheres de outras cidades pelo mundo que contatavam as 

universitárias para compartilhar experiências de violência, prestar solidariedade e até 

doações. Três meses depois da palestra, o “caldo” criado por essas jovens nas mídias 

sociais entornou nas ruas da cidade, marcando a primeira Slut Walk. Na sequência, 

mulheres dos Estados Unidos, América Latina, Europa, Reino Unido, Austrália, partes 

da África e da Ásia foram às ruas1. 

Consideramos relevante lembrar que este acontecimento se dá poucos meses 

após o levante popular de visibilidade mundial, e fomentado pelas mídias sociais, 

ocorrido na Tunísia2.  Em que  pese  o  fato  de  bilhões  de  pessoas  não  terem acesso3 às 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), sua popularização é exponencial. 

No Brasil, em 2005, cerca de 67,76% da população nunca havia acessado a internet4. 

Em 2011, aproximadamente 53% já havia se conectado, mesmo que de forma desigual 

entre as camadas sociais, faixas etárias, e homens e mulheres5.  

As manifestações ocorridas no mundo desde 2010 impressionam e instigam 

pesquisadores a comprender melhor os efeitos do uso TICs sobre a sociedade que, 

aparentemente, percebeu a autonomia e o poder proporcionado pelas novas formas de se 

comunicar e habitar possibilitadas pela internet. As TICs têm permitido às indignações 

dos povos alimentarem-se e conectarem-se pelo rastilho de pólvora das mídias sociais, 

encorajando a participação política e mudando o curso da história marcada pela 

hegemonia governamental e corporativa. 

                                                             
1 Resgate histórico obtido no site da Marcha das Vadias de Toronto: http://www.slutwalktoronto.com 
(Acesso em: 6 out. de 2012). 
2 Sobre as manifestações na Tunísia e no mundo árabe, assim como as que se disseminaram pela europa, 
Estados Unidos e América Latina, ver Redes de Indignação e Esperança de Manuel Castells, 2013. 
3 Segundo relatório de 2013 da União Internacional de Telecomunicações (UTI), ligada à ONU, cerca de 
38,8% da população mundial não têm acesso à internet. O documento está disponível em: 
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/mis2013.aspx (Acesso em: 11 out. 2013) 
2013). 
4 Ver pesquisa do Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação (CETIC.br) 
disponível no endereço:  http://www.cetic.br/usuarios/tic/2005/rel-int-04.htm (Acesso em: 11 out. 2013). 
5 Ver pesquisa do CETIC.br: http://www.cetic.br/usuarios/tic/2011/C1.html (Acesso em: 11 out. 2013). 



Os movimentos de mulheres e de feministas, que já são globais, apesar de terem 

tamanho, organização, poder e impacto diferentes entre as nações, também usufruem 

dos  aparatos  deste  contexto.  É  notório  que  o  êxito  das  Marchas  das  Vadias  no  País  é  

fruto do legado do movimento de mulheres e feministas6 que, desde a conquista do voto 

feminino, é incansável na busca pelo reconhecimento e a garantia de seus direitos 

sociais e humanos, mas também do acesso das brasileiras às TICs. 

Tendo em vista este cenário, esta pesquisa buscou refletir sobre como as mídias 

sociais têm sido utilizadas pelas mulheres envolvidas com as Marchas das Vadias no 

Brasil, e contribuído com o fortalecimento de sua participação política. Nossa hipótese 

era de que as mídias sociais têm sido fundamentais para promoção desta participação, 

no entanto, para sua efetividade, dependem das experiências presenciais das ativistas. 

Para  tanto,  foram  observados  os  perfis  das  envolvidas  com  as  Marchas  das  

Vadias para compreendermos: quais são e como divulgam suas reivindicações; 

exploram os canais digitais; e se organizam para levar as pautas discutidas no ambiente 

virtual para as ruas na tentativa de chamar a atenção da sociedade. O ponto de partida 

foi a construção de um questionário aberto online direcionado para mulheres jovens e 

adultas que se envolveram direta ou indiretamente com a organização ou as 

manifestações nas cidades de Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Guarulhos (SP), 

Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Vitória (ES). 

Também foi adotada a netnografia7 para compreender como as organizadoras 

das  Marchas  das  cidades  citadas  exploravam  as  mídias  sociais  e  interagiam  com  seus  

públicos. Para compreender como organizaram seus atos, observamos as postagens 

feitas entre os meses de janeiro e abril, período que antecedeu as minifestações em 

2013. A identidade das entrevistadas e das pessoas que interagiram nos canais 

investigados foi preservada em sigilo. 

Do universo de convidadas a participar da pesquisa, quinze aceitaram a proposta 

e respoderam o questionário. Deste grupo, três residiam em Porto Alegre (RS), três no 

Rio de Janeiro (RJ), duas em São Paulo (SP), duas em Belo Horizonte (MG), uma em 

                                                             
6 Teóricos das ciências sociais diferenciam os movimentos de ação social de mulheres e de feministas. O 
primeiro, mais numeroso, seria formado por mulheres que lutam por direitos independentemente de 
integrar grupos específicos. Já as feministas teriam perfil de maior envolvimento nos debates, nas 
políticas sociais e formulação de teorias sobre o tema. (GOHN, 2012) 
7 As referências desta metodologia foram extraídas do artigo Estudo dos blogs a partir da netnografia: 
possibilidades e limitações de Sandra Portella Montardo e Liliana Maria Passerino. 



Vila Velha (ES), uma no Guarujá (SP), uma em Guarulhos (SP), uma em Recife (PE) e 

uma em Brasília (DF). Mulheres residentes nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste 

foram contatadas, mas poucas responderam, o que implicou concentração de residentes 

nas regiões Sudeste e Sul. Para preservar suas identidades, todas receberam nomes 

fictícios. 

A maioria era jovem8, tinha entre 22 e 29 anos, e trabalhava e/ou estudava no 

momento da pesquisa. Duas haviam encerrado a vida escolar no ensino médio, três 

possuíam ensino superior incompleto, três completo, quatro encontravam-se no nível de 

especialização9, duas no mestrado10 e uma no doutorado11. Em relação aos estudos e ao 

exercício  profissional,  dez  atuavam  nas  áreas  de  Ciências  Humanas  e  Sociais,  quatro  

como servidoras públicas e uma como comerciante. Portanto, as entrevistadas possuíam 

alto grau de escolarização, destoando da média da população brasileira12. Apenas seis 

era mães com, no máximo, dois filhos. Nove mulheres classificaram-se como solteiras, 

três tinham união estável e o restante não respondeu este item. Seis apresentaram-se 

como feministas e/ou militantes e afirmaram não ter tido ligação com o feminismo antes 

das Marchas. 

 

O que Motivou a Participação? 

A maioria justificou seu engajamento nas Marchas pela relevância das pautas 

sugeridas e necessidade de expressar ideias que contrapõem a noção de que as mulheres 

são culpadas pelas violências que sofrem. A questão do corpo é central na fala das 

mulheres tanto que chamam a atenção para o uso que fazem dele nos atos públicos: 

 
Eu me senti muito à vontade para participar e vi que muitas mulheres jovens, como eu, 
manifestavam com os seus corpos de uma forma que eu ainda não tinha visto em outras 
marchas pelos direitos das mulheres. As vadias radicalizam a luta pelo direito ao 
próprio corpo. Meu corpo é meu estandarte de luta e transcende as palavras de ordem 
convencionais. (Frida, 29, Belo Horizonte) 
 

                                                             
8 No Brasil, convencionou-se classificar a faixa etária da população jovem entre 15 e 29 anos. De acordo 
com a Secretaria Nacional de Juventude, há ainda subdivisões: jovem-adolescente, entre 15 e 17; jovem-
jovem, entre 18 e 24; jovem-adulto, entre 25 e 29. 
9 Especialização incompleta, em curso ou completa. 
10 Mestrado incompleta, em curso ou completo. 
11 Doutorado incompleto, em curso ou completo. 
12 De acordo a Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar (Pnad) de 2011, a população brasileira tinha 
em média 7,3 anos de estudo, o que corresponde aos anos iniciais da educação básica. Dados disponíveis 
no endereço:  
ftp://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_anual/20
11/tabelas_pdf/sintese_ind_3_3.pdf (Acesso em: 20 jul. 2013). 



A marcha das vadias é o momento onde deslocamos a ideia que foi construída sobre o 
nosso corpo como passivo dos poderes e investimentos sociais e respondemos com esse 
mesmo corpo nas ruas, nus no espaço público. Nas ruas, o corpo fala e essa é uma das 
intenções da marcha o que acredito ter muita qualidade porque escrevemos coisas pelo 
corpo, fazemos desenhos, performances e etc. (Mariana, 22, Guarulhos) 

 
Houve quem justificasse seu envolvimento pela necessidade de se aproximar de 

mulheres com propósitos semelhantes: 

 
Eu sentia uma necessidade muito grande de sair do computador e me encontrar com 
outras garotas, trocar experiências. Acredito que presencialmente criamos laços de 
amizade e as conquistas são sempre muito maiores juntas. (Lina, 25, São Paulo) 

 
Parte  delas  também afirmou ter  se  identificado  com o  humor  e  irreverência  do  

movimento: 

 
O lado lúdico, visual que as participantes da marcha produzem em seus cartazes, 
adereços, roupas são estimulantes, por vezes irreverentes, de forma a pegar o passante 
de surpresa e, talvez, conseguir um acesso diferente à mente das pessoas que 
"observam" a manifestação ou sua repercussão nos meios de comunicação. (Branca, 34, 
Guarujá) 

 

As Mídias Sociais na Visão das Entrevistadas 

Para  a  maioria,  o  primeiro  contato  com  as  Marchas  das  Vadias  ocorreu  pelas  

mídias sociais, principalmente pelo Facebook. Apenas duas citaram blogs com 

temáticas feministas13. O microblog Twitter foi citado duas vezes e o Orkut nenhuma14. 

Duas disseram ter tido conhecimento da Marcha por meio da mídia tradicional. Quatro 

foram apresentadas à Marcha por amigas. Parte afirmou que a atuação, antes e depois 

das marchas, dava-se apenas pelo Facebook. 

 
(...) foram feitas reuniões semanais presenciais de organização, mas foi através do 
Facebook que a mobilização, discussão pré e pós marcha (de 2012) aconteceu. Os 
cartazes impressos de divulgação da marcha ficaram prontos poucos dias antes, 
enquanto o cartaz virtual foi divulgado e compartilhado semanas antes da marcha. 
(Simone, 37, Vila Velha) 
 

                                                             
13 Estas entrevistadas citaram como fontes os blogs feministas Escreva Lola Escreva e Blogueiras 
Feministas. 
14 Até  final  de  2010,  o  Orkut  era  a  rede  social  com maior  números  de  usuários  no  Brasil.  Ver  nota  da  
empresa comScore na página: 
http://www.comscore.com/por/Insights/Press_Releases/2012/1/Facebook_Blasts_into_Top_Position_in_
Brazilian_Social_Networking_Market (Acesso em: 30 mar. 2013). 
 



Foi a forma encontrada para conectar pessoas com pensamento parecido e que 
dificilmente se conheceriam pessoalmente para fazer a mobilização. Inclusive as duas 
organizadoras da primeira marcha de BH só se conheceram no dia da marcha. (Isabel, 
idade não revelada, Belo Horizonte) 

 
Todas afirmaram compartilhar conteúdo das Marchas na internet, sendo que 

46,7% criavam conteúdo sobre o tema, e um terço (33,3%) criava ou assinava petições 

online.  Fora  o  virtual,  80% delas  afirmavam debater  sobre  as  Marchas  em seus  ciclos  

sociais, mais da metade (60%) participava das reuniões de organização e 93,3% 

compareciam às manifestações públicas.  

As entrevistadas classificaram as mídias sociais como próprias, pois nelas 

poderiam publicar o que quisessem e com a qualidade devida: 

 
(...) vejo que os veículos tradicionais seguem cumprindo o papel de falsear, distorcer, 
desqualificar ou subestimar o caráter do movimento. Mas existem as nossas próprias 
mídias, que são fundamentais para promover o bom debate. (Frida, 29, Belo Horizonte) 

 

Apesar da avaliação positiva sobre a importância das mídias sociais para a 

organização das Marchas, houve quem criticasse o debate nestes espaços: 

 
O debate pelas mídias sociais acaba por ser superficial, sem conseguirmos aprofundar a 
pauta, mas mesmo assim a iniciativa é válida. (Lélia, 26 anos, Porto Alegre) 

 
Ou quem atribuísse às mídias sociais apenas o sentido ferramental, indicando a 

necessidade de ampliar o debate em encontros: 

 
O debate sobre a marcha nas mídias sociais acontecem e acredito que são formativos em 
algum nível, mesmo assim acho que se faz necessário que esse debate ocorra também 
nas ruas, coletivos e etc., ou seja, que as mídias sociais sejam somente um instrumento 
de articulação em rede. (Mariana, 22 anos, Guarulhos) 

 

Temas Citados Como Prioritários 

Os temas que mobilizavam as entrevistadas eram amplos e, segundo elas, 

replicadas nas mídias sociais e nas manifestações. Majoritariamente diziam respeito ao: 

direito ao corpo livre de violência, especialmente do estupro; fim da cultura machista; 

direito à autonomia sobre o próprio corpo e liberdade sexual; fim de todos os 

preconceitos, destacando o racismo, a homofobia15, transfobia e lesbofobia; garantia de 

                                                             
15 Segundo o Relatório sobre Violência Homofóbica no Brasil: ano de 2011, da Secretaria de Direitos 
Humanos do Governo Federal, “entende-se por homofobia como preconceito ou discriminação (e demais 



direitos e a descriminalização das profissionais do sexo (prostitutas e travestis); garantia 

do Estado laico sem interferência religiosa nas diretrizes políticas; descriminalização e 

legalização do aborto. 

 

COMO AS VADIAS SE COMUNICAM 

A pesquisa no Google Brasil pelo conjunto exato de palavras Marcha das 

Vadias em português apontou 13,1 milhões de referências entre sites, blogs, redes 

sociais e fóruns, exclusivos sobre o tema ou não. 

Priorizamos a observação dos canais das Marchas das Vadias no Facebook das 

oito cidades citadas, a maioria havia sido criada a partir do fim do primeiro semestre de 

2011. Deduzimos que tenha sido este o tempo necessário para um ciclo de 

acontecimentos: a chegada das notícias sobre as Marchas pelo mundo ao Brasil, o 

despertar do interesse das brasileiras, a organização delas para importar, adaptar e 

ampliar o debate, e a produção de conteúdo próprio para alimentar seus canais. 

Sete canais estudados eram abertos ao público, somente Porto Alegre mantinha 

um grupo fechado. Seria inadequado julgar tal restrição, mas ressaltamos relevante 

destacar que a maioria dos canais era aberta, denotando esforço para democratizar falas 

e ampliar o debate com o público. No entanto, tal abertura também abre espaço para 

publicação de ideias machistas contrárias às Marchas, publicadas majoritariamente por 

homens. 

Foram analisadas as seguintes informações públicas nos canais: formatos dos 

conteúdos – imagens, fotos, vídeos, links ou texto –, conteúdo das postagens, sua 

autoria, interação (pessoas que gostaram, comentaram e compartilharam). Não foram 

considerados nem analisados os conteúdos ou perfis pessoais. 

Optamos pelo uso de palavras-chave a partir dos temas prioritários das 

entrevistadas pelo questionário a fim de catalogar os conteúdos, assuntos e engajamento 

de maneira transversal entre as páginas. 

 

Formatos, línguas e fontes 

                                                                                                                                                                                   
violências daí decorrentes) contra pessoas em função de sua orientação sexual e/ou identidade de gênero 
presumidas”. 



Ao todo, 62% das publicações continham imagens. Houve predileção pelas artes 

gráficas (48%), na sequência fotos (43%), especialmente de ativistas nas ruas, 

ilustrações (5%), fotos de arte urbana (3%) e charges (1%). A maioria era acompanhada 

de textos curtos e opinativos, sem maiores descrições ou análises. Cerca de 28% traziam 

links de site de notícias e blogs, feministas ou não. Havia 8% de postagens com vídeos 

de documentários e entrevistas sobre mulheres, ativistas e feminismo, registros das 

marchas dos anos anteriores, vídeo clipes musicais de mulheres artistas com conteúdos 

correlacionados. Somente 2% das publicações continham exclusivamente texto. Quando 

isso ocorria trazia relatos de violência, denúncias contra pessoas ou páginas que 

incitavam violência contra as mulheres, chamadas para encontros das Marchas ou 

explicações sobre algum tema, atitude ou termo praticado naquele canal. 

Apesar de óbvio, visto que os canais estudados são brasileiros, foram analisadas 

as línguas dos conteúdos. Ao todo, 97% das postagens estavam português, 3% em 

espanhol e 1% em inglês. Não foram registradas mensagens em outras línguas. 

A maioria das postagens é de autoria própria, em Brasília esta prática chega a 

cerca de 74%. Canais de outros coletivos feministas no Facebook são a segunda maior 

fonte de informação, incluindo outras Marchas das Vadias pelo País. Em terceiro lugar, 

aparecem os sites jornalísticos convencionais e os alternativos – em menor proporção.  

A quarta principal fonte são os perfis pessoais no Facebook e blogs de conteúdo 

não feminista, ambos com 9% de presença nas mensagens. Sobre os blogs, a maioria era 

sobre política, direitos humanos, homossexualidade, entre outros temas de cunho social. 

Os blogs feministas são somente a quinta fonte de referência para as administradoras. 

Foram  registradas  outras  páginas  no  Facebook  de  cunho  não  feminista,  e  com  

caráter muito semelhante aos blogs não feministas indicados acima. Por último, foram 

encontrados sites governamentais, no entanto, tal presença não chegava a 1%.  

 

Temas abordados nos canais visitados 

Os temas tidos como prioritários pelas entrevistadas apareceram, ainda que com 

diferente incidência, nos canais. São eles: estupro, violência sexual e assédio; eventos 

próprios das marchas; LGBTT, direitos e preconceitos; machismo; raça, etnia e racismo; 

significados próprios de palavra vadia; autonomia do corpo; textos sobre feminismo e 

violências contra mulher. 



O conjunto das palavras estupro, violência sexual e assédio sexual representou 

17% de todas as mensagens publicadas nas oito páginas. Os eventos próprios das 

Marchas estavam presentes em 13% das mensagens. Ao analisar as publicações sobre 

seus eventos, foi possível perceber que o grupo criava maneiras de arrecadar recursos 

para as atividades. Porto Alegre, por exemplo, organizou cursos pagos sobre feminismo, 

São Paulo promoveu festas, confeccionou camisetas e botons, já Recife recorreu a um 

site de crowdfunding16 para financiar sua Marcha. As mensagens sobre eventos tinham 

tratamento especial e identidades próprias. Brasília explorou as artes gráficas para 

ressignificar a palavra vadia como, por exemplo, nesta mensagem: ‘Vadia aquela que 

luta contra todo tipo de violência #pelofimdaviolencia’. Vitória usou fotos de mulheres, 

uma delas trazia uma jovem seminua cobrindo os seios com flores e o texto: 

‘Significado de Vadia: Aquela que é livre’. O Rio de Janeiro criou um álbum em preto e 

branco com estética de fotonovelas com personalidades femininas e frases de efeito 

como uma com da foto de Cássia Eller com uma frase de suas músicas: “sou minha e 

não de quem quiser”. 

Além das pautas comuns, houve especificidades decorrentes de acontecimentos 

regionais. Em Porto Alegre, apareceu a mobilização sobre a reivindicação popular pela 

redução das passagens do transporte público. No Rio de Janeiro, surgiu a a Aldeia 

Maracanã, área na zona norte ocupada por indígenas que sofreu reintegração de posse 

para obras voltadas aos eventos esportivos entre os anos de 2013 e 2016 na cidade. 

Ainda sobre pautas peculiares, houve empenho quase exclusivo da Marcha de Recife no 

caso da Banda New Hit, cujos integrantes foram acusados de estuprar duas fãs, no 

ônibus do grupo, após um show na Bahia em 25 de agosto de 2012.  

Também  foram  registradas  críticas  e  denúncias  contra  a  censura  do  Facebook  

que tem suspendido ou bloqueado, temporária ou definitivamente, perfis pessoais e 

páginas envolvidas com a Marcha das Vadias com justificativa de infringirem seus 

Termos de Uso17 com mensagens consideradas ofensivas ou pornográficas, em 

referência às fotos de ativistas nuas ou seminuas nos atos ou de mulheres com seios à 

mostra amamentando. 

 
                                                             
16 A expressão inglesa crowdfunding, que em português significa ‘financiamento de multidão’, consiste 
na arrecadação de capital, em geral em moeda, por meio de ferramentas digitais para a realização de um 
projeto específico ou feito comum. 
17 Os Termos de Uso do Facebook podem ser acessados no endereço: 
http://www.facebook.com/legal/terms (Acesso em: 30 jun. 2013). 



Grau de interação nos canais 

O número absoluto de likes ou compartilhamento de ou em uma página equivale 

ao número de pessoas únicas que realizaram tal ação. Tal lógica é inválida para os 

comentários, pois podem ser feitos mais de uma vez por um usuário. Em média, 93% 

das mensagens dos canais foram curtidas, 61% compartilhadas, e 42% comentadas. 

Registramos uma variação entre 88% e 100% de postagens curtidas. Brasília 

bateu o recorde desta interação com uma publicação18 com uma arte gráfica cujo texto 

era: "8 de março não dê bombom nem florzinha dê respeito, e nos outros dias também". 

Sobre os comentários, a variação era grande, sendo Belo Horizonte, Rio de 

Janeiro e São Paulo aquelas cujo total de publicações tinham entre 51% e 62% de 

comentários. Nos outros canais, o nível de comentários era baixo sendo o menor deles 

em  Recife  com  18%  das  postagens  com  comentários.  Os  comentários  eram  feitos  

majoritariamente por mulheres que apoiavam as Marchas, mas também havia 

comentários  de  homens,  por  vezes  agressivos,  criticando  o  grupo,  seu  nome,  

organização e pautas. 

A página com maior índice de compartilhamentos foi a de São Paulo com 85% 

de suas publicações compartilhadas. No outro extremo, estava Brasília cujo total de 

publicações tinha 13% de shares. 

O  tema  que  provocava  maior  engajamento  entre  as  seguidoras,  era  a  violência  

sexual. Em segundo, seus eventos próprios (reuniões, festas, seminários, palestras e as 

manifestações). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A produção acadêmica e midiática evidencia que as mulheres de diferentes 

culturas e condições sociais vivenciam situações de privação, preconceito e de 

violências física e psicológica. Neste sentido, do Canadá ao Brasil, as questões que 

afetam a vida das mulheres seriam semelhantes e contribuiriam para a identificação 

coletiva que, adaptada às realidades locais, permitiria a construção dos propósitos desta 

rede. A atuação das feministas no mundo e sua recusa em aceitar as imposições e 

opressões dos modelos políticos possibilitou a criação de outras referências que 

valorizem e respeitem as mulheres. 
                                                             
18 Postagem feita em 7 de março de 2013 era de autoria do blog Designices.com cujo foco é design não 
tendo nenhuma relação com feminismo. 



 
Estabelecidos como um conjunto de objetivo de referências, os conceitos de gênero 
estruturam a percepção e a organização concreta e simbólica de toda a vida social. Na 
medida em que essas referências estabelecem distribuições de poder (um controle ou 
um acesso diferencial aos recursos materiais ou simbólicos) o gênero torna-se implicado 
na concepção e na construção do próprio poder. (SCOTT, 1995, p.88). 

 
Ao  tratar  da  atuação  dos  sujeitos  nos  movimentos  sociais,  Gohn  (2012)  cita  o  

Alan Touraine que afirma que o sujeito é uma reflexão de sua experiência individual de 

aprendizado a partir do coletivo. Portanto, as ativistas com seus pertencimentos, 

experiências e histórias particulares tornariam o grupo mais diverso e representativo. 

A pesquisadora Angela Alonso (2009), ao discorrer sobre os movimentos 

sociais, retoma as reflexões de Touraine e Habemas que compreendem o novo ator 

coletivo como marginal aos padrões de normalidade sociocultural. Segundo Alonso, os 

novos movimentos sociais não teriam gana de combate ou conquista do Estado, mas 

foco na persuasão da sociedade civil: 

 
Em vez de demandar democratização política ao Estado, demandariam uma 
democratização social,  a ser construída não no plano das leis,  mas dos costumes; uma 
mudança cultural de longa duração gerida e sediada no âmbito da sociedade civil. 
(Alonso, p. 63, 2009). 

 
Este estudo permitiu deduzir que a participação política das ativistas foca-se na 

ressignificação de padrões socioculturais e poderes estabelecidos no espaço público. 

 
Os novos movimentos sociais defenderiam formas autogestionárias, novos modelos 
participatórios e a criação de “contrainstituições”, protegidas da influência dos partidos 
de massa, da indústria cultural e da mídia, nas quais a comunicação livre fosse possível. 
Fariam, então, uma “política expressiva”, desvinculada de qualquer demanda por bens 
ou cargos políticos, e voltada para a afirmação de identidades e para a preservação da 
autonomia e de formas de vida sob ameaça da racionalização sistêmica levada a cabo 
pelo Estado e pelo mercado. (ALONSO, p. 63, 2009). 

 
Este processo de construção da autonomia política das mulheres ocorre 

paralelamente ao desenvolvimento das TICs. O acesso à elas lhes permite expressar 

suas questões e conhecer referências de novas maneiras de ser mulher. 

Importante considerar também que parte dessas ativistas pertence à Geração Net 

(TAPSCOTT, 2007) que cresceu na era digital e que, diferentemente da geração 

anterior, não só consomem, mas produzem informação. 

 



(...) essa geração também tende a valorizar os direitos individuais, entre os quais o 
direito à privacidade e o direito de ter e expressar as próprias opiniões. (...) Eles têm 
noção muito forte de bem comum e de responsabilidade coletiva social e cívica 
(TAPSCOTT e WILLIAMS, 2007, p.64). 

 
Ao classificarem as mídias sociais como próprias, elas sinalizam ter percebido o 

poder político adquirido ao produzir e compartilhar conteúdo, organizando-se para 

contribuir com a construção da democracia digital. Segundo LÉVY (1994), ao acessar e 

compreendar a rede, a sociedade pode garantir sua independência do controle midiático 

e governamental, criar novas formas de comunicação, e desenvolver uma inteligência 

coletiva para gerenciar e solucionar os problemas que enfrenta no cotidiano.  

 
A evolução contemporânea da liberdade de expressão no ciberespaço, assim como a 
exploração quantitativa e qualitativa da rede parece levar a uma situação em que todas 
as instituições, empresas, grupos, equipes e indivíduos se tornarão o seu próprio meio 
de comunicação e animarão a comunidade virtual correspondente à sua área de 
influência social. (LÉVY, 2002, p. 53) 

 
De acordo com Lévy e Lemos (2010), tal consciência e participação política na 

internet resulta do desenvolvimento da ciberdemocracia, mutação da democracia 

moderna, que têm viabilizado a descentralização e a ampla circulação das palavras e 

opiniões públicas em escala global. Felice (2011-2012) destaca ainda o caráter cognitivo 

desta rede cuja natureza reticular e interativa seria um “ecossistema do qual fazemos 

parte como participantes e não apenas como observadores externos e independentes” 

(Felice, 2011-2012, p.15). 

O pesquisador Gomes (2011) afirma que há dois polos na gama de participação 

via internet. Num extremo, está o consumo instrumental de informação, que 

simplesmente  substituiria  as  tecnologias  de  comunicação  tradicionais  pelas  digitais.  O 

outro polo seria mais sofisticado e caracterizado pelo domínio do indivíduo sobre as 

ferramentas digitais disponíveis, pela exploração que faz delas, por sua produção de 

conteúdo e atuação digital. No entanto, para Gomes, tal participação só teria valor 

democrático quando produz benefício para a comunidade política. 

Lemos (2010), Lévy (2010), Gomes e Maia (2011) afirmam ainda que a potência 

da participação política das pessoas no ciberespaço dependerá do desejo das pessoas de 

envolverem-se com determinado debate, sua capacidade de otimizar o uso do 

conhecimento adquirido, das ideias que compartilham, assim como dos recursos 

disponíveis de interação de um espaço digital.  



O alto grau de engajamento das entrevistadas e do público dos canais das 

Marchas no Facebook permitem-nos concluir que o coletivo em questão contribui com a 

participação política das mulheres, visto que suas iniciativas que questionam o poder 

estabelecido, as políticas em vigor, as práticas culturais na sociedade, e promovem o 

envolvimento das mulheres neste debate, defendendo uma sociedade plural que respeita 

a diversidade. 

Além  disso,  há  a  participação  das  ativistas  nos  atos  públicos,  cujos  relatos  

jornalísticos dão conta de que milhares foram às ruas. Aliás, apesar da cobertura 

midiática ter contribuído para a visibilidade das Marchas, vale destacar que as ativistas 

– entrevistadas, administradoras e seguidoras dos canais – são críticas. Muitas relatam, 

incomodadas, terem sido assediadas por repórteres e fotógrafos, que só se interessariam 

em registrar seus corpos para ‘vender jornal’. 

Tal análise sobre a participação política das mulheres envolvidas com as 

Marchas das Vadias se aproxima da avaliação de Maia (2011) que, em seus estudos, 

recorre ao autor Barry Wellman, que afirma que o uso intenso da internet estaria 

associado ao envolvimento organizacional e político, e que a discussão política online 

seria uma extensão das atividades offline.  

Sobre as estratégias de comunicação das entrevistadas e administradoras dos 

canais das Marchas das Vadias, é evidente que o Facebook tem sido essencial para sua 

organização e disseminação de ideias, deixando obsoletos blogs, Twitter, Orkut e You 

Tube. Para comunicação nesta rede, é priorizado o uso criativo da imagem, 

especialmente artes gráficas e fotos. O uso de ilustrações e charges evidencia seu intuito 

de abordar algumas pautas com humor e irreverência. A estética da comunicação focada 

na  imagem  em  detrimento  dos  textos  revela  que  o  coletivo  compreende  as  mídias  

sociais como um diretório para introduzir seus assuntos, e não um espaço para formação 

ou aprofundamento destes. Tal função caberia às experiências presenciais. 

Sobre a apropriação da tecnologia e uso criativo da internet, Guzzi (2010) 

considera que trata-se de um exercício democrático e de cidadania, a qual ultrapassa os 

limites virtuais: 

 
Se as novas tecnologias de informação e comunicação constituem o meio para que essa 
nova forma de atuação seja possível, a questão das inter-relações entre os indivíduos e a 
criação de redes sociais informatizadas teria sua força devido à participação e à 
interação dos sujeitos que a integram. Assim o sentido inovador de uma rede é 
estabelecido quando há um modo criativo de manter as conversações, usar as 



informações e dar início e continuidade às chamadas discussões na rede. (Guzzi, 2010, 
p. 59) 
 

Sendo as próprias Marchas das Vadias as principais produtoras da informação 

circulante nos canais, e que se retroalimentam, é possível deduzir que este grupo se 

autoavalia como as fontes de informações mais importantes a serem divulgadas entre 

seu público. 

As denúncias contra páginas que violam os direitos das mulheres e contra 

censura às próprias Marchas revelam como as redes sociais têm sido arenas de disputa 

de sentidos sobre temáticas candentes na sociedade brasileira, que impactam a vida das 

mulheres e para as quais as participantes dos coletivos estudados buscam construir 

estratégias de influência. 
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Resumo 

O ingresso da sociedade contemporânea na era digital tem sido revolucionário em 

muitos sentidos, acarretando desdobramentos de ordem científica, econômica, 

sociológica, antropológica, e, consequentemente, política. No entanto, para adentrar à 

nova era em que as subjetividades se constituem por meio de vivências e percepções 

permeadas pelas novas tecnologias, é preciso revolucionar o próprio pensamento, 

integrando na auto-compreensão os outros que fazem parte do existir humano.  Nesse 

sentido, Edgar Morin propõe que se trabalhe em prol de uma democracia cognitiva. O 

presente estudo coloca em discussão as possíveis contribuições do conceito de 

democracia cognitiva proposto pelo autor, para pensar a democracia digital, a partir de 

uma abordagem da semiótica crítica de Deleuze e Guattari. 

Palavras-chave:  Democracia cognitiva. Morin. Era digital. 

Abstract 

The inflow of contemporary society in the digital age has been revolutionary in many 

ways, leading to scientific developments, economic, sociological, anthropological, and 

therefore political developments. However, to enter the new era in which subjectivities 

are constituted through experiences and perceptions permeated by new technologies, we 

must revolutionize the thought itself, integrating self-understanding others that are part 

of human existence. In this sense, Edgar Morin proposes to work towards a cognitive 

democracy. This study calls into question the possible contributions of the cognitive 

concept of democracy proposed by the author, to think digital democracy, from a 

critical semiotic approach of Deleuze and Guattari. 

Palavras-chave: Cognitive democracy. Morin.  Digital age. 

 

Introdução 

As facilidades de acesso à informação pelo advento da internet aliadas à difusão 

das tecnologias em larga escala, permitiriam, teoricamente, em termos políticos, a 
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formação de uma sociedade mais democrática, superando as limitações da democracia 

representativa que vigora.  Ocorre que, embora o acesso às novas tecnologias possa 

realmente contribuir para mudanças favoráveis às liberdades e à formação de um 

sentido comunitário em termos planetários, não há certezas ou garantias a esse respeito. 

Há diferentes níveis de trocas e de influências recíprocas a serem considerados 

no contexto da sociedade de rede, que extrapolam o conteúdo externalizado das 

comunicações.  É dessa ótica que parte a premissa do presente estudo, qual seja: de que 

para adentrar à nova era democrática, em que as subjetividades se constituem por meio 

de vivências e percepções permeadas pelas novas tecnologias, é preciso revolucionar o 

próprio pensamento, integrando na auto-compreensão os outros que fazem parte do 

existir humano.   

Fazendo face à demanda por vias que permitam a transição paradigmática do 

pensamento cartesiano moderno para o pensamento complexo, capaz de transitar com as 

novas formas de conhecer e existir do homem Edgar Morin propõe que se trabalhe em 

prol de uma democracia cognitiva. Afirma que por meio dos princípios hologramático, 

dialógico e da recursividade, o conhecimento e reconhecimento críticos e éticos se 

coadunam com as demais complexidades globais, permitindo interações promissoras 

para o desenvolvimento humano e a sustentabilidade. 

O mero acesso aos meios digitais não garante que as pessoas sejam incluídas 

socialmente e que compartilhem a riqueza potencial de saberes, impulsionando 

inovações criativas sustentáveis em favor da vida. Por sua vez, o conceito de 

democracia cognitiva proposta por Morin se mostra, a princípio, propício para pensar os 

pressupostos e características da democracia digital.  

Na abordagem do tema proposto, o primeiro ponto a ser enfrentado diz respeito 

às perspectivas do desabrochar de uma democracia digital, cujos sinais se tornam cada 

vez mais evidentes com o florescer das “primaveras”, as inúmeras mobilizações da 

sociedade civil que tomaram as ruas ao redor do mundo nos últimos anos, e por outro 

lado os aspectos críticos relacionados ao controle do ciberespaço. 

Na sequência são brevemente apresentados os contornos da teoria do 

pensamento complexo, de Edgar Morin. Corroborando e subsidiando a compreensão da 

complexidade e a transposição paradigmática, são trazidos à discussão argumentos 

teóricos contemplados pela ecosofia de Félix Guattari e que integram a semiótica 

crítica, fruto do trabalho de Guattari em parceria com Deleuze. 
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Por fim, apresentando o conceito de democracia cognitiva, é posta a questão da 

possível contribuição desse pensamento para a democracia digital, e quais suas 

convergências em se tratando de uma concepção de política que se estabelece em novos 

territórios existenciais. 

 

1. A transformação da democracia no séc. XXI e as perspectivas em torno de uma 

democracia digital 

 O ingresso no século XXI leva a marca da globalização, protagonizada por 

fatores econômicos e tecnológicos. Uma série de eventos de repercussão mundial  

desencadeados por guerras e revoluções de cunho político ideológico, que carrearam um 

intenso período de desenvolvimento científico e tecnológico, desembocam em um 

primeiro e precário esboço de sociedade planetária.  Unificada, embora não unida, em 

torno de ameaças de extermínio e incertezas. 

 Ao mesmo tempo em que se evidencia a incapacidade dos Estados-nação 

responderem satisfatoriamente às demandas internas por direitos civis e sociais, 

emergem novos atores e amplia-se o espectro de atuação política de representantes da 

sociedade civil organizada.  Ganham relevância os direitos coletivos e difusos, expondo 

carências de ordem econômica e ecológica, transfronteiriças, em comum.    

 É nesse quadro que se inaugura uma primeira versão de democracia digital, da 

qual um dos marcos históricos foi a chamada coalizão de Seattle, de 1999, mobilização 

em repúdio à política econômica da Organização Mundial do Comércio, a OMC, evento 

precursor do que se estabeleceria como o Fórum Social Mundial (Capra, 2002). Com 

uma capacidade até então inédita de mobilizar indivíduos de várias partes do mundo 

ligados via internet em torno de uma causa, surge um novo tipo de ativismo político, 

cujas perspectivas futuras estão por explorar. 

 Potencialmente transformadora, a atividade política que emerge no espaço 

virtual das redes digitais, transgressora, rebelde, inovadora, representa, especialmente, 

uma alternativa à apatia política
1 

estabelecida com o enfraquecimento da democracia 

representativa e a possibilidade de revigorar a democracia participativa.   

O ingresso da humanidade na era digital da sociedades em rede, guarda 

importantes expectativas no campo político, a depender das interações humanas 

                                                             
1 Vieira e Bredariol (2006) reputam a crise de legitimidade do Estado justamente à crise do modelo de 

democracia parlamentar clássica, cujas instituições carecem de identificação com os cidadãos.   
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promovidas pelo uso das novas tecnologias de comunicação disponíveis. Alerta Castells 

(2003, p.9) sobre o “sentimento ambivalente em relação à Internet”, provocado, entre 

outras razões, pela volatilização do mercado de capitais e seus reflexos nas economias 

nacionais, que exemplifica o caráter perturbador e paradoxal das novas tecnologias, as 

quais encurtam distâncias, facilitam o intercâmbio de informações e as interações 

humanas e em contrapartida representam ameaça de controles autoritários e geram 

instabilidade nas relações sociais e de mercado. 

As tecnologias em si não são boas ou ruins, elas servem e se moldam ao uso 

humano, assim como alteram as próprias práticas de sociabilidade e as percepções 

subjetivas.  Ensina Castells (2003), p. 10):  

as pessoas, as instituições, as companhias e a sociedade em geral 

transformam a tecnologia [...] nossas vidas são profundamente afetadas por 

essa nova tecnologia da comunicação.  Por outro lado, ao usá-la de muitas 

maneiras, nós transformamos a própria Internet. Um novo padrão 
sociotécnico emerge dessa interação. p.10. 

No campo político, as trocas interculturais e a intensa  comunicação em rede 

proporcionam o exercício do debate crítico sobre temas de interesse comum, 

transformando o ciberespaço em uma ágora global, da qual partem reivindicações e 

mobilizações em torno de direitos humanos, causas ecológicas, direitos das minorias, 

iniciativas culturais e uma gama de outros assuntos (CASTELLS, 2003).   

 Da possibilidade de aliar as múltiplas interfaces das sociedade de rede e as 

práticas políticas para gerar soluções criativas e inovadoras para as demandas de justiça 

social e sustentabilidade ecológica ao redor do planeta, nasce a expectativa de uma nova 

democracia. A sociedade contemporânea encontra-se, portanto, em plena transição, da 

forma tradicional de política, restrita aos limites nacionais e às práticas 

institucionalizadas de democracia representativa para uma democracia mais ampla, 

horizontalizada, transnacional e participativa, que trabalha por uma “outra 

globalização”
2
. 

 O início do século XXI tem sido rico em experiências políticas inseridas na nova 

ordem global, revelando um ativismo em rede que não só dinamiza as pautas das 

políticas públicas nos territórios nacionais, como é capaz de instigar revoluções que se 

deslocam do mundo virtual para as ruas e avenidas, enfrentando regimes autoritários e 

ocupando os espaços públicos. Pouco mais de uma década após a histórica coalisão de 

Seattle, o alcance político do ativismo digital revela-se de forma expressiva e cabal em 

                                                             
2 Trata-se de promover uma “globalização „por baixo‟”, usando a expressão de Vieira (2001). 
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eventos históricos como as revoltas da “primavera árabe” de 2011, as ocupações em 

Wall Street pela mudança global, as maciças passeatas contra os efeitos da crise 

econômica, escândalos políticos e corrupção em países como a Espanha, Grécia, 

Portugal e Grã-Bretanha, e por fim, as surpreendentes manifestações que tomaram as 

ruas do Brasil em 2013.   

 Contrapondo-se às estruturas verticais do modelo representativo de democracia, 

a sociedade civil empoderada que ganha as ruas nas recentes manifestações que 

abalaram instituições e conceitos tradicionais de política ao redor do planeta, sustenta 

sua rede na horizontalidade e postula uma forma nova de deliberação política  

(ROLNIK, 2013).  Essa característica peculiar da sociedade em rede revela em algum 

nível a assimilação cultural de outra revolução, de caráter científico, a revolução 

paradigmática que colocou em cheque o sistema de verdades das ciências modernas. 

 O conhecimento novo que permeia a sociedade contemporânea, que, segundo 

Vasconcellos (2009), se configura com os pressupostos da complexidade; da 

instabilidade do mundo; e da intersubjetividade na constituição do conhecimento do 

mundo; liberta e empodera ao mesmo tempo em que gera angústia e incerteza quanto 

aos seus desdobramentos.   

 Como bem ressalva Castells (2003): 

Na coevolução da Internet e da sociedade, a dimensão política de nossas 

vidas está sendo profundamente transformada.  O poder é exercido antes de 

tudo em torno da produção e difusão de nós culturais e conteúdos de 

informação. O controle sobre redes de comunicação torna-se a alavanca pela 
qual interesses e valores são transformados em normas condutoras do 

comportamento humano.  [...] A internet não é um instrumento de liberdade, 

nem tampouco uma arma de uma dominação. (p. 135). 

 Assim como os manifestos recentes podem ser interpretados como indícios 

positivos no sentido político, que o incremento na difusão da informação possibilite o 

acesso à educação para habitantes de lugares remotos, que a economia criativa permita 

reduzir os impactos ambientais e que as novas tecnologias sociais inspiradas no modelo 

de rede  disseminem uma cultura de cooperação e solidariedade
3
; seria ingênuo afirmar 

que essas novas condutas resultem meramente da disponibilidade da tecnologia.  

  O uso inescrupuloso e abusivo da conectividade na sociedade em rede também 

suscita preocupações, entre outras, com a própria liberdade de expressão, em face dos 

                                                             
3 A obra de Baranauskas, Martins e Valente: Codesign de redes digitais: tenologia e educação a serviço 

da inclusão digital, traz ricos exemplos nesse sentido. 
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sistemas de controle e da precariedade da autonomia estatal na sua execução
4
; com a 

facilidade de articulação de agendas terroristas e do crime organizado; e com o risco de 

maximização da tendência contemporânea para a alienação e o descompromisso. 

Observa-se que em todas as iniciativas positivas mencionadas há algo mais que 

o mero uso da tecnologia.  Faz-se presente uma outra forma de pensar e interagir, que 

reconhece os limites da racionalidade linear, extrapola o conhecimento especializado e 

compartimentado da modernidade, de modo a articular as complexidades e 

sensibilidades que o existir humano sugere. Resguardar a humanidade das ameaças 

totalitárias e preservar a poética da vida é função da verdadeira democracia. E é nesse 

aspecto que se insere a contribuição teórica de Edgar Morin sobre o pensamento 

complexo. 

 

2. O “pensamento complexo” de Edgar Morin 

A complexidade, afirma Morin (2007), é o paradoxo do único e múltiplo, é o 

tecido que compõe nosso mundo fenomênico. Mesmo as ciências duras tiveram que 

rever suas ideias em face das descobertas nas áreas da física e da biologia, as quais  

demonstraram a complexidade e a incerteza no seio do conhecimento científico. No 

campo das ciências humanas ocorre o mesmo.  

O conhecimento técnico científico baseado na disjunção, na redução e na 

abstração, leva ao erro, à cegueira e à ignorância (MORIN, 2007). No sentido oposto 

segue a linha do paradigma sistêmico auto-organizador, segundo o qual os elementos da 

complexidade, a instabilidade e a intersubjetividade se estabelecem como princípios que 

atuam recursivamente uns sobre os outros.  

O autor critica fortemente a postura da ciência moderna por isolar sujeito e 

objeto. Defende Morin (2007), em consonância com o novo entendimento científico, 

que o sujeito participa do processo do conhecimento. Sujeito e objeto devem 

permanecer abertos entre si e ao ambiente. Essa dupla abertura, que produz, segundo o 

autor (2007) um conhecimento “mais rico e menos certo”, é determinante para o 

processo de subjetivação, da geração de valores e realização das liberdades humanas.  

                                                             
4 São cada vez mais frequentes os casos de espionagem e terrorismo digital. Em 2013  algumas das 

maiores agências de notícias dos EUA foram hackeadas, por outro lado, em menos de dois anos vieram à 

tona os casos Wikileaks e Snowden, expondo em grande estilo os bastidores e as fragilidades da 

segurança da informação na internet. 
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No contexto da sociedade de rede a compreensão dessa interação e dos seus 

desdobramentos é primordial para pensar a política na era digital. 

O conhecimento pertinente, segundo o pensamento complexo, implica 

compreender: o enraizamento e o desenraizamento humano; o humano do humano;  a 

unidade e a diversidade humana; a era planetária; o legado de morte do século XX; a 

identidade e a consciência terrena; as incertezas e seu enfrentamento; a compreensão e a 

consciência da complexidade humana; a ética e a cultura planetária; a democracia e a 

cidadania terrestre, enfim, a ética do gênero humano e a humanidade como destino 

planetário (MORIN, 2000). Ao sugerir uma nova forma de pensar a vida humana, o 

autor provoca reflexões sobre o conhecimento e o próprio mundo, apontando as origens 

comuns entre o homem e o cosmos, estabelecendo novas bases de entendimento dessa 

relação.  

Para compreender a complexidade do real, Morin (2007) indica a aplicação dos 

seguintes princípios: a) o dialógico - mantém a dualidade no seio da unidade, associa 

termos complementares e antagônicos; b) o da recursão organizacional -  cada 

elemento é ao mesmo tempo produto e produtor; c) e o hologramático -  a parte está no 

todo e todo está na parte. Assim, afirma, a própria ideia hologramática está ligada à 

ideia recursiva, que está ligada em parte, à ideia dialógica. Essa nova perspectiva obriga 

a pensar o homem, o mundo e suas inter-relações não mais como um caminho linear de 

consequências previsíveis e externas, e enfrentar o desconhecido e o incerto.  Por outro 

lado, permite explorar o conhecimento humano por novos ângulos, como o da 

criatividade e da sensibilidade. 

O novo pensar leva a compreender que “nosso mundo comporta harmonia, mas 

esta harmonia está ligada à desarmonia” (MORIN, 2007, p. 64). A complexidade está 

relacionada a uma mistura de ordem e desordem, requer acatar imprecisões, incertezas, 

e permite conhecer fenômenos como a liberdade ou a criatividade. Ela não conduz para 

o simples mas para a hipercomplexidade. (MORIN, 2007).  

O pensamento complexo sugere reconhecer as singularidades de cada indivíduo: 

cada um é um sujeito e ser sujeito é ocupar o lugar do seu eu, é ser autônomo e 

dependente, provisório e aberto. O próprio conceito de sujeito é complexo. A autonomia 

do sujeito se alimenta de dependência de uma linguagem, de uma cultura, de um 

cérebro, da genética e elementos diversos (MORIN, 2007).  A auto-organização é uma 

auto-eco-organização, e a auto-referência é auto-exo-referência, realizando a ligação 

entre a referência de si “ao que é outro: o meio e as suas coisas” (MORIN, 2008, p. 54).  
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Quando o autor aproxima a discussão e indica as recíprocas relações entre o 

conhecimento e o sujeito, ambos dotados de uma complexidade inerente e em 

permanente reelaboração, torna-se mais evidente a pertinência de trazer ao debate o 

elemento novo que compõe o contexto do sujeito contemporâneo, as trocas subjetivas 

no ambiente virtual da sociedade em rede. É preciso pensar no acesso à internet e na 

difusão das redes de informação como um novo território existencial que pode favorecer 

as tendências inclusivas ou as tendências egoístas do homem. 

Toda a lógica dialógica da teoria da complexidade vem ressaltar a carência de 

compreensão dos antagonismos no sentido de recuperar determinadas manifestações 

próprias da subjetividade, no sentido oposto ao egoísmo, presentes no princípio de 

inclusão. Diz o autor (MORIN; KERN, 2005, p. 167 – 168): “a chave da realização da 

humanidade é ampliar o nós, abraçar, na relação matri-patriótica terrestre, todo ego alter 

e reconhecer nele um alter ego, isto é, um irmão humano”. O eu que sou outro 

identifica-se naquele outro que é um outro eu, constituindo uma nova relação 

antropoética. 

Retomando, então, a afirmação de Castells sobre o exercício do poder pela 

informação: o pensamento complexo, a compreensão contextualizada e a percepção 

sensível do mundo, são úteis para garantir que a vivência no ambiente tecnológico esteja 

a serviço da humanização. 

Uma abordagem semelhante no que diz respeito ao processo de subjetivação 

como preservação da liberdade humana diante da cultura midiática e das tecnologias, 

encontra-se na ecosofia de Guattari (1991, p. 8), “uma articulação ético-política [...] 

entre os três registros ecológicos (o do meio ambiente, o das relações sociais e o da 

subjetividade humana). A ecosofia, tal como o pensamento complexo, volta-se à 

ressignificação da política, da cultura e das práticas sociais, pela sensibilidade e a 

criatividade. A grande questão que se coloca é sobre a produção existencial num 

contexto diverso do tradicional, com infinitas possibilidades e riscos.  

Para Guattari “não existe uma substância ontológica única se perfilando com 

suas significações „sempre já presentes‟ [...] o próprio ser não é passivamente dado” 

(2008, p.88). O ser se produz em contato com a cultura, com o meio, com os outros 

seres, com um contingente heterogêneo de componentes, de modo que “não apenas eu é 

um outro mas é uma multidão de modalidades de alteridade” (2008, p. 121). 

A subjetividade se torna individual, explica o autor, num determinado contexto 

social no qual a pessoa vai manifestar-se em suas relações com os outros, posicionando-
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se em meio aos costumes, leis e hábitos de seu grupo familiar, como responsável por si 

mesma. A subjetividade também pode ser coletiva, pois se desenvolve tanto a partir de 

intensidades verbais, pelas relações intersubjetivas humanas, na linguagem, na etologia, 

como junto a intensidades pré-verbais, como resultado “de uma lógica dos afetos mais 

do que de uma lógica de conjuntos bem circunscritos” (GUATTARI, 1988, p. 20). Essas 

intensidades inseridas no processo de construção da heterogênese do ser humano são, 

por exemplo, os universos de referência incorpóreos das artes e dispositivos maquínicos 

referentes às tecnologias com as quais o homem interage (GUATTARI, 1988, p.20). 

Em lugar do conceito de sujeito em geral e mesmo de uma “enunciação 

perfeitamente individuada”, o autor sugere as novas categorias de “componentes 

parciais e heterogêneos de subjetividade e de agenciamentos coletivos de enunciação”, 

os quais “implicam multiplicidades humanas, mas também devires animais, vegetais, 

maquínicos, incorporais, infrapessoais” (GUATTARI, 1988, p.41-52).  

O que propõem Morin e Guattari é que natureza e cultura não são condicionantes 

isoláveis na constituição subjetiva, e que o pensar complexo é de alguma forma um 

pensar transversal (GUATTARI, 1991, p.25) que reconhece as “interações entre 

ecossistemas, mecanosfera e Universos de referencia sociais e individuais”. E, 

sobretudo, reflete uma forte preocupação com o exercício da liberdade de constituir-se 

sujeito. Um sujeito dotado de vida e morte, errante e interdependente, de infinitas 

possibilidades, do novo paradigma. Daí porque o projeto de uma democracia digital 

deva estar atenta ao conhecimento gerado nessa nova forma de interação humana, que 

repercute nas esferas sociais, econômicas, políticas e culturais, mas também interfere na 

estética, na ética e na própria ontologia. 

 

3. A democracia cognitiva como contributo teórico para a política na era digital 

A democracia cognitiva se dá com a reforma do pensamento linear e 

compartimentalizado, para o pensamento complexo. Ela se perfectibiliza com o 

empoderamento dos sujeitos, com a geração de singularidades, enfim, com o exercício 

de uma ética que se concebe prática de conhecimento e poder pela co-elaboração, pelo 

cuidado, pela compreensão e pelo existir poético.   

À medida que a técnica dificultar ou afastar o homem do conhecimento 

pertinente - aquele que fornece aos indivíduos condições de lidar com temas existenciais 

como a vida e a morte, a existência de Deus, refletir sobre a própria liberdade - ela será 

um risco à humanidade.  A tecnociência, afirma Morin (2013), quando restringe aos 
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especialistas seu saber, produz cegueira e ignorância, privando o cidadão do seu direito 

ao conhecimento abrangente. Na esfera política esse problema se agrava, explica o 

autor: 

A arma atômica privou completamente o cidadão da possibilidade de pensar 

sobre ela e de controlá-la. Sua utilização depende unicamente da decisão 

pessoal e exclusiva do chefe de Estado, [...] Quanto mais técnica a política se 

torna, mais a competência democrática regride. (MORIN, 2013, p. 206). 

A mais qualificada e sofisticada rede de informações, mantendo o mesmo 

modelo de pensamento e conhecimento fragmentado e desconexo, pode produzir um 

grau elevado de especialização, mas não conferirá aos indivíduos e cidadãos o saber que 

lhes permita adquirir a capacidade de exercer plenamente sua humanidade.  Mais do que 

instituições e instrumentos democráticos, importa cuidar de cultivar a cultura 

democrática, alerta Touraine (1996, p. 156), que se define primordialmente “como o 

reconhecimento do outro”. 

A humanidade precisa investir no tipo de desenvolvimento lhe permita “viver 

verdadeiramente. [...] Viver com compreensão, solidariedade, compaixão. Viver sem ser 

explorado, insultado, desprezado” (MORIN; KERN, 2005, p. 106 - 107). O homem é 

um ser que habita o mundo poética e prosaicamente, aspectos que se alternam e 

complementam. Ser poético é um modo de vida que se configura na partilha, no amor, 

nas festas, nos ritos, nas expressões artísticas, na participação. (MORIN; KERN, 2005).   

Posicionar-se, no contexto da sociedade contemporânea, exposta a um sem 

número de informações e dados os mais variados e de relevância desigual, não é 

simples, alerta Morin (2013). A via mais plana seria acolher uma única fonte ou ótica 

fornecida por alguém, eliminando a confusão, e ignorar todo o demais. Ambas as 

opções são problemáticas, e pedem por uma compreensão do complexo para não pecar 

pela precariedade ou pela alienação. É nesse universo de discussão que se insere a 

questão da política no século XXI, pois: “A privação do saber, muito malcompensada 

pela vulgarização midiática, coloca na ordem do dia o problema histórico-chave da 

democracia cognitiva”. (MORIN, 2013, p. 206 -207). 

Já não se trata apenas de fornecer condições mínimas de cidadania política, o 

reconhecimento de uma nacionalidade, um título de eleitor, alfabetização e condições 

mínimas de subsistência.  A política contemporânea se exerce em uma realidade que 

extrapola o modelo herdado da modernidade. Compatibilizar as necessidades locais com 

o contexto global, nos âmbitos social, econômico, ecológico e cultural, seja para os 
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governos, seja para os cidadãos, é uma tarefa árdua, que exige uma outra sensibilidade 

do conhecedor, que vai além da técnica ou o academicismo.  

 Há ainda outros níveis em que a política também se faz presente, como 

salientado no título anterior, cuja importância é compartilhada por Morin, Guattari e 

Castells, que se constituem componentes de subjetivação e agenciamentos de 

enunciação, como a mecanosfera e outros devires.  Pois, como salienta Castells (2013, 

p. 11): “[...] a luta fundamental pelo poder é a batalha pela construção de significado na 

mente das pessoas”. 

  A rede de comunicação global que a tecnologia disponibiliza à sociedade 

contemporânea, a internet, passa a ser um universo de referencia incorpórea, como 

aquele a que se refere Guattari na teoria desenvolvida com Deleuze no âmbito da 

semiótica crítica
5
. Ela proporciona a emergência de sentidos do não sentido, 

considerando que: 

A ação do virtual – que é da ordem da univocidade do ser – leva à maior 
radicalização da ideia de que todo o sentido provém do não sentido. O não 

sentido aqui pertence não a um regime de signos, mas ao plano de 

consistência que articula como máquina abstrata funções de diferenciação da 

matéria. (SILVA, 2013, p. 5). 

As interações do homem com as novas tecnologias comunicacionais se prestam 

à emergência de figuras fundadoras da comunidade, que estão na base da cultura, elas 

estão promovendo um novo reencantamento do mundo, observa Maffesoli (In DI 

FELLICE et al, 2012). Ambienta encontros com alteridades, e trocas em que se 

configura uma relação ética, que resulta em compartilhamentos e mesmo em 

solidariedade. Promove um outro modo de vida social para o melhor e para o pior, 

conclui o autor.  

A abertura para os Outros, a possibilidade de interface com saberes e 

sensibilidades inexploradas, o caráter inovador inerente à cibercultura, que é 

transgressora e surpreendente, e a horizontalização da produção de sentidos do modelo 

reticular, são, também, produto do conhecimento complexo
6
 e território da 

hipercomplexidade.   

De acordo com o próprio Morin (2013) “uma verdadeira sociedade de 

informação” é aquela que promove o conhecimento pertinente. A internet pode 

contribuir para a compreensão humana aproximando as diferentes culturas  e permitindo 

compreender nossas semelhanças e diferenças. No modelo de rede que se assemelha ao 

                                                             
5 A teoria é trabalhada pelos autores na obra entitulada Mil Platôs. 

6 Uma combinação paradoxal de tecnologias de guerra, interesse acadêmico e subversão hacker. 
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sistema neurocerebral combinando homens e máquinas, as trocas de ideias, 

informações, as partilhas múltiplas entre os habitantes do ciberespaço multiplicam as 

possibilidades criativas de transformação e produção de conhecimento próprios para 

uma sociedade-mundo. Além disso, conclui o autor, a reforma da educação pode 

beneficiar-se das redes para que surjam novos bens culturais e novo conhecimento. 

A democracia cognitiva integra uma proposta mais ampla que é a reforma da 

educação, que por sua vez precisa de uma reforma do pensamento, as quais guardam o 

potencial de mutuamente provocadas levar à reforma do pensamento político que é o 

primeiro passo para as reformas sociais, econômicas e demais decorrentes; enquanto 

uma reforma da mente, promoveria a reforma da vida. Complexamente relacionadas, as 

reformas são interdependentes e solidárias, mas sem a reforma da mente todo o demais 

perecerá (MORIN, 2013).  

Visando uma reforma em favor da vida, todos os componentes compreendidos 

no contexto do existir humano, que ora é integrado pela rede social globalmente 

intercontectada, são relevantes.  São constitutivos e resultantes de subjetividades que se 

relacionam na tríade ecosófica, desenhando novas perspectivas para o humano.   

O conhecimento complexo como via da democratização e a democratização do 

conhecimento complexo implica dar condições equivalentes a todos para agirem 

politicamente com consciência e senso crítico, e para a plena realização do individual no 

coletivo com a ética e a política do homem, cidadão planetário – fraterno na desventura 

de sua existência errante no cosmos. 

 A contribuição do conceito de democracia cognitiva de Edgar Morin para 

pensar a política na era digital, portanto, está no reconhecimento de que a sociedade em 

rede aproxima e sintoniza os cidadãos da Terra-Pátria, tratando-se, por conseguinte, de 

uma via muito propícia para a “reforma da vida”, pela antropolítica. Que a  existência 

da rede por si não basta, é preciso que ela venha acompanhada de uma reforma da 

mente pelo pensamento complexo/pertinente, que por sua vez abrirá caminho para o 

viver solidário e amoroso, da antropoética. 

 

Conclusão 

 O esgotamento do modelo de democracia representativa que ainda se propaga 

pelas vias econômicas e burocráticas da globalização, torna-se a cada dia mais evidente, 

como fazem perceber as multidões que vêm ocupando deliberada e afirmativamente as 

praças e avenidas por todo o mundo. 
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 A angústia que impulsiona e mobiliza milhares de pessoas a externalizarem sua 

insatisfação com as lideranças políticas que “não as representam”, alerta para uma 

questão mais profunda que as antigas postulações ideológicas. Trata-se de um 

sentimento de urgência em relação às questões mais queridas para os corações e as 

mentes: proteger a vida e a humanidade do homem. 

 O mal-estar da sociedade contemporânea diz respeito à insatisfação com os 

prêmios e recompensas que a economia-mundo oferece. Não porque os recursos 

financeiros sejam dispensáveis a uma vida de qualidade, mas pela forma insana e 

pasteurizada de realização que se estabeleceu em relação a eles. A humanidade carece 

compartilhar outros sentimentos, mais doces e sublimes, que permitam estabelecer a 

paz, promover um equilíbrio ecológico para a sustentabilidade a longo prazo, e a justiça 

social.   

 Pensar a democracia digital, partindo de uma compreensão da complexidade do 

conhecimento e da semiótica crítica, implica reconhecer que o que está em jogo na 

sociedade de rede não é meramente a tecnologia e a informação, mas a construção 

múltipla de sentidos individuais e coletivos. É nesse aspecto que o conceito de 

democracia cognitiva de Edgar Morin vem contribuir.   

A interconexão pela galáxia da internet, usando a expressão de Castells, oferece 

condições inéditas para a horizontalização das relações de poder e para o surgimento de 

sujeitos agentes de mudança social.  Para ser efetivamente democratizante e libertadora 

ela precisa vir acompanhada da democracia cognitiva, que se estabelece nos interstícios 

dos novos territórios existenciais que as redes fazem emergir, produzindo uma reforma 

das mentes pelo conhecimento pertinente. Aquele conhecimento capaz de tornar mais 

humana a humanidade, pela solidariedade, pela partilha criativa e inspiradora de uma 

ética do homem que habita a Terra como pátria, e é fraterno na sua itinerância. 
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RESUMO 

A conquista de espaço de destaque na sociedade e o poder de influência do ser humano na 

opinião pública por meio de recursos de comunicação são as bases para uma reflexão acerca do 

net-ativismo. Questões de sociologia e a evolução dos meios de comunicação até a 

descentralização de produção de conteúdo, através das mídias sociais conectadas, fazem parte 

das discussões centrais. Além disso, o artigo se propõe a debater elementos para o net-ativismo 

atingir presença significativa na internet e ampliar sua rede de apoiadores à causa, de forma a 

demarcar território tanto no ambiente digital quanto na esfera pública, na perspectiva social. 

Palavras-chave: Net-ativismo, Mídias Sociais, Esfera Pública, Opinião Pública, 

Comunicação 

 

ABSTRACT 

The conquest of prominent space in society and the power of the human influence on public 

opinion using communication resources are the basis for the net-activism´s reflection on this 

article. Sociology´s issues and the media evolution until the decentralization of content 

production, through social media, are the central part of the discussions. Moreover, the article 

proposes discussing elements for net-activism to achieve significant presence on the internet 

and expand their network of supporters in order to demarcate territory both in the digital 

environment as in the public sphere, on the social perspective. 

Key words: Net-activism, Social Media, Public Sphere, Public Opinion, Communication 



INTRODUÇÃO 

 

As relações entre a comunicação, a sociedade e a liberdade de expressão são 

inquietudes debatidas nos campos acadêmico e social que, embora antigas, atravessam 

os tempos e mostram-se sempre atuais. Desde os desenhos nas cavernas até o que 

podemos ver nos dias de hoje, como um infográfico em uma revista eletrônica que pode 

ser lida em um dispositivo eletrônico, é possível conhecer um pouco da realidade de 

cada época que o homem vivenciou e procurou refletir em suas formas de comunicação. 

“Desde a Grécia Antiga, dificilmente uma cultura não produziu também suas próprias 

concepções a respeito de como linguagem, realidade e pensamento estão relacionados.” 

(Martino, 2010:89).  

Entretanto, o tema ganhou novos contornos com a evolução dos meios de 

comunicação de massa no século 20, e mais recentemente, no século 21, com a entrada 

das mídias sociais conectadas no cotidiano de milhões de pessoas ao redor do mundo.  

Como constatado por Hjarvard (2008, p.53),  

 

“A mídia se integrou às rotinas de outras instituições, como política, família, trabalho e 
religião, já que um número cada vez maior das atividades destes domínios institucionais 
é realizado através tanto dos meios de comunicação interativos quanto dos meios de 
comunicação de massa.” 

 

A sociedade contemporânea, graças à tecnologia digital, encontrou nas redes 

virtuais formas de ampliar o convívio social, provocando mudanças no tempo, no 

espaço e no meio. Além de usada para estabelecer laços de amizade, de relacionamento 

sentimental ou profissional, as mídias sociais conectadas também se apresentam como 

um espaço livre para disseminação de ideias, pensamentos e opiniões, em um ambiente 

aparentemente democrático, a virtual liberdade de expressão. Longe do controle 

editorial, financeiro e político da mídia de massa, cidadãos podem iniciar e participar de 

manifestações no espaço tecnológico e mostrar seu engajamento em causas de qualquer 

natureza pelas redes. A partir das diversas manifestações desse comportamento, por 

observação e análise, seria possível afirmar uma mudança na cultura e na sociedade, de 

forma ampla, na representação da opinião pública em uma nova esfera pública. 



Este artigo apresenta elementos sobre a busca da inserção do ser humano no 

âmbito social a partir da comunicação. Nesse contexto, dialoga sobre os efeitos que a 

tecnologia digital trouxe para a criação de uma esfera pública virtual, não-presencial, e 

na opinião pública de cidadãos que encontram nas redes sociais digitais o espaço para 

marcar posição e demarcar território político-social.  

 

SOCIEDADE E COMUNICAÇÃO 

 

A ideia da construção de uma rede para promover a conexão de dados e pessoas 

perpassa por uma necessidade natural, social e pré-histórica do homem; a comunicação.  

Vivemos em sociedade, queremos e precisamos nos comunicar para sobreviver. 

O comportamento social humano não é apenas reflexo de um conjunto de crenças e 

opiniões traduzidas em ações, mas sim, uma reação acerca das múltiplas interações com 

outros seres humanos, incluindo formas distintas de relações e a variedade das 

condições determinantes dessas relações dentro de um sistema social. “Por sistema 

social, entendo o sistema constituído pela interação direta ou indireta de seres humanos 

entre si” (Cardoso; Ianni, 1977:49).  

Para compreendermos o conceito, seguimos com o raciocínio de Talcott Parsons 

onde podemos considerar que um sistema social é uma família, ou uma comunidade ou 

um grupo de pessoas. Para esse sistema social funcionar, esse grupo deve ter interesses 

em comum, de qualquer valor, mas que seja forte o suficiente para criar um elo entre os 

participantes, unidos em torno de um ou mais objetivos. Ao tratarmos da sociedade 

como  um  todo,  podemos  até  afirmar  que  se  trata  de  um  sistema  social,  mas  pela  sua  

complexidade, existe uma definição mais apropriada. “Uma sociedade não é somente 

um sistema social, mas também uma rede muito complexa de subsistemas 

interrelacionados e interdependentes, cada um dos quais constitui de per si outro sistema 

social autêntico” (Cardoso; Ianni, 1977:49). A vida em sociedade é possível pois se 

desdobra  em conexões,  pela  comunicação  e  pela  interação  do  ser  humano com outros  

seres da mesma espécie. 

Não foi  com a  conquista  do  espaço  sideral  ou  do  espaço  digital  que  o  homem 

parou por aí. Através dos meios de comunicação de massa, e mais recentemente com o 

advento da Internet e das mídias sociais, o ser humano permanece em sua jornada 



contínua  atrás  da  conquista  do  espaço  social.  No livro  A Revolução  dos  Bichos,  uma 

das obras mais famosas de George Orwell, o escritor cunhou uma frase que ficou 

marcada na literatura: “Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que 

outros.” E no contexto da comunicação e da interação social, parece possível fazer uma 

analogia com o comportamento humano. Em busca de diferenciar-se dos demais 

semelhantes, o status e o papel social, temas desenvolvidos por diversos autores dentro 

do campo da sociologia, entre eles, Eugene e Ruth Hartley, é possível afirmar a partir de 

Cardoso; Ianni, (1977:69) que  

 

“Das generalizações que se pode fazer com respeito a todos os grupos sociais, a 
principal é a de que existe uma diferenciação de posições dentro de cada grupo e que 
todas essas posições não são valorizadas igualmente pelos seus membros. Algumas 
posições são mais apreciadas que outras, e as pessoas que as ocupam gozam de maior 
prestígio que aquelas que ocupam posições menos valorizadas.” 

 

Todos os indivíduos de um grupo, por alguma razão – econômica, social, 

política, cultural, entre outras - podem ser influenciados de qualquer forma e em 

qualquer nível pelo status. Pode ser atribuído, por exemplo, ao indivíduo que nasce em 

uma família com posses econômicas ou influência política de destaque em determinada 

região. Contudo, essa não é a única maneira de se ter status, ele também pode ser 

adquirido ao longo da vida, por diversas razões. É possível ganhar status quando são 

desenvolvidas habilidades e competências pessoais, como a capacidade de se comunicar 

bem, para exercer determinada influência em demais pessoas. Nessa maneira, suas 

interações também serão norteadas pelo desejo de influenciar, por esse status. 

Uma vez que o homem busca crescer, desenvolver-se e ascender na sociedade, 

utiliza-se de recursos e capacidades de comunicação para persuadir e manipular um 

indivíduo, um grupo de pessoas ou o que chamamos de opinião pública, para atingir 

seus objetivos no sistema social. Trata-se de uma forma de adquirir status, notoriedade, 

credibilidade, visibilidade, fama ou reconhecimento perante uma comunidade ou uma 

sociedade.  Disseminando ideias, conceitos e opiniões, trazendo mais e mais seguidores 

e apoiadores ao tema. Em outros termos, trata-se de uma busca pela conquista de um 

espaço de influência social na esfera pública, para exercer interferência na opinião 

pública a favor ou contra suas causas.  

 



MUDANÇAS NA ESFERA PÚBLICA E NA OPINIÃO PÚBLICA  

 

  Quando se fala em esfera pública e opinião pública, logo vem à mente um dos 

principais representantes da escola de Frankfurt, o pensador alemão Jürgen Habermas. 

Podemos afirmar que esfera pública constitui-se como um espaço para debate de 

assuntos públicos e privados, de interesse da sociedade e de seus subsistemas sociais, 

cada qual com seu respectivo interesse mas em que se reúnem em torno de interesses 

comuns, o que resulta na construção da opinião pública acerca dos temas discutidos. O 

conceito abordado por Gomes e Maia nos convida a ver outra leitura do tema: “A esfera 

pública não apenas captura (detecta e identifica) os problemas; ela amplifica a pressão 

dos problemas no tecido da sociedade.” (2008, 83). Na mesma obra, uma citação de 

Habermas, trazida pelos autores, compartilha uma definição mais ampla.  

 

“A esfera pública pode ser descrita da forma mais adequada como uma rede para a 
comunicação de conteúdos e pontos de vista, isto é, de opiniões; por meio dela os fluxos 
de comunicação são filtrados e sintetizados de tal modo que se condensam nas opiniões 
públicas topicamente especificadas.” (Gomes; Maia: 2008, 87) 

 

Voltando aos tempos da Idade Média, havia disputa entre o público e o privado, 

porém relacionada às condições da época. No espaço rural, onde as terras pertenciam 

aos nobres – e não a proprietários privados – o debate político tinha pouco espaço, 

principalmente pela relação de dominação feudal fundiária escravagista que havia entre 

os senhores feudais, os empregados e os escravos. Poderia existir esfera pública naquele 

tempo, e de fato não havia nenhum estatuto jurídico naquele tempo que proibisse a 

participação das pessoas na esfera pública. A relação unilateral de dominação, por outro 

lado, refletia na não representatividade política dos fragmentos da sociedade nos 

espaços de debate de assuntos da polis. Nesse sentido, percebe-se como o status 

atribuído, nesse caso, interfere negativamente na esfera pública. “O status de senhor 

fundiário, qualquer que seja a sua hierarquia, é em si neutro em relação aos critérios de 

‘público’ e ‘privado’, mas seu detentor representa-o publicamente.” (Habermas, 

2003:20).  

Além disso, os espaços de esfera pública não estavam no campo, mas sim nas 

cidades, tradicionalmente ambientados em praças, perto da igreja ou próximo ao 



mercado central da cidade. Independente do fato de que os encontros ocorressem em 

tais locais, o princípio do encontro de pessoas era para formar um espaço físico de 

todos, mas que não pertencesse a ninguém, público por natureza e definição.  

 Entre os séculos 16 e 18, a esfera pública passa por transformações e torna-se 

burguesa em suas prerrogativas. Nesse momento histórico, a representatividade dos 

sistemas sociais passa a ser mais aceita desde que seus participantes sigam a 

determinados códigos de comportamento ligados à nobreza. Ainda no século 18, com o 

crescimento do capitalismo mercantilista pela troca e movimentação de mercadorias e 

de informações, a própria burguesia passa a criar oportunidades de discussão de temas 

da cidade em espaços comerciais, em contraposição às esferas pública e privada. Isso 

favorece a multiplicação de espaços de debates, mas traz consigo uma pulverização da 

representatividade pública na sociedade por entre canais de comunicação. 

 A nova ordem social, cultural e política, promovida pela burguesia, também 

favorece  o  cenário  para  o  nascimento  da  imprensa,  por  meio  de  primeiros  jornais  

editados na metade do século 17. Com o surgimento do jornal, o veículo de 

comunicação se constitui como um novo espaço para manifestações e e aparente 

liberdade de expressão. Nova esfera pública impressa, visando divulgar ideias políticas 

para mobilizar a comunidade.  

A mídia impressa tinha uma capacidade maior de disseminação de ideias a partir 

da distribuição do periódico a um número de pessoas maior do que poderiam estar 

fisicamente no espaço da esfera pública. As informações e as opiniões, registradas em 

papel, resistiam mais ao tempo do que as palavras soltas no ar pelos participantes das 

discussões presenciais. Em comparação com o ambiente físico, o impresso apresentava 

suas vantagens para efeito da comunicação na polis.  

Paralelamente, a ebulição cultural começa a tomar os grandes centros da Europa. 

O jornal  ganha  a  companhia  das  primeiras  revistas  no  último terço  do  século  17,  que  

trazem mais do que informações, colocam inclusive críticas e resenhas em suas páginas. 

A imprensa dava seus primeiros passos rumo a sua relação direta com a opinião pública. 

Após o breve resgate histórico, voltamos para o século 21. Atualmente, com 

papel importante em meio a sociedade na sua comunicação, também podemos colocar 

as mídias sociais como espaço de conexões cibernéticas para manifestação pessoal, 

incluindo atividades de net-ativismo, com o objetivo de influenciar a opinião pública.  



Por net-ativismo, entende-se ser “a utilização da internet por movimentos 

politicamente motivados”, segundo MARQUES; NOGUEIRA (apud VEGH, 2003, p. 

71), com o intuito de “alcançar suas tradicionais metas ou lutar contra injustiças que 

ocorrem na própria rede”, para MARQUES; NOGUEIRA (apud SANTOS, 2011, p. 3). 

Net-ativismo, considerado uma prática de militância e comunicação pela web por 

MARTINELLI (2013), é definido por Lemos como ciberativismo, práticas sociais 

associativas de uso da internet por movimentos politicamente motivados, com o intuito 

de alcançar suas novas e tradicionais metas (CAVALCANTE apud LEMOS 2004). 

Mesmo com a introdução dos meios de comunicação de massa, o que reflete 

uma mudança na gestão do conhecimento da sociedade, os princípios de esfera pública, 

apresentados por Habermas, deveriam permanecer inalterados. Ou seja, os debates 

precisariam privilegiar temas públicos, prevendo a racionalidade da discussão a partir de 

uma dimensão cognitiva e epistemológica, além de promover uma igualdade social. 

Segundo  o  autor,  “em  primeiro  lugar,  é  exigida  uma  espécie  de  sociabilidade  que  

pressupõe algo como a igualdade de status.” (Habermas, 2003:51).  

Nesse ponto, vejo uma grande dificuldade da esfera pública mostrar-se livre das 

amarras sociais, econômicas, políticas e culturais, uma vez que o status – atribuído ou 

adquirido – é parte das relações sociais entre os seres humanos. Apesar da prerrogativa 

de universalização da esfera pública, onde todos poderiam usar o espaço para expor seus 

pensamentos e opiniões, o ambiente público na sua concepção inicial nasceu apenas 

parcial, composto somente por parte da sociedade, homens burgueses brancos, uma 

realidade certamente longe de representar a totalidade da população, tanto na época 

como nos dias atuais.  

Não há como negar também os efeitos dos meios de comunicação de massa no 

debate das questões que afligem a sociedade contemporânea, questões estas trazidas em 

um envoltório recheado de visões e interesses pela mídia que podem, eventualmente, 

distorcer  a  leitura  dos  fatos.  Gomes  e  Maia  também percebem essa  questão  no  debate  

sobre a obra do filósofo e sociólogo alemão, “Para Habermas, o problema consiste 

provavelmente na constatação de que a esfera pública como esfera de exibição para o 

público, a esfera pública dominada por meios e pela cultura de massa, não parece 

adequada e suficiente para uma sociedade democrática” (2008, p. 56). Quanto mais nos 

aprofundamos o modelo democrático de Habermas, mais percebemos que tal modelo é 

inviável na atualidade.   



  

INFLUÊNCIA DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO NA OPINIÃO PÚBLICA 

 

“Por meios de comunicação entendemos tecnologias que expandem a comunicação no 
tempo, no espaço e na modalidade. Os meios de comunicação não são apenas as 
tecnologias, mas também adquirem formas sociais e estéticas que estruturam as 
maneiras em que eles são utilizados em diferentes contextos”. (Hjarvard, 2012: 66) 

 

Para Habermas (2003:213), a mídia nasceu com o princípio de organização da 

circulação de informações e de verificação das notícias. Veio o capitalismo e as 

pequenas empresas familiares que faziam as notícias chegarem aos habitantes locais em 

seus periódicos provincianos passaram a objetivar a maximização do lucro. Tão logo, a 

notícia virou mercadoria.  

O espaço da esfera pública e sua função política, para discussão de ideias e 

questões referentes à cidade, foram sendo conquistados pela imprensa. Por isso, parto 

dos princípios da obra de Lippmann, sobre opinião pública, para dissertar sobre os 

aspectos que reforçam a relação entre mídia e sociedade. Os meios de comunicação de 

massa tradicionais como o jornal, a revista, depois com o rádio e a televisão, mas bem 

antes das mídias eletrônicas, eram as fontes de informação da sociedade.   

A mídia faz a seleção de notícias do que as pessoas deveriam conhecer sobre a 

realidade e influenciavam diretamente na formação da opinião pública a partir dos 

temas noticiados. O conhecimento sobre os acontecimentos do mundo estava restrito 

apenas ao que o veículo de comunicação queria que soubéssemos do mundo a partir 

desse filtro de realidade com a seleção de notícias. Entretanto, afirmar que além de 

informar e trazer conhecimento, a mídia manipula a opinião pública é certo exagero, 

sem evidência científica, apesar de a tese estar presente nas discussões e provocações 

entre grupos de radicais e opositores ao capitalismo. 

 

“A percepção de que a mídia pode manipular as pessoas e controlar o público tem sido 
uma espécie de alucinação recorrente nas pesquisas em comunicação. E, no entanto, 
dificilmente esse poder absoluto creditado aos meios de comunicação encontra algum 
tipo de comprovação na prática.” (Martino, 2010:185) 

 

Isso não significa que a comunicação promovida por grandes grupos 

empresariais não tenha interesses diretos e indiretos. Assim como quando o indivíduo 



expressa suas opiniões, também pode ser uma tentativa de manipular uma pessoa ou 

uma situação, um dos objetivos do ativismo. O fato é que a partir da década de 1990, o 

homem passou a ter possibilidade pela internet de criar e publicar conteúdo sem 

depender dos meios de comunicação de massa tradicionais e dos controladores dessas 

mídias. Depois dos veículos de comunicação, o ser humano conectado à rede também 

concebeu uma nova esfera pública em um espaço eletrônico, digital, binário e 

cibernético, representado pelas mídias sociais.  

Com a criação e manutenção de blogs e de perfis nas redes sociais, um 

internauta pode publicar qualquer informação, o que julgar relevante para ser 

compartilhado com sua rede de relacionamentos pelo mundo digital, de acordo com 

seus interesses, valores e causas. A rede interativa de computadores permitiu que essas 

manifestações individuais ou coletivas chegassem a uma quantidade maior de pessoas 

simultaneamente. “A Internet é um meio de comunicação que permite, pela primeira 

vez, a comunicação de muitos para muitos, num momento escolhido, em escala 

global”.(Castells, 2003:8). Da escala micro – uma publicação individual em uma rede 

social – para a macro – a mesma publicação vir a ser comentada, curtida e 

compartilhada para as redes de relacionamento de indivíduos, atingindo um efeito viral 

que alcança centenas de pessoas no ambiente digital, as mídias sociais também 

passaram a configurar um novo espaço de esfera pública.  

Segundo dados de 2011 da Organização das Nações Unidas, somos mais de dois 

bilhões de internautas. E se considerarmos que metade, um bilhão, são usuários da 

maior mídia social nos dias atuais, o Facebook – de acordo com dados divulgados pela 

empresa em outubro de 2012 – pode-se dizer que as mídias sociais conectadas 

influenciam a rotina, o comportamento de pessoas que usam a Internet e a opinião 

pública da sociedade conectada.  

 

NET-ATIVISMO COMO INSTRUMENTO DE DEMARCAÇÃO DE 

TERRITÓRIOS DIGITAL E SOCIAL 

 

Se a internet provocou modificações nos processos de comunicação em menos 

de 50 anos, as alterações que as mídias sociais conectadas promovem e que continuarão 

trazendo já podem ser observadas em formas de comportamento e organização social, 



na formação da opinião pública e na proliferação do net-ativismo. “As comunidades on-

line tiveram origens muito semelhantes às dos movimentos contra culturais e dos modos 

de vida alternativos que despontaram na esteira da década de 60.” (Castells, 2003: 47). 

As alterações podem ser percebidas em um exemplo hipotético, porém não 

muito distante da realidade. Supondo que um grupo de pessoas teria interesse em fazer 

uma manifestação sobre uma determinada medida do governo da qual desaprovam, era 

provável que antes da internet, os líderes comunitários procurariam um local pouco 

frequentado ou até escondido para reunirem-se e conversarem sobre a ação do 

movimento para marcar sua posição. Dependendo da situação e do risco eminente, os 

líderes eram substituídos por representantes, e a comunicação direta dava lugar a 

códigos e referências de conhecimento restrito. Antes do dia da manifestação, gráficas 

rodavam panfletos clandestinos para que fossem distribuídos materiais de informação 

aos participantes e simpatizantes. No dia D, os efeitos do ativismo poderiam ser 

percebidos pela quantidade de manifestantes nas ruas, pela dimensão do tema na 

cobertura jornalística dos meios de comunicação de massa e nos comentários da 

população local em ambientes públicos e privados. Hoje em dia, tende-se a acreditar 

que a quantidade de manifestações cresceu no mundo todo, até pela pluralidade de tema 

e ampliação dos processos democráticos e de liberdade de expressão, mas não são 

movimentos – necessariamente – percebidos nas ruas.  

Em uma situação semelhante ao cenário descrito de maneira simplista acima, se 

tudo acontecesse com os recursos da rede, o ativismo poderia tomar outros rumos e 

gerar  resultados  diferentes.  Por  exemplo,  os  líderes  comunitários  poderiam  usar  as  

mídias sociais conectadas para mandar mensagens diretas entre si, usando sites como o 

Twitter ou o Facebook. Nada de locais escondidos e saídas à surdina para combinar a 

manifestação. Os participantes poderiam falar em conferência por vídeo e promover 

uma reunião virtual pelo Facebook ou Google Plus para debater os principais aspectos 

do movimento, etapas de trabalho e estratégias de comunicação. Panfleto, que nada. 

Para ampliar a divulgação e fazer sucesso nas mídias sociais, um vídeo postado no 

YouTube, Facebook e Twitter pode ter um efeito viral maior do que a reprodução de um 

clipe musical do artista mais famoso do momento. E o piquete, que antes era só 

revelado no dia, seria marcado como evento nas mídias sociais, com possibilidade de 

participantes estenderem o convite aos seus amigos e seguidores virtuais. Como medir o 

resultado se ninguém vai às ruas para pronunciar-se a favor da causa? Com o número de 



curtidas, comentários e compartilhamentos, aquela mesma manifestação pode ser 

também motivo de insatisfação de milhares de pessoas e virar o assunto mais 

comentado da internet naquele dia ou por um determinado período de tempo.  

No net-ativismo, os protestos começam na web e conseguem atingir seus 

objetivos sem que qualquer pessoa tenha que, necessariamente, deixar sua residência 

para manifestar-se. Para Santaella (2012:3), “antes estritamente dependentes de praças 

públicas, bloqueios de estradas e de avenidas etc., hoje, os movimentos sociais 

ganharam aceleração e amplitude graças às tecnologias computacionais interativas.” 

Todavia, não se trata de uma regra. Para muitos movimentos, o início pode ser 

feito na rede mundial de computadores, mas o sucesso da causa se dá pelo ativismo real 

(ou presencial) e ao nível de engajamento de seus participantes. É importante ressaltar 

que o ativismo ganhou novos contornos com a chegada da internet, pois graças aos 

recursos tecnológicos digitais, permitiu uma capacidade maior de conexão de pessoas 

em uma velocidade maior e a um custo menor. Ou como disse Klein (2006:423), 

mencionado no artigo de Santaella (2012:3), “a beleza da net para os militantes é que 

ela permite coordenar ações internacionais com recursos e burocracia mínimos.” 

 

CONCLUSÃO 

Nos dias de hoje, onde parte dos dois bilhões de internautas entram 

periodicamente nas mídias sociais conectadas, os ativistas de plantão querem ganhar 

espaço. Nesse ambiente, em uma perspectiva digital, as publicações frequentes nas 

mídias sociais como o Twitter e no Facebook, por exemplo, contatos, seguidores ou fãs 

acompanham na sua linha do tempo e/ou no sistema de notícias as últimas informações 

e ações a respeito da mobilização do momento. A notícia se espalha. Porém, o espaço 

que se busca não é apenas digital, também é social.  

Os movimentos querem mais do que colher assinaturas de forma digital para 

mover uma petição, querem mais ativistas em prol da causa, que pessoas comuns 

tornem-se mobilizadores e influenciadores e que a causa entre na pauta da esfera 

pública. A partir do status de cada cidadão, dentro de seu respectivo sistema social, deve 

ser exercido poder de influência para aumentar a massa de defensores e/ou opositores, 

influenciar a opinião pública e demarcar o território – digital ou social. Os resultados já 

podem ser percebidos dentro e fora dos dispositivos eletrônicos. 
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